
Textsammanfattning med Camilla Lindahl 

Välkomna till podden ”Det är mycket i huvudet”. Dagens gäst är Camilla Lindahl som jobbar 
som anhörigas konsulent inom äldreomsorgen i Södertälje kommun. Det är en person som 
vi i kultur 365 oftast vänder oss till. Hon har väldigt kloka idéer och kloka beslut. Framför allt 
tycker jag att hon har väldigt bra känseltentakler om man nu kan säga så, vad kan fungera 
och vad kan inte fungera? Vi vänder oss väldigt ofta till henne för att höra dig. Vi sitter just 
nu på Södertälje gästhamn, som hon själv har valt att vara på. Det är fint väder nu, men det 
är lite mörka moln också, så vi har valt att sitta under ett parasoll. Men det här kommer 
snart Camilla att få berätta om varför vi sitter just här. Jag själv heter Lars, Ahlin, 
kulturmäklare och en gammal Södertälje bo som jobbar med kultur365 inom Södertälje 
kommun, välkomna Camilla. Varför valde du just den här platsen? 
Camilla 
När du frågar mig vad jag skulle ha för plats så tänkte jag så här. Det finns ju otroligt många 
fina platser i Södertälje, och jag tycker det är charmigt med Södertälje är just att närheten 
till vatten. Det har ju inte alla städer varför jag personligen då tänkte jag sa ja, vatten är ju 
någonting som betyder väldigt mycket för mig och har väldigt mycket personliga. Liksom jag 
känner mycket mer vatten och nu när vi sitter här så ser man ju båtarna. Om man ser 
kanalens inlopp här och det skapar en bra känsla hos mig – jag tänker att vatten berör alla 
våra sinnen. Om man är lite orolig eller om man känner lite att man bara vill koppla av eller 
styra bort tankar som gäckar i huvudet, så kan man alltid sätta sig vid vatten. Du har 
dofterna som kan dofta väldigt mycket olika, och du har hörseln. Du vet inte om det hör 
samman med man hör luckan eller om det nu är stormigt skåp också, och du har synen alltid 
någonting. Det varierar hela tiden. 
Känslan att bada luktar alltid här, att det skapar goda minnen hos mig. Jag kanske badar 
väldigt mycket när jag var liten eller, men jag var mycket mer vatten och fiskade med pappa 
och så har alltid varit nära. Även om jag inte bort sedan har jag bott i vatten också. Jag har 
gärna haft daglig utsikt över havet och varit mycket på sjön och haft båt. Segelbåten är 
motorbåt, föra en examen i taget och sen köra då.  
Därför valde jag den här platsen, för jag tycker den är väldigt fin, säger Södertäljes lite kärna 
här: en rofylld plats helt enkelt för sinnena. 
Lars 
Du tycker att nästa äldreboende som Södertälje kommun bygger upp, ska ligga vid vattnet. 
Camilla 
Ja, varför inte? Det vore väl det bästa bara för dem som äldre ska kunna ta del av. 
Lars 
Kan du berätta lite om dig och vad du jobbar med? 
Jag jobbar ju som anhörig konsulent i Södertälje kommun, och jag riktar mig till anhöriga 
som har någon närstående som är äldre och som man vårdar och stöttar och hjälper på 
något sätt. Men du kan ju också vara en partner eller make maka till någon som på äldre 
dar, som kanske har fått en demens eller stroke, någonting som man måste hjälpa och 
stötta. Så mitt uppdrag är ju att stötta de anhöriga till dem som har en närstående som är 
äldre, och där möter man ju mycket människor anhöriga som som ger mycket av sig själv. 
Det här är ju någonting som jag har lite funderat över och som jag tänker på. Varför gör 
man? Varför ger efter en del ger väldigt mycket vård och omsorg eller stöttar någon. 
Som nästan tömmer sig själv. 
Ja ibland eller jo, men det man har sett i studien är att de allra allra flesta som är anhöriga är 
ju det av egen fri vilja som man vill ge, och det har man ju också sett i annan forskning – att 



att ge saker eller ge sin tid skapa lycka eller i alla fall ett välbefinnande, ett större 
välbefinnande än att få faktiskt hade kanske få procent eller få saker. Så är det någonting 
som ligger i att det blir ett välbefinnande att ge stöd, så det behöver inte bara vara saker 
utan anger ju tiden engagemang, till exempel till i olika former. 
