Kära ASTA medlemmar!
Nyss hemkommen från årets stora händelse, ASTA dagarna i Örebro som var helt fantastiska
som vanligt, vill jag skriva till er alla. Som några av er vet och några förstått så har jag i år
bestämt mig för att avgå som ASTA:s ordförande. Jag har nu haft den rollen i nio år vilket är
en lång tid. Blev ordförande i april 2005 när vi hade ASTA dagarna i Uppsala. Denna period
har varit fantastisk och jag har njutit och känt en stor stolthet varenda dag men nu är det
dags för andra att ta över. Är helt övertygad om att Ann-Britt Zakrisson som i och med årets
årsmöte valdes kommer att bli en alldeles perfekt ordförande.

När jag tänker tillbaka på denna tid så är det många saker som gör mig glad. En sak är våra
fina metod och omvårdnadsdokument. Är övertygad om att dessa dokument inom
spirometri, eksem och pricktest har inneburit en klar kvalitetshöjning av vården av personer
med astma, allergi och KOL. Andra saker som gör mig glad och stolt är med den självklarhet
ASTA idag tillfrågas när det gäller att medverka i olika nationella och internationella
samarbeten. En ytterligare faktor att glädjas över är den allt större grupp ASTA medlemmar
som fått och tagit möjligheten till fortbildning inom ämnesområdet. Allt fler sjuksköterskor
genomgår högskolekurser på avancerad nivå, allt fler tar magisterexamen och allt fler
påbörjar forskarutbilning. Allt detta gör att astma, allergi, KOL sjuksköterskor kommer
närmare målet till en skyddad yrkestitel och specialistutbildning inom ämnesområdet.
Diabetes har som ni vet nått det målet nu, vilket gläder mig på många sätt. Också för att jag
genom detta tror att det kommer som en konsekvens innebära att vi också kan nå detta mål.
Vill också ta tillfället i akt att tacka alla som jag arbetat med under dessa år, alla gamla och
nya styrelsemedlemmar, alla medlemmar som gjort fantastiska insatser i arbetsgrupper och
alla ni fantastiska ASTOR. Ser framemot och hoppas träffa er i olika sammanhang. Fortsätt
gärna att höra av er. Vill också tacka så otroligt mycket för det fina halsband med örhängen
som jag fick i gåva av ASTA.
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