Medlemsbrev 1

Örebro 190127

Kära medlemmar
Vintern är inne i sin mest bistra tid men nu börjar vi i alla fall se ljuset som har vänt och sakta blir
dagarna längre. Många njuter av den här tiden med skidåkning både på längden och tvären men jag
hör inte till dom. Snö för mig är lite puder på julafton, det räcker.

Årsmöte
Härmed kallas ni till årsmöte den 12 april i Göteborg i samband med ASTA-dagarna. Det är er
möjlighet att se och höra vad vår förening gjort under året och vad vi planerar att göra kommande år.

ASTA-dagarna Göteborg
Som ni säkert inte missat så är ASTA-dagarna i Göteborg i år. Tidig anmälan gäller fram till 1 mars i år
med billigare avgift. Anmäl er, det är ett mycket intressant program med interprofessionell ansats.
Gå in på hemsidan och se www.asta.org.se eller www.astadagarna.se .

Stipendier, postrar, medlemsbidrag och Årets ASTA före 1 mars 2019
Ni vet väl att ni kan söka stipendier, 2 st på 50 000kr och 1 på 20 000kr, sök så mycket ni kan. Vi vill ju
gärna att pengarna går tillbaka till medlemmarna i så stor utsträckning som möjligt.
Skicka också in abstract till posterutställningen. Det är så spännande att få se vad som pågår i
verksamhetsutveckling ute i landet. Här kan ju någon vinna ett pris för bästa poster på 5000kr som
kan användas till något angeläget ändamål. Ni vet väl att ni får reducerad avgift på kongressen om ni
skickar in en poster?
Medlemsbidrag kan alla söka för konferens eller för att ta fram en poster eller något annat ni
behöver bidrag till.
Nominera till Årets ASTA, någon som ni tycker gör eller har gjort något extra i astma- allergi eller KOLvården. Årets ASTA får också en utmärkelse på 10000 kr.
Ansökningsblanketter finns på vår hemsida.

Hund på arbetsplatser
Hund på arbetsplatser har visat sig vara ett problem, större än vad vi trott. Pälsdjursallergiker har påkallat uppmärksamhet på problemet från flera håll i landet. De ökar sina
läkemedelsdoser och tiger och lider för alla verkar ju tycka att det är så ”mysigt” med
hunden på jobbet och törs inte säga ifrån. ASTA kommer att skriva en artikel, finns någon
medlem som har tankar kring detta? Hör då gärna av er!

Spirometrikörkortet
ASTA har haft en diskussion med NAAKA (nätverket för astma-, allergi- och KOL intresserade
Allmänläkare) angående Lipus-certifiering av Spirometrikörkorts-utbildningen. Lipuscertifiering innebär en kvalitetsstämpel på utbildningen främst för ST-läkare. Är utbildningen
certifierad på detta sätt så hoppas spirometrikörkortsutbildnings-ledningen att locka fler
läkare att gå utbildningen vilket gagnar oss alla då vi vill att fler läkare ska engagera sig.
Diskussioner pågår hur det också kan gynna oss i ASTA och våra sjuksköterskor som går
utbildningen.

AIT-dokumentet
AIT-dokumentet i samarbete mellan SFFA och ASTA kommer snart ut i reviderad version. I
skrivande stund är det ute på remiss.

Följsamhet till nationella riktlinjer gällande akut-behandling till barn
Susanne och Sara i styrelsen gjorde en enkät där syftet var att kartlägga hur de nationella
riktlinjerna hade införts i primärvården, öppenvården och slutenvården gällande barn/ vuxna
samt vilket administreringssätt för akutläkemedel som användes vid astma på enheten.
Detta ledde till en poster som fanns med på förra årets ASTA-dagar i Karlstad. Resultatet
visade att 15,7 % av svarsdeltagarna ej hade gjort någon förändring alls. 63,8 % uppgav att
de inte ändrat administreringssätt vid akut astma men att de gjort andra förändringar på
enheten t.ex. återbesök 6 v efter exacerbation, utfört fler gångtester och infört COPD6
mätning. Alltså vi önskar alla att patienterna ska följa instruktioner men vården är inte så
mycket bättre....eller?

Toleranskonferens
I slutet på januari gick startskottet för planering av en Toleranskonferens år 2020. De som
håller i trådarna är Astma&Allergi-förbundet som sköter logistiken runt det hela. Första
mötet innebar en workshop med ett vetenskapligt expert-råd från flera verksamheter både
öppen och sluten vård, barn och vuxna samt valda styrelseledamöter från förbundet.
Konferensen ska hållas för deltagare från verksamheten, politiker och medlemmar i A&Aförbundet. Konceptet ska utgå utifrån det finska programmet som har slagit mycket väl ut i
Finland med minskad allergi och astma bland annat.

Utredningarna God och Nära Vård samt Specialistsjuksköterska
Utredningen för God och Nära vård med Anna Nergårdh i spetsen har varit ute på remiss och
har gett ett andra delbetänkande till departementet med en del förslag som att hitta
ändamålsenliga definitioner på öppen och sluten vård. Det förordas att kommunal vård ska
tas med i mycket högre utsträckning och främja en samverkan mellan huvudmän. Den
nationella taxan bör ses över samt att specifika områden ska prioriteras som prevention,
rehab och habilitering. Det bör finnas mer om FoUU och innovation samt detta med
bemanning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö är viktiga områden att se över.

Gällande utredningen om specialistsjuksköterskeutredningen har vi i ASTA uttalat oss i vårt
remissvar att vi stödjer Svensk sjuksköterskeförenings beslut. Utredningen har ett förslag
med tre reglerade inriktningar som vidareutbildningar till specialistsjuksköterskor, operation,
anestesi och intensivvård samt en fjärde inriktning som ska utformas i samverkan med
lärosäten och vårdverksamhet. Det skulle betyda att t ex distriktssköterskeutbildningen och
barnsjuksköterskeutbildningen kan komma att se olika ut i landet och detta har vi motsatt
oss. Däremot är vi positiva till att utredningen föreslår en ny funktion som Avancerad klinisk
specialistsjuksköterska, men skrivningen är lite otydlig så vi tror att det kan misstolkas. Vi
tolkar det så att man vill ha in Advanced nursing eller nurse practitioners som är väldigt
utbrett i t ex Storbritannien och Nederländerna. Vi ser det som att det kan bli ett
erkännande av vår specialistutbildning till Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterska där vi oftast
har en utbildning på avancerad nivå till distriktssköterska eller barnsjuksköterska och att
detta skulle kunna toppas med en utbildning på master-nivå. Denna remiss ska besvaras av
tre verksamheter i regioner och landsting, utbildningssektionen, HR-avdelningen och
verksamheten. Försök ta reda på vilka dessa personer är i era landsting/regioner och fråga
hur de tänker inför remiss-svaret. Vi har anledning att tro att de inte riktigt har kontroll på
läget och tyvärr inte alltid vet skillnaden på en grundutbildad sjuksköterska och en
specialistutbildad.
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Till sist önskar vi se er alla på ASTA dagarna i Göteborg
ASTA styrelse genom

Ann-Britt

