
Ordförande har ordet 

Som ordförande i ASTAs styrelse vill jag börja med att tacka för förtroendet att 

tillsammans med de fantastiska styrelsemedlemmarna driva ASTA vidare. Jag vill 

fortsätta i min föregångare, Ann-Britt Zakrissons, spår med att stärka Astma-KOL-

sjuksköterskans kompetens men också stärka astma-allergi- o KOL sjukvården i 

stort och smått. Jag vill att vi fortsätter arbeta för en ökad patientsäkerhet, ökad 

säkerhet för minskad smittspridning, nya behandlingsmetoder, ökad kunskap hos 

både patienter och sjukvård men också verka för en ökad forskning inom området. 

Jag tänker också att det är av stor vikt att vi även fortsättningsvis samarbetar med 

andra nationella och internationella organisationer med både läkare och 

sjuksköterskor men även fysioterapeuter och dietister, för utbyte av erfarenheter 

som kan ge input till den svenska astma KOL-vården. 

Jag brinner för det systematiska förbättringsarbetet, är i grunden övertygad om att 

små ständiga förbättringar i längden bidrar till bästa resultat. Att skapa goda 

förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna uppnå mervärde för den enskilde 

individen är viktigt för mig. 

Jag vill också försöka förmedla att systematiskt arbeta med förbättringsprocesser är 

oerhört roligt och givande samtidigt som det ger utveckling åt både verksamhet och 

samverkansparter. 

Jag ser möjligheter och utmaningar i den framtid som kommer; E-hälsa, fortsatt 

implementering av LVR, strategisk omvårdnadsutveckling i det operativa 

förbättringsarbetet med kunskapsbaserad vård och omsorg på mikro-, meso- och 

makronivåer inkluderande vårdtagaren. 

Att arbeta för personcentrerad vård och omsorg är något som är självklart för mig. 

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är faktiskt oumbärliga i vården och vi 

måste alla förstå att omvårdnaden är en del av vården som ingen klarar sig utan. 

Innovation och möjligheter kan ge förutsättningar för nytänkande och en god 

utveckling av den vård och omvårdnad som vi tillsammans möter. 

Styrelseuppdraget ser jag också som en utmaning på en annan nivå. Mitt mål är att 

tillsammans med alla medlemmar driva vår specialitet framåt med fokus på frågor 

kring vetenskap, utbildning och utveckling av astma, allergi och KOL-sjukvården i 

landet och internationellt. 

Ordförandens roll är också att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och 

ha huvudansvaret för styrelsens arbete. 

Jag ser fram emot en tid som ordförande. 
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