
Sund hemberedskap & Att hantera oro

Denna presentation hör till webbinariet som PRO och ABF spelade in 4 maj 
2022. 

I filmen delar Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, och Markus 
Poletti, ABF, sina värdefulla kunskaper och erfarenheter. Målgruppen är 
äldre, var och en med sina unika erfarenheter, infallsvinklar och behov.

Filmen är tänkt att användas för att sprida kunskap och inspiration. 

Titta på den själv eller tillsammans i föreningen. Vad vill och kan vi göra? Hur 
kan jag och vi göra skillnad, i det lilla och i det stora?
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Susanne Rolfner Suvanto föreläste om

• Tro inte på allt du tänker

• Det är bra att prata

• Vi har olika erfarenheter och ryggsäckar

• Glädjen i att hjälpa

På nästa sida finns en sammanställning av värdefulla länkar till en mängd bra 
och användbara material, filmer och broschyrer.
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Tips på användbara länkar

Kraftsamling psykisk hälsa | SKR (SKR:s nationella samlingsplats för psykisk hälsa, filmer, kunskapsmaterial)

Huskurer för psykisk hälsa | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) (Kraftsamlings huskurer för psykisk hälsa)

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa - Socialstyrelsen (Socialstyrelsens broschyr om Äldre personer och psykisk ohälsa)

Livets glada dagar – Mind (Ny broschyr om psykisk hälsa och information om Äldrelinjen)

www.anhorigasriksforbund.se (Anhöriglinjen)

Inte ensam (utbildningsmaterial och självstudiekurs för att bli ambassadör)

dinpsykiskahälsa.se (Folkhälsomyndighetens nya webbplats för kunskap om psykisk hälsa)

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa.28676.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/huskurer-for-psykisk-halsa/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/viktigt-att-uppmarksamma-aldres-psykiska-halsa/
https://mind.se/livets-glada-dagar/
http://www.anhorigasriksforbund.se/
https://inteensam.org/
https://dinpsykiskahalsa.se/


Preppa Tillsammans – att stärka 
medborgarnas egenmakt, tillsammans!

2022-05-13



Principerna för samhällets beredskap

• Ansvarsprincipen

• Närhetsprincipen

• Likhetsprincipen

Som medborgare förväntas man klara sig utan samhällets stöd i en vecka. 

Samhällets resurser ska i kris riktas till de som är i samhällets omsorg, de som 
inte kan klara sig själva.



En god hemberedskap tar udden av krisen

Bild MSB



Har du tillit att samhället löser din 
situation? 

Eller vill du hellre ha tillit till din 
egen förmåga att lösa din 
situation?

Vilken roll du beslutar dig för att 
ha i krisen kommer att ha 
betydelse!

Vilken roll vill du ha i en kris?



Tidsperspektivet är helt centralt! 

• Är det kriget? 

• Eller klimatkrisen?

Vilken kris är du orolig för?

Bild: Evgeniy Maloletka, och AP



Vad behöver du för att leva?
• Ren luft att andas

• Värme

• Näring och vatten

• Sömn

• Information 

• Närhet, trygghet och gemenskap

• Är kaffe ett måste för dig?

• Mediciner?

Bild: MSB



Varför arbetar ABF med prepping?

Att vara förberedd är en solidarisk handling. 

• ABF vill stärka människors egenmakt för att kunna vara en resurs för 
andra vid till exempel längre strömavbrott, extremväder, pandemier 
och vid höjd beredskap

• Ett starkt lokalsamhälle en av grundbultarna för att få människor att 
känna sig trygga även i kris.

• Genom att bygga en krisförebyggande lokal gemenskap i fredstid



• Vi behöver varandra och är 
starkare tillsammans

• Bygg en förebyggande 
krisgemenskap

- Skaffa kunskap’

- Lär känna dina grannar

- Bygg nätverk i ditt område

- Utgå ifrån strukturer som finns

- Bygg tillit

Preppa Tillsammans



• Arrangera studiecirklar kring 
studiematerialet "Boken om 
hemberedskap”, Under krisen, 
men även podden Beredsam 
m.m. 

• Ordna föreläsningar, och delta i 
samtal kring ämnet. 

• Preppa Tillsammans-grupper

Folkbildning i prepping?
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Kontaktuppgifter

Mikael Andersson, ABF mikael.andersson@abf.se
Markus Poletti, ABF markus.poletti@abf.se
Eva Risberg, PRO:s riksorganisation eva.risberg@pro.se
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