
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte 
 
Datum: 20191010-20191011 
Plats: Stockholm 
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, deltog 
endast 20191010, Margareta Eriksson, Maria Rosengren, Kersti Theander, Birgitta 
Lagercrantz, Sara Appeltofft, mötessekreterare 20191011, och Therese Sterner 
 
  
1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Sekreterare för mötet: Pia 10/10 

3. Ekonomi 

Mindre än budgeterat har inkommit för medlemsavgifter och idag har vi 620 som 

anger att de är medlemmar men 97 av dessa har inte betalat sina medlemsavgifter 

för året.  

Beslut: Susanne och Therese kommer att skicka ut påminnelser om att betala 

medlemsavgiften. Ann-Britt skriver i nästa medlemsbrev att det är viktigt att 

uppdatera sina kontaktuppgifter, för att förenkla möjligheten att bla skicka 

påminnelser. 

Det blev ett överskott från ASTA-dagarna, så ekonomin ser fortsatt bra ut 

4. ASTA-dagarna 2020 i Västerås 

 

Budget: Kostnaderna på AROS kongress är mycket högre än de preliminära vi fick 

information om för 18 månader sedan. Dagens regler kring medicin-tekniska 

utställningar gör att det behövs en avskild lokal för utställarna, vilket medför ökade 

kostnader. Huvudsponsor för ASTA-dagarna: Orion Pharma och Pfizer har bägge 

anmält intresse för att vara huvudsponsorer 2020 och de kommer att informeras om 

möjligheten att välja mellan att bli guld eller silversponsor.  

Vid telefonkontakt med Åsa på MKON diskuterades budgeten, frågor om ökade 

kostnader togs upp och möjliga förändringar. 



Programmet: Stipendiaterna Susanne Lundin, Maria Emilsson och Maria Ödling skall 

inbjudas till att presentera sin forskning och får 10 minuter var för detta. 

Synpunkter: många läkarföreläsningar, mycket om barn och allergier, eventuellt få 

någon sjuksköterska att föreläsa om kunskapsstyrning, tex Caroline Stridsman. Även 

nästa år vill vi att alla som har postrar ska få hålla 2-minuterspresentationer om sina 

studier/arbeten. Önskemål att de flesta föreläsningar inte är längre än 30 minuter. 

5. Hemsidan 

a. Ändringar? 

ASTA har fått en annan kontaktperson för hemsidan på SSF. SSF kommer att byta 

sin hemplattform vilket medför stora förändringar och hoppfullt önskvärda 

förbättringar. 

Falun, Lund och Göteborg kommer att ordna fristående kurser inom astma-allergi 

under 2020 och information om dessa skall läggas ut på hemsidan. 

Information om ASTA-dagarna i Västerås skall läggas ut på hemsidan. 

6. Rapporter 

a. NANA (Birgitta och Ann-Britt) 

Ann-Britt och Birgitta deltog i mötet, som ordnades i Åbo 28-29 augusti. Besök 

gjordes på olika sjukhus, mottagningar och på en stor allergimottagning på 

sjukhusområdet. På mötet diskuterades också hur framtiden för samarbetet ska se ut 

och ett förslag lades fram om att bilda en gemensam styrelse med två representanter 

från varje land och där en av representanterna ska ingå i landets styrelse. 

Ordförandeskapet ska variera mellan länderna och det land där ordförande kommer 

ifrån, föreslogs ska ordna styrelsemötet under året. Syftet med detta samarbete är 

lite oklart  men ett av syftena är att ta del av varandras allergivård och utbildningar i 

ämnet. Norges representant jobbar på ett mera precist syfte. Nästa år kommer mötet 

att hållas i Danmark. 

Det diskuterades också om detta är rätt form av samarbete och om alla i stället ska 

engagera sig i EAACI:s sjuksköterskeorganisation. NANA är ju dock ett skandinaviskt 

samarbete där vi arbetar någorlunda likt varandra och blir ett lite mindre 

sammanhang. Diskuterades också att NANA bör se till att ha någon representant i 

EAACI.  

b. Nationella programområdet, specialistsjukvård (Ann-Britt) 

Ann-Britt, som ASTA:s ordförande, har av NPO fått en inbjudan att delta i ett möte 

22/10 om hur arbetet går vidare och hur vi kan samarbeta uppåt och nedåt i 

organisationen kunskapsstyrning. Vi enades om att omvårdnadens betydelse skulle 

lyftas.                                               



c. Möte med BLF:s styrelse i samband med BLF-al höstmöte (Ann-Britt, 

Therese, Birgitta, Margareta och Pia)  

De reviderade riktlinjerna kring hembesök för allergikonsulenter har ännu inte lagts ut 

på deras hemsida, men kommer att ske inom en snar framtid. 

