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Bästa ASTA-medlemmar,
Sommaren är över – nästan – vill inte gärna se att den redan är slut, men den kom ju i alla fall.
När den kom så var semestern redan över för en del men man har ju kvällarna kvar fast man
jobbar. Nu har emellertid all aktivitet dragit igång, och det innebär arbetsplatsers kick-off på
en del håll. Även ASTA är igång och planerar nya begivenheter. Bland annat har kontakt
tagits med NAAKA (Nätverket för Astma-, Allergi- och KOL intresserade Allmänläkare) för
att gemensamt ta ett tag i frågan om certifiering av astma/KOL-mottagningarna.
Utbildning
I höst genomförs en utbildning som fördjupning i spirometrier och analyser av desamma.
Utbildningen drivs i samarbete med MundiPharma och det har blivit mycket uppskattat med
många anmälda. Dessvärre går ett rykte att ASTA ”köper medlemmar” då MundiPharma
erbjudit sig att betala en första årsavgift till de som inte är medlemmar. Jag vill nu på detta
sätt dementera att ASTA ”köper medlemmar”. Detta med årsavgiften har MundiPharma
använt sig av i en utbildningsserie tillsammans med Smärt-sjuksköterskornas sektion tidigare
och det strider inte emot sedvanliga lagar och regler. Dock har vi nu i styrelsen för ASTA
beslutat oss för att dra tillbaka det erbjudandet, det utgår INTE en årsavgift för ickemedlemmar, av den anledningen att det kan ses som en orättvisa gentemot er som betalar era
medlemsavgifter själva. Däremot kommer vi att ha representation från ASTA vid alla
utbildningstillfällen och tala om fördelarna med att vara medlem i ASTA.
Den 1 december planeras också en team-utbildning ”Vad gör vi när teamet brister?”
tillsammans med AstraZeneca i Göteborg. Hela team kommer att bjudas in, läkare,
sjuksköterska, fysioterapeut och det som vi ser som extra viktigt, verksamhetschefen. I våras
hade vi denna utbildning i Stockholm som fick bra betyg i utvärderingen. Det kom över 50
personer och hela team med flera verksamhetschefer. Det blev alltså mycket lyckat och vi ser
fram emot en ny omgång i Göteborg. Därefter har vi tankar om att ha utbildningen i de södra
landsändarna också.
Debattartikel i DN
ASTA har den 3 juli deltagit i en debattartikel tillsammans med Astma- och Allergiförbundet
om att bristerna i allergivården skapar oro helt i onödan. Se länk nedan. I artikeln krävs en
nationell strategi för allergisjukdomarna. Artikeln understryker ett behov av att
Socialstyrelsen inleder ett arbete för att ta fram nationella riktlinjer för allergivården som
också implementeras och kvalitetssäkras.
http://www.dn.se/debatt/bristerna-i-allergivarden-skapar-oro-helt-i-onodan/

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! Håll utkik på hemsidan och i skräpposten
då vi förra året hade en del problem med att mailen med inbjudan inte gick fram. 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
Internationellt arbete
Inom EAACI och dess intressegrupp för allied health professionals sitter Inger Kull med i
ledningsgruppen. De har jobbat med att ta fram en kompetensmodell med lärande mål som
kan användas i hela Europa. Med EAACIs dokument som grund är målsättningen att
samordna utbildningarna inom astma/allergi och KOL internationellt.
Högskole/universitetsutbildningar
I första hand diskuteras en magisterutbildning inom astma, allergi och KOL. En master får bli
nästa steg. På KI har Inger Kull förhoppningar att med sina kurser (eller motsvarande) som
grund, lägga på vetenskaplig metod och en uppsats och därigenom uppnå magisterkompetens.
En inbjudan till Inger Kull KI, Ewa Ternesten Göteborg och Maria Emilsson Trollhättan har
skickats för att diskutera gemensamt utbud av kurser för astma-, allergi- och KOL på
avancerad nivå för ett första möte i början på november.
Allergifamiljedagar Åre
Caroline Tegner som är projektledare för Allergifamiljedagarna i Åre har bett oss via EvaMaria Dufva, Astma- och Allergiförbundet, hjälpa till att sprida information om nästa
familjehelg. Den äger rum 11-14 feb 2016. Mer information finns på vår hemsida
www.asta.org.se , hoppas ni har någon familj som ni kan tipsa om att söka till helgen!
Interprofessionell samverkan
Arbetet med att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer pågår. Olika undergrupper
är tillsatta och undertecknad ingår i gruppen Interprofessionell samverkan. Arbetet går framåt
och det finns en hel del evidens för att samverkan i team har positiv effekt för patienten.
Slutprodukten är tänkt att bli en broschyr hur man kan arbeta effektivt med interprofessionell
samverkan.

Rekryteringen av organisationers stöd för ett nationellt politiskt beslut om en långsiktig
utfasningsstrategi pågår. Som kan ses på www.tobaksfakta.se har listan ökat till ett 80-tal
organisationer. På hemsidan kan också ses uppdaterat och nytt material om Tobacco Endgame
liksom debattartiklar - som kan ge argument att använda.

I början på hösten ska de försöka öka synligheten i opinionsbildningen genom ett nytt
Facebook-konto – vilket de återkommer om. Det kan hjälpa till för att göra stödjande inlägg.
På hemsidan kan ni läsa en intervju med Göran Lundahl om läget i Tobaksutredningen. Först
efter dess förslag till regeringen våren 2016 torde vi kunna förvänta oss något om TEstrategin…

Detta var nog allt för denna gång, ha en härlig arbetshöst önskar styrelsen genom

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

