Protokoll från styrelsemöte
Datum: 181025-181026
Plats: Lund
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Therese
Sterner, Margareta Eriksson, Sara Appeltofft, Maria Rosengren, Birgitta Lagercrantz, Susanne
Bengtsson, Marianne Eduards och Kersti Theander.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. Ekonomi
Genomgång av resultatrapport (Margareta).
10.000 kr mindre har kommit in för medlemsavgifter i år. Ökade kostnader för
inköp/tryck av ASTA-tygkassar och namnskyltar för styrelsen samt kostnader för
deltagandet i Almedalen och det nordiska mötet i Oslo. Även ökade kostnader för layout och tryckning av våra dokument har tillkommit i samband med dessa aktiviteter.
Tillgångar: även detta år blev det ett överskott från ASTA-dagarna.
Beslutas att medlemsansvarig ska få mer i arvode då det är mycket jobb med det,
10 000kr/år.
Trots ökade kostnader är ekonomin i god balans.
4. ASTA-dagarna 2019 i Göteborg
Program:
Telefonmöte med Ewa Ternesten i Göteborg under styrelsemötet. Programmet ser
bra ut men styrelsen uppmanar den lokala gruppen att poängtera för föreläsarna att
presentera sina föreläsningar ur både ett barn- och vuxenperspektiv. I programmet
för 2019 är det reserverat tid så att alla får möjlighet att kort (2 min) presentera sina

postrar och att alla tre stipendiater kan presentera sina forskningsprojekt under 10
minuter.
Budget:
Lokalen för ASTA-dagarna är nu bokad och det blir Svenska mässan. Den är dyr
men praktisk och med många hotellrum i byggnaden. Kostnaderna för appen
kommer att bli 55.000 kr även för nästa år, vilket är dyrt och överensstämmer inte
med den information vi fick då appen infördes.
Beslutas att Ann-Britt kontaktar MKON för att diskutera detta, eventuellt hitta en
billigare lösning och kontrollera om vi skrivit ett kontrakt och i så fall för vilken tid.
Huvudsponsor
Den lokala gruppen önskar att styrelsen tar beslut om vilket företag som blir
huvudsponsor och om det blir aktuellt med guld och silversponsorer.
Beslutas att styrelsen tar hand om detta och väljer att erbjuda de som står på tur,
GSK att vara guldsponsor och Chiesi att vara silversponsor.
5. Hemsidan
a) Ändringar gjorda under hösten
Det är bättre att ha länkarna till högskolorna på hemsidan eftersom informationen om
de olika kurserna snabbt blir inaktuell.
Diskussion om att ha en egen mailadress till ASTA.
Beslutas att Susanne kontrollerar olika möjligheter.
Listan över disputerade medlemmar behöver kontinuerligt aktualiseras.
Lägga ut föreläsningarna från årets ASTA-dagar på hemsidan, i pdf-format.
Marianne har aktiverat ett Twitter-konto för ASTA men används sällan. Styrelsen
uppmanas att använda det mer.
b) Styrelsesidan
Marianne och Birgitta har uppmärksammat att presentationen av oss i styrelsen ser
olika ut och att vi behöver utarbeta en mer standardiserad text samt lägga in och
fotografier på alla. Nuvarande arbete, tidigare arbetserfarenheter, akademiska
meriter och mål med styrelsearbetet är uppgifter som ska vara med.
Beslutas att Birgitta gör ett förslag och skickar ut.
c) Dokument i mobilversion
Beslutas att Marianne och Birgitta tar kontakt med Jon från SSF för att diskutera om
det är möjligt att förbättra vår hemsida så att den blir med anpassad för mobilen tex
att man kan öppna och läsa dokument.

6. Rapporter
a) BLF Umeå
Therese har skrivit ett protokoll från mötet med BLF:s styrelse kvällen innan
höstmötet (se bilaga).
Dokumentet om besök i förskola/ skola har nu granskats av BLF och är preliminärt
godkänt.
Doserna vid reversibilitetstest har även diskuterats inom Nationella
spirometrikörkortsgruppen (NAAKA, ASTA och Hans Hedenström/ Andrei
Malinovschi Uppsala, ansvarar för utbildningen) som träffades i Uppsala 23-24/10.
Det framkommer att det doseras mycket olika i landet. Detta kommer nu att ses över
för att få fram enhetliga rekommendationer. Sedan får vi vid behov revidera vårt
Spirometridokument. Dessutom diskuterades många olika aspekter på hur riktlinjerna
kring spirometri kan förbättras och göra dem enhetliga.
Beslutas att Maria fortsätter att vara kontaktperson för ASTA.
Astmaskolor: Enligt nationella riktlinjerna: prioritet 3.
Beslutas att ASTA:s styrelse kommer att gå igenom de studier som ligger till grund
för prioriteringsgrad 3 för att få bättre motiv till att bedriva astmaskolor.
Gemensam utbildning, ”Allergi i praktiken”, diskuterades på mötet att BLF och ASTA
gör tillsammans.
b) SLIT-körkortet
Marianne som är medlem i arbetsgruppen för att ta fram arbetsmaterial för
undervisning av personal som ska utföra SLIT rapporterade att en uppdaterad
version av arbetsmaterialet nu har kommit. Det är bara certifierade
primärvårdsmottagningar som får utföra SLIT och där sjuksköterskan bör ha 4.8
timmar /v / 100.000 invånare för denna verksamhet. Detta blir i dag svårt att uppfylla.
I dagsläget är det aktuellt med SLIT bara för ungdomar över 18 år, då
barnallergologen i gruppen inte godkände detta upplägg för yngre barn.
c) AIT-SFFA
Det web-baserade dokumentet har varit på remiss men ännu ej skickats till ASTA:s
styrelse. Via Therese kommer vi i styrelsen att få det för granskning och vi bör skicka
in våra kommentarer innan nästa möte, 5/11.
d) Nordiska mötet och nybildade Nordic Allergy Nurses Association, NANA
Sara, Therese och Susanne deltog i mötet i Oslo i augusti. Bland annat diskuterades
det om hur de olika föreningarna skiljer sig från varandra och vilka likheterna är.

