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Kära medlem 
Hoppas sommar och semester varit till freds och att ny energi har inhämtats för höstens 
förhoppningsvis spännande och intressanta arbete med allergi, astma- och KOL.  

  SARS-Covid 19 har tack och lov minskat i omfattning, och så ofantligt mycket kunskap som 
denna pandemi har fört med sig på alla nivåer men också på bekostnad av många 
människoliv och utmattning hos vårdpersonal. Att ett krig i nära omgivning har tagit vid har 
ytterligare visat på sårbarheten i samhället. 
 

ASTA-dagarna 2023  
Nästa års dagar är planerade till Halmstad och det ska bli så trevligt. Inbjudan kommer före 
jul men planera redan nu i kalendern, 20-21 april.  
 
Luftvägsregistret 
Inbjuder till Registerdagen i Stockholm den 20 oktober, som är en inspirationsdag, den första 
efter pandemin med årsmöte och flera intressanta föreläsningar. Missa inte detta tillfälle, det 
går även att medverka online!  
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. 
 

Samarbete med SSF 
Under september har det varit ett ordföranderåd med fokus på den nya handboken för 
politiker och samverkan för att få specialistsjuksköterskor i fler områden samt optimera 
snabba korta vårdmöten och ändå upprätthålla god och säker omvårdnad. ASTA har framfört 
vikten av specialistutbildade sjuksköterskor med spetskompetens inom astma/KOL.  

Viktigt är också att vara inläst på 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  

ASTA medverkade också på Sjuksköterskedagarna i Stockholm, 3-4/10, där samtliga 
nätverk under SSFs paraply var inbjudna att visa upp sin verksamhet för 750 deltagande 
sjuksköterskor från hela landet. 

 

Samarbete med Barnläkarföreningen inom allergologi och lungmedicin (BLFal) 
Höstmötet i Göteborg 13-15 september var mycket bra dagar med inriktning på överföring 
mellan vårdinstanser och sjuksköterskans roll i omvårdnaden runt barnet med flera 
sjuksköterskor som föreläste bland andra Inger Kull, Maria Ödling och Caroline Stridsman. 
Det finns sedan många år en tradition att styrelserna träffas dagen före höstmötet för att 
diskutera gemensamma samarbeten. Det ASTA kämpat för i alla år lyftes nu av BLFal, att 

http://www.icnp.se/


 
omvårdnaden måste synas mer både i deras dokument och i arbetet som stort. Nu gäller det 
att ta tillvara detta intresse och lyfta sjuksköterskan i barn- och ungdomssjukvården. I övrigt 
diskuterades ändring av referensvärden inom spirometri för barn där Läkemedelsverkets 
uppdaterade riktlinjer kommer att rekommendera GLI (all Ages) framöver och flera regioner 
har redan genomfört denna ändring. 

 

Samarbete med Astmaochallergiförbundet 
Det kan meddelas att förbundet fått ny ordförande Mikaela Odenmyr som efterträder Maritha 
Sedvallson.  

 

Arbetsgrupper och dokument 
Det kommer att gå ut en enkät till alla ASTOR under hösten, som en uppföljning av 
användandet av spray och spacer i verksamheten. Susanne Bengtsson Lund och Sara 
Appeltofft kommer att presentera resultatet på nästa års ASTA-dagar. 

Spirometridokumentet är klart och är på tryckeriet. Webbversion kommer inom kort att läggas 
ut på hemsidan. 

 

  
 

  

   ASTA´s styrelse genom  

Therese Sterner, Ordförande 
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