
 
Prioriterade frågor 2021 inom 

Hälso- och sjukvård 
Stockholm-Gotland fortsätter arbetet med att påverka 
beslutsfattare och tjänstemän för att vi ska få en väl 
fungerande allergivård inom hela regionen. Det 
kommer initialt att göras i covid-19 anpassad form, 
digitala möten kommer att ersätta fysiska möten, 
workshops och föreläsningar kommer även de att 
genomföras digitalt så länge det behövs. Vi kommer 
att uppmärksamma våra politiker på de konsekvenser 
som covid-19 pandemin haft för våra medlemmar. 

Vi vet att spirometriundersökningar har skjutits fram, tillgången till annan vård har påverkats, det 
inverkar på våra medlemmars hälsa. Vi kommer att arbeta för att de verktyg som finns för att göra 
egna spirometrimätningar blir tillgängliga för våra medlemmar. Bristen på allergologer är stor i hela 
landet, i vissa delar saknas de helt.  

Vi kommer att fortsätta arbetet för att det ska finnas allergologer, certifierade astma-
kolmottagningar i primärvård och allergikonsulenter i tillräcklig omfattning. Även övergången från 
barn till vuxen inom vården måste bli bättre. 

Vi kommer bjuda in till en digital workshop, Allergiforum, där politiker, vårdprofessionerna och våra 
medlemmar deltar för att diskutera allergivården inom regionen. Vi vill identifiera de behov som våra 
medlemmar har och tillsammans med vården och våra politiker se vad som kan göras för att möta de 
önskemål som finns. Inför workshoppen kommer vi att genomföra en enkätundersökning bland våra 
medlemmar, för att lyfta "rätt frågor" när det är dags. 

Vi kommer att delta i den regionala programgruppen (inom ramen för arbetet kunskapsstyrning) för 
astma-kol vården i regionen. Där har vi möjlighet att lyfta fram den unika kunskap som finns hos våra 
medlemmar och lyfta fram eventuella problem. Ett exempel, vi ser ett stort behov av ökad 
kompetens inom allergologi hos de barn- och ungdomsmottagningar som finns i regionen. 

Vi har en stor omställning av vården framför oss. Primärvården ska ta större ansvar, både prevention 
och rehabilitering kommer att ingå i primärvårdens uppdrag. Akutvården ska avlastas, det kan 
komma att ställa andra krav på primärvården när det handlar om öppettider till exempel. En fråga 
som vi ställer oss är vad det kommer att innebära för våra medlemmar, finns det tillräckligt många 
astma-KOL sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att klara uppdraget? 

Patientutbildning, patientkontrakt och individuella planer ska erbjudas, men hur fungerar det i 
verkligheten? Det kommer vi att ta reda på. 

En av de viktigaste funktionerna inom allergivården är allergikonsulenterna. Idag kan inte 
astma/KOLmottagningar skriva remiss till allergikonsulenterna. Det vill vi ändra på, vi vill att de 
framöver ska kunna remittera sina patienter direkt, för att korta väntetiden för den som är sjuk. 

Vi vill också se fler möjligheter till digitala besök i vården, alla besök behöver inte vara fysiska. Covid-
19 pandemin har gjort att det än mer angeläget, vi vet att många av våra medlemmar undviker 
fysiska besök av rädsla för att bli sjuka eller att smitta andra. Digitaliseringen i vården ska vara en del 
av den löpande verksamhetsutvecklingen. 



Luftvägsregistret ett viktigt verktyg för att följa upp astma- och KOL-vården i Sverige. Hur vet vi att vi 
når våra mål med vård och behandling? Hur säkerställer vi att hälso- och sjukvården är jämlik? Det är 
frågor som registret kan ge svar på och som leder till en bättre allergivård. Vi kommer att kontakta 
mottagningar inom regionen för att påtala hur viktigt vi tycker att det är, att så många mottagningar 
som möjligt bör ansluta sig till registret. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla Allergicentrums Stockholms hemsida, vi vet att 
sidan är välbesökt och den erbjuder information som är kvalitetssäkrad. Det är lätt att hitta oseriösa 
webbsidor i den djungel av informations som finns, vi är glada att kunna erbjuda en sida som 
innehåller evidensbaserad information. 