Dessutom hur vi kan ta del av varandras utbildningsdagar och konferenser. Vi
kommer att lägga ut information om dessa på hemsidan. Tex ordnas den Nordiska
lung- och allergikongressen 28/2-2/3 i Köpenhamn för läkare och sjuksköterskor, där
svenska sjuksköterskor också är inbjudna som föreläsare. Åsa Persson o Birgitta
Lagercrantz är inbjudna som föreläsare.

Beslutas att de som vill ur styrelsen får åka till Köpenhamn på kongressen där ASTA
bör vara representerat.
Beslutas att Postrar – allergikonsulent, ASTA, Enkäten ska översättas till engelska,
Ett norskt dokument har nyligen tagits fram och som vi planerar att översätta till
svenska och sedan utvärdera i samarbete med Livsmedelsverket, SFFA och BLFa. I
dokumentet finns många praktiska aspekter kring hygien och omvårdnad vid
provokationer som saknas i tex BLAFa:s dokument idag.
Beslutas att Therese skickar dokumentet till Caroline Nilsson, som ordförande för
SFFA, för en första kommentar.
Spirometrikörkort: Skulle vi kunna ta fram enhetliga nordiska rekommendationer. Hur
går vi vidare?
Nästa års möte kommer att hållas i Helsingfors.
e) Almedalen
Ann-Britt, Therese och Katja deltog från ASTA i Almedalsveckan. 4000 seminarier
presenterades under veckan.
Skall ASTA representeras nästa år? Enligt Therese och Ann-Britt är det inte
meningsfullt att upprepa deltagandet i SSF:s regi utan då skulle vi ordna något eget
med föreläsningar om något aktuellt tema.
Beslutas att Nästa år kommer vi ej att delta och för att i framtiden delta krävs ett
genomarbetat koncept.
7. Deltagande i sjuksköterskedagarna
Susanne och Sara kommer att delta i Svensk sjuksköterskeförenings dagar 7-9
november och presentera sin poster kring enkäten rörande implementering av
riktlinjerna kring att använda spacer vid akutbehandling av astma.
8. AllergiSmart
Susanne har satt sig in i hur Astma och allergiförbundets hemsida gällande
AllergiSmart, deras webbaserade forum, fungerar. AllergiSmart beskrivs som en
webbtjänst för den som vill veta mer om allergisjukdom. Man loggar då in som sin
profession och kan då diskutera med användarna i olika frågor. ASTA har fått frågan
om och hur vi kan delta och kanske regelbundet svara på frågor i detta forum.
Beslutas att Susanne meddelar att ASTA kan delta och tar reda på hur upplägget

