Kongressbeslut 2022 – Sammanställning

Ärende/motion
Medlemsavgift

Arvoden/ersättningar
Regionalisering

Nationella riktlinjer i
vården
(motion 1-3)

Beslut: Antagen att-sats eller medskick
Att medlemsavgifterna förblir oförändrade under perioden 2023-2025,
det vill säga, 250 kr för huvudmedlem och 50 kr för varje tillkommande
familjemedlem.
Se särskilt dokument under kongresshandlingar på webben
Att behålla dagens kriterier för regionbildning och regionstöd med max
sju regionstöd/distriktsstöd per år.
Att behålla inriktningen på verksamheten/uppdraget för distrikten
(påverka vårdregionen och stötta lokalföreningarna inom
regionen/distriktet).
Att förbundsstyrelsen under nästa kongressperiod fokuserar på stöd till
och samverkan mellan redan etablerade distrikt samt
mellan distrikten och förbundet och utser en särskild
arbetsgrupp för detta ändamål.
Att ge förbundsstyrelsen mandat att besluta om bidragsnivån till
regioner/distrikt.
Att beslut om ändring av bidragsnivåer måste komma föreningar till
kännedom ett år i förväg.
Att inte ändra namn till Distrikt och det ska vara frivilligt att använda
namnet region eller inte
Att ändra antalet fasta kongressombud för regionföreningar från 1 st till
2 st (stadgeändring § 6 Förbundets kongress).
Astma- och Allergiförbundet i sitt framtida intressepolitiska arbete
särskilt prioriterar att påverka Socialstyrelsen att ta fram Nationella
riktlinjer för allergivården.
Att nationella riktlinjer genomförs för att människor med astma-allergi
eller annan överkänslighet ska uppnå en bättre livskvalitet.
Att vården ska se till hela människan och involvera hela vårdkedjan.
Att primärvården får resurser för gedigen grundutbildning och
fortbildning.
Att en ordentlig allergiutredning görs vid misstänkt allergisjukdom eller
misstanke om annan överkänslighet.
Att vården upprättar en skriftlig vårdplan där regelbunden uppföljning
ingår.
Att vid allvarliga bekymmer ska det vara lätt att få tillgång till avancerad
hjälp på rätt nivå.
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Att patienten är fullt delaktig i all vård och behandling.

Patient-kontrakt
(motion 5)

Nära vård
(motion 6)
Vårdens tillgång till olika
professioner
(motion 7)

ICD-kod för SHR
(motion 10)
Definitionen av atopiskt
eksem
(motion 11)

Öka kunskapen om
atopiskt eksem
(motion 12)
Kunskapslyft
primärvården om
atopiskt eksem
(motion 13)
Skriftlig
behandlingsplan för de
som lever med atopiskt
eksem
(motion 14)
Fler registreringar i
SwedAD
(motion 15)
AD-dagen 14 september
(motion 16)

Att uppmärksamma vikten av att implementering och uppföljning av
nationella riktlinjer följs upp.
Att
ta fram ett underlag som kan hjälpa våra medlemmar i
samband med att ett patientkontrakt skall formuleras.
Att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden
(exempelvis genom Vårdnätverket) bevaka liknande områden där stöd
till regionerna skulle bidra till ett effektivt påverkansarbete.
Astma- och Allergiförbundet tar fram digitalt material som stöd till
föreningar och regioner i påverkansarbetet och implementeringen av
”Nära vård” kopplat till människor som lever med astma och allergi.
Att
varje region har allergimottagning, som är specialiserad
på allergier i dess olika former.
Att
det finns allergologer i tillräcklig omfattning både barnoch vuxenallergologer.
Att
det finns minst en allergikonsulent i varje
region/landsting.
Att
dietister för allergier och annan överkänslighet finns
tillgängliga.
Att
samordning och samverkan mellan olika vårdnivåer
fungerar.
Att
(fortsätta) arbeta för en ICD kod för Sensorisk
Hyperreaktivitet.
Att tydliggöra att AoA-förbundet arbetar med diagnosen atopiskt
eksem genom att omformulera i förbundets diverse beskrivningar och
presentationer av sin verksamhet vilka diagnoser de arbetar med, så att
det blir tydligt att man verkar även för personer med atopiskt eksem, så
att vi lättare kan attrahera fler medlemmar, men också få potentiella
medlemmar att hitta till oss. För att inte texten ska bli jättelång kan
man överväga att punkta diagnoserna i tydliggörande syfte. Det ska
vara enkelt att se att ”ah här hör jag hemma, ah här vill jag bli medlem,
ah denna organisation jobbar för sådana med min diagnos”.
Att
jobba för ökad kunskap om atopiskt eksem.
Att
driva kravet på obligatorisk fortbildning för legitimerad
vårdpersonal.
Att förbundet ska verka för att primärvården genomgår en rejäl och
omfattande kunskapshöjning / kompetensökning för att kunna
behandla personer med atopiskt eksem på ett optimalt och
framgångsrikt sätt.
Att ”förbundet tillsammans med Atopikerna arbetar med att informera
om möjligheten till Egenanmälan, Egen vårdanmälan (egenremiss) som
ett alternativ när man inte får den remiss man önskar. Vissa regioner
har inte remisskrav för behandlingar utöver medicinsk service och
provtagningar. Vissa regioner har begränsningar för vissa
behandlingar.”
Att
verka för att samtliga vårdgivare som behandlar
patienter med atopiskt eksem med systemläkemedel ska registrera
patienterna i det nationella kvalitetsregistret SwedAD.
Att
årligen uppmärksamma den internationella dagen för
atopisk dermatit som varje år infaller 14 september. Detta görs
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Luft; Rökning, dofter
(motion 17-20)

