Nätverksmöte 17/2 och nyhetsbrev 1/3


Vi hade en bra och enkel utbildning gällande Luftvägsregistret. Länkar kommer snart att ligga
på ”astma-KOLsamordnares” hemsida under just Kvalitetsregister.
Det är upp till varje vårdenhets verksamhetschef om man vill gå med eller inte i registret.
Barnmottagningen har registrerat sig och varit med några månader.


Helen Axfors föreläsning kommer att ligga under detta nyhetsbrev.



Act och Cat ligger på hemsidan under Rutiner- arbetsformulär. Vi tittar på hur
dokumentation ska komma in i journalen.



Behandlingsplan är på nationell nivå under utarbetning så den hoppas vi kommer snart.



Några har mailat och frågat efter utbildningar : detta skrev Birgitta som är ASTAS
webbmaster till mig på ang utbildningsfrågan:
Jag lägger ut alla utb som kommer mig/oss till kännedom på ASTAs hemsida.
Skrev igår en blänkare under NYHETER på www.asta.org.se
KI kommer i höst att ha både kurs 1 och kurs 2 i Omvårdnad vid allergi, astma och KOL – uppdragsutb
(=gratis) men resor och uppehälle för oss utanför Sthlm förstås.
Men det är oftast to-fred ca 4 ggr man träffas eller något sådant.
På vår hemsida ligger en länk som heter” aktuella utbildningar för astma-KOL och den länkas direkt
till ASTAS hemsida.”


Under rutiner samverkan ligger de aktuella inhalatorerna för 2016 som jag skulle delat ut,
tyvärr hade dessa affischer beblandat sig med senior alerts material till dagen efter så därför
hittade jag inte dessa. Jag har en massa utskrivna. Och likadant lappar om vad som erbjuds i
Kronoberg inom astma-KOLdelen. Någon som vill ha maila så skickar jag brevledes



En fråga som kommit är om det blir något annat sätt att ta sig till spirometridelen med det
nya cosmic. Svaret är enl. Åsa Wikingsson att det inte är det.



På gång: Jag och Tina Falk på att gå igenom materialet för rehab riktlinjerna och vi ska även
uppdatera KOL skola.
Allt material som ligger angående astma-KOL måste gås igenom med tanke på de nya nationella
riktlinjerna och det blir lite i taget.


Missuppfattning? Jag fick ett samtal av Filippa Hummer i fredag då hon frågade vad jag
tycker om rekommendationen easyhaler Bufomix istället för symbikort. Tydligen hade någon
uppfattat på mötet att jag inte var positiv till detta byte.
Det vi tar i rekommendationerna för läkemedelsdelen är ju diskuterat i ”medicinska gruppen
andningsvägarna”. Vi tar alltid in representanter för nya läkemedel för att kunna väga för och
nackdelar innan vi beslutar om hur rekommendationerna ska se ut.
Jag är mycket positiv till både novolizer och easyhaler eftersom detta är enklare inhalatorer för
patienterna. Vi diskuterade även inhalationsteknik och vem det låg på att i första hand förmedla
detta. Jag tycker att vi som astma-KOLsköterskor har en mycket viktig roll här. Min vision är att
patienten vid varje besök hos oss på astma-KOLmottagningen visar sin inhalationsteknik.








Nu är det snart vår och de rekommendationer som ligger på hemsidan under Rutiner
akutsjukvård : Allergisk rinokonjuktivit gäller . Jag har skickat dessa för synpunkter i
medicinska gruppen.
De andra riktlinjerna som ligger där är på gång för uppdatering och byts så snärt detta är
klart.
En fråga ang. nebulisatorer är aktuell och det kommer äntligen ett dokument om detta
under våren. Frågor till dess maila mig får jag skicka er rätt.
Nästa nätverksträff( början av juni) vi har tänker jag att vi måste hitta tid att ha en dialog.
Men min tanke är också uppföljning av spirometrikompetensen, titta mer på spacer
behandling och C0PD6. Åter kommer med tid och plats.
Detta brev kommer sen att ligga under minnesanteckningar

Ha en bra dag alla
Mvh Mari

