Protokoll från styrelsemöte
Datum: 20200227-20200228
Plats: Stockholm
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare,
Margareta Eriksson, Maria Rosengren, Marianne Eduards, Kersti Theander, Birgitta
Lagercrantz, Sara Appeltofft, Susanne Bengtsson Lund och Therese Sterner.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. Ekonomi.
Margareta visade bokslut för 2019. Det blev ett överskott från ASTA-dagarna, mindre
kostnader under året och liknande antal medlemmar som under 2018, vilket
medförde fortsatt god ekonomi. Förslag på budget för 2020 presenterades och
godkändes.
4. ASTA-dagarna 2020 i Västerås
Under onsdagen 22/4 planeras allergikonsulentmöte 13-16, forskargruppsmöte 14.30
-16.30 och styrelsemöte 16.30 -17.30. Två rum är bokade för dessa möten på AROS
kongress.
Arbetsgruppen i Västerås har ställt några frågor som diskuterades och som Pia
återkopplar och besvarar.
Idag har tre postrar anmälts till ASTA-dagarna men sista anmälningsdagen är
200315.
Genomgång av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Styrelseuppdrag under dagarna:
Ann-Britt kommer att tillfråga samma stipendiekommitté även detta år; Caroline
Stridsman, Lena Lundh och Marina Jonsson. Även fjolårets grupp för att bedöma
bästa poster kvarstår; Kersti, Sara, Maria och Therese.
Susanne plastar in dokument som kan förevisas under dagarna. Birgitta och
Marianne tar med datorer för att visa hemsidan. Maria skriver ett förslag på en

intresseanmälan för att ingå i arbetsgrupp eller i styrelsearbete. Dessa
intresseanmälningsblanketter kommer att finnas på ASTA-bordet.
Inbjudan till årsmöte kommer att skickas ut i medlemsbrev snarast och
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och dagordning läggs ut på hemsidan.
Kontaktpersoner från styrelsen blir Therese för Linköping 2021 och Susanne för
Halmstad 2022. Kontrakt med MKON löper ut 2023.
5. Hemsidan
Hemsidan är idag svårjobbad och en ny plattform planeras att börja användas senare
i vår.
a. Ändringar?
Ansökningsblanketten för medlemsbidrag saknas och bör läggas ut igen.
6. Rapporter
a. NANA (Birgitta och Ann-Britt)
Organisationen i Finland kommer att göras om men Piia Lehesvuori kommer att
kvarstå som föreningens kontaktperson i NANA. Enligt tidigare beslut skall detta
nordiska samarbete främst gälla barn- och allergivård. Alla i styrelsen uppmanas att
fundera över vilket syftet med detta samarbete är och hur vi ska föreslå att vi kan
jobba vidare. Planen är att Danmark ska ordna mötet i augusti i år.
b. Registerstudie – LVR (Ann-Britt och Kersti)
Caroline Stridsman är igångsättare och har skrivit en etikansökan.
c. SARA-gruppens möte
Det planerade mötet blev inställt, men vid det senaste möte togs frågor upp kring
SLIT-körkortet och att Toleranskonferensen är flyttad till den 7-8 maj.
7. Svensk sjuksköterskeförening
a. Delbetänkande Specialistsjuksköterska
Vårt delbetänkande har lämnats in men ingen återkoppling har ännu skett.
b. Remiss PcSVF
Vårt remissvar ska vara inne senast 6/3 angående Personcentrerat sammanhållet
vårdförlopp vid KOL. Dokumentet har av vissa upplevts svårt att ta till sig. Marianne
delade med sig av remissvaret från Region Stockholm, där de var mer tydligt kritiska
och menade att det är svårgenomförbart. Alla uppmanas att läsa detta svar och tänka
igenom vårt svar en gång till och eventuella kommentarer skickas till Ann-Britt senast

