
Lydiagården-Cancerrehabilitering 

Mörka, blöta vägar leder oss en söndagskväll i början av november till Lydiagården, 
strax utanför Höör. Dit har vi 12 sökt oss med önskan och förhoppning om att hitta 
redskap för vår fortsatta läkning. Alla har vi vår historia! Trots olikheter i diagnos, kön, 
ålder, bakgrund och mycket annat så har vi alla en stark vilja att komma vidare. Vi har 
också mycket gemensamt vad det gäller de problem vi nu kämpar med, fatigue, 
kvarvarande biverkningar, oro för sena biverkningar, återfall etc. 

Spänningen känns i rummet när vi samlas. Vad förväntar vi oss? Passar detta mig? 
Snart bryts tystnaden och samtalen flyter på. Erfarenheter delas och hos en del märks 
frustationerna påtagligt. Kanske p.g.a. felbehandling, kanske pandemins extra 
påfrestning, med speciella problem för anhöriga som inte fått vara med. Skönt att få tala 
ut med andra som befinner sig i samma situation.  Ja, det finns så mycket som vi vill 
förmedla och få ta del av. 

Vi upptäcker snabbt att det inte är något vilohem vi hamnat på. Dagarna börjar klockan 
8 med härlig frukost och själva programmet sätter igång klockan 9, hela dagarna är 
fyllda med aktiviteter och avslutas först vid 20-tiden. Trots att flera av oss lider av svår 
trötthet, så är det 100 % närvaro, för ingen vill missa något. Några klarar inte riktigt de 
fysiska delarna och vi deltar alla efter vår förmåga. Föreläsningar (=kunskap) varvas 
med fysisk aktivitet och övningar i mindfulness, meditation etc. Naturligtvis avbrutet av 
tid för goda måltider och fika. En och annan promenad i en fantastisk skogsmiljö hinns 
också med. 

LYDIAGÅRDEN har en lång historia bakom sig, med början på 30-talet som 
ferievistelse för personal från Malmös Strumpfabrik. Därefter olika former av 
verksamhet för att på 90-talet bli Sveriges första rehabiliteringscenter med onkologisk 
inriktning. Drivs i privat regi och har avtal med Region Skåne, Kronoberg och 
Jönköping. Det finns 18 övernattningsplatser, oftast beläggs max 15 per vecka. 
Inriktningen varvas: blandade veckor, enbart bröstcancer, familjeveckor eller för de som 
har kvarvarande sjukdom. Pandemin har också öppnat upp för lite annan verksamhet. 
Vårdpersonal har kunnat komma på rehabiliteringsdagar. Personalen från Lydiagården 
är också ute och föreläser i olika sammanhang. 

Dagarna rusade iväg och allteftersom blev det en alltmer avslappad hållning mellan oss. 
Mycket skratt och en hel del djupa samtal oss deltagare emellan. Att fem dagar kan gå 
så fort och samtidigt innehålla så mycket! Det var svårt att bryta upp från denna varma 
gemenskap och från den trygga famn Lydiagården med dess fantastiska personal varit 
för oss. Många av oss hade en klump i halsen och tårar i ögonen av tacksamhet när vi 
lämnade. 

Vi har fått redskapen som vi sökte, nu gäller det att vi kan fortsätta träna och hålla fast 
vid detta. Hitta rutiner, bygga fasta fundament, vara snälla mot oss själva och ANDAS! 

Så du som ännu inte tagit tillvara möjligheten att få uppleva vad Lydiagården har att 
erbjuda: TA CHANSEN!! Kontakta din läkare, kurator, kontaktsjuksköterska och be om 
remiss.                               

Har du en vän eller anhörig som är berättigad till denna form av hjälp, uppmuntra till 
att söka!! 

  

  

Andreas Björklund för Mun och Halscancerföreningen Södra 


