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Kära medlemmar,
Ljuset börjar återvända och sportlovsveckorna är i antågande. I ASTA har arbetet börjat med
att summera vad vi gjorde förra året via verksamhetsberättelsen och likaså verksamhetsplanen
börjar ta form. Kan konstatera att det kommer att bli ett spännande år – i år också!
Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL är
igång för fullt. Arbetsgrupper har bildats nationellt och det pågår arbete med olika delar som
till exempel ”interprofessionell samverkan” och ”skriftlig behandlingsplan”. Det rapporteras
utifrån landet att programråd har bildats både regionalt och lokalt och det börjar hända saker
ute i verksamheterna och vi som varit med ett tag ropar ”äntligen”!
Revideringen av kriterierna för astma/KOL-mottagningarna i primärvården har påbörjats. Det
har ju hänt en del sedan de skrevs 2008 och kriterierna kan grundas på ny vetenskap.
Certifiering av astma/KOL-mottagningarna ligger på mångas läppar i många landsting och då
behöver kriterierna vara uppdaterade för att ligga till grund för det arbetet.
ASTA-dagarna börjar ta form och Gävle-gänget jobbar på för att skapa ett spännande
utbildningstillfälle. Även i år utlyser vi stipendier och medlemsbidrag. Söka stipendium kan
du göra fram till 15 mars. Medlemsbidrag till kvalitetsprojekt kan du söka året om. Abstract
till posterutställningen mottages också fram till 20 mars och vi vill ha in många abstract. Du
vet väl att du får halva kongressavgiften betald om du lämnar in en poster? Blanketter för att
söka finns på vår hemsida www.asta.org.se .
En ny arbetsgrupp är på gång gällande provokationstester, främst metacholin-test. Vill ni vara
med i den arbetsgruppen så hör av er till Marianne Edwards eller Pia Kalm-Stephens,
mailadresser finns på hemsidan. Likaså har ett arbete påbörjats om kriterier liknande de som
finns för primärvården även för sjuksköterskor inom barnsjukvård och lungklinik vuxenvård.
Har ni önskemål om annat som det behöver samlas en grupp omkring och skriva metod- och
omvårdnadsdokument så hör av er till någon av oss i styrelsen.
Kompetensbeskrivningen har reviderats och är äntligen på tryckning och kommer att
presenteras på ASTA-dagarna. Den utgår från de sex kärnkompetenserna: Personcentrerad
vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap och Kvalitetsutveckling,
Säker vård och Informatik. Vi hoppas den kan bidra till att ge patienter med astma-, allergioch KOL och deras närstående en god och säker vård, tydliggöra professionen och
yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma sjuksköterskor specialister i astma-,
allergi- och KOL, synliggöra astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskans ansvar för
omvårdnadsutveckling, vägleda arbetsgivare, landsting och regioner, som ansvarar för att
säkerställa den kompetens som behövs för en god astma-, allergi- och KOL-vård samt utgöra
ett stöd till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och
struktur. Det är än mer viktigt nu när Socialstyrelsen tagit bort kompetensbeskrivningen för
legitimerad sjuksköterska ur författningarna och det är upp till arbetsgivaren att se till att de

anställda har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Svensk sjuksköterskeförening har dock
påbörjat arbetet att skriva en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
På hemsidan pågår ett upprop att samla alla de som är disputerade inom ASTA. Detta för att
vi ska kunna få en samlad kunskap och eventuellt söka samarbete i framtiden. Det är också av
vikt i linje med att fortsätta vårt arbete med kunskapsbaserad vård för personer med astma-,
allergi och KOL. Ni som är disputerade gå in på hemsidan och skicka in ert deltagande. Vi
fick in tolv anmälningar redan inom ett par dagar och det är riktigt roligt.
Hoppas ni håller ert nyårslöfte om att registrera i Luftvägsregistret (LVR)!? Det pågår mycket
arbete med dokumentationsmallar ute i landet för att kunna utnyttja Med Rave som är till
hjälp för att få ut data ur journalerna. För många är det lång väg innan man är klar med det
arbetet men vi tror att börja registrera manuellt samtidig kan vara en fördel så man lär sig hur
LVR fungerar. Registret är det enda som kan visa vad vi gör och därför är det viktigt att starta
registreringen.
Arbetet inför det stundande årsmötet pågår och härmed kallas du till årsmöte den 29 april
2016 på ASTA-dagarna i Gävle. Kallelsen kommer också att läggas ut på hemsidan. Senare
kommer dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan också att läggas ut.

Ha det gott så ses vi på ASTA-dagarna!
ASTA styrelse
genom
Ann-Britt Zakrisson, ordförande

