
 
 
 

Protokoll från digitalt styrelsemöte 
 
Datum: 210510 
Närvarande: Therese Sterner ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, 
Margareta Eriksson, Susanne Bengtsson Lundh, Maria Rosengren, Maria Emilsson, 
Birgitta Lagercrantz, Sara Appeltofft och Marianne Eduards 
 

 
  

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

2. Sekreterare för mötet: Pia 

3. Ekonomi  

Vi har fått in mindre på medlemsavgifter i år jämfört med 2020. Resultatet från 

ASTA-dagen ger ett ekonomiskt överskott, dock mindre än det vanligtvis 

brukar vara. 

4. Utvärdering ASTA–dagen (Margareta) 

Av de deltagande på ASTA-dagen var 83 % medlemmar och 17 % icke-

medlemmar. Övervägande delen av deltagarna var nöjda med teknik och 

föreläsningar medan de var mindre nöjda med industriinformationen under 

kaffepauserna. Ett flertal deltagare kommenterade att programmet var för lite 

anpassat för allergi/astmavård gällande barn och ungdomar. Sponsorerna var 

överlag mindre nöjda än deltagarna och gav kommentarer om för få deltagare 

i de digitala rummen. 

Beslut: Vi ska skicka utställarkommentarerna till MKON som återkoppling till 

dem. 

     5.   ASTA-dagarna i Västerås 2022 (Pia) 

            

      Pia har haft kontakt med ansvarig, Jenny Lindbom, i Västerås arrangörsgrupp,     

      som meddelar att arbetet fortgår samt ett möte med MKON är planerat till  

      31/5. Diskussion kring det sedan tidigare planerade programmet, vilket ser bra  

      ut.  

      Beslut: Pia ber gruppen kontakta alla föreläsare samt skickar utvärderingen  



      med förslag från medlemmarna på önskade föreläsningar om behov finns att  

      komplettera programmet. 

 

6. ASTA-dagarna i Halmstad 2023 (Susanne) 

 

Enligt Susanne är lokalen (Tylösand) ombokad. 

Beslut: Susanne kollar status på planeringen av dagarna, om det är möjligt 

med parallella sessioner i lokalerna samt förmedlar förslagen på önskade 

föreläsningar från årets utvärdering. 

 

7. ASTA-dagarna i Linköping 2024 (Therese) 

 

En arbetsgrupp är bildad. 

 

8. Hemsidan – nya inlägg (Marianne och Birgitta) 

 

Marianne och Birgitta anser att hemsidan är lättare att arbeta med än den 

tidigare. 

Nyhet: Verktygslåda med praktiska kliniska tips. Hittas via meny- astma, 

allergi/KOL ssk- verktygslåda. 

Beslut: Alla i styrelsen uppmanas att komma med förslag på dokument och 

nyheter som skall läggas ut spå hemsidan samt att vara observant på sådant 

som bör tas bort. Info om hemsidan och Verktygslådan i nästa medlemsbrev. 

 

9. ERS nurses group 9.3 – (Caroline, Mia, Therese ) 

 

Det hålls digitala möten varje vecka och mailkontakt flera gånger dagligen i 

gruppen. Caroline S. har varit med och skrivit en artikel om skillnader i 

utformning av specialistutbildning för astma, allergi/KOL sjuksköterskor. 

Detta väcker tankar om ASTAs fokus för engagemang, i den europeiska  eller 

den nordiska föreningen, vilket vi bör diskutera vidare. 

 

10. LVR nulägesrapport (Caroline) 

 

Årsrapporten har nu kommit ut. Många projekt är nu på gång och fler 

användare använder nu data från LVR för förbättringsarbeten. 

En observation har gjorts att personer med både KOL och astma kan vara 

felregistrerade så att bara ena sjukdomen registreras. 

 

11. Arbetsgrupper 

 

   Revidering av Spirometridokumentet: (Maria och Sara) 

   Revideringen planeras att göras i sommar då uppdateringen av materialet för  

   spirometrikörkortet är slutfört och delar kan då användas i vårt dokument. 



 

Akutbehandling spacer barn: (Susanne, Caroline och Sara) 

Arbete pågår med att få fler medlemmar, utanför styrelsen, i gruppen. 

Beslut: Att i nästa medlemsbrev informera om möjligheten att för intresserade 

ingå i arbetsgruppen.  

