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Kära medlemmar, 
Fortfarande karantän och isolering men friska resande ser i alla fall ut att få börja lagom till 

semestern – om vi nu får någon semester. De flesta får väl i alla fall 3 veckor men vad vi skulle 

behöva återhämtning i dessa tider. Vi är många som slitit hårt under våren. Jag tänker också på alla 

våra patienter med astma-, allergi- och KOL som fått skjuta upp sina besök. Känns lite uppgivet, 

kommer vi någonsin att komma i kapp? 

Inställda ASTA-dagar i Västerås  
Det har ju säkert inte undgått någon att våra ASTA-dagar var inställda i april men vi hade ett nytt 

datum i höst i Västerås. Vi har nu fattat ett nytt beslut om att flytta ASTA-dagarna till 25-26/3 2021. 

Alla tidigare anmälda kommer att få brev om det och vad som gäller. Vi får helt enkelt skjuta upp alla 

ASTA-dagar ett år framåt. Nya datum kommer för att söka stipendier, lämna in abstracts för att ha en 

poster och att nominera till Årets ASTA. Vi kommer att få nya datum på anmälningsblanketterna. Vi 

kan bara beklaga det inträffade men ingen rår på pandemins konsekvenser.  

Årsmöte 2020 
Detta innebär ju också att årsmötet blir uppskjutet och vi undersöker nu möjligheterna till att ha 

årsmöte via länk, då vi inte får hoppa över ett årsmöte. Planerat datum för årsmöte är just nu 17 

september kl. 16.00. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen finns på vår hemsida under 

fliken ”Om oss” och därunder ”Protokoll”. Är det någon som har något att tillägga så går det bra att 

maila någon av oss i styrelsen. Närmare besked om det kommer via ett medlemsutskick. 

Nytt från SKR – NAG Lung/allergi 
SKR har en ny sida där kunskapsstöden ligger, här kommer länken. 

http://kunskapsstyrningvard.se/NPOlungallergi . Även underlag för Certifiering av astma/KOL-

mottagning kommer att publiceras inom några dagar. 

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fkunskapsstyrningvard.se%2fNPOlungallergi&umid=980bbb21-d16a-4650-8c59-d3ae42d335e7&auth=85c638e07c97038c38f0a8edceaceeb30d07094a-a652194e8ec2c081f7d0da929ee52768904e3d3d


Astma&Allergi-förbundets Toleranskonferens 
Toleranskonferensen som skulle hållits i maj blir nu framflyttad, troligtvis till våren 2021. De håller nu 

på med en ny planering av programmet. 

 

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för KOL 
Vi i styrelsen har svarat på remissen som skulle vara inne den 6/3. Vi har fått tillfälle att titta på den 

ett par ggr till och nu är det sagt att det ska implementeras i september. Vårdförloppet bygger 

mycket på Socialstyrelsens riktlinjer och jag tror att det är många som redan arbetar så här. Tänker 

också att Vårdförloppet lägger mer tyngd åt riktlinjerna. 

God och Nära vård 
Anna Nergårds utredning om God och Nära vård är nu ute på remiss. Vi ska svara på den innan 14 

augusti så vi har lite semesterlektyr framför oss. Den handlar ju nästan uteslutande om primärvården 

och den kommunala vården, att de ska närma sig varandra mer och arbeta ihop. Vi får se vad det 

resulterar i för svar. 

ASTA:s arbetsgrupper 
Våra arbetsgrupper är också lite vilande i och med Covid-19. Spirometri-dokumentet skulle ju 

revideras och då även ha med detta med PEF-mätning och kanske inhalationer med Spacers. Den 

gruppen har haft en inventering i vilka spacers som finns, se länk nedan 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisju

kdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html . Det som är 

det största problemet är hur de görs rent på ett säkert sätt, särskilt nu i Corona tider.  

Något som också blivit aktuellt under pandemin är vårdhygien-rutiner i samband med 

spirometriundersökningar. Det är också tänkt att det ska in i dokumentet. 

Inhalationsteknik-gruppen hade ett möte före Covid19 drog igång så de har nu grunden till ett 

dokument. Kanske spacer-hanteringen kommer i det också, det är inte klart ännu. 

 

Ja det är inte så mycket vi kan göra just nu, det är bara att gilla läget. Men var rädda om er därute 

 

ASTA styrelse genom 

Ann-Britt 
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