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Apné Syd

Information för personer som lider av andningsuppehåll i sömn

Ordföranden
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Karin Söderberg, ordförande i Apnéföreningen Syd.
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Nytt redskap i vårt informationsarbete
Apnéföreningen har tagit fram en
ny rollup, 85 cm bred och 2 m hög,
i samarbete med Leif Andersson,
Copytech som också hjälper oss
med produktionen av vår medlemstidning. Roll up:s budskap framgår
mycket tydligt och betraktarna får
snabbt information om sjukdomens
farliga konsekvenser om man inte
kommer under behandling.
Vi tog även fram ett stort antal
kort i A6-format med samma utseende och budskap, fördelat på
två sidor, som vi delar ut till intresserade besökare vid våra möten ute
på olika lasarett etc.

Apnéföreningen Syd
ger information till personer som lider av andningsuppehåll i sömn

Huvudvärk
Stroke

Demens

Högt blodtryck
Hjärtproblem

Obehandlad
sömnapné

Diabetes typ 2
Arytmi
Trötthet

Utmattning

Som medlem i Apnéföreningen Syd
får du:

Återupptäck
drömmarna

✔ Information om hur du får behandling
✔ Information om hur sjukvården arbetar
idag och i morgon
✔ Lyssna på föreläsningar på medlemsmöten
av kunniga föredragshållare
✔ Träffa personer med samma problem
✔ Vår tidning ”Apné Syd” 4 nummer per år
✔ Nyheter från tillverkare av utrustning
ningen
före
S
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yd

Nu har ytter
ligare ett år
gått men minimalt antal
andningsuppehåll och
helt plötsligt
har vi passerat
jul- och nyårsfirande och i södra
Sverige även vintern tror jag. Man
börjar redan känna vårvibbar och
det känns härligt.
Framför oss har vi först och
främst årsmötet som vi tror blir
mycket intressant och givande då vi
får en föreläsning av doktor Anna
Anund om vilken trafikfara vi är
för oss själva och andra om vi inte
är utvilade bakom ratten, så missa
inte det. Vi lovar att det blir en
mycket intressant föreläsning. Vi
bjuder också in några personer från
åkeribranschen till mötet för att de
ska få kunskap hur viktigt det är för
yrkeschaufförer att vara utvilade.
Vi har en verksamhetsplan färdig inför årsmötet så den kan ni
rekvirera från oss för att ta del av
vad som är på gång under året. Vi
behöver hjälp från er medlemmar,
antingen i styrelseuppdrag, man
kan ju börja som suppleant, eller att
för övrigt hjälpa till med att sprida
information till vänner och bekanta,
vårdcentraler, vara med vid mässor
osv. Kontakta oss gärna för mer info.
Ju fler vi är som jobbar tillsammans
ju bättre resultat kan det bli.

www.apnesyd.se
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Minst 400 000 svenskar lider av sömnapné!
Visste du att i Sverige beräknas
drygt 400 000 personer lida av
sömnapné? Sannolikheten är därför
stor att just du som läser detta är en
av dem. Sömnapné är därmed en
av våra tre största sömnrelaterade
sjukdomar.

Endast cirka 75 000 har fått diagnosen fastställd och är under behandling med endera bettskena eller CPAP. Omkring 10 000 av dessa
apnoiker är bosatta i Skåne. Är du
en av dem och ännu inte är medlem i vår förening - gör slag i saken
och bli medlem!

Årsmöte med Apnéföreningen Syd 2016 den 16.3
Se artikel på sista sidan.

Adress
Kontakt
Apnéföreningen Syd
Karin Söderberg, ordf. 0411-52 85 06
c/o Kent Rickbo
Anders Nyberg, vice ordf. 0733-74 42 54
Perstorpsgatan 19 C
Kent Rickbo, kassör 0768-24 00 03
235 33 Vellinge		

