
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte 
 
Datum: 180201-180202 
Plats: Stockholm 
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, 
Margareta Eriksson, Kersti Theander, Sara Appeltofft, Maria Rosengren, Birgitta Lagercrantz.  
Marianne Eduards och Susanne Bengtsson deltog i styrelsemötet enbart 180202. 
    

 
  
1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Sekreterare för mötet: Pia 

3. Ekonomi 

Det blev ett överskott från ASTA-dagarna 2017 och även ett totalt överskott för året. 

Ett budgetförslag för 2018 är lagts med ett planerat underskott. 

4. ASTA-dagarna 2018 i Karlstad 

 

Idag är 179 anmälda till Karlstad, fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten 

ligger på plus beräknad utifrån de som är anmälda idag. Programmet är klart och 

kommer att finnas i en nedladdningsbar app, vilket är en nyhet från i år. Idag är 25 

utställare anmälda. 

Beslut: Att trycka upp nya pricktest-, eksem-, kompetens- och spirometridokument för 

att kunna dela ut på ASTA-dagarna. Birgitta kontaktar samma företag som tryckt för 

oss tidigare för att få prisuppgifter. De färdiga dokumenten skickas sedan direkt till 

Karlstad.  

 

a. Styrelseuppdrag  

Uppdragen diskuteras och fördelas i styrelsen. 

 

 

 

 



b. Stipendiekommitté 

Agneta Gånemo önskar utgå från stipendiekommittén på grund av pensionering. 

Beslut: Ann-Britt kontaktar möjliga nya kandidater till uppdraget. Hon kommer tillfråga 

stipendiekommittén om de även kan tänka sig att utnämna årets ASTA. 

c.  Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkänns av styrelsen efter justering 

enligt inlämnade förslag från styrelsemedlemmar. 

d. ASTA-dagar Göteborg 2019 

Avtal finns ej med kongressanläggning i Göteborg 2019 ännu och diskussion kring 

vilka kostnader som är acceptabla. Ett förslag förkastas av styrelsen då det bedöms 

vara för kostsamt, vilket har meddelats till vår kongressbyrå. 

 

5. Patientutbildning och stöd för omvårdnad 

Ett förslag har mailats ut. Enligt socialstyrelsens riktlinjer poängteras vikten av en 

strukturerad patientutbildning. Det är viktigt att sammanställa ett dokument som ger 

en bredare bild av vad patientutbildning innefattar, kan användas som stöd och 

inspiration i patientarbetet och i diskussioner med arbetsgivare om tid som behövs för 

detta arbete. Några punkter behöver ses över och sedan skickas dokumentet för 

bearbetning av lay-out till Losita, för att därefter presenteras på årets ASTA-dagar. 

6. Astma, allergi och  KOL sjuksköterska  Kursplaner 

Grunden till detta arbete är att olika lärosäten kontaktar ASTA för att få råd om 

upplägg vid planering av kurser och att detta dokument skulle bidra till att säkerställa 

nationellt likvärdiga utbildningar.  

Detta förslag på kursplaner på 15hp innefattar 7.5 hp omvårdnad och 7.5 hp 

medicinsk vetenskap i ämnet. Kursplanen utgår till stora delar från kursplanen som 

används i Trollhättan men synpunkter finns på att allergin är otydlig. Det är viktigt att 

astma, allergi och KOL läggs in konsekvent i hela dokumentet och på det sättet 

poängteras.  

7. Hemsidan 

Alla dokument inför ASTA-dagarna och årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan. 

I år planeras även att dokument inför årsmötet ska läggas in i appen som kommer att 

användas för ASTA-dagarna och där också programmet kommer att finnas. 

Många enkla frågor inkommer till medlemsansvariga per mail. Eventuellt ha färdiga 

svar på de vanligaste frågorna i punktform på hemsidan. Ann-Britt kan informera om 

detta i ett medlemsbrev. Även diskussion om ASTA ska ha en gemensam 

funktionsbrevlåda och att vi inte använder våra privata mailadresser. 

Ny länk: fysioterapeuternas lungsektion. 



Birgitta undersöker möjligheten att skapa en ASTA logga på engelska och kontaktar 

Losita om hjälp med detta. 

8. Rapporter 

a. BLF Umeå 27-28/9 2018 
Kontakt har redan tagits med ASTA och en presentation av programmet. 
Preliminär planering är att ha styrelsemöte 26/9 i Umeå, i samband med 
utbildningsdagarna. 
 
b. Ny medlemsansvarig. 
Susanne har nu helt tagit över uppgifterna som medlemsansvarig. 
 
c. GDPR  
GDPR är en, enligt EU-direktiv, ny personuppgiftslag som ska ersätta PUL. Det är 
viktigt att vi anpassar våra rutiner vid hantering av medlemsärenden enligt dessa 
regler annars riskerar vi att utkrävas höga viteskostnader. 
Vi behöver undersöka vårt avtal med Vårdförbundet om att eventuellt förlänga avtalet 
med Robin. Möte med Vårdförbundet i maj där Ann-Britt och Margareta deltar. 
 
d. Neddragningar i Stockholm 
En skrivelse har lämnats in till politiker under hösten men inget svar har ännu 
inkommit.  
 

9. Övriga frågor 

En ansökan om medlemsbidrag har inkommit från Åsa Persson för deltagande i 

EAACI i maj 2018 och där egen forskning ska presenteras.  

