Medlemsbrev 1, 2013

Kära ASTA-medlem,
Våren är på väg och snart är det dags för våra fantastiska utbildningsdagar. Den 11-12 april
äger dagarna rum, denna gång i Falun. Om du inte har anmält dig så har du fortfarande
chansen. Den lokala arrangörsgruppen har satt ihop ett mycket spännande, varierat och
intressant program. Ta också chansen att få reducerad anmälningsavgift, (50%) genom att
presentera en poster. Postern kan handla om ett förbättringsarbete, ett patient-fall, eller
kandidat/magisteruppsats.
Du hittar all information på hemsidan www.asta.org.se
Stipendium
Tiden för att söka ASTAs stipendium har gått ut men då vi inte fått in några sökande ännu så
har styrelsen därför bestämt att förlänga ansökningstiden till den 11 mars. Vi hoppas
därigenom att några av er hinner söka stipendiet.
OBS! Förlängd ansökningstid till den 11 mars. Ansökningshandlingar hittar du på hemsidan
www.asta.org.se
Utbildningar
Det börjar också bli dags att söka högskoleutbildningar inom ämnesområdet. Sista dagen för
många kurser är den 15 april. I år har jag tyvärr inte fått information om så många kurser
men vet att Dalarnas högskola och Göteborg (Sahlgrenska Akademin) vanligtvis ger kurser.
Håll utkik på hemsidan.
Karolinska Institutet kommer att ge en grundkurs inom astma och allergi med start i
september 2013. Kursen ges som en fristående kurs, d.v.s. utan kursavgift, och heter
”Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet, del 1”, 15 hp. Gå in på
ww.ki.se/utbildningar och läs mera.
Barnallergiutredningen
Inom kort kommer den s.k. Barnallergiutredningen som initierats av regeringen att
presenteras. Uppdraget löd; ”Utredningen ska innehålla en analys och beskrivning av
problembilden kring barns och ungas hälsa kopplad till förekomsten av astma och allergi.
Vidare ska utredningen beskriva nuvarande ansvarsfördelning mellan myndigheter och andra
aktörer vad gäller astma och allergi kopplad till arbetsmiljön i skolan. Av utredningen ska
också framgå vilka grupper i samhället som är i behov av information om astma- och
allergiområdet kopplat till arbetsmiljön i skolan och vilken typ av information dessa grupper
behöver”.
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På den hearing som inledde arbetet deltog två stycken från styrelsen. Som ni förstår är det ett
mycket viktigt dokument för oss som astma, allergisjuksköterskor. Vi kommer att återkomma om
hur ASTA ska agera så fort vi vet mera.

Luftvägsregistret
Under våren kommer Luftvägsregistret att vara klart att börja användas.
Luftvägsregistret, syftar till att förbättra handläggningen av patienter med astma, allergi
och/eller KOL och innehåller uppgifter om patienternas problem/diagnos, behandling samt
resultatet av de vårdinsatser som är gjorda. Visionen för Luftvägsregistret är att kunna bidra
till jämlik vård för dessa stora patientgrupper oavsett var i Sverige de bor. Med hjälp av
återkoppling och statistik kan vårdenheterna följa hur patienterna mår. Det går också att
jämföra resultatet av det egna arbetet med resultat från andra enheter i det egna
landstinget eller hela landet. Dessa resultat kan sedan ligga till grund för utvärdering av den
vård man ger och förhoppningsvis kommer detta att leda till kontinuerligt utvecklingsarbete.
Registret har ett webbgränssnitt som är anpassad till automatisk journalöverföring. Varje
landsting tar beslut om hur och när detta kommer till stånd.
Vill du veta mera ta kontakt med någon av rikskoordinatorerna eller de regionala
koordinatorerna.
Rikskoordinator Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
Leif Strömberg, koordinator RiksKOL, leg. sjuksköterska, Lung- och allergikliniken, Lund.
leif.r.stromberg@skane.se
Rikskoordinator Astma och allergi
Birgitta Jagorstrand, distriktssköterska, utbildningskoordinator, AllergiKompetensCentrum,
SUS, Lund. birgitta.jagorstrand@med.lu.se
Regionala register koordinatorer Luftvägsregistret
Luftvägsregistret har också utsett tre stycken regionala koordinatorer som ska vara
behjälpliga med registret utifrån geografisk indelning enligt nedan.
Norrbottens Län, Västerbottens Län, Jämtlands län, Västernorrland Län
Anna Svensson Leg sjuksköterska anna.svensson@jll.se
Götalandsregionen, VGR
Charlotte Sjöstrand, Leg. sjuksköterska, Vuxenspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus,
Angered, charlotte.sjostrand@vgregion.se
Gävleborg-, Dalarna-, Värmland- och Örebro Län
Margareta Lindqvist Leg. sjuksköterska, Bergsjö Hälsocentral, margareta.g.lindkvist@lg.se

Inom kort kommer flera regionala koordinatorer att utses, vilket är viktigt för att kunna
stödja implementeringen fullt ut. Från styrelsens sida ser vi Luftvägsregister som ett mycket
viktigt redskap. Vi kommer också fortsätta arbetet med att inkludera flera
kvalitetsindikatorer för omvårdnad i registret.
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Verksamhetsplan 2013 och motion till årsmötet
Styrelsen har identifierat två huvudfrågor som vi kommer att föreslå årsmötet att föreningen
ska arbeta med under året. Det ena handlar om hur vi ska föra ut budskapen från våra två
arbetsbeskrivningar, för astma, allergi, KOL sjuksköterskor och för allergikonsulenter. Den
andra frågan handlar om revidering av vårt kompetensdokument.
Vad tycker du är viktiga frågor för ASTA att jobba med under året. Ta del av styrelsens
förslag till verksamhetsplan på hemsidan (ligger under aktuellt). Där finner du också den
ekonomiska redovisningen för 2012, förslag på budget 2013 samt en motion till årsmötet
och styrelsens svar på motionen. Motionären föreslår en ändring av namnet ASTA så att det
också omfattar KOL.

Nydisputerad barnsjuksköterska
Vill också passa på att gratulera Björn Nordlund, Astrid Lindgrens barnsjukhus som den 1
mars disputerade på en avhandling kring svår astma och astmakontroll hos skolbarn. På
hemsidan kan du ta del av hans avhandling.

ASTA är glada och stolta över att vi nu fått ytterligare en disputerad sjuksköterska. Stort
grattis från oss alla.

Som avslutning så hoppas jag få tillfälle att träffa många av er i Falun. Om du inte kommer
dit så hör gärna av dig ändå och berätta vad du tycker ASTA ska fokusera på under
verksamhetsåret.
Varma hälsningar Styrelsen genom Inger
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