Protokoll från digitalt styrelsemöte
Datum: 200610
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare,
Margareta Eriksson, Susanne Bengtsson, Therese Sterner, Maria Rosengren, Birgitta
Lagercrantz, Sara Appeltofft och Marianne Eduards

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. ASTA-dagarna 2020 i Västerås
Bokningen av Aros Kongresscenter 24-26/3 2021 är nu klar enligt MKON.
Kontakt har tagits med arrangörsgruppen i Västerås och de har tillsammans
beslutat att det är OK för dem att då ta på sig ansvaret att arrangera dagarna.
Kontakt har också tagits med arrangörsgruppen för de planerade dagarna i
Linköping 2021. De har ett planerat möte i gruppen i veckan och återkommer
med besked snarast. Arrangörsgruppen för följande års ASTA-dagar i Halmstad
kunde direkt tänka sig att flytta fram uppdraget ett år och lokalen Tylöhus gick att
omboka utan problem.
Enligt diskussion med MKON kommer alla inbetalda kongressavgifter att ligga
kvar till dagarna 2021. Ingen har kontaktat MKON och önskat pengarna tillbaka
men de som inte har möjlighet att delta vid kongressen 2021 kommer att få
pengarna återbetalda.
4. Årsmöte
Beslut: Digitalt årsmöte kommer att hållas torsdag 17/9 kl 16.00 och MKON kan hjälpa
till med att bjuda in medlemmarna till mötet. Ett styrelsemöte planeras till 17-18/9 i
Stockholm, så styrelsen kommer att finnas på plats och Åsa Andersson från Svensk
sjuksköterskeförening kommer att bjudas in som ordförande för mötet och att delta på
plats.
Ann-Britt kontaktar MKON och Åsa Andersson samt skriver ett medlemsbrev som ska
gå ut före midsommar.
5. SLIT-körkort (Therese och Marianne)

Marianne informerar om att SLIT-utbildningar har startat i Stockholm och känner oro för
att kraven på att specialistutbildade sjuksköterskor ger denna behandling, har frångåtts i
primärvården. En utbildning i astma, allergi och kol på minst 15hp är ett krav från ASTA.
Det pågår en diskussion mellan SFFA och ALK om detta.
Beslut: Therese mailar Marit Westman (SFFA) och meddelar att om ASTA inte får sina
krav uppfyllda så vill vi att vår logga tas bort från SLIT dokumentet. Vi avvaktar därefter
hennes svar.
6. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp KOL
Vi har fått remissen åter för påtitt efter NAG LungAllergi revidering. Ser onekligen bättre
ut men det är en ohållbar tidsgräns då det ska vara inne på bara några dagar. Marianne
och Maria tillhör också referensgruppen och ger gemensamt svar för APC. Ann-Britt
svarar för ASTA.
7. Övriga frågor
Hemsidan: Birgitta har kontaktat SSF för att höra när förändringen av hemsidan
kommer att ske men har inte fått något svar eller information från dem.
8. Nästa möte
17-18/9 i Stockholm i samband med det digitala årsmötet.
Vid protokollet
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Pia Kalm-Stephens, sekreterare

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