skulle se ut.
9. MediaPlanet
Media Planet förmedlar information inom olika områden. Folkhälsa.nu, har just nu en
kampanj ”Luft och lungor” och ska ge ut ett temanummer via MediaPlanet och som
de tillfrågat ASTA om att kunna dela ut till deltagarna under ASTA-dagarna och utan
någon kostnad.
Beslutas att Ann-Britt meddelar företaget om att vi inte är intresserade.
10. SSF remissrunda om God och Nära Vård – en primärvårdsreform
Kersti och Ann-Britt har läst och ska sammanfatta ett svar. Kritiken är bl.a att
dokumentet är mycket läkarcentrerat och att andra yrkesgruppers arbetsinsatser inte
tas upp på ett adekvat sätt. Dessutom innehåller dokumentet ingen ny information
som inte har beskrivits tidigare.
11. Något vi kan göra gällande krisen vid Mittuniversitetet- ställer in alla
vårdutbildningar
Flera specialistutbildningar kommer att ”pausas” under läsåret 2019-2020 på grund
av brist på disputerade lektorer. Detta rör inga av våra utbildningar.
12. Nytänkt kring ASTA-dagarna; förslag om workshop 2020
Styrelsen har diskuterat möjligheten att införa work-shops som ett nytt inslag i ASTAdagarna. Förslagsvis kan deltagarna anmäla sig till två olika work-shops där man i
mindre grupper diskuterar kring teman som spirometri, pricktest, anafylaxi, att skriva
en skriftlig behandlingsplan, att ta ut data från luftvägsregistret och inhalationsteknik
under fredag eftermiddag.
Beslutas att Pia kontaktar Västerås för att meddela att vi ska testa detta upplägg
2020 och om det är möjligt att boka flertal grupprum i Aros kongresscenter.
Beslutas att I arbetsgruppen för att utforma denna undervisningsform ingår: Therese
Maria, Sara, och Pia. Jenny eller annan deltagare från arbetsgruppen i Västerås ska
inbjudas till att delta.
Förslag att införa att forskare, liksom allergikonsulenterna, träffas under onsdagen
innan ASTA-dagarna för ett gemensamt möte. Inbjudna skall vara disputerade
medlemmar och doktorander.
Beslutas att Ann-Britt och Kersti funderar vidare på ett sådant upplägg.
Skall vi införa att patienter kommer och föreläser/ berättar om sin situation under
ASTA-dagarna? Detta borde ske i samarbete med patientföreningarna i så fall.
Beslutas att Ann-Britt och Kersti arbetar vidare med frågan.
13. Rapport från SSF

a) Motion angående Omvårdnadsmagasinet; en del som är peer reviewed
Beslutas att Motion skickas in (se bilaga).
b) HFS-nätverk
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård har tagit fram olika dokument och
utbildningsmaterial som är användbara i hälso-och sjukvården, HFSnätverket.se.
Beslutas att Alla i styrelsen tittar på denna hemsida till nästa styrelsemöte
c) Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA
Beslutas att Ann-Britt, Susanne och Kersti kommer att se över hur detta kan
implementeras i vården och skriver en rapport. Kersti är sammankallande.
13. Arbetsgrupper
a) Utlandsfödda
Susanne har kontaktat allergimottagningen på Angered sjukhus för att höra om
intresse finns att delta i arbetsgruppen. Intresse fanns men inte så positivt besked
lämnades om möjlighet att delta i arbetet. Therese har kontaktat kunskapscenter för
immigration och hälsa i Skåne och de visade också intresse men inte direkt att delta i
en arbetsgrupp.
Beslutas att Marianne skickar ut en ny förfrågan om intresse att delta i arbetsgruppen
inom nätverken i Stockholm.
b) Enkät om spacer-behandling vid akut astma hos barn.
Sara och Susanne planerar att göra en ny uppföljande enkätstudie.
Beslutas att att bilda en ny arbetsgrupp för spacerbehandling av akut astma. Förutom
att Sara, Susanne och Marianne kommer att ingå så ska Ann-Britt kontakta Caroline
Stridsman och Åsa Strinnholm om förslag på medlemmar från norra Sverige som kan
ingå i gruppen.
c) Arbetsbeskrivning
Ann-Britt har börjat göra en litteraturgenomgång inför revideringen.
d) Eksemdokumentet revidering
Dokumentet behöver revideras. Anna Bernholm från Östersund har anmält intresse
för att delta men Susanne Lundin har meddelat att hon kan delta i ett första
uppstartsmöte men inte mer.
Beslutas att Marianne har några eksemintresserade kollegor som hon kommer att
tillfråga om att ingå i arbetsgruppen.
14. Övriga frågor

Att ta fram en flyer med information om ASTA som kan delas ut i kontakt med
eventuella nya medlemma.
Beslutas att Therese har utarbetat ett förslag som skall skickas ut till alla i styrelsen.
De nya loggorna har kommit och ser bra ut.
Att utarbeta riktlinjer för allergier. Therese och Susanne kommer att skicka en
skrivelse till Astma-och allergiförbundet för att efterfråga om de är intresserade av att
delta i detta arbete.
Astma och allergiförbundet har kontaktat Ann-Britt om att ingå i en arbetsgrupp för att
gemensamt ta fram ett underlag för att kunna påverka beslutsfattare till att införa
hälsofrämjande åtgärder gällande astma och allergi, i likhet med arbetet som gjorts i
Finland. Caroline Nilsson, Erik Melén, Caroline Stridsman och Ann-Britt har tillfrågats.
Tocacco end-game har kontaktat Ann-Britt. En enkät bland riksdagsmän visade att
tobaksfrågan idag inte är prioriterad. Med anledning av detta inbjuds vi därför till ett
seminarium 181120 för att diskutera frågan och hur vi kan jobba vidare.
Beslutas att: Lena Lund och Lene Nordstrand skall tillfrågas om att representera
ASTA.
15. Nästa styrelsemöte
Styrelsen träffas nästa gång 17-18/1 2019 i Stockholm. Därefter 10/4 i samband med
ASTA-dagarna, 16-17/5 och 10-11/10 i Stockholm.

Vid protokollet
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-----------------------------------------------

Pia Kalm-Stephens, sekreterare

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