Lars 
Behöver man inte ha stöd själv? 
Camilla 
Jo, det är därför som bland annat jag finns så är ju kommunen skyldiga enligt lag att erbjuda 
stöd till om man är anhörig på något sätt och då kan man ju få möjlighet kanske att få 
samtala med mig i enskilda samtal. Man kan få vägledning och rådgivning, men man kanske 
också behöver ha olika former av insatser från kommunen som gör att man får lite 
avlastning att få återhämta sig, mentalt eller fysiskt också. Det kan ju vara jobbigt. 
Lars 
Vad är det som kommunen kan erbjuda? 
Camilla 
Man kan erbjuda till exempel att man kan få daglig verksamhet så den som är sjuk där 
närstående kan få dagverksamhet där man åker iväg på dagarna. Där har vi ett stort utbud i 
Södertälje, mycket duktiga verksamheter. Så man åker iväg ett par dagar i veckan som 
närstående får man som anhörig vila lite från vårdande taget. 
Lars 
Och en daglig verksamhet: man hör ju på ordet, att man är där på dagen var och vad gör 
man där?  
Camilla 
Det är ju mycket social stimulering. Ska man säga man umgås? Man får man blir det ju mat 
till sex? Tycker man social gemenskap. 
Det är både frukost, lunch och fika.  
Lars 
Fika är ju jätteviktigt. Vi är bra på fika här i Sverige, ”swedish fika” finns en, låt som gör att vi 
sjunger den just nu.  
Camilla 
Nej, det är i dagverksamhet och så finns ju växel boende också, och där är det ju så att man 
kan. Då får man ju sova över en eller flera veckor i månaden. Man bor där. Man som anhörig 
kan kanske få koppla av dygnet runt och känna att man får göra saker för egen del och 
hämta krafter. 
Lars 
Vad är anhöriga önskar mest att göra då för att få liksom lite energi? Vad säger du om att de 
önskar mest? Att få. 
Camilla 
Många är ju så himla trötta, så de vill ju bara kanske bara vara ensam hemma i sitt eget 
hem, men annars tror jag att det här med att träffa andra vänner för det kan också bli svårt 
att komma ut om man vill stötta någon i sitt eget hem, man känner att man inte vågar 
lämna hemmet riktigt, och då kanske man önskar att få träffa goa vänner eller kanske sina 
barn eller barnbarn ensam. 
Det kan ju vara så att den man vårdar och stöttar till exempel inte klarar av att vara ensam 
hemma. Man blir helt enkelt så orolig att man går ut eller inte hittar hem eller att man blir 
att det ska bli en oro. Vissa besvär för en anhörig när den kommer tillbaka. 
Lars 



Vad anhöriga behöver mest är att få vila och sedan träffa vänner också som påfyllning. 
Camilla 
Det man också önskar är ju liksom att få om man nu har insatser, man kan få hjälp från 
hemtjänsten eller är ju att de insatserna är av god kvalité, så man känner att närstående är 
trygga händer. Det är nog bland det största som man önskar sig. Ska jag säga om man nu har 
insatser att man vet att den närstående får god vård och omsorg helt enkelt, för jag har ju 
som anhörig bästa kollen. Jag vet ju hur min närstående vill ha. Så ska liksom någon annan 
vara den som ger vård då vården och omsorgen då mötet ska vara så bra som möjligt.  
Lars 
När har det gjorts en stor skillnad för anhöriga? 
Camilla 
Gör skillnad. Vi kan inte komma på någon specifik situation för de många i väldigt liknande 
situationer, men det ser vi ju att man som anhörig, kanske när man får bli lyssnade på som 
anhörig. Utan att man blir värderad kan man kanske ändå kan inger lite hopp i olika saker, 
att det finns former av lösningar eller att det kanske blir en förändring. På något vis som 
man nu har det jobbigt så ser jag ju att för stunden så i alla fall lite känsla av att det blir lite 
lättare för en ensam anhörig. Men det är ju väldigt svårt att kanske som anar någon som är 
äldre är det ju oftast kanske många gånger livets slut som man befinner sig i. 
Lars 
Om man har en demens sjukdom, till exempel den närstående, det måste komma att poppa 
upp väldigt starkt. Det kommer att liksom man börja närma sig slutet på livet? 
