Protokoll från digitalt styrelsemöte
Datum: 210129
Närvarande: Therese Sterner ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare,
Margareta Eriksson, Susanne Bengtsson, Maria Rosengren, Caroline Stridsman,
Maria Emilsson, Birgitta Lagercrantz, Sara Appeltofft och Marianne Eduards

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. Ekonomi
Då året dominerats av pandemin och därmed inställda ASTA-dagar och fysiska
möten har utgifterna varit mindre än vanligt men också intäkter tex från ASTAdagar har uteblivit, vilket totalt leder till en liten minskning av vårt kapital.
Budgeten för 2021 har lagts med ett planerat underskott.
4. ASTA on-line utbildningsdag 210325
Therese, Susanne och Margareta har haft flertal möten och kontakter med
MKON. Det har ännu inte inkommit så många avbokningar för deltagare som var
anmälda 2020. Utställarna visar stort intresse för att delta även on-line och
erbjuds två alternativ; antingen med företagets logga rullande i pauser eller
genom två minuters presentation, i en i pauserna rullande film. Inget företag har
ännu anmält intresse för att anordna digitalt kvällsförmöte 210324. MKON
kontaktar alla föreläsare.
Beslut: 5000 kr erbjuds föreläsare som önskar ekonomisk ersättning.
Genomgång och fastställande av program för dagen, 8.15-16.00 torsdag 25/3.
Margareta, Maria R, Marianne och Pia kommer att finnas på Södersjukhuset
under dagen tillsammans med vår Zoom-support André. En kopia av alla
föreläsningar och andra dokument som ska användas under dagen ska finnas
tillgängliga i den gruppen, för att vid behov kunna delas med alla deltagare.
Gruppen presenterar också de olika föreläsarna och programpunkterna.

Idag har fem postrar anmälts till dagen men inga stipendieansökningar eller
nomineringar till Årets ASTA har inkommit. Postrarna kommer sedan att läggas
ut på MKONs hemsida (astadagarna.se) så att medlemmarna kan ta del av
dem. Under Årsmötet får alla 2 minuter var att presentera sin poster (eller en
representant per poster).
Beslut: Kontakta MKON angående att skicka ut info och uppmana
medlemmarna att skicka in postrar, söka stipendier och skicka in nomineringar
till Årets ASTA.
Gruppen som ska tillfrågas för att bedöma stipendieansökningar och
utnämnandet till Årets ASTA består av: Lena Lundh, Caroline Stridsman och
Marina Jonsson. Bästa poster kommer att utses av Sara Appeltofft, Maria
Rosengren, Susanne Bengtsson och Pia Kalm-Stephens och diplom för detta
skickas sedan hem per post.
Birgitta och Maria R kontaktar Astma och allergiförbundet och Riksförbundet
HjärtLung, informerar om dagen och erbjuder att de kostnadsfritt kan anmäla sig
till dagen samt kan ha sina loggor rullande i pauserna.

5. Hemsidan – ny plattform
Den gamla adressen gäller inte längre men hemsidan kan nås via swenurse.se
Alla överens om att hemsidan ser bra ut men att vi alla behöver använda den för
att lära oss hitta på den.
Önskemål om att nyheter och aktuella händelser kommer högre upp på sidan.
6. ERS nurses group 9.3
Caroline meddelar att arbetet har stått stilla men uppmanar medlemmar att
skicka in abstrakt, vilka ska vara inne i februari, till ERS i sommar.
Beslut: Therese tar reda på vilka svenska intresseföreningar som medför gratis
medlemskap i ERS.
7. LVR- rapport om dagsläget
Caroline meddelar att antalet registreringar varit lågt under året pga pandemin
men nytt är att det ska också gå att registrera distanskontakter. Just nu pågår
arbetet med årsrapporten, att uppdatera variablerna och att utöka antalet
regioner med direktöverföring av data.
Caroline håller på att sammanställa data för en LVR studie angående Covid19
vid astma och KOL och presenterade intressanta data.

8. Arbetsgrupper
a. Spirometridokument (Sara, Maria)
Arbetet är planerat att påbörjas under 2021.
b. Eksemdokument (Therese)
Arbetet har ej påbörjats men Susanne Lundin vill leda gruppen tillsammans
med Therese och en barnsjuksköterska från Skåne.
c. Omvårdnadsdokument – födoämnesprovokationer (Birgitta)
Arbetet planeras att starta under våren och arbetsgruppen bestå av Pia
och Birgitta, Åsa Strinnholm från Umeå och en representant från
Stockholm (Margareta tillfrågar någon lämplig person).
9. Allergilyftet – 17 mars 9-16.30
Dagen kommer att ersätta Astma och allergiförbundets planerade
”Toleranskonferens”. Från styrelsen kommer Margareta, Maria R, Caroline och
Birgitta att delta.
10. EAACI i Stockholm 2022
Ingen ny info har inkommit.
11. Medlemmar (Susanne)
Idag har vi 583 medlemmar, många har ännu inte betalt årsavgiften men
påminnelser kommer att skickas ut.
12. Samarbete BLF-al (Therese, Birgitta)
Digitalt möte med ASTA:S styrelse och ordförande för BLFal, Emma G, hölls
201021 i stället för i samband med deras on-line höstmöte. Främst diskussioner
kring doser av läkemedel vid reversibilitetstest för barn samt hur eller om
spirometrikörkortsutbildning ska anpassas till personal som arbetar med barn.
13. Dokument i Dropbox
Flera i styrelsen kände sig lite ovana att använda Dropbox men vi beslutade att
fortsätta och utvärdera arbetssättet senare i vår.
14. NAG riktlinjer – något nytt? (Birgitta)
Arbete pågår med att samla in det material kring födoämnesallergier som
används i landets kommuner och regioner (BVC, skolhälsovård, primärvård och
specialistvård).

15. Samarbete med Vårdförbundet (Therese)
Klagomål har inkommit till Vårdförbundet om att universitet och högskolor ger för
låga ekonomiska ersättningar för sjuksköterskor som föreläser på utbildningar
på obetald arbetstid. Ofta utgår ingen ersättning för förberedelser, resor eller
dylikt
Therese har blivit kontaktad av Vårdförbundet och de efterfrågar stöd från ASTA
för att driva den här frågan.
Beslut: ASTA stöder Vårdförbundet i detta arbete.
16. Övriga frågor




Skapa årshjul för ASTA?
Göra en planering av under året återkommande händelser för att skapa
en tydligare bild av vad som händer.
Både Maria E och Maria R har kommit i kontakt med årshjul tidigare och
har mallar för hur sådana kan göras.
Beslut: Therese gör ett förslag och lägger ut på Dropbox.
Läkemedelsföretag har kontaktat Therese och önskar ASTA:s stöd för att
påverka Läkemedelsverket att godkänna att sjuksköterskor med
förskrivningsrätt ska kunna initiera och skriva ut Dymista.
Beslut: Vi anser inte att vi har någon roll i ett sådant beslut.

17. Nästa möte
Zoommöte 210302 kl 18, därefter 210510 och 210930-211001.
Vid protokollet

-----------------------------------------------Pia Kalm-Stephens, sekreterare

----------------------------------------------Therese Sterner, ordförande

