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Sommaren kom och har varat länge nu, hela maj och nu halva juni. Fantastiskt är ett ord som
inrymmer det mesta av sommar-Sverige.

ASTA-dagar
Vi har ju haft ett par riktigt bra ASTA-dagar i Karlstad. Vi tangerade rekordet för antalet deltagare och
det är roligt. Vi har även fått ta del av utvärderingen och fick fina vitsord som vi tackar för. Dock var
det några kommentarer som vi skulle vilja bemöta som handlade om oss i styrelsen, att vi skulle
mingla mer. Vi försöker verkligen göra det i pauserna men vi har också åtaganden som vi måste
uppfylla men vi ska försöka tänka mer på det kommande år. Vi är tacksamma att ni säger till. Dag 2
äter vi i styrelsen lunch med årets arrangörer samt nästa års arrangörer för att kunna utbyta
erfarenheter inför kommande år. Kanske ser tråkigt ut att vi i styrelsen sitter vid samma bord men
där har ni anledningen. Vi fick också kritik för att våra ASTA-dagar krockar med andra, Barnveckan,
SFFA, SLMF till exempel. I år var det särskilt. Dessvärre är det så att vi har längre framförhållning än
dom för att få tag på bra lokaler som rymmer så många. Ofta är vi ute 1-1½ år i förväg.
Något annat som påpekades var att man ville lära sig nytt när man åker på de här dagarna. Håller
fullkomligt med men har man varit med några år så får man acceptera att det kanske inte finns så
mycket nytt att lära sig. Men man kan vila i att man blir bekräftad – ”jag jobbar rätt” – och det är
också viktigt.
Årets ASTA, Åsa Strinnholm Umeå, vars min var obetalbar på ASTA dagarnas gala-kväll då vi läste upp
vem som blev årets ASTA. Måste verkligen gratulera en gång till då det var en mycket värdig
nominering. Tänk nu till alla inför nästa år vem ni skulle vilja se som Årets ASTA och nominera, det är
öppet hela året.

Nordiskt möte
Även i år har vi kontakt med de Nordiska motsvarigheterna till ASTA. I år är det i Oslo och tre från
styrelsen åker dit och representerar Sverige. Förra mötet resulterade i att det eventuellt skulle
anordnas en Nordisk konferens i Köpenhamn 2019 dit alla medlemmar är välkomna. Konferensen
kommer att ske 28 februari till den 2 mars på Bella Sky. Kongressen kommer att heta ”Nordic asthma,
allergy and lung congress” och behandla lung- och allergi-sjukdomar i stort utifrån ett
omvårdnadsperspektiv. Ett program håller på att tas fram och alla de nordiska länderna får lämna in

förslag. Vi har ännu inte bestämt vilka som vi föreslår, diskussion pågår i styrelsen. Mer information
kommer senare.

Tidsberäkning
Vi har ju lovat att komma med en artikel gällande hur tidsberäkningen i de nya kriterierna räknats
fram. Artikel är fortfarande på gång men har blivit försenat. Ambitionen är att den ska publiceras
under hösten.

Forskning
En fin artikel ligger både under Publicerat och Nyheter på ASTA:s hemsida. Artikeln belyser vår
situation som astma/KOL-ssk så bra. Det är en studie av Tanja Gustafsson och Lena Nordeman i
Nursing Open, 30 January 2018. DOI: 10.1002/nop2.135. The nurse′s challenge of caring for patients
with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/nop2.135

Almedalen
Vi fick ett erbjudande från Svensk sjuksköterskeförening att få följa med till Almedalen i början av juli
och tala för vår sak, det är ju valår. Vi tänker dela ut några av våra dokument som
Kompetensbeskrivningen, Patientutbildning och Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar för att ge
förslag på vad vi som sjuksköterskor kan göra för våra patienter med astma-, allergi- och KOL. Två av
oss i Styrelsen åker och vi får se vad vi kan få ut av det, vi ska i alla fall göra allt vi kan för att framföra
behovet av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt allergikonsulenter.

BLFa Höstmöte Umeå
I september är det dags för BLFa höstmöte i Umeå. Vi är fem från styrelsen som åker dit för att
diskutera samarbete med BLFa. I pipe-line ligger att ta fram kriterier för arbetet på
barnmottagningar, liknande de som finns för primärvården. Ambitionen är att även ta fram kriterier
för arbete på lung-klinik vuxen. Problemet att det ännu inte blivit av är att det är svårt att få fram
personer som kan och vill jobba med ämnet. Men nu ser det ut som vi kan få fram ett par grupper.

GDPR
Till sist måste ju också vi nämna det nya integritetssystemet GDPR vilket också gäller oss i ASTA.
Medlemsansvarig Susanne lägger till ett brev om detta samtidigt som vi skickar ut medlemsbrevet.
Till sist vill vi i ASTA styrelse önska er alla en fortsatt fin sommar med lata dagar och god samvaro
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