 

Revidering av Eksemdokumentet: (Therese) 

Revideringen har påbörjats och förutom Therese och Susanne Lundin ingår 

även Camilla Andersson från Skåne och Joanna XX från Stockholm. 

 

Omvårdnadsdokument vid födoämnesprovokationer: (Birgitta och Pia) 

Ett webb-startmöte hölls den 210315 där Sofia Valentin, Ann-Charlotte 

Sundqvist, Birgitta Lagercrantz och Pia Kalm-Stephens deltog men Åsa 

Strinnholm kunde pga sjukdom ej delta. Nytt zoommöte är inbokat 210524. 

 

Uppdatera Kompetensdokumentet? 

Beslut: Intresse finns i styrelsen för att uppdatera Kompetensdokumentet och 

Maria E. utsågs till ansvarig för arbetet. Förslag på övriga medlemmar i 

arbetsgruppen inkom och Maria kommer att tillfråga dem. 

 

12. Spirometrikörkortet (Marianne och Maria) 

 

Instruktionsutbildningen i vår är flyttad till i höst och planeras bli på plats men i 

annat fall som webbinar. Styrgruppen arbetar just nu med en uppdatering av 

materialet. 

 

13.  Policy för sociala medier 

 

        Beslut: Vår Face bookgrupp är ett professionsforum och inte till för industrin och       

        för företagsinformation. Information om detta skall läggas ut på hemsida och i  

        Face bookgruppen. 

 

14.  Allergidagen i maj 

 

Astma och allergiförbundets Allergidag anordnas 210517. 

 

15.  Lungkongressen 

 

En digital Lungkongress hölls 4-6/5 via Zoom där bl.a Caroline Stridsman 

föreläste. 

 

16.  BLF-al 

 

BLF-al, digitala mötesdagar kommer att hållas i Linköping 16-17/9. 



Beslut: Therese skickar mail till Emma G. med förfrågan om ett förmöte 

kommer att hållas. 

 

17.  EAACI i Stockholm 2022 

 

Ingen ny information om konferensen har inkommit. 

Beslut: Margareta frågar Inger Kull om planeringen av dagarna. 

 

18.  Medlemmar (Susanne) 

 

Vi har idag 579 medlemmar varav 159 som ännu ej betalt årsavgiften. 

Beslut: Information om att personer som inte har betalat medlemsavgiften 

innan 210601 kommer att tas bort från medlemslistan kommer att ingå i nästa 

medlemsbrev. 

 

19.  NAG riktlinjer – något nytt? (Birgitta) 

 

Arbetsgruppen är relativt stor och består av representanter från de olika 

regionerna, olika professioner och både vuxen och barninriktning. Gruppen 

arbetar med att ta fram flödesscheman för om matallergi och 

överkänslighetsbesvären ska skötas av primärvård eller specialistvård. Även 

specifika riktlinjer gällande utredning/ behandling av dessa besvär ska 

utarbetas. 

 

20. Samarbete med Vårdförbundet /SFF (Therese) 

 

Samarbete med Vårdförbundet kring frågan om ekonomisk ersättning då 

sjuksköterskor föreläser på specialistutbildningar fortsätter. 

 

SSF: Therese och Birgitta kommer att delta i föreningsstämman 210606. 

 

21. Stipendiegrupp – uppdatera 

 

Beslut: Therese tillfrågar Caroline Stridsman, Marina Jonsson och Lena Lundh 

om att kvarstå i Stipendiekommittén. 

 

22.  Övrigt 

 

AIT-utbildning (inklusive SLIT): Vissa regioner tillåter inte industrisponsrade 

utbildningar. Den nya utbildningen kommer att vara LIPUS certifierad och 

första utbildningstillfället planeras att hållas i Stockholm (eller som webbinar) i 

höst och i Malmö våren 2022.  

 

Beslut: Ingen del av undervisningen görs av sjuksköterska i den nya 



utbildningen. ASTA motsätter sig detta men avvaktar till efter arbetsgruppens 

nästa möte 210615, då frågan tas upp, men gör eventuellt därefter en 

skrivelse angående sjuksköterskans mer prioriterad roll vid AIT och SLIT. 

 

23.  Nästa möte 

 

Digitala möten planeras till 7-8/10, 1/12 och 25/1 2022 och därefter i samband 

med ASTA-dagarna i Västerås 23/3 2022. 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

------------------------------------------------                      ----------------------------------------------- 

Pia Kalm-Stephens, sekreterare                       Therese Sterner, ordförande 


