


Ett inspirationsmaterial för dig som vill starta studieverksamhet

och behöver intressanta uppslag. Kontakta ditt lokala ABF-

kontor för att diskutera hur ni kommer igång med en studiecirkel.

Materialet kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kontaktpersoner på PRO:s riksorganisation:

Eva Risberg, eva.risberg@pro.se

Ola Nilsson, ola.nilsson@pro.se

mailto:eva.risberg@pro.se
mailto:ola.nilsson@pro.se


Må bra med mat hela livet

Försök inte lura mig

Bara bluff

Inte ensam

Krisberedskap

Tryggare ekonomi

PRO Hälsosam (PRO Livsstil, Aktiv senior)

Digitalisering, Seniorsurfarna

Råd för råden, handledning

Konsumentansvariga

NTF: elrullstolar, återkallelse körkort

Länge leve lusten

Pensionsrapporten



En studiecirkel om kost och 

rörelse för äldre

5 träffar med en cirkelledare

Utgår från Livsmedelsverkets 

kostråd för äldre

Inga förkunskaper krävs

Vänd dig till ABF lokalt för att 

genomföra cirkeln digitalt.

Länk till Livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat


Uppdaterat material

Tv-serie med Marianne 

Rundström

På pro.se hittar du bl.a.:

• studiehandledning

• presentation, tv-serie

• filmer & broschyrer

Länk till materialen

https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/projekt-och-paverkan/forsok-inte-lura-mig.html


Överlevnadsguide i en värld 

där bedragarna blir fler.

En bok skriven av 

Sofia Ardelius och Görel 

Kristina Näslund, 2018.

Danskt band, 225 sidor.

Jan Olsson, Polisens nationella

bedrägeriexpert, har skrivit för-

ordet.

Länk till PRO:s butik

https://pro.shop.strd.se/product/2310/0/0/482264?search=bara+bluff


Hur kan vi i föreningen bidra till att minska ofrivillig ensamhet 

genom att få med fler i gemenskapen? Ett projekt som PRO 

startade tillsammans med SPF Seniorerna och SKPF 

Pensionärerna, ABF och Vuxenskolan.

På projektets hemsida finns massor av inspiration, kunskap och tips 

om hur föreningen kan inlemma detta tänk i verksamheten.

Länk till Inte ensams hemsida

https://inteensam.org/


Projektet Bättre tänka efter före

handlar om att öka vår förmåga att 

förebygga och hantera olyckor, 

allvarliga händelser och kriser. PRO, 

MSB och SKPF Pensionärerna 

samarbetar i projektet.

Bland annat behandlas:

- Fallolyckor

- IT-säkerhet

- Hemberedskap

Läs mer på PRO:s hemsida

Beställ broschyren hos MSB

https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/projekt-och-paverkan/battre-tanka-efter-fore.html
https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/


Det finns en mängd material som 

berör ämnet krisberedskap och 

hemberedskap. Kontakta 

gärna din lokala ABF-avdelning om du 

vill starta en cirkel. ABF har flera olika 

material att välja bland.

På dinsäkerhet.se kan du hitta mer 

information om säkrare hemma, 

säkrare fritid och kris och krig.

Länk till ABF:s webbutik

Länk till DinSäkerhet.se

https://webbutik.abf.se/category/0/0/0?search=krisberedskap
https://www.dinsakerhet.se/


En övergripande utbildning i 

privatekonomi för 

"vidareinformatörer", samordnad 

av Finansinspektionen inom 

ramen för nätverket Gilla din 

ekonomi. Olika myndigheter 

föreläser i aktuella ämnen.

Efter kursen kan man anordna 

informationsmöten eller cirklar.

Nästa kurs 10-11 nov 2021. 

Begränsat antal platser.

Ladda ner broschyrer här

https://gilladinekonomi.se/privatekonomi/broschyrer/








Varje år anordnar PRO en nationell 

friluftsdag. 

Inspirationsmaterialet är framtaget 

av PRO:s riksorganisation och 

innehåller förutom tips om 

friluftsaktiviteter även information om 

hur man bör förhålla sig till pandemin.

Läs mer här

https://pro.se/aktiviteter/halsa-och-friskvard/pro-halsosam-flyttar-ut.html


PRO Livsstil - ett digitalt hälso- och 

livsstilsverktyg i samarbete med 

Göteborgs och Lunds universitet.

Läs mer och ta del av verktyget här

Lättsam träning - riktat till 

pensionärer och äldre - Lättsam 

träning. Materialet är framtaget i 

samarbete mellan PRO, Korpen, 

Gymnastikförbundet och SISU 

Idrottsböcker.

Beställ materialet här

https://pro.se/aktiviteter/halsa-och-friskvard/pro-livsstil.html
https://pro.shop.strd.se/product/2310/0/0/481343?search=l%C3%A4ttsam+tr%C3%A4ning


Aktiv senior – en utbildning för 

alla som är eller vill bli 

aktivitetsledare inom PRO 
Hälsosam!

ABF har tagit fram en 

handledning som grund för 
cirkelverksamhet.

Läs mer och se filmen

Ladda ner handledningen här

https://pro.se/aktiviteter/halsa-och-friskvard/aktiv-senior.html
https://pro.se/download/18.47833c941784aec852972a94/1617804839531/aktiv%20senior_webb.pdf


1. Digitalhjälpen

2. Seniorsurfarna

3. Inte ensam –
utbildningspaket för smarta mobiler



Digitalhjälpen vänder sig till dig som vill 

och har behov av att lära dig mer om hur 

du till exempel kan handla, umgås, 

legitimera dig digitalt och numera även 

ha videosamtal och få eller ge hjälp på 

distans.

