
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte 
 
Datum: 190117-190118 
Plats: Stockholm 
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, 
Margareta Eriksson, Maria Rosengren, Birgitta Lagercrantz och Kersti Theander 
Via telefon i delar av mötet: Therese Sterner, Susanne Bengtsson Lund och Marianne 
Eduards 
 

 
  
1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Sekreterare för mötet: Pia 

3. Ekonomi 

Margareta presenterar resultatrapporten för 2018 och budget för 2019. Det blev en 

minskad intäkt från medlemsavgifter för 2018 men redan nu i år har flera nya 

medlemmar tillkommit. Två stipendier på 50.000 kr och ett på 20.000 kr planeras att 

ges ut även 2019. Vi har en bra balans i ekonomin och budgeten läggs med ett 

planerat underskott för 2019. 

4. ASTA-dagarna 2019 i Göteborg 

 

a. App – en årlig kostnad eller byta leverantör? 

Kostnader för att trycka upp program skulle bli 40000 kr medan kostnader för appen 

skulle bli 55000 kr. 

Beslut: vi ska ha appen även i år och kostnaden läggs på sponsorerna. 

 

b. Stipendiater föreläser på ASTA-dagarna:  

Caroline Stridsman, Susanne Lundin och Therese Sterner har tackat ja. 

5. Hemsidan 

Nya fotografier och texter har lagts ut på hemsidan för presentation av de nuvarande 

styrelsemedlemmarna. 



6. Rapporter 

      a.  Dosering vid reversibilitetstest. 

Kerstin Romberg har försökt att få in synpunkter från medlemmar i BLF:a om 

rekommenderade doser av luftrörsvidgande läkemedel vid reversibilitetstest. Detta 

ska sedan ligga till grund för nationella rekommendationer och vilka doser som ska 

anges i bl.a spirometrikörkortsutbildningen. 

Beslut: Maria bevakar när detta slutliga beslut kommer. Eventuellt presenteras det på 

ASTA-dagarna i april. Därefter ska vårt Spirometridokument revideras. 

     b.  SLIT-körkortet 

SLIT-körkortsutbildningen är i stort sett klar och på arbetsgruppens nästa möte ska 

implementeringen diskuteras. 

c. Pälsdjur 

Hur ska vi i ASTA arbeta för att motverka att pälsdjur allt mer förekommer på 

arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar? Therese har skrivit till Astma- och 

allergiförbundet, Marie-Louise Luther, och efterfrågat om de har något arbete på 

gång, vilket de ej hade.  

Beslut: Marianne mailar astma-och allergiförbundet och frågar om de är intresserade 

av att skriva en artikel tillsammans med oss angående detta växande problem. 

7. SSF remissrunda om God och Nära Vård – en primärvårdsreform 

Ann-Britt var på möte på SSF 16/1 angående detta, vilket leddes av regeringens 

utredare Anna Nergårdh. ASTA har besvarat remissen och alla förslag som kommit 

in har skickats till departementet som lägger förslag till beslut i riksdagen. Det 

kommer att komma fler remissrundor innan slutbetänkandet 2021. 

a. Remiss angående specialistsjuksköterskor  

Remiss angående framtidens specialistsjuksköterskeutbildningar och som förslagsvis 

bara skall gälla utbildningar i anestesi, operation, iva plus en fri utbildningsinriktning 

som kan utformas enligt lärosätena. Därtill kommer ett förslag om 100 

utbildningsplatser per år för utbildningar i ”advanced nursing” som är en  tvåårig 

utbildning och skall leda till en mer självständig sjuksköterskeroll. Vi i styrelsen ska 

skicka våra synpunkter på remissen till Ann-Britt innan 190204.  

8. Spirometrikörkortet (Maria och Marianne) 

Lipuscertifiering- certifiering av utbildningar för läkare som utgår från Läkarförbundet. 

Det diskuteras nu om spirometrikörkortsutbildningen ska ansöka om att få den 



certifieringen. Detta kostar 18000 kr och frågan är vem som ska betala. För ASTA 

och sjuksköterskor har denna certifiering ingen betydelse. 

Beslut: ASTA stöder inte certifieringen då det inte medför någon fördel för våra 

medlemmar och Maria meddelar NAAKA detta. Att ASTA även emotsätter sig 

läkemedelssponsring vid utbildningar. 

Spirometriutbildningsmaterialet skall gås igenom en gång per år, läggas i dropbox 

och finnas tillgänglig för aktuella utbildare. Detta skulle säkerställa att samma 

material används nationellt. NAAKA, ASTA och klinfys i Uppsala ansvarar för 

utbildningen. Maria, som ASTA:s representant, ingår i gruppen som granskar 

utbildningsmaterialet.   

Nationella programrådet. Vilka kurser som hålls borde ju utgå från Nationella 

programrådet, därefter tas upp på regionnivå för att sedan förmedlas till lokalnivå.  

Beslut: Vid nästa styrelsemöte gå igenom vilka lärandemål som ska ingå i en 

spirometriutbildning och dessa ska sedan ska läggas ut på vår hemsida. 

9. Motion angående att en del av Omvårdnadsmagasinet ska vara ”peer 

reviewed” 

Ann-Britt har skickat in denna remiss till SSF som kommer att tas upp på 

föreningsstämman i sommar. 

10. Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA (Kerstin) 

Är det något som ASTA ska driva för att bättre sätta fokus på vårt arbete, förbättra 

och strukturera dokumentationen? Föreläsningar i detta ämne ingår i 

sjuksköterskeutbildningarna idag.  

