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Kära medlem 
Sommaren nalkas och en händelserik vår har passerat och inte minst att det var möjligt att 

träffas på ASTA-dagarna i Västerås. SARS-Covid 19 har minskat i omfattning och så 

ofantligt mycket kunskap som denna pandemi har fört med sig men också på bekostnad av 

många människoliv. Att ett krig i nära omgivning har tagit vid har ytterligare visat på 

sårbarheten i samhället. 

ASTA-dagarna  
Så fantastiskt att det var möjligt att genomföra ASTA-dagarna på Steam hotell i Västerås i 

mars, med drygt 350 deltagare och 28 utställare. Att få träffas och dela erfarenheter och 

lyssna på bra föreläsningar under trevliga former var välbehövligt. Dagarna genomfördes 

som hybrid vilket också fungerade väl så att de som inte hade möjlighet att resa ändå kunde 

ta del av föreläsningar och föreläsa. (ett dopp i Mälaren var också välgörande) 

En del föreläsare har skickat sin pp och dessa finns att hämta på hemsidan. 

https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/astmaallergiochkolsjukskoterskeforeningen.4.

62e5211e171ac42ce6c14897.html  

Dagarna är till för dig som medlem och därför är styrelsens intention att ständigt utveckla och 

förbättra dagarna i enlighet med vad du tycker, därför skickas alltid utvärdering ut så även i 

år, dock var det endast hälften av deltagarna som besvarade denna enkät, vilket är synd. 

Resultatet visade på att majoriteten fann dagarna bra eller mycket bra vilket är glädjande för 

både styrelsen och den lokala arbetsgruppen. Vi har tagit till oss att Steam hotell ansågs 

mörkt och trångt, men alternativ fanns inte tillgängliga. Förslag på teman och föreläsningar till 

kommande utbildningsdagar tar styrelsen med sig och skickar även vidare till kommande års 

arrangörer. 

 

Årsmöte 2022 
Genomfördes den 25 mars i hybridversion då mötets ordförande Marie Iwarzon från SSF 

medverkade från Stockholm. Styrelsens kassör sedan många år, Margareta Eriksson avgick 

och ny kassör blir Sara Appeltofft, styrelseledamot sedan tidigare. Nyval av ledamot blev 

Ann-Charlotte Sundqvist, Stockholm. Tackar Margareta för väl genomfört kassörsuppdrag. 

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen finns att läsa på hemsidan. 

Nästa årsmöte blir i Halmstad 21 april 2023 väl mött. 

 

Luftvägsregistret 
Inbjuder till Registerdagen i Stockholm den 20 oktober, som är en inspirationsdag, den första 

efter pandemin med årsmöte och intressanta föreläsningar.   

Vid frågor kontakta Yvonne Sjöö. https://lvr.registercentrum.se/ . 

Tittar du på Vården i siffror ibland för att få en bild över Astma/KOL-vården i landet och hur 

din enhet står sig? Då får du en bra bild över dina astma/KOL-patienter. 
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OBS! 
Har du inte betalt medlemsavgiften, så gör gärna det. Senast 1/7 kommer du annars att 

strykas ur medlemsregistret. 

 

Samarbete med SSF 
Under våren har SSF kallat representanter för alla nätverk för, dialog om 

specialistsjuksköterskans roll och inflytande i nära vård och ledarskap i omvårdnad inom God 

och Nära Vård. ASTA har framfört vikten av specialistutbildade ssk med spetskompetens 

inom astma/KOL för att kunna arbeta personcentrerat. Certifierade mottagningar 

förtydligades också vilket Oili Dahl, SSFs ordförande tog med sig vidare. 

ASTA har också medverkat på en sektionsdag med SSF för att lära med om dokumentation 

enligt Snowmed/ICNP. Alla journalsystem i Sverige är anslutna till att börja dokumentera 

enligt ICNP men det är upp till varje region att börja använda det. Det behövs dock ett 

nationellt fokus för att få lika struktur i dokumentationen och därmed öka patientsäkerheten. 

Mer att läsa www.ICNP.se  

 

Samarbete med Astmaochallergiförbundet 
Det kan meddelas att förbundet fått ny ordförande Mikaela Odemyr som efterträder Maritha 

Sedvallson.  

Samarbete med TLV och inhalationsvägledningsprojektet 
ASTA har under 2021-2022 medverkat i en expertgrupp tillsammans med SSF i TLVs projekt 

som är ett regeringsuppdrag. En del av uppdraget har varit att ta fram en 

inhalationsvägledning vilket startade på försök på 150 apotek runt om i landet. Läs gärna 

mer på https://www.tlv.se/om-oss/om-tlv/blogg/policylabbloggen/2022-06-02-ut-pa-

apoteksgolvet.html   

Avslutningsvis önskas du en underbar sommar med vila och återhämtning. 

  

   ASTA´s styrelse genom  

Therese Sterner, Ordförande 
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