Rekommendationen för luftrörsvidgande läkemedel vid reversibilitetstest kommer att 

vara 400 ug salbutamol via spacer, enligt ERS och GINA guidelines. Jon Konradsen 

tar kontakter med berörda så att texten ändras i spirometrikörkortet och på KAAKs 

hemsida. Vi kommer därefter att ändra texten i vårt Spirometridokument. 

Beslut: Maria kommer att ta upp detta med styrgruppen för spirometrikörkort nästa 

vecka och ta reda på om detta ska gälla även för vuxna. 

Fortsatta diskussioner om en praktisk kurs i allergologi, gemensam för läkare och 

sjuksköterskor. ASTA tog på sig arbetet med att lägga upp planer och struktur för en 

sådan utbildning. 

BLF arbetar med att ta fram nya riktlinjer inom lungområdet och just nu arbetar de 

med omvårdnad och behandling vid svår pneumoni. De önskade komma i kontakt 

med lungintresserade sjuksköterskor som vill vara med och arbeta med att ta fram 

aktuella riktlinjer. 

Önskemål har kommit in till BLF om att få deras synpunkter kring de olika 

specialkosterna i förskola och skola, alla intyg och hur riktlinjerna kring dessa ska 

vara utformade. 

Diskussion om det norska dokumentet om födoämnesprovokationer och att 

omvårdnadsdelen i detta är så central. Diskussion om att översätta dokumentet och 

tillsammans revidera och anpassa det till våra riktlinjer. 

d. ASTAs medlemsmöte under höstmötet (samma som ovan) 

Styrelsen gav allmän information om vad som händer inom ASTA just nu och 25 

medlemmar deltog i mötet. 

e. Registerstudie- LVR (Ann-Britt, Kersti)  

Vid forskarträffen, i samband med ASTA-dagarna 2019, togs beslut om att göra en 

registerstudie utifrån luftvägsregistret. Ann-Britt tog ansvar för att påbörja arbetet 

med att skriva en forskningsplan. Denna är nu påbörjad och har reviderats av flera i 

gruppen. 

Syftet med projektet är att undersöka om det finns ett samband mellan 

patientutbildning i inhalationsteknik och antal exacerbationer hos barn och vuxna 

med astma samt KOL. Hur påverkas AKT och CAT av denna patientutbildning? 



f. SARA- gruppen (Marianne) 

Marianne var sjuk och kunde inte delta i senaste möte. 

7. SSF  

a. Överenskommelse mellan SSF och ASTA 

Dokumentet godkändes av styrelsen, kommer att undertecknas av Ann-Britt och 

skickas tillbaka till SSF. 

b. Klimat och hälsa policy 

Om vi ställer oss bakom dokumentet ska vi också införliva denna policy i vårt arbete, 

vid styrelsemöten, ASTA-dagar mm. Vi bör fundera över våra arbetssätt och vad vi 

kan förbättra. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan. 

Beslut: ASTA står bakom policy för klimat och hälsa. 

c. Delbetänkande God och nära vård 

SSF har inte fått något delbetänkande och kommer istället att delges ett 

slutbetänkande i mars 2020. 

8. AIT-dokumentet är klart och finns på SFFA:s hemsida (Therese) 

9. Möte om AIT-utbildning (Margareta, Therese) 

Arbetsgruppen som har skapat utbildningsprogrammet inbjöd till möte för att testa 

SLIT-körkortsutbildning, i vilket Therese och 15-20 personer från olika platser i landet 

deltog. Utbildningen tog 5 timmar. Utbildningsprogrammet upplevdes övervägande 

positivt men kräver att de som går utbildningen har grundläggande kunskaper i 

allergologi. Planen är att innan man går denna kurs så ska man redan ha genomgått 

den två-dagar långa AIT-utbildningen. 

10. Övriga frågor 

Therese: Nationella programrådet för levnadsvanor – samarbetar ASTA med dem? 

