Minskat anslag i utbildning av primärvårdens personal inom folksjukdomarna astma, allergi och KOL
hotar ett adekvat omhändertagande av över en miljon Stockholmare
Bakgrund
•

Ca 690 000 personer har allergier, 230 000 personer astma och 160 000 KOL i Stockholms län

•

Primärvården (PV) ansvarar för de allra flesta av dessa patienter, och antalet barnpatienter i PV ökat. Brist på allergologer i Stockholm bidrar till ökat
ansvar av PV

•

Det finns idag en betydande underdiagnostik, brist på kompetent personal samt brist på resurser för att bedriva kvalitetssäkrad vård för dessa
patienter

•

Ansvaret för vårdens kunskapsstyrning bör åligga sjukvårdshuvudmännen (=SLL) genom en kraftigt ökad delaktighet i att tillgängliggöra kunskap till
de anställda i vården. Trots det har idag en stor del av fortbildningen överlåtits till läkemedelsindustrin

•

SLL har sedan januari 2016 infört certifieringen av astma/KOL-mottagningar (”Godkänd astma/KOL-mottagning”) vid vårdcentralerna. Det saknas
dock utbildningsplatser för 75 % av sjuksköterskor som söker till den obligatoriska 15 hp utbildningen i ämnet (Omvårdnad vid astma, allergi och KOL
i primärvården, 15 hp, arrangör: Karolinska Institutet)

•

Akademiskt primärvårdscentrum (APC), SLSO, har i samarbete med Allergicentrum Stockholm (ACS) en hög kompetens och genomarbetad
organisation i utbildning av primärvårdspersonal i astma, allergi och KOL (se Bilaga 1: Organisationsbeskrivning, förslag till 2018 och framåt)

•

Den primära målgruppen för utbildningar är personalen vid 227 vårdcentraler och 75 rehabiliteringsenheter i Stockholm. Personal från lung- och
allergi-, ÖNH-, hud- och barnkliniker deltar i utbildningsaktiviteterna

Utbildningsstöd 2017 och 2018
•

2017: Sammanlagd 200 % kombinerad sjuksköterske- och läkartjänst, delad på fyra personer i APC:s kunskapsteam Astma/KOL, totalt ca 1.500.000
kr/år. ACS verksamhet: 30% sjukskötersketjänst + föreläsararvoden, totalt ca 600.000 kr/år.

•

2018: Minskade medel till 80 % kombinerad sjuksköterske- och läkartjänst vid APC och 0 % vid ACS

Behov 2018 och framåt
Det behövs resurser för ut- och fortbildning inom astma, allergi och KOL:
•

Flera utbildningsplatser för 15 hp utbildning för sjuksköterskor

•

Minst samma omfattning av fortbildningsaktiviteter (så som kurser och nätverksmöten) som under 2017 för primärvårdens läkare, sjuksköterskor och
rehabiliteringspersonal

Vårt förslag
•
•
•

Till 2018: HSF avsätter en engångssumma till APC och ACS, så APC/ACS kan fortsätta med sina verksamheter i samma utsträckning som under
2017.
Till 2019 och framåt: blir resurser till verksamheten enl ovan en fast budgetpost. Medel bör gå direkt från SLL till kunskapsteamet astma/KOL vid APC
resp ACS
Se Bilaga 2: Kalkyl för 2018 och framåt

Vi ser fram mot en dialog med er om hur utbildningen av primärvårdens personal ska säkerställas.

Vårdutvecklingsledare i Kunskapsteam astma/KOL vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC), SLSO:
Hanna Sandelowsky, allmänläkare
Maria Rosengren, distriktssköterska, astma/KOL-sjuksköterska
Björn Stridh, allmänläkare
Marianne Eduards, astma/KOL-sjuksköterska

Gunilla Hedlin, föreståndare för klinisk forskning, Centrum för allergiforskning, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Cecilia Bredin, patientområdeschef lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhus
Giovanni Ferrara, lungläkare, Spesak lungmedicin
Victoria Strand, allergolog, SPESAK astma- och allergisjukdomar
Ann-Britt Zakrisson, ordförande för Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)
Karin Lisspers, allmänläkare, ordförande för Nätverket för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare (NAAKA) inom Svensk förening för
allmänmedicin

