
 

 

 

Verksamhetsplan för Apnéföreningen Syd 2017 

Trots begränsade resurser är det föreningens plan att kunna inbjuda till intressanta medlemsmöten. Vi har även 

för 2017 begärt bidrag från Region Skåne, som vi hoppas på och som ger oss möjlighet att synas på olika platser  

och sprida kunskap om sömnapné och vilka följder det kan bli av obehandlad apné och på sikt öka antalet 

medlemmar. Bidraget möjliggör även att vi kan inbjuda fler duktiga föreläsare till medlemsmötena. 

Att patientföreningen utgör en dold men uppskattad resurs har representanter för Region Skåne, Hälso- och  

sjukvårdsstyrelsen,  vid ett flertal tillfällen gett uttryck för. Vi hoppas att under år 2017 få vara delaktiga i 

eventuella projekt som regionen kommer att sätta igång och som är inom vårt intresseområde. 

En annan primär uppgift under 2017 för föreningen är att fortsätta arbetet med målet att bilda en riksorganisation 

för sömnapnépatienter. Eftersom representanter från oss kommer att vara med i Apnéförbundets styrelse medför 

detta kraftigt ökade kostnader för resor och ev också uppehälle.  

VERKSAMHETSPLAN 2017 

1.  Fortsätta samarbetet med de övriga föreningarna i Sverige för att sätta upp regler, stadgar och handlingsplan för ett 

Apnéförbund. En särskild hemsida skall också byggas upp. 

2.  Samarbete och dialog med Region Skåne för att uppnå snabbare diagnostisering och behandling av sömnapnoiker samt 

jämlik vård och diskussioner för att få fram en vettig kostnad för patienterna. 

3.  Producera en tidning till medlemmarna om föreningens verksamhet som utkommer 4 ggr om året.  

4.  Hålla två- tre medlemsmöten varav ett är årsmötet med intressanta föredragshållare eller aktiviteter.. 

5.  Med hjälp av riktade aktiviteter, som annonser, tidningsartiklar och spridning av vår folder till kliniker och vårdcentraler, 

informera om sjukdomen för obehandlade patienter. Avsikten är även att rekrytera fler medlemmar till föreningen. 

6.  Fortsätta det påbörjade arbetet att delta i mässor, utställningar, evenemang och genom att deltaga på möten hos 

intresserade föreningar sprida information om vår verksamhet. 

7.  Entusiasmera fler medlemmar att arbeta aktivt i föreningen. 

8.  Kontakta de sjukhus och kliniker i Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län som arbetar med sömnapné i syfte att skapa 

relationer, hålla möten och få medlemmar från dessa län. 

9. Deltagande i PROM-SESAR-projektet och även andra projekt eller forum som är relevanta.  

 



 

 

 

  