Svar: I dagsläget är det inte så. Kontakt bör tas. 

Maria: Jonas Binnmyr från Astma och allergiförbundet, har kontaktat Maria om 

möjlighet att hon eller någon i ASTA kan delta i ett möte 19/10 för att diskutera 

matallergier. Önskemålet gäller att komma kontakt med sakkunniga som kan ingå i 

en referensgrupp som sedan får i uppgift att prioritera forskningsmedel för 

patientnära forskning och göra en riktad utlysning av forskningsmedel på 10 miljoner. 

Önskemål från föreningen ”Atopikerna”, undergrupp till Astma och allergiförbundet, 

och som främst arbetar med eksem, att komma i kontakt med ASTA och att inleda ett 



samarbete. 

Beslut: Maria tar kontakt och inbjuder till att delta vid styrelsemötet i februari. 

11. Genomgång av gårdagens beslut/ protokoll 

Punkten hoppades över. 

12. Arbetsgrupper 

 a. Utlandsfödda (Therese, Susanne) 

Enkät kommer att skickas ut till alla ASTOR. Dock problem med formuleringarna och 

innehållet i frågorna. Enkäten kommer att skickas till styrelsen först för godkännande. 

 b. Web-enkät, akutbehandling av barn (Sara, Susanne, Caroline Stridsman) 

Ny enkät ska skickas ut. Brainstorming pågår om innehållet i formuläret. Eventuellt 

kommer en artikel att skrivas om resultatet. Gruppen ska även se över fördelar och 

nackdelar med de olika spacer typerna och föreslå vilken som bör rekommenderas 

på mottagningarna i landet.  

 c. Arbetsbeskrivning (Ann-Britt) 

Arbetet kommer snart att påbörjas.  

 d. Revidering spirometridokumentet 

Inväntar beslut om vilken dos av luftrörsvidgande vuxna ska ha vid reversibilitetstest, 

innan revideringen påbörjas. e. Inhalationsteknik (Ann-Britt)  

Ett nytt dokument om inhalationsteknik ska tas fram. Benita Björk, Ulrika Berg och 

Annika Lind ska bilda en arbetsgrupp för detta.  

Beslut: Styrelsen föreslår att gruppen träffas för ett första möte i Karlstad. Kersti är 

representant från styrelsen och upplåter lokal på CKF f. PEF-mätning 

Oklarheter hur resultatet av en PEF-mätning ska räknas - ska man titta på enskilda 

värden eller på värden över ett dygn? Klargörande angående PEF-mätning kommer 

att göras i spirometridokumentet. Enligt Kjell Larsson hänvisas till GINA och ERS och 

räknas variabilitet över perioden (20%), över dygnet (15%, barn 13%) och 

reversibilitet (10%). 

Beslut: Sara och Maria kommer att titta på detta i samband med revideringen av 

Spirometridokumentet. 

 



13. Spirometrikörkortet (Maria och Marianne) 

Mer administration efter Lipus-certifiering. Landstingen får själv avgöra om de ska 

Lipuscertifiera sin utbildning. I Stockholm behöver inte läkare och sjuksköterska gå 

utbildningen tillsammans medan det i Skåne kräver det för att mottagningen ska bli 

certifierad. Frågor har inkommit till Maria om man inte kan starta en 

spirometrikörkortsutbildning som bara riktar sig till personal inom barnsjukvård. 

14. SLIT-körkortet (Marianne) 

Se punkt 9. 

15. Övriga frågor 

 a. Astma & Allergiförbundets Toleranskonferens 

Frågetecken kring marknadsföring för konferensen. Konferensen kommer att hållas 

på Norra Latin i Stockholm, 5-7 februari 2020.  

Beslut: De i ASTA:s styrelse som önskar åka på konferensen får konferensavgift och 

resa samt hotell betalda. 

 b. Diskussion om arbetsbelastning 

Alla i styrelsen är överens om att var och en jobbar med styrelsearbetet utifrån sina 

egna förutsättningar. 

16. Datum för kommande styrelsemöten: 27-28/2 2020, 22/4 i samband med 

ASTA-dagarna och 28-29/5. 

Vid protokollet  

 

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

Pia Kalm-Stephens, sekreterare                       Ann-Britt Zakrisson, ordförande 

 

 

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

Sara Appeltofft, sekreterare 


