
Medlemsbrev 3 Lund september 2021

Kära medlem
Hösten har anlänt och det ser ljusare ut på pandemifronten, vi får hoppas på att det inte blir
något större bakslag. Önskvärt dock om fler hade kunnat vaccinera sig i synnerhet
åldersgrupperna under 40 år, men alla som kan informerar och i bästa fall ökar kunskapen.
Det är så mycket som ska tas igen i alla verksamheter samtidigt som det inte ska bli
övermäktig.

ASTA-dagarna i Västerås
Hoppas att du har noterat i din kalender de viktiga datumen 24-25 mars 2022. Mer info
kommer ut under hösten och glöm inte tänka på att anmäla poster och söka stipendier samt
att nominera årets ASTA 2022. Såklart finns det många som skulle kunna bli nominerade,
skicka in! (ansökningsformulär finns på hemsidan)

Luftvägsregistret
Tittar du på Vården i siffror, ibland för att få en bild över hur dina Astma/KOL-patienter mår
och hur din enhet står sig gentemot andra enheter? Användarutbildning sker fortlöpande och
finns på hemsidan. https://lvr.registercentrum.se/

Personcentrerat vårdförlopp KOL
Implementering har fått backa under pandemin men verkar åter vara på gång, åtminstone i
en del regioner. Vårdförlopp KOL . Syftet är att tydliggöra gällande åtgärder för KOL för att
minska omotiverade skillnader i vården för dessa patienter runt om i landet. Hur ser det ut i
din region?

ASTA:s arbetsgrupper
 Spirometri-dokumentet är under revidering och beräknas klart under senare delen

av 2021 eller början av 2022.
 Inhalationsteknik-gruppen arbetar vidare men pga. Pandemin har gruppen inte

kommit så långt men planerar att återta arbetet under hösten.



 Revidering av Eksemdokument pågår och en liten grupp har påbörjar arbetet som
beräknas vara klart i remissversion hösten 2022

 Dokument för födoämnesprovokationer, en arbetsgrupp har påbörjat detta arbete
men eftersom det är ett nytt dokument beräknas det klart tidigast 2023.

 Revidering av kompetensdokumentet kommer att påbörjas under hösten.

Vill du delta i någon arbetsgrupp så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Medlemmar
Sara Lundell som är forskare vid Umeå universitet håller i ett spännande forskningsprojekt
med fokus bland annat på skam och skuld hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) om det är associerat med deras egenvård, tilltro till den egna förmågan och deras
KOL-specifika kunskap.  De önskar kontakt med andra ASTA medlemmar för hjälp med
rekrytering av forskningspersoner. Hör av dig till sara.lundell@umu.se

Astma och Allergiförbundet
Pollenmätningarna kommer nu att tillföras statliga medel med 15 miljoner årligen, enligt
besked från regeringen, detta efter att förbundet under lång tid har arbetat för en nationell
lösning. Glädjande besked för pollenallergiker men även ur ett forskningsperspektiv.

Lokalföreningen för Skåne har tillsammans med förbundet haft ett informationsmöte för
politiker m fl gällande behovet av fler Allergikonsulenttjänster, medverkande från ASTA var
Therese Sterner och Marina Jonsson. Förbundet kommer arbeta vidare med frågan.

Svensk Sjuksköterskeförening
Patientsäkerhetsveckan pågår 17-23 sept., har du t ex tänkt på att Säker vård är en av
kärnkompetenserna och gäller alla vårdprofessioner? Sjuksköterskor har en avgörande
betydelse för en säker vård; forskning både från Sverige och internationellt visar tydliga
kopplingar mellan sjuksköterskors arbetsmiljö, säker vård och utfall för patienterna.

SSF medverkar i en nytillsatt arbetsgrupp då TLV har fått ett regeringsuppdrag att undersöka
hur apoteken kan förbättra för olika patientgrupper. Apotekarna har då som förslag att bistå
med inhalationsbehandling och inhalationsteknik. SSF önskade ASTA skulle medverka då
apotekarna inte gjort ngt research och visste inget om Astma/KOL-sjuksköterskor eller
Socialstyrelsens rekommendationer. Det återstår nu att se om de lyssnar på var behovet
finns eller inte. Mer information i nästa medlemsbrev.

SSF håller också på med ett betänkande - till regeringen rörande Yrkeskvalifikationsdirektivet
sjuksköterskeutbildningen, så att utbildningen blir likvärdig med övriga EU, målet är att du
som ssk ska kunna arbeta i alla EU-länder. I Sverige har vi i många år arbetat för att
sjuksköterskeutbildningen ska hålla hög kvalitet och kunna vara möjlig att bygga vidare på
med specialistutbildning och forskning. Det som EU dock kräver är att utbildningen innehåller
minst 50 % VFU, så är inte fallet i dagsläget, mycket beroende på att det är svårt att få fram
dessa platser. SSF har till 14 april på sig att besvara betänkandet.



 SSF meddelar också att de kommer att göra en form av ”julkalender” där varje
sektion får synas vid ett tillfälle, har du idéer och tankar så hör av dig.

 SSF påminner också om möjligheten att söka stipendier, sista dagen för ansökan är
15 okt.

 Sjuksköterskedagarna går av stapeln 8-9 mars 2022 på Munchenbryggerierna.

ASTAs hemsida
Hoppas du börjat hitta på vår nya hemsida, vi är glada att Nationella riktlinjer för Spirometri
och Nebulisering har kommit och finns att hitta under nyheter. Andra bra tips mm finner du
under dokument men också i vår verktygslåda; ASTAs verktygslåda.

Saknar du något på hemsidan så hör av dig. Vill du att något ska läggas upp som t ex
aktuella astma/KOL-utb. Berätta det för oss!

Samarbeten
ASTA samarbetar med flera nationella organisationer såsom NAKA, SFFA, SLMF, BLF-al
och en del arbeten leder till nationella utbildningar. SLIT-körkort kommer att ingå i nationella
AIT-utbildning som är Lipuscertifierad och nu körs fulltecknad under hösten i regi av SFFA i
samarbete med lokalt sjukhus.
Det nationella Spirometrikörkortet är också en Lipuscertifierad utbildning som går fortlöpande
runt om i landet.

BLFal- dagarna går i Linköping 22-24 november då kommer ASTA att arrangera ett kortade
möte för dig som har möjlighet att delta, väl mött.

Försök ta dig tid att njuta av
höstlugnet ute i naturen, det är
läkande för en stressig själ.

ASTA´s styrelse genom

Therese Sterner
Ordförande