3/3.
c. Sjuksköterskedagar
Kommer att ske 25-26/11, i Münchenbryggeriet, Stockholm. Ordförande anmäler
innan juni att ASTA deltar och att vi behöver ett bord. Vem som representerar ASTA
tar vi beslut om senare.
d. Nationell utvecklingskonferens
Nationell utvecklingskonferens kommer att hållas 3-4/11, anordnad av SKR. Deadline
för inlämnande av förslag på seminarium är 200228 och för postrar i juni. Önskemål
om att många sektioner deltar.
8. Möte om AIT-utbildning (Therese, Margareta, Pia, Marianne)
Rapport från mötet som Margareta och Pia deltog i 200220. ASTA ska vara med i en
grupp som granskar hur det nuvarande utbildningsmaterialet överensstämmer med
de nya AIT- riktlinjerna. Therese har skrivit till Daiva H om att få tillgång till
utbildningsmaterialet. Granskningen kommer att göras av Therese, Margareta och
Pia.
SLIT: Marianne har ingått i gruppen som utarbetat utbildningsmaterialet för SLITkörkort, som ASTA-representant. Nu har flertal utbildningar redan getts i Stockholm,
med delvis annat utbildningsmaterial, och utan arbetsgruppens kännedom.
AIT-utbildningen. Marianne kommer att representera ASTA på mötet som sker i
Stockholm under Toleranskonferensen 7-8/5. Telefonmöte 30/3 17-18 som Therese
deltar i. Följande möte blir 27/8 i Stockholm. I dokument, skrivelse om SK-kurser
inom allergologi till Socialstyrelsen, framgår att det eventuellt är önskvärt att AIT
utbildningen ges separat till läkare och sjuksköterskor. Detta framkom aldrig på mötet
20/2 och måste klargöras.
Beslut: En skrivelse till berörda kommer att författas.
9. Övriga frågor
EAACI kommer troligtvis att vara i Stockholm 2022.
Allergikurs planeras att starta i Göteborg till hösten och även i Trollhättan men där i
digital form
ASTA-tygkassar: vi har ca 70 stycken som t.ex kan delas ut på BLFal eller på
Sjuksköterskedagarna.
11. Genomgång av gårdagens beslut/ protokoll

Pia gick igenom protokollsanteckningarna från gårdagen.
12. Arbetsgrupper
a. Utlandsfödda (Therese, Susanne)
Arbetsgruppen är vilande.
b. Web-enkät, akutbehandling av barn (Sara, Susanne)
Samma enkät som förra året kommer att skickas ut till medlemmarna så att ett
resultat finns till ASTA-dagarna.
Lokalt i Stockholm, i samarbete med medicinska rådet, har en genomgång och
utvärdering gjorts av alla spacerar på marknaden. Detta ska resultera i en
sammanfattad utvärdering angående användarvänlighet, rengöring, hållbarhet mm.
Resultatet kommer sedan att hittas på Janusinfo.
c. Arbetsbeskrivning (Ann-Britt)
Arbetet har inte påbörjats ännu. Diskussion om ett sådant dokument är nödvändig
eller inte och kanske är det för detaljerat i nuvarande form.
Beslut: Dokumentet ska fortsatt uppdateras men få ett annat namn.
d. Revidering spirometridokumentet
Maria och Sara planerar att påbörja revideringen i höst. Svar angående dos av
luftrörsvidgande läkemedel vid reversibilitetstest inväntas fortsatt från BLFal.
e. Inhalationsteknik (Ann-Britt)
Tre personer är aktiva i gruppen; Annika Lindh, Karlstad samt Ulrika Berg och Benita
Björk från Skåne. Gruppen kommer att träffas i Karlstad nästa vecka.
f. PEF-mätning
Metodgenomgång av PEF-mätning kommer att ingå i det reviderade
spirometridokumentet.
14. Spirometrikörkortet (Maria och Marianne)
22/4 ordnas en ny utbildningsdag för utbildare i Uppsala. Ansökan om LIPUS
certifiering skedde via NAAKA och denna certifiering har medfört mycket extra arbete
för styrgruppen med bl.a examinationer och eventuella extra examinationstillfällen.
Det är också positivt att antalet läkare som går kursen har ökat.
15. Övriga frågor

a. Astma & Allergiförbundets Toleranskonferens
Konferensen kommer att hållas på Norra Latin i Stockholm, 7-8 maj 2020.
Information om dagarna finns på A&A förbundets hemsida och också i Allergia.
Beslut: De i styrelsen som har möjlighet kan delta.
b. Astma & Allergiförbundets konferens ” Bra mat för alla” 23/4
Tyvärr har vi ASTA-dagar då och ingen kan delta.
c. Diskussion om arbetsbelastning
Diskussion om hur snabbt vi i styrelsen förväntas att svara på mail? För att underlätta
informationsflödet är det viktigt att ändra rubrik på mail som byter ämne.
d. WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år
e. Förslag till program på BLFal:s höstmöte
Vi har fått en förfrågan från BLFal om vi har några önskemål angående programmet,
vilket vi i dagsläget inte har.
f. Diskussion om val av vice ordförande i ASTA.
Lämpligast att val sker inom nuvarande styrelsen. Fortsatt diskussion fram till ASTAdagarna.
16. Datum för kommande styrelsemöten: 22/4 i samband med ASTA-dagarna,
endagsmöte 25/5, 8-17 i Stockholm, 15-16/10 och 28-29/1.

Vid protokollet
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Pia Kalm-Stephens, sekreterare

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