Utgår från ett regeringsuppdrag för 

att öka äldres digitala delaktighet och 

förmåga att använda digitala tjänster.

På Digitalhjälpen finns, utöver guider och 

handledningar, tips på kurser och 

inspiration.

Länk till Digitalhjälpen

https://www.pts.se/digitalhjalpen


Premiär 9 februari 2021 för den andra säsongen av SVT:s 

Seniorsurfarna. Denna gång på en lite mer avancerad nivå.

Den första säsongen startade 2020 och de sex avsnitten finns på 

Utbildningsradions hemsida urplay.se. Målet är att gå från digital 

oskuld till ”fullfjädrad seniorsurfare”.

Se även Seniorsurfarskolan där ett moment i taget behandlas.

Länkar till Seniorsurfarna:

Säsong 1

Säsong 2

Länkar till Seniorsurfarskolan:
Säsong 1

Säsong 2

https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna
https://urplay.se/serie/219710-seniorsurfarna
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan
https://urplay.se/serie/220652-seniorsurfarskolan


Detta utbildningspaket har tagits fram av projektet Inte ensam och består 

av fyra instruktionsfilmer och 13 lathundar.

IT-pedagogen Gabriel Eliasson har producerat enkla instruktionsfilmer om 

att bättre kunna utnyttja sin smarta telefon.

Materialet ger övergripande kunskap om vad en smart telefon är och delas 

upp beroende på om man vill lära sig Android eller iPhone.

Länk till utbildningspaketet

https://inteensam.org/digitalt-utbildningspaket/


Uppsala kommun har, med finansiering från PTS, tagit fram 
ett självlärande material med tanke på personer med funktions-
nedsättningar. Materialet, som är gratis, passar alla som är ovana vid 
modern teknik och kan användas som komplement till annan utbildning.

På hemsidan finns Funk-IT Lyftets hemsida finns bildspel, PDF, korta filmer 
och syntolkade ljudfiler. Även om vissa delar av materialet rör Uppsala 
fungerar det mesta i hela landet.

Länk till Funk-IT Lyftet

https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/


Handledningen omarbetades hösten 
2020 och finns i PRO:s webbutik.

Ett studiematerial om 
pensionärsråden i kommuner och 
regioner. Materialet innehåller fakta 
om kommuners och regioners 
budgetprocess och lagar, samt 
historik om pensionärsråden och 
deras funktion. Diskussionsfrågor 
finns till varje kapitel.

Länk till butiken

https://pro.shop.strd.se/product/2310/0/0/436178?search=r%C3%A5d+f%C3%B6r+r%C3%A5den


Två delar:

Fakta om konsumentpolitik

Handledning för PRO:s 

konsumentansvariga

Historisk tillbakablick och fokusfrågor 

idag.

Tips och idéer:

Använd din konsumentmakt!

Aktivitetstips

Ordlista



Broschyr

Handledning

Presentation

Aktivitetstips

Årshjul

Här hittar du materialet

https://ntf.se/bibliotek/informationspaket/for-aldre/


Trafikolyckor som inbegriper en 

elrullstol eller elskoter ökar. Därför har 

NTF tagit fram ett utbildningsmaterial 

som vänder sig till användare av dessa 

transportmedel. Materialet består av 

filmer, en webbutbildning, 

konsumentinformation samt en folder 

att ladda ned eller beställa kostnadsfritt.

Här hittar du materialet 

https://ntf.se/konsumentupplysning/elrull

stol-och-elskoter/

https://ntf.se/konsumentupplysning/elrullstol-och-elskoter/


Trafiksäkerhetsorganisationen NTF, i 
samarbete med PRO, SPF Seniorerna 
och SKPF Pensionärerna, har 
tillsammans genomfört en workshop för 
att samla och sprida kunskap om 
återkallelse av körkort i samband med 
sjukdom.

Vilka är reglerna? Hur fungerar det i 
praktiken? Varför återkallas körkorten? 
Vilka sjukdomar ligger bakom? Vilket 
ansvar läggs på den enskilde och 
anhöriga? Är åldern ett hinder i trafiken?

Länk till den inspelade workshopen
Länk till rapporten

https://ntf.se/bibliotek/informationspaket/for-aldre/workshop-aterkallelse-av-korkort-i-samband-med-sjukdom/
https://ntf.se/media/41507/ntf-rapport-2021-2-aterkallelse-av-korkort.pdf


Ett angeläget material - sex kan vara

en del av ett gott liv, oavsett ålder. 

Sexualiteten är ett av våra

grundläggande behov och finns med 
oss genom hela livet.

Lust och längtan sitter i huvudet, den 

största skillnaden mellan olika åldrar är
kroppens funktioner.

Länk till film och broschyr

https://pro.se/nyhetsarkiv/arkiv/2020-12-16-har-kan-du-se-rfsus-talkshow-om-sex-pa-aldre-dar---lange-leve-lusten.html


En rapport om hur PRO vill att
pensionssystemet ska förändras.

En studiehandledning håller på att tas

fram.

Länk till rapporten

https://pro.se/sa-tycker-vi/pensionarers-ekonomi.html