E-post
apnesyd@live.se
Hemsida
www.apnesyd.se

Bankgiro
872-2191

Apné Syd
Fråga doktorn
Bengt Midgren
är docent och
överläkare vid
Lungmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Han har arbetat
kliniskt och vetenskapligt med
sömnapné i mer än 30 år och inledde
den första CPAP-behandlingen mot
sömnapné vid sin klinik 11 september
1986.
Q: En ”äkta hälft” i ett äktenskap
lider av att den andra äkta hälften
snarkar – lugnt och utan några andningsuppehåll, dock störande högt.
Sängkamraten lider av att få sin
sömn förstörd och tvingas allt som oftast att lämna sovrummet och försöka
sova någon annanstans, ”sova på soffan”. Den snarkande lider emellertid
inte av några farliga andningsuppehåll (kontrollerat på sömnklinik).
Näsplåster, sprayer, insydda tennisbollar och liknande påhitt har inte
hjälpt mot snarkningarna. Anser Du
att det tillrådligt att paret införskaffar
en CPAP enkom för att få tyst i sovrummet (pumpen i en modern CPAP
hörs ju inte)? Och hur skulle i så fall
utprovningen av CPAP ske? Vem
ställer in trycket? Vem betalar och
skall man även här göra någon form
av uppföljningar och kontroller?
A: Jag ser inga risker med att göra
så, varken att man missar något annat medicinskt problem eller att
man skulle få skadliga bieffekter av
behandlingen. Det finns inga regelverk i Sverige som förbjuder försäljning av CPAP till slutanvändare,
men det är inte alla tillverkare som
vill sälja till privatpersoner. Orsaken
är att man är rädd om sitt rykte
som seriös aktör.
Det är förstås köparens problem
att hitta någon som vill hjälpa till
med maskvalet. Tryckinställning
sker ju automatiskt i de flesta moderna CPAP-maskiner. Moderna
CPAP-maskiner anses underhållsfria, så det är bara filterbyten eller
-rengöring som blir aktuell.
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Q: Är det farligt för en apnoiker att
ta sömnmedel? Bör man då undvika
att använda sin CPAP eller spelar
det ingen roll?
A: En obehandlad sömnapnoiker
ska INTE använda sömnmedel av
bensodiazepintyp eller moderna
insomningsmedel såsom Zopiklon,
Stilnoct etc. Orsaken är att de dels
slappar av svalgmusklerna, dels
nedsätter andningsreflexerna. Ångestdämpande medel, såsom Sobril,
Oxascand och Xanor, är ännu värre.
Värst av allt är morfinliknande

smärtstillande medel.
Om man har CPAP spelar det
mindre roll om man tar sådana
läkemedel eftersom luftvägen då
hålls öppen av lufttrycket. En liten
andel av alla med sömnapné och
grav fetma utvecklar dock med
åren en underventilering så att de
behöver respirator istället för CPAP.
Risken för det kan öka om man tar
sömnmedel eller ångestdämpande
medel eller morfinliknande smärtstillande.
Hälsningar Bengt Midgren

Olle Lundborg och Torsten Wenhov

Stort intresse för apné på CSK i Kristianstad
I mitten av december hade föreningen premiär med att informera
om sömnapné på sjukhus. Central
sjukhuset i Kristianstad (CSK)
valdes ut som "försöksobjekt". Ett
försök som slog bra ut.
Styrelseledamöterna Anders
Nyberg och Olle Lundborg samt
valberedningens sammankallande,
Torsten Wenhov, ägnade större
delen av två dagar att berätta om
sjukdomen och om de konsekvenser en obehandlad apné kan resultera i. För ändamålet hade man ett
bord centralt placerat i entréhallen
där omkring ett 50-tal personer fick
svar på frågor, erhöll informationsmaterial samt kunde närmare studera en CPAP och hur bettskenor
fungerade.
Det var, inte helt oväntat, kvinnor som visade störst intresse. Deras
frågor gällde huvudsakligen deras
män/partners som endera behandlades för sömnapné eller som de
misstänkte hade sjukdomen.

Försöket med sjukhusinformation
var ändå så lyckat att fler liknande
aktiviteter planeras. På bilden syns
Olle Lundborg och Torsten Wenhov ha det lugnt. Men lika ofta
fanns det intresserade runt bordet.
Föreningen hade stor hjälp av sjukhusbiblioteket för att samordna
aktiviteten. Med hjälp av biblioteket hoppas styrelsen ordna ett stort
informationsmöte på CSK senare
under året.

Ordföranden har ordet
Fortsättn. från sida 1
Medlemsmötet i Helsingborg i
januari blev mycket lyckat och
med många deltagare, intressant
information av två sköterskor från
Helsingborgs lasarett som berättade hur man jobbar där idag samt
många entreprenörer som ställde
upp och visade sina produkter. Se
särskild artikel på nästa sida.
Karin Söderberg

