ASTA
Medlemsbrev 1 2021

Lund 21-02-10

Kära medlem
Nytt år och nya utmaningar och pandemin håller oss fortsatt i sitt grepp. Vaccinationerna är
igång men inte i den omfattning som man skulle önska. Livet rullar trots allt vidare och
sjukvården arbetar innovativt för att möta patienterna på olika sätt. Delar av astma- allergi
och KOL sjukvården utförs på annorlunda sätt idag och vi möter ständigt nya utmaningar för
att dämpa smittspridningen och samtidigt upprätthålla kvalitativ vård. Som ett led i detta har
vi valt att inte ställa in även detta års utbildningsdagar utan istället hålla en digital dag för att
ge dig extra stöd och möjligheter att möta de utmaningar du kanske står inför.

ASTA-dagen 25 mars
Du har säkert inte undgått inbjudan till den digitala utbildningsdagen den 25 mars. Vår
samarbetspartner, Malmö Kongressbyrå har skickat ut inbjudan till alla medlemmar och även
meddelat alla som var anmälda till utbildningsdagarna i Västerås 2020 om du inte har fått en
inbjudan så kontakta dem via nedanstående länk.
Glöm inte att anmäla poster och söka stipendier samt nominera till årets ASTA (måste
finnas flera eldsjälar i vårt avlånga land som bör bli nominerade)
Dagen sker i samarbete med industrin. Program, anmälan mm: www.astadagarna.se

Årsmöte 2021
Kallelse till årsmötet finns sedan en tid på hemsidan och årsmötet kommer att hållas den 25
mars i digital form. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att läggas upp på
hemsidan inom kort. Viktigt för dig som medlem att delta för att påverka styrelsens
kommande verksamhet och satsningar.

Luftvägsregistret
Registerhållare, Caroline Stridsman som tillträdde 1 september 2020 efter Ann Ekberg
Jansson uppmanar alla att använda registret för att få bättre överblick över dina patienter och
se vilka förbättringsarbete som kan behövas. Kontaktperson för LVR är 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. Vårdförlopp KOL
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.
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.

Astma och Allergiförbundet
Hälsar alla välkomna till Allergilyftet – avstamp för framtidens astma- och allergivård, den 17
mars.
Allergilyftet arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond. Medlemmar i Astma- och Allergiförbundet deltar gratis. Läs mer på
www.allergilyftet.se

Ta hand om dig och dina nära och kära – nu ser vi alla framemot vårens och vaccinets
ankomst!
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