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Kära medlem
Julen närmar sig med stormsteg, pandemi eller inte, men högtiden kommer inte att bli som
den brukar för många av oss. Smittspridningen är fortsatt hög och kulmen ser inte ut vara
nådd, vilket innebär fortsatt hög belastning för klinisk sjukvård. Vi måste alla hjälpa till med
att sprida information och kunskap till omgivningen för att dämpa smittspridningen så långt
det är möjligt.

ASTA-dagar i Västerås
Styrelsen har tvingats fatt det tråkiga beslutet att ställa in ASTA-dagarna i Västerås. Istället
erbjuds en digital utbildningsdag den 25 mars. Notera detta i kalendern så du kan planera för
att vara med. Utbildningen kommer att relatera till Covid19 utifrån olika aspekter med astma,
allergi och KOL-patienten i centrum samt det enligt stadgarna obligatoriska årsmötet.

Vi har diskuterat fram och tillbaka om det skulle vara möjligt att göra detta kostnadsfritt men
har landat i en deltagaravgift för enskild medlem respektive gruppavgift om det är flera på en
arbetsplats som önskar delta. Inom kort kommer alla uppgifter att finnas på
www.astadagarna.se

Vår samarbetspartner, Malmö Kongressbyrå kommer att meddela alla tidigare anmälda och
alla nya som har möjlighet att delta, om vad som gäller. Datum kommer att läggas upp på
hemsidan, för att söka stipendier, lämna in abstracts till poster och att nominera till Årets
ASTA.

Årsmöte 2021
Årsmötet kommer att hållas den 25 mars i digital form. Verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan kommer att läggas upp på hemsidan. Viktigt för dig som medlem att delta
för att påverka styrelsens kommande verksamhet och satsningar.

Luftvägsregistret
Har fått ny registerhållare, Caroline Stridsman som tillträdde 1 september 2020 efter Ann
Ekberg Jansson. Kontaktperson för LVR är fortsatt 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
patienter.



Personcentrerat vårdförlopp KOL
Implementering sker successivt under 2021 i alla regioner.
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/g
odkandavardforlopp/vardforloppkol.1170.html
Syftet är att tydliggöra gällande åtgärder för KOL för att minska omotiverade skillnader i
vården för dessa patienter runt om i landet.

ASTA:s arbetsgrupper
 Spirometri-dokumentet är under revidering och beräknas klart under 2021.
 Inhalationsteknik-gruppen arbetar vidare men pga. Covid19 är det en del kvar.
 Ny grupp för att revidera ASTAs-eksemdokument, detta dokument är i stort behov

av revidering och vi hoppas att en grupp kan starta första kvartalet 2021. I nuläget
finns det två personer som kan tänka sig ingå i denna grupp men det behövs en-två
personer till. Så snälla, hör av dig snarast till ASTA om du kan tänka dig att delta i
denna grupp. Vi bistår med uppstartshjälp och handledning och din verksamhet
kommer ju också ha nytta av ditt deltagande.

 Ny grupp för att ta fram ett omvårdnadsdokument för planering och genomförande av
födoämnesprovokationer ska starta första kvartalet 2021. Vi har gott hopp till dig
som medlem att du eller en kollega kan medverka i denna grupp, något som tillför din
verksamhet ny kunskap också. Återkoppla snarast till ASTA.

Ta hand om dig och dina nära och kära även om det blir på
avstånd.

God Jul och ett Gott Nytt År

önskar ASTA´s styrelse genom

Therese Sterner
Ordförande