Camilla 
Det ser man ju hos sin anhörig som han/hon sköter om. Men det måste också bli en 
flashback på sig själv att man själv upptäcker att nu är det kanske inte så, och det är en sorg 
hos anhöriga. Man pratar om sorg, skuld och skam. 
Och det är ju den här sorgen över att över att det blev inte, som vi hade tänkt oss riktigt 
med ålderdomen, att den ena blev sjuk, och det är en saknad över kanske förmågor som 
den här andra personen personlighet som försvinner lite också från den som är sjuk, det är 
förluster hela tiden som skapar sorgen sorg är ju någonting som kan kännas skönt att prata 
om att man får sätta ord på vad man känner för någonting, att man att man är ledsen och 
arg och frustrerad över att vara i den här situationen. Men det handlar också om att få vill 
lyssna på och att någon bekräftar den här oron, som man har i framtiden. Till exempel. Vad 
händer med mig om jag blir sjuk och den närstående så att det finns mycket som anhöriga 
har inom sig? Och visst kan man prata mycket med vänner och så där om om sådana saker 
och familjen, men ibland kanske inte det. Man vill man kanske vill ha någon neutral person 
som man kan få få ställa dessa lite jobbiga frågor eller diskutera de etiska dilemman som 
man står inför, ofta existentiell existentiella situationer kan säga att det handlar om att man 
som anhörig också nu när corona tider, så är det ju så att man är 70 plus. Man ska ju helst 
inte ge sig ut i samhället som tidigare, om man ska vara hemma så mycket. Det går att få 
kontakter och så vidare och att man då också blir kanske mer beroende av andra personer i 
sin omgivning som ställer upp med mat och hjälper med olika saker. Om man då liksom bara 
själv inte får ge någonting som man kanske bara ger till den man lever med, så kanske man 
inte känner sig tillräckligt så att man får dela med sig eller ge. Om du förstår vad jag menar 
så gör det också att man kanske inte mår så bra just nu som anhörig, att man bara hänvisar 
till att andra ska hjälpa henne. Hela tiden. 
Lars 
Men nu är det Corona och mycket är stängt. 



Camilla 
Ja, precis det finns ju ingen avlastning och avlastning att få just nu. Vi hoppas ju att det 
ändrar sig snart, för det behövs, men då blir man ju lite låst. Ja får man dock kraft och energi 
från anhöriga om man nu också ska hålla sig hemma. Man får inte komma ut och man kan 
inte få sociala kontakter på samma sätt som tidigare. Det här blir ju jobbigt, verkligen 
jobbigt för anhöriga psykiskt att vara isolerad på det här sättet är ju inte direkt gjorda för att 
vara ensam och isolerad, och det är ju det mår man ju bra av sociala kontakter att finnas och 
synas på olika sätt och vara en del i ett sammanhang nu är man liksom undan puffar på 
något vis. 
Lars 
Om du skulle vara äldreomsorgschef, vad tycker du bara fick göra en sak? Vad skulle det 
vara då som tycks vara viktigt. 
Camilla 
Viktigast är alltså: den mänskliga kontakten är det viktigaste. Vi har att det finns tillräckligt 
med händer och öron. Den som vill lyssna på mig när jag blir äldre en hand att hålla i när jag 
blir orolig. Det tror jag är det viktigaste faktiskt. Det finns personer för mig då. 
Lars 
Nu har vi kommit till frågekortet. Så får du välja något kort här. 
Camilla 
Vad längtar du efter att någon skulle uppfinna? Nu måste jag vara lite aktuell. Just nu önskar 
jag att man hittat ett vaccin mot Covid-19. Det var det första jag tänkte på. Det här är precis 
det som är det viktigaste. Just nu tycker jag. 
Så vi får komma ut och träffa varandra. Släkt och vänner och Korttidsboendet kommer i 
gång och dagverksamheter och allt möjligt. 
Lars 
Vi avslutar dagens podd som vanligt med att lyssna på en dikt om en boende på ett 
äldreboende eller en gäst på en daglig verksamhet som vi har pratat om förut när jag skrivit. 
Vi samlar ihop dessa dikter och de kan nu faktiskt lyssna alla om man vill göra det på våran 
hemsida. 
Dagens dikt är skriven av Thorleifs på Mariekällgården och den läses av Mats Qviström. 
Dikterna finns på vår hemsida. 