Beslut: Skriva om detta i våra omvårdnadsdokument i framtiden och ha det som ett 

av ämnena vid work-shopen vid ASTA-dagarna i Västerås. 

11. Lungkongress i Tallin 12-14 juni 2019 

Ann-Britt har fått inbjudan angående Nordisk lungkongress som ordnas i Tallin i 

sommar. 

12. Övriga frågor 

      a. Vetenskaplig projektgrupp för konferens enligt finskt koncept.  

Ann-Britt, tillsammans med Erik Melén, Caroline Nilsson och Caroline Stridsman med 

flera ingår i en grupp som via Astma & Allergiförbundet ska anordna en konferens 

2020 med syfte att diskutera möjligheten att starta ett liknande nationellt projekt som i 

Finland. Gruppen har sitt första möte 190125. 



13. Dokument i mobilversion 

Uppdateringar och eventuella justeringar har gjort att det nu fungerar mycket bättre 

att läsa dokument från hemsidan även i mobilen. 

14. Gemensam utbildning ”Allergi i praktiken” 

Vid höstens möte med BLF:a diskuterades möjligheten att anordna gemensamma 

utbildningar inom astma-allergiområdet. Varken ASTA eller BLF:a har gått vidare 

med detta. 

Beslut: Ta upp frågan igen vid nästa möte med BLF:a i höst i Uppsala. 

15. Nordiska mötet med nybildade NANA (Nordic allergy nurses association) 

     a.  Nordisk konferens 28/2-1/3 i Köpenhamn 

Ann-Britt, Birgitta och Åsa Persson kommer att åka till Köpenhamn och representera 

ASTA. Birgitta och Åsa är inbjudna som föreläsare. 

b. Dokument om födoämnesallergier 

Diskussion om att översätta det norska dokumentet om födoämnesallergier till 

svenska och eventuellt i samarbete med Livsmedelsverket, SFFA och BLFA. 

Therese har redan kontaktat Inger Kull och Caroline Nilsson men har ännu inte fått 

något svar om de önskar ingå i en arbetsgrupp kring detta men Åsa Strinnholm är 

tillfrågad och har tackat ja. Therese har även skicka ett mail till Livsmedelsverket som 

svarade att de kan delta om också Caroline Nilsson vill ingå i arbetsgruppen. 

Beslut: Avvakta och se vilka svar Therese/ ASTA får. 

16. AIT-SSFA (Therese) 

Dokumentet blev klart innan jul, en nätversion blir klar i februari och en tryckt version 

under våren. Nyheter kring oral-och intralymfatisk immunterapi ingår i dokumentet. 

17. Nytänk kring ASTA-dagarna och work-shops 2020 

a. Forskarträff på ASTA-dagarna 

Flera (8 st) intresserade önskaratt träffas i samband med ASTA-dagarna. 

Beslut: Susanne tar kontakt med MKON för att boka två extra rum, ett rum för 

allergikonsulenterna och ett för detta forskarmöte. 

 

18. Arbetsgrupper 



     a. Utlandsfödda 

Therese har fått kontakt med två intresserade som gärna vill arbeta i gruppen.                

Therese kan vara med till en början och Ann-Britt kan också ingå. 

Beslut: Therese kontaktar medlemmarna för att bestämma om en första träff, 

eventuellt i samband med ASTA-dagarna. 

c. Ny arbetsgrupp: omvårdnadsdokument kring akutbehandling av barn 

med astma (Sara och Susanne) 

Enligt de nya riktlinjerna ska akutbehandling till barn ges med spacer och eventuellt 

mask. Förutom Susanne och Sara är Caroline Stridsman och två andra ASTA-

medlemmar intresserade av att arbeta med att ta fram ett omvårdnadsdokument och 

gruppen planerar att påbörja arbetet i vår. 

d. Revidering av eksemdokumentet. 

Therese har försökt få kontakt med intresserade personer som kan ingå i gruppen. 

En ASTA medlem som arbetar som fristående allergikonsulent i Östersund är 

intresserad sedan tidigare och vid dagens diskussion framkommer förslag på flera 

personer som kommer att kontaktas. 

e. Arbetsbeskrivning 

Ann-Britt har ännu inte hunnit påbörjat arbetet med revideringen. 

19. Deltagande i SSF:s sjuksköterskedagar 

Sara och Susanne deltog i sjuksköterskedagarna 20-21/11 i Stockholm för att 

representera ASTA. Dagarna var välorganiserade och ASTA:s monter var välbesökt. 

Föreläsningarna var intressanta och det var ett rikt utbud att välja mellan. 

20. Övriga frågor 

Marianne tog upp frågan om att mottagningar får reklam om olika elektroniska 

hjälpmedel som kan användas för att underlätta uppföljning av patienters 

medicinering, symtom mm i syfte att förbättra egenvården. Men vem ansvarar för 

patientdata?  

Beslut: Denna fråga tas upp på styrelsemötet i maj och eventuellt bjuda in Jonas 

Binnmyr från Astma- och allergiförbundet som är insatt i liknande frågor. 

  

 

21. Nästa möte 



 

Styrelsen träffas nästa gång 190410 i samband med ASTA-dagarna i Göteborg och 

därefter 16-17/5 2019 i Stockholm. 

 

Vid protokollet  

 

------------------------------------------------                             ----------------------------------------------- 

Pia Kalm-Stephens, sekreterare                       Ann-Britt Zakrisson, ordförande 


