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Kvalitetsarbete och forskning
ASTA har under pandemin arbetat för att stimulera till kvalitetsutveckling och forskning inom området
astma, allergi och KOL.

Vetenskaplig utställning
Då det inte var möjligt med ett fysiskt möte arrangerades istället en endagsutbildning med fokus på
virus och Covid19 hos astma KOL-patienter.

Stipendier
Inga sökande för 2021

Medlemsbidrag
Inga sökande för 2021

Arbetsgrupper
Metod och omvårdnadsdokument för inhalationsteknik
Detta arbete har legat nere pga pandemin.
Metod och omvårdnadsdokument för födoämnesprovokationer
En arbetsgrupp har startats under året och arbetar för att ta fram ett dokument om
födoämnesprovokationer.

Revidering av befintliga dokument
Kompetensdokument astma, allergi och KOL-sjuksköterska
En arbetsgrupp har startats upp för att revidera detta kunskapsdokument.
Metod och omvårdnadsdokument för Spirometri
Revidering påbörjades enligt nya uppdaterade riktlinjer från ATS och ERS gällande standardisering vid
spirometriundersökning och kvalitet.
Metod och omvårdnadsdokument för eksem
En arbetsgrupp har startat revideringen under året men har ännu inte riktigt kommit igång.

Utbildning och fortbildning
ASTA-dagarna
2021års utbildningsdagar planerade till Västerås, sköts upp pga. Pandemin och ersattes med en
digital utbildningsdag.

Utbildningsinsatser på högskolor och universitet
ASTA har agerat som ett stöd för uppstart av utbildningar för astma, allergi och KOL-sjuksköterskor på
landets universitet och högskolor.

Medlemsmöte i samband med Barnläkarföreningens (BLF) allergimöte
BLF:s allergisektions höstmöte hölls digitalt i september där ASTA medverkade.

Medlemskontakter
Medlemsbrev
Under året har ordförande skrivit fyra medlemsbrev via e-post.
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Hemsidan
ASTA har en ny hemsida via Swenurse plattform. På hemsidan kan medlemmarna ta del av aktuell
information, medlemsbrev, information om utbildningar och mycket annat. Birgitta Lagercrantz och
Marianne Eduards är webmaster.

Sociala Media/Facebook
Under 2020 har arbetet med en Facebook-grupp inom ASTA fortsatt. Syftet med denna är att på ett
enkelt sätt sprida information till medlemmarna. För närvarande har gruppen 274 medlemmar.
Ansvarig i styrelsen: Susanne Bengtsson-Lund

Årsmöte
Ett digitalt årsmöte hölls 210325 med Marie Iwarzon från Svensk sjuksköterskeförening som
ordförande.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda, digitala styrelsemöten under året.

Ekonomi
Medlemsavgiften har under året varit oförändrad, d.v.s. 200 kr för verksamma medlemmar och 100 kr
för pensionärer. En separat ekonomisk berättelse bifogas.

Nationellt arbete
Samarbete med berörda läkarorganisationer
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med BLF:s allergisektion, Svensk Förening för
Allergologer (SFFA) och Svensk Förening för Allmän-medicin (SFAM) nätverk, Nätverket för Astma-,
Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA).
Spirometrikörkortet har fortsatt att utvecklas tillsammans med NAAKA där också en certifiering av
utbildningen har diskuterats. Maria Rosengren är representant för ASTA.

Luftvägsregistret
Det har genomförts flertalet nationella användarutbildningar under året.
På luftvägsregistrets hemsida, https://lvr.registercentrum.se/ , finns all information som rör registret,
både när det gäller intresseanmälan, manualer, väntrumsinformation, patientinformation mm. Här finns
även namn och telefonnummer till de regionala och lokala koordinatorerna.

Patientorganisationer (Astma- och Allergiförbundet samt Riksförbundet HjärtLung)
Ett fortsatt gott samarbete med patientorganisationerna har funnits under året.

Nationellt kunskapscentrum om matallergi och matöverkänslighet
Ett samarbete mellan Astma- och allergiförbundet, Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen, har
startat en referensgrupp ”Att arbeta med matallergi” i arbetet för Bra mat för alla, där ASTA är
representerat.

SARA-gruppen
ASTA har under året medverkat i SARA-gruppen och har representerats av Marianne Eduards. I
gruppen ingår också representanter för sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietister, SFFA, NAAKA och
BLF:s allergisektion. Astma- och allergiförbundet är sammankallande och ordförande.
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Nationella riktlinjer/Kunskapsstyrning – Nationellt Programområde (NPO) samt
Nationell arbetsgrupp (NAG) Lung och allergi, SKR.
ASTA har fortlöpande deltagit i diskussioner och workshops gällande Socialstyrelsens nationella
riktlinjer och kunskapsstyrningskonceptet.

Vårdförbundet
En viktig del i samarbetet är att vår förening anlitar deras medlemsservice. Samarbete har inletts bl a
för att se över lönerna för att astma/KOL-sjuksköterskor som föreläser/utbildar på universitet och
högskolor.

Svensk sjuksköterskeförening
ASTA ingår sedan flera år i Svensk sjuksköterskeförening nätverk för sektioner och nätverk. Under
året har det varit föreningsstämma då ordförande Therese Sterner och ledamot Birgitta Lagercrantz
medverkade. Under året har Ami Hommel avtackats och Oili Dahl valts in som ny ordförande.
SSF har också meddelat att de går över till ny medlemstjänst och det är möjligt för föreningarna att
göra så till rimlig kostnad.
Utbildning gällande styrelseuppdrag har genomförts där ASTAs ordförande och styrelseledamot Sara
Appeltofft medverkade och fick därmed ökad kunskap om styrelsefunktionen.
Genom SSF har ASTA även medverkat i en nationell expertgrupp gällande TLV’s regeringsuppdrag
att skapa farmaceutiska tjänster för bättre läkemedelsanvändning i vissa grupper, bl a gällande
inhalationsteknik för astma/KOL-patienter.

Remissvar
•
•

Atopiskt eksem – nationellt primärvårdsdokument
Laktosintolerans – nationellt primärvårdsdokument

Internationellt arbete
ERS – styrelsen medverkar med Caroline Stridsman, Maria Emilsson och Therese Sterner. Ann-Britt
Zakrisson fd ASTAs ordförande ingår också i gruppen. Det har under året varit fortlöpande digitala
möten med diskussion för internationell samverkan. Sverige medverkar också i artikelskrivning.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar för ert arbete under året då Covid19 fortsatt haft stor
inverkan på all sjukvård. Tillsammans har vi på olika sätt bidragit till att stimulera till en
kunskapsbaserad vård av personer med astma, allergi och KOL. Vi ser med tillförsikt fram emot att
fortsätta detta arbete.

Stockholm 2022-01-25
Pia Kalm-Stephens, sekreterare
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