Beslut: Styrelsen godkänner ansökan. 

10. Rapport från Svensk sjuksköterskeförening  

Svensk sjuksköterskeförening anordnade en dag 180201 om kommunikation som 

Susanne och Marianne deltog i. SSF ordnar en drive som startar vecka 12 och som 

fortsätter drygt ett år framåt och vars huvudbudskap är ”Omvårdnad – en fråga om liv 

och död” och med slogan ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. Till hjälp har de en 

PR-byrå som hjälper till med att ta fram informationsmaterial mm. 

Projektet har en egen hemsida ”omvårdnad.se”. Målet är att påverka politiker och 

engagera journalister för att få fram vikten av omvårdnad, sjuksköterskans 

kunskapsområde och att detta belyses med patienten i fokus. En informationsbuss 

kommer att köra runt i landet, bl a vara i Almedalen i Visby och informera om 

projektet, från april till september. Svensk sjuksköterskeförening vill ha hjälp med att 

bemanna denna buss och få återkoppling hur vi i ASTA kan stödja denna kampanj. 

Beslut: Vi startar ett Instagram samt Twitter-konto för att kunna förmedla information 



till våra medlemmar om projektet och där ASTA kan bidra med debattinlägg från våra 

verksamheter. Åsa Andersson ska tillfrågas om att informera om projektet under 

årsmötet i Karlstad. Ann-Britt, Susanne, Marianne och Maria kommer att delta vid 

informationstillfällena på respektive ort, vilket anmäls till Svensk 

sjuksköterskeförening. Birgitta börjar med att skriva ihop ett informationsblad 

angående vår kompetens men också vad omvårdnaden kan innebära för våra 

patienter. 

Maria var i december på ett möte på Svensk sjuksköterskeförening angående 

organisationsförändringar. Det var mycket diskussioner kring sammanslagningar av, 

speciellt de mindre, nätverk/ intresseföreningar för att bilda starkare grupper. Även 

diskussioner om gemensamma avgifter för SSF och intresseföreningar. 

Beslut: ASTA önskar kvarstå som en egen förening, men är intresserad av ett fortsatt 

nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och de andra sektionerna och 

nätverken. 

Svensk sjuksköterskeförening s Sjuksköterskedagar 20-21/11 2018 i Stockholm. 

”God omvårdnad till alla- sjuksköterskans etiska utmaningar” är temat. Kersti är 

anmäld att prata om jämlik vård, men vi har ej fått svar angående detta ännu. 

Däremot har vi fått frågor kring hur vi vill presentera vår förening, om vi önskar ha en 

utställningsplats mm. 

Beslut: Ann-Britt och troligen Kersti representerar ASTA. 

11. Arbetsgrupper 

a. Utlandsfödda 

Målet med arbetsgruppens arbete skulle vara att kartlägga problem som kan uppstå 

vid vård av andra kulturer. Svårigheter har funnits att få ihop en grupp som kan 

arbeta med frågan.  

Beslut: Att avvakta med frågan till ett senare tillfälle. 

b. Omvårdnadsdokument för akutbehandling. Har man gått över till de nya 

riktlinjerna för akut astmabehandling av barn att använda spacer?  

Sara och Susanne har sammanställt en webbenkät som ska skickas ut till alla 

medlemmar för att kartlägga hur det arbetas nationellt med akut behandling av astma 

hos barn och hur de nya riktlinjerna har implementerats. Enkäten kommer att skickas 

ut inom någon vecka och resultatet kommer att presenteras på ASTA-dagarna. 

c. Arbetsbeskrivning 

Ann-Britt har ännu inte hunnit revidera arbetsbeskrivningen. 



d. Allergen immunoterapi - AIT 

Riktlinjerna är nu ute på remiss och beräknas vara klara innan sommaren. Det 

planeras att även starta obligatoriska SLIT utbildningar. I Stockholm planeras att 

starta SLIT-körkortsutbildningar även inom primärvården. 

12. Levnadsvaneprojektet 

Therese har nu skickat in ett förslag på en broschyr med information om astma och 

fysisk aktivitet och hur vi kan arbeta i sjukvården. Med hjälp av denna ska 

vårdpersonal sedan kunna stötta barn och ungdomar till ett mer fysisk aktivt liv. 

Broschyren utgår från Therese intervjuer med ungdomar om deras upplevelser 

angående fysisk aktivitet. 

13. Klimat och hälsa, policy för ASTA 

Susanne har skrivit ett dokument angående våra ståndpunkter i frågan. Efter 

synpunkter ska dokumentet sedan läggas ut på hemsidan. 

Inga program kommer att tryckas upp under ASTA-dagarna utan enbart finnas i 

appen. 

14. ASTA-dagar framöver 

I Västerås 2020, Linköping 2021 och Halmstad 2022, är redan klara. 

Pia blir kontaktperson för ASTA-dagarna i Västerås 2020. 

 

15. Nästa styrelsemöte  

Styrelsen träffas för möte onsdag 18/4 kl 15 i samband med ASTA-dagarna, följande 

möten planeras till Stockholm 17-18/5 och Umeå 26/9. 

 

 

Vid protokollet  

 

------------------------------------------------                             ----------------------------------------------- 

Pia Kalm-Stephens, sekreterare                       Ann-Britt Zakrisson, ordförande 


