Örebro 2015-06-01

Kära ASTA-medlemmar,

Äntligen är det vår och t o m försommar på sina håll. Även om jag gillar värmen så är det lite
skönt med kylan då blomningen i naturen står längre.
ASTA-dagarna i Malmö är genomförda med bravur. Vi har återigen fått bli inspirerade och
blivit fyllda med ny kunskap. Utvärdering visar på bra resultat men lokalerna var lite väl
bullriga och trånga när man blev många ute i utställningshallarna o s v. Det vetenskapliga
programmet och arrangemanget i stort fick gott betyg. Däremot saknades åhörar-kopior och
det ska vi försöka ändra på till nästa år. Det var många medlemmar anmälda, 280 och 24
utställare trots problem med inbjudningar som hamnade i skräp-posten. Vi fick veta att i
vissa landsting hamnar massutskick i skräpposten. Tänk på det inför nästa års ASTA-dagar
och kolla hemsidan och skräpposten!
ASTA-dagarna 2016
Vi hälsar er välkomna till ASTA-dagarna i Gävle 28-29 april 2016! Boka av dessa dagar redan
nu, kalendern har en tendens att bli full fort! Skicka också in Abstract till vårt vetenskapliga
program, inlämning är öppet från och med nu fram till 20 mars 2016! Passa på att visa upp
era utvecklings- och kvalitetsarbeten ute i verksamheten, där pågår mycket som kan vara till
nytta för andra att se och få egna idéer av! Bjud på det med en poster och samtidigt få halva
kongressavgiften betald! Ni kan också söka stipendier och medlemsbidrag – titta på vår
hemsida www.asta.org.se
Utbildning
I maj genomfördes en utbildning i spirometri med analyser, för blivande handledare.
Handledarena var spridda över den södra delen av landet från Örebro och nedåt. Det är
tänkt att de ska ha utbildning och möten med astma/KOL-sjuksköterskor i respektive län för
att diskutera analyser och kurvor. Utbildningen drivs i samarbete med MundiPharma och vi
tror att det kommer att bli uppskattat. Det var ett pilotprojekt i Värmland som visade att det
var välkommet med den här fortbildningen. Utbildningen ska inte ses som
spirometrikörkortet utan ett tillfälle att diskutera med andra.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer
ASTA har lämnat in ett svar på remissen gällande de nya Astma/KOL-riktlinjerna som just nu
bearbetas av SoS. Originalversionen kommer att bli klar i höst, september-oktober tror man.

Implementeringen pågår för fullt och jag antar att många av er har blivit inblandade och
tillfrågade att vara med i arbetet att införa riktlinjerna i verksamheterna. Medge att det är
riktigt roligt att vara i astma/KOL-branschen just nu, vi har medvind och rid på den vågen!
Diskutera astma, allergi och KOL på era arbetsplatser!
Vi har även fått förfrågan om att ha synpunkter angående Målnivåer för vård vid astma och
KOL som har gått ut på remiss från Socialstyrelsen. Naturligtvis ska vi svara före 13 augusti!
Debattartikel i GP
ASTA har varit med och skrivit under en debatt-artikel som kom ut i GP 28 maj -15 se länk
nedan. Det är ett upprop för att det måste bli fler personal inom allergi-sektorn enligt SoS
riktlinjer; allergologer, allergikonsulenter och allergi-sjuksköterskor.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2727678-allt-fler-drabbas-av-astma-helt-ionodan#Scen_1
Omvårdnadsdokument
Nu är olika grupper igång. För revidering av spirometridokumentet är Sara Appeltofft
projektledare Sara.Appeltofft@skane.se . Det har även satts till en grupp för att utarbeta
kriterier för sjuksköterskor på lungklinik vuxen och barnsjuksköterskor på barnkliniker,
liknande dem som finns för primärvårdens astma/KOL-mottagningar. Projektledare för
lungklinik är Kerstin Sundell-Bergström kerstin.sundell.bergstrom@ki.se och för barnkliniken
Susanne Bengtsson-Lund susanne.bengtsson-lund@nyaskolan.se . Tag gärna kontakt med
projektledarna om ni undrar över något eller har idéer.
Certifiering
Vi har fått förfrågan om att samarbeta med NAAKA (Nätverket för astma, allergi och KOL
intresserade allmänläkare) angående spirometrier och certifiering av astma/KOLmottagningar som Skåne så förtjänstfullt har börjat med. Självklart tänker vi samarbeta.
Inget datum är satt för ett första möte ännu.
Flera av oss i styrelsen har fått frågan hur man kan hjälpa till på det lokala planet och det ni
kan göra är att prata om certifiering och gör det känt ute på i verksamheterna. Gå in på
Skånes hemsida och läs om certifieringen
http://www.akcsyd.se/sites/default/files/files/uploaded/certifgrund-AstAllKOLmottRS2014.pdf eller http://www.akcsyd.se/professionellt/certifiering.
Internationellt arbete
Inom EAACI finns numera en Allied Health group med Inger Kull som representant för ASTA.
De håller på med ett kompetensdokument som ser riktigt intressant ut. De ämnar
presentera det på EAACI i Barcelona nu i juni och vi önskar dem lycka till.
Även i ERNA pågår arbete med utbildningsprogram. Ett nästa möte blir i Helsingfors i augusti
som Therese Sterner åker på då Inger Kull är förhindrad.

SMART

Riksförbundet SMART, arbetar med tidigt ANDT-förebyggande med barn och ungdomar med
rökning som främsta fokus har bjudit in ASTA att stödja deras arbete vilket vi naturligtvis gör.
Enligt FHI lär 13% av föräldrar till tonåringar använda olika familjeavtal med sina barn för att
förhindra tobaksdebuter och åtminstone skjuta på alkoholdebuter till 18-årsdagen. SMART
vill vidga denna spontana modell och sprida den - inklusive relevant forskning. De har inte
bara praktiska erfarenheter av detta utan även forskning om resultaten av dessa
familjeavtal. Professor Charli Eriksson vid Örebro universitet har funnit förvånansvärt stora
skillnader mellan barn som har familjeöverenskommelser och dem som inte har det. I år drar
Riksförbundet SMART igång en långsiktig kampanj för att hjälpa familjer till att upprätta
sådana ANDT-förebyggande avtal. Målgruppen är alla Sveriges 10- till 17-åringar, deras
föräldrar och dessas föräldrar = tre generationer. Kampanjen kommer att kretsa kring en
hemsida med erfarenheter. Det stora arbetet för SMART kommer att handla om
marknadsföring av konceptet och hemsidan till i princip alla Sveriges föräldrar, mor- och
farföräldrar samt även direkt till ungdomarna. Vetenskaplig utvärdering ska också in på ett
tidigt stadium.
Detta var nog allt för denna gång, ha en härlig sommar önskar styrelsen genom

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