Matallergi
(motion 21-23)

Pälsdjur
(motion 24-27)

Bättre skolmiljö
(motion 28)

Barnallergiår 2023
(motion 29)

Kommunikation och
media
(motion 30-34)
Medlemsservice
(motion 37)
Kriterier
Blomsterfonden
(motion 39)

fördelaktigt i media, sociala medier, på hemsidan, i samhällsdebatten
och i andra kanaler.
Att
arbeta för att Myndigheten för delaktighet, MFD, i sina
vägledningar och verktyg, till framförallt kommuner och regioner,
tydliggör vikten av att inte använda parfymerade produkter framförallt
inom vård och omsorg.
Att
göra ett tillägg ”Arbeta för att möjliggöra bostäder som
är rökfria. Reglering av rökning i bostäder och i området i anslutning till
dessa. som ska vara juridiskt bindande. Alla ska ha rätt till ett rökfritt
boende.”
Att
(fortsätta) anordna den parfymfria veckan.
Att
fortsätta arbetet med att sprida kunskap om matallergi.
Att
tydliggöra att luftburna reaktioner förekommer även om
de inte leder till anafylaxi.
Att
lyfta fram forskning som visar hur matallergier påverkar
barn och familjer.
Att
lyfta fram och kommunicera kostnader för olika
matallergier.
Att
förbundet ska arbeta aktivt för att informera via
tidningar, TV hur det är för pälsdjursallergiker i dagens samhälle.
Att
förbundet uppmuntrar myndigheter som Socialstyrelsen,
Arbetsmiljöverket och kommuner att ge konkreta råd för
riskbedömningar i sina föreskrifter, allmänna råd och handböcker när
det gäller minskning eller eliminering av skadeeffekter från pälsdjur
inom deras verksamhetsområde.
Att
förbundet fortsätter sitt arbeta för en bättre skolmiljö ur
aspekterna fysisk, social och pedagogisk miljö.
Att
förbundet verkar för att alla skolor genomför digital
allergirond.
Styrelsens förslag är att det görs inom ramen för ett svenskt
allergiprogram, att barns perspektiv genomsyrar vår externa
kommunikation och att vi använder erfarenheter från arbetet från
Barnallergiåren som förebild.
Att
Astma- och Allergiförbundet synliggör sig bättre i
massmedia att de finns.
Att
Förbundet i god tid meddelar viktiga datum och gärna
skickar en samlad lista i början av året så att inget faller mellan stolarna.
FS föreslår att ta med sig önskemålet om att kunna välja sin
lokalförening vid anmälan i den fortsatta planeringen där det får vävas
in med övriga önskemål kring olika funktioner att utveckla.
Att
kriterierna även fortsättningsvis fastställs av
förbundsstyrelsen.
Att
de förändringar som genomfördes vid årsskiftet upphävs
tills vidare, dock att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att vara striktare i
utdelningen av medel till sociala aktiviteter.

VP 2023-2025
Rambudget 2023-2025

Att
förändringar av kriterierna ska kommuniceras god tid
innan dessa genomförs samt föregås av samverkan/diskussion med
allergiföreningarna.
Att anta verksamhetsplanen för 2023-2025
Att godkänna förslag till rambudget 2023-2025
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