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AHRs enkät till lokalföreningarna 
 
Bakgrund 
AHR skickade 2015-09-02 ut en enkät till lokalföreningarna.  
Syftet med enkäten uppgavs vara ”att skapa en nulägesbild av 
organisationens mångfald och kunskap samt att upptäcka behov av 
kompetensutveckling”.  
 
Efter diskussioner har Styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg kommit 
fram till att vi endast kan besvara ett fåtal av frågorna. Dels eftersom vi 
uppfattar enkätens ändamål som otydligt, och dels uppfattar flera av 
frågorna som alltför styrande (tex frågorna 9 och 10) och i en del fall som 
omöjliga att besvara (tex frågorna 5, 6, 7, 8, 9). Eftersom vi gärna vill 
bidra med våra synpunkter på förbundet och dess framtid väljer vi att 
istället framföra dem i detta brev. 
 
Vi frågar oss till vad enkätsvaren skall användas? Vad betyder mångfald 
i detta sammanhang? Vilka kompetenser skall utvecklas och för vilket 
ändamål? 
En inventering av kompetens utan ett tydligt ändamål förefaller oss inte 
särskilt meningsfull.  
 
Den internationella Anhörigkonferensen i Göteborg tydliggjorde att det 
växande antalet äldre är ett hot mot vård och omsorg, därför att det leder 
till ökade vårdbehov. Behov som samhället på grund av bristande 
finansiering och brist på personalresurser kommer att få mycket svårt att 
möta. Vi står inför krav på en omställning till ett nytt okänt vård- och 
omsorgssamhälle. AHR har formulerat mål som skall uppnås på kort sikt 
och på längre sikt. Verksamhetsplanen 2014 – 2015 upptar också den 
en mängd mål. Vi frågar oss vilka av dessa mål som är relevanta för den 
framtid vi är på väg in i?  
 
Hur ser AHR ut om 10 år? Vilka aktiviteter kommer att vara fortsatt 



relevanta. Vilka bör man överge? Vilka nya måste komma till? Vilken 
kompetens kräver dessa? 
 
När staten drar sig tillbaka, riskerar gränsen mellan formell och informell 
vård att bli mer diffus. Hur förhåller sig AHR till detta? 
 
AHR behöver en vision för sin roll i detta nya samhälle. Nuvarande mål, 
effektivitet och kostnader bör utvärderas mot denna roll.  
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