Apné Syd
Helsingborgs stadsbibliotek fullsatt till sista plats!
- Vår arbetsbelastning har medfört att vi idag har
omkring sex månaders väntetid. Det kommer att bli
bättre, det lovar vi, och dessutom skall sömnapné
avdelningen vid Helsingborgs lasarett gå över till den
s k Ystadsmodellen när det gäller uppföljning av nya
patienter som behandlas med CPAP. Ett arbetssätt vi
vet kommer att uppskattas.
De som sade detta var sjuksköterskorna Charlotta
Borg och Anna-Karin Grönvall i samband med deras
intressanta och mycket uppskattade föreläsning vid
Apnéföreningen Syds möte i Helsingborgs Stadsbibliotek i mitten av januari. Ett 70-tal personer, apnoiker,
närstående och intresserade, fick vara med om en eftermiddag med många utställare och flera intressanta
presentationer från podiet.
Mötet inleddes med välkomstord av ordförande
Karin Söderberg innan vice ordförande Anders Nyberg presenterade patientföreningen och även hade
en kort introduktion om de konsekvenser obehandlad sömnapné medför. Därefter presenterade mötets
sponsor, Verivitas, samt nystartade Hjälpmedelsteknik Anna-Karin Grönvall och Lotta Borg var huvudföreläsare
i Helsingborg. Sömnapnéavdelningen har omkring 2000
i Helsingborg sin verksamhet.
För att återgå till Lotta och Anna-Karin så berät- patienter
tade de om arbetet på sömnapnéavdelningen (Öronkliniken). Ett arbete som startades 1994 och resulterat
i att man har omkring 2000 patienter i nordvästra
Skåne. Den sjuksköterska som var med från starten
satt också bland publiken och lyssnade till sina yngre
kollegor.
- Förutom arbetet med patienter som lider av
sömnproblem har vi också andra arbetsuppgifter. Vi
är tre sjuksköterskor och tre läkare som jobbar med
detta. Nattlig andningsregistrering, utredning och
diagnostisering sker i princip som på många andra
kliniker i regionen. En skillnad kan vara att vi arbetar
nära avdelningen för Klinisk fysiologi.
Sömnapnéavdelningen har också ett brett sortiment av masker för utprovning och tester. Masker
till CPAP är inte upphandlade av Region Skåne och
därför håller avdelningen sig med ett stort urval. Avslutningsvis välkomnade Lotta och Anna-Karin de
närvarande att kontakta avdelningen när de har frågor
eller bekymmer som rör utrustning eller behandling. Ovanligt många leverantörer passade på att ställa ut sina
Anders Nyberg
produkter på lasarettet.

Bilden till vänster.
Bibliotekets stora åhörarsal var
så gott som fullsatt. Intresset för
de olika föreläsningarna var
också stort.
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Årsmöte med fokus på sömnrelaterade olyckor Bussförares arbetstider
Med. dr. Anna Anund, forskningsledare på VTI, är huvudföreläsare vid Apnéföreningen
Syds årsmöte i Lund onsdagen
den 16 mars. Annas huvudområden är framförallt trötthetsrelaterade trafikolyckor och åtgärder för att minska risken för trötta förare. Hon är därför väl insatt
i de risker förare med sömnapné
råkar ut för. Anna är en talare
vars entusiasm lätt smittar av sig
på åhörarna. Hennes föreläsning
"Sov gott om natten - bli pigg
bakom ratten" startar kl. 17.30.

kopplat till trötthet

Med. dr. Anna Anund,
forskningsledare på VTI

Kallelse till årsmöte med Apnéföreningen Syd 2016
Onsdagen den 16.3 med start kl 16.30
Annegården, HSO, Annehem, Skansvägen 5, Lund
(norra Lund).
Kl. 1630	Drop in. Flera leverantörer visar upp sina produkter och du får
möjligheten att titta på nyheter och diskutera just din utrustning med dem.
Bl a kommer Meditek erbjuda att om man beställer en ZI
Auto (en mycket liten CPAP) under kvällen så bjuder de på en
ny mask (fullmask, näsmask eller pillow mask). Erbjudandet
sträcker sig från mötet och fram tom 24 mars för dem som besöker dem under kvällen.
Kl. 1730	Doktor Anna Anund från Statens väg- och transportforskningsinstitut föreläser och visar bilder i ämnet ”Sov gott om natten
- bli pigg bakom ratten”

Bussförare upplever att sömnighet
och trötthet under körning är ett
problem, med ökad risk för incidenter och olyckor. 45 procent av
förarna uppgav att de hade svårt att
hålla sig vakna under körning minst
två gånger per månad. Orsaken till
stress, trötthet och försämrad arbetsprestation är tidiga morgonpass,
långa arbetspass och kort vilotid
mellan passen.
Studien, som utförts av bl a
doktor Anna Anund vid VTI för
några år sedan, visade att sju procent av förarna hade varit med om
en olycka orsakad av egen trötthet,
17 procent hade någon gång under senaste halvåret velat avbryta
körningen på grund av trötthet och
fyra procent hade avbrutit.
Andra studier visar att trötthet
är orsaken till 10-20 procent av alla
olyckor i trafiken. Resultaten visar
även att unga förare och yrkesförare
löper störst risk att drabbas. Internationella studier visar på att trötthet är orsaken till upp mot 40 procent av singelolyckorna i trafiken.
Z1 Auto: Världens minsta CPAP
med batteridrift. Besök oss på
årsmötet och få en mask på
köpet vid beställning.

Frågor
Kl 1845	Smörgås och kaffe serveras. Lotteri
(ta med 20-lappar)
Kl 1905

Philips har ordet

Kl 1920

Årsmöte

Kl 2000

Avslutning med lotteridragning

Om någon önskar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan före mötet
kan du beställa dessa via vår mailadress eller per telefon till någon i styrelsen. Informationen finns tillgänglig en vecka före mötet. .
Vi uppskattar även föranmälan till vår mailadress: apnesyd@live.se
eller till något av nedanstående telefonnr.
0736-54 34 31 eller 0411-52 85 06
T: 010-2078330 meditek@meditek.no
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