Minnesanteckningar från allergironden på Riksby Vårdcentral 20121031
Deltagare var 7 personer, varav 2 distriktsläkare, 4 sjuksköterskor,
1undersköterska. Deltagarna var representerade från Riksby 4 st, Tureberg 1,
Hallonbergen 1 samt 1 från Brommaplan.
Lung o allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset representerades av 1
sjuksköterska och Sachska Barnsjukhuset, SÖS av 1 biomedicinsk analytiker.
Mötet inleddes med kort presentation samt information om Allergicentrum
Stockholm och dess allergironder samt hur man kan använda sig av hemsidan
Ingen utom 1 person hade tidigare deltagit på en allergirond. En ST läkare från
Turebergs Vårdcentral hade för avsikt att börja med spirometriundersökningar
och eventuellt starta upp astma Kol mottagning och var därför mycket
intresserad av utbildning inom området.
Dagens ämne som var Spirometri under rubriken ”Vad är det vi mäter”
presenterades av Jenny Hallberg, BMA .
Den största delen av mötet handlade om detta och var mycket uppskattat.
Många frågor och bra diskussioner angående spirometriundersökningar med
Jenny. Flera av sjuksköterskorna utför idag spirometrier och hade många
frågor. Ett fall från vårdcentralen togs upp vad gäller konstig kurva, teknik och
hur den var tolkningsbar. Jenny gav information och svar på frågan.
Önskemål uttalades om att någon av oss från allergicentrum eller annan
lämplig person kan hjälpa till med praktisk utbildning på Turebergs vårdcentral
då man börjar med spirometriundersökningar. Vi lovade att undersöka detta.
Mötet avslutades där innehållet i det stora hela ägnats åt Jennys presentation.
Information gavs om nästa allergirond som är förlagd till Rotebro Vårdcentral
den 7 november.
Vid pennan Kerstin Sundell Bergström
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Minnesanteckningar från allergironden på Rotebro Vårdcentral 20121107
Deltagare var 7 personer, alla läkare där 6 var från den egna vårdcentralen
samt 1 frilansande distriktsläkare.
Lung o allergimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
representerades av 1 läkare. En barnläkare från barnallergimottagningen,
Astrid Lingrens barnsjukhus samt Allergicentrum Stockholm Nord
representerades av 1 sjuksköterska.
Mötet inleddes med kort presentation samt information om Allergicentrum
Stockholm och dess allergironder samt hur man kan använda sig av hemsidan
Flera av deltagarna hade varit med på allergironder tidigare men inte använt sig
av hemsidan. Informationen om denna och dess innehåll var uppskattad.
Dagens ämne Allergispecifik immunoterapi ”ASIT ” presenterades av Päivi
Söderman, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Mötet och diskussionerna handlade till stor del om detta, många frågor ställdes
vad gäller denna behandling och när man ska remittera samt hur och var
behandling ges och går till samt vilka som är lämpliga för behandling och med
vilka allergen. Specialistläkare från vuxensidan Eva Vikström Jonsson samt Päivi
svarade på dessa frågor. Vidare hänvisades till SFFA.s reviderade dokument
angående ASIT och att man bland annat kan finna detta via allergicentrums
hemsida.
Till stor glädje för allergicentrum, Stockholm Nord så erbjuder sig Jorun Linden,
läkare på Rotebro Vårdcentral villig att samverka i vår grupp vid planeringen
inför allergironderna framöver. Vi kommer att sammankalla till ett möte så
snart som möjligt vad gäller detta och hälsar Jorun varmt välkommen.
Vi tackade för ett givande möte och informerade om att nästa allergirond
kommer att ske vid Blackebergs Vårdcentral den 5 december. Ämnet kommer
efter önskemål återigen handla om spirometri.
Vid pennan Kerstin Sundell Bergström

2

3

