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Kära medlemmar
I skrivande stund står Lucia och Julen för dörren, en tid som enligt mitt tycke, är en mysig och varm
tid. Tyvärr är det inte så för alla och sänder en extra tanke till alla asylsökande och ensamkommande
barn.
Hösten har varit hektisk och mycket har hänt. ASTA har svarat på remissen om de Nationella
riktlinjerna för vård vid astma och KOL och nu är slutversionen släppt och kan då konstatera att
många av våra synpunkter har gått igenom. Om ni inte sett dem ännu så ser ni länken nedan. Det är
inte så stora skillnader från remissversionen men bland annat har interprofessionell samverkan och
patientundervisning vid KOL uppgraderats till prio 3. Implementeringen pågår för fullt ute i landet
och programråd bildas ute i landstingen. Vi som jobbar inom området kan bara ropa ”ÄNTLIGEN” då
astma och KOL får den uppmärksamhet det är värt. Använd riktlinjerna i ert jobb där ute, ni kan ha
mycket hjälp av den! http://www.swenurse.se/globalassets/sektioner--natverk/astma--allergi--ochkolsjukskoterskeforeningen/nrl-astma-o-kol_slutlig.pdf
För att fortsätta på avdelningen remissvar så har ASTA besvarat en remiss till Nationellt vårdprogram
Långtidsuppföljning efter barncancer. Dokumentet var mycket välskrivet och vi hade inte så mycket
att tillägga mer än att det borde finnas mer omkring hur skolan ser över sitt mottagande.
Glädjande nyheter är att medlemsantalet i ASTA växer och i dagsläget är vi 637 medlemmar varav det
är 26 pensionärer. Vi hoppas på riktigt många deltagare på årets ASTA-dagar som går av stapeln 2829 april 2016 i Gävle. En flyer har nyss gått ut och kom ihåg att titta i er skräp-post då vi vet att våra
brev hamnade där förra året på grund av skärpta regler för massmail inom landstingen. Påminn
varandra om att gå in på hemsidan och titta efter nyheter www.asta.org.se . Börja också fila på era
postrar och stipendie-ansökningar som ni redan nu kan skicka in, till och med 20 mars 2016. Om ni
lämnar in en poster så får ni rabatterat pris på kongressavgiften! Har ni något ni gått och grunnat på
gällande ASTA och arbetet i föreningen så kom gärna in med en motion till årsmötet, också dags att
börja skriva nu.
Kompetensbeskrivningen ser nu ut att ha gått i mål och ses som färdig! Kommer kanske ut på
hemsidan i början av nästa år. Den här gången utgår den utifrån sjuksköterskans sex
kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård,
Förbättringskunskap och Kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Vill ni läsa mer om
sjuksköterskans kärnkompetenser så gå in på svensk sjuksköterskeförenings hemsida
www.swenurse.se .
I styrelsen för ASTA har vi vid sista styrelsemötet tagit beslut på att ta en paus i att samarbeta med
läkemedelsindustrin när det gäller utbildningar. Under året har vi haft utbildning i spirometri-analys

tillsammans med MundiPharma på olika platser i landet och även ”Vad gör vi när teamet brister?”
tillsammans med AstraZeneca i Stockholm och i Göteborg. Båda mycket uppskattade och har varit
välbesökta men vi i styrelsen har känt att det tar alldeles för mycket tid att arrangera dessa
utbildningar. Vi vill hellre satsa på de högskoleutbildningar som finns.
I november hade vi ett möte med kursansvariga för de högskoleutbildningar som ger
astma/allergi/KOL-sjuksköterskeutbildningar på avancerad nivå för att vi gemensamt skulle resonera
oss fram till en utbildning med bra kvalitet och med liknande mål för utbildningen.
Högskoleutbildningar ges idag i Stockholm och Trollhättan som fristående kurser. Göteborg satte
ihop en uppdragsutbildning men kunde inte starta p g a för få anmälningar. Uppsala och Växjö är på
gång att starta. Vi kom fram till några bra hållpunkter men fortfarande återstår en del filande, kanske
vi kan delge er ett resultat på nästa årsmöte!
Certifiering av astma/KOL-mottagningarna är numera ett hett ämne ute i landet och det märktes inte
minst när Dagens Medicin hade en Astma- KOL-dag den 8 december, alltså bara för några dagar
sedan. Det verkade positivt bland de som var där att certifiering skulle kunna garantera kvaliteten på
mottagningarna. Stockholms läns landsting tog beslut i höst att de skulle införa certifiering fr o m
31/12 2016 och det är roligt, vi gratulerar er i Stockholm. Det banar väg för att fler följer efter tror vi.
Till sist har vi som förslag att som nyårslöfte - börja registrera i Luftvägsregistret!! Det är det enda
som kan visa vad vi som Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskor gör. Använd luftvägsregistret som
ett underlag för vad ni ska dokumentera i patient-journalen.
Ha nu en riktigt god jul-ledighet och ladda batterierna inför nästa år!
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