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Kära medlem
Nytt år och nya utmaningar och pandemin håller oss fortsatt i sitt grepp, hm samma mening
som förra året och den gäller tråkigt nog fortfarande. Får invänta att tredje dosen har god
effekt och att det lugnar sig på sjukhusen. Detta blir ett kort medlemsbrev för att informera
om att vi fortfarande planerar för att ASTA-dagarna ska bli möjliga, vilket i sig inger hopp,
eller hur?

ASTA-dagarna i Västerås
Har du inte fått någon inbjudan till Västerås den 24-25 mars är du varmt välkommen att höra
av dig. Malmö kongressbyrå kommer i dagarna att skicka ut en ny inbjudan för anmälan.
Naturligtvis är förhoppningen att så många som möjligt får och kan ha möjlighet att komma
till Västerås men om det inte går så är du välkommen att medverka digitalt på
föreläsningarna och årsmötet. Det kommer att vara samma avgift vilket gör att om du har
bokat medverkan i Västerås men insjuknar så kan du fortfarande medverka digitalt. Denna
form av hybridmöte är inte helt enkel men avsikten är att försöka ordna så att så många som
möjligt får chans att delta på något sätt. Det kan dock bli svårt med hotellrum då ASTA inte
kan förhandsboka med risk att stå med stor kostnad om rummen inte bokas.
Glöm inte att anmäla poster och söka stipendier samt nominera till årets ASTA (måste
finnas flera eldsjälar i vårt avlånga land som bör bli nominerade)

Dagen sker i samarbete med industrin. Program och ev. förändringar: www.astadagarna.se

Årsmöte 2022
Kallelse till årsmötet finns sedan ett par dagar på hemsidan och årsmötet kommer att hållas
den 25 mars IRL och digital från scenen på Steam hotell i Västerås. Verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Viktigt för dig som
medlem att delta för att påverka styrelsens kommande verksamhet och satsningar.

Luftvägsregistret
Det finns flera utbildningstillfällen under våren, på Luftvägsregistrets hemsida, för den som
vill lära sig mer. Vid andra frågor kontakta Yvonne Sjöö. https://lvr.registercentrum.se/ Tittar
du på Vården i siffror, ibland för att få en bild över Astma/KOL-vården i landet och hur din
enhet står sig? Då får du en bra bild över dina astma/KOL-patienter.
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