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Programmet i sin helhet
17.00 – Besök hos leverantörerna 
som visar upp sina produkter och 
svarar på frågor. Mingel och försälj-
ning av lotter till medlemslotteriet.
18.00 – Ordföranden hälsar välkom-
men och lämnar en lägesrapport. 
18.30 – Britt Hedenberg Magnusson 
berättar om behandling med apné-
bettskena.
19.00 – Vi sätter oss till bords i 
matsalen för att äta julgröt med 
skink- och ostsmörgås. 
19.30 – Medlemslotteriet tar sin 
början. Pepparkakor till kaffet.

Plats: 
Tellus fritidscenter, Lignagatan 8
I hörnet av  Hornsgatan. 
(Nära Hornstull)

Samtliga medlemmar hälsas 
härmed varmt välkomna till 
julfesten den 15 december 
då vi tillsammans äter 

ljuvlig julgröt med skinka- och 
ostsmörgås därtill. Till kaffet blir 
det pepparkaka och ytterligare 
någon godsak. 
 I samband därmed har vi förstås 
även sedvanlig dragning i det stora 
medlemslotteriet med läckra vinster 
från WurstMaster bland annat.  
 WurstMaster har vunnit flera 
priser och utmärkelser för sina 
välgjorda charkprodukter som pas-
sar väl in när vi nu närmar oss jul. 
På vinstbordet kommer det även att 
finnas utsökta viner, läcker choklad 
och god lakrits i olika former.
 Sponsor för kvällen är Somno-
Med. Innan vi sätter oss till bords 
får vi lyssna till Britt Hedenberg 
Magnusson som är klinikchef vid 

Eastmaninstitutets bettfysiolo-
giavdelning i Stockholm. Hon 
kommer att tala kring ämnet 
”behandling med apnébett-
skena”.
 Faktum är att ungefär hälften 
av alla patienter som lider av 
sömnapné behandlas med bett-
skena. Somliga kombinerar eller 
växlar mellan apnébettskena 
och CPAP.
 Självklart kommer vi även 
att kunna ta del av vad andra 
leverantörer har att visa upp 
genom att besöka vår lilla mässa 
med produkter relaterade till 
sömnapné.
 Än en gång: Varmt välkomna 
till årets julfest! Ett mer effektivt 
sätt att möta decembermörkret 
är väl svårt att tänka sig!

Styrelsen

Välkommen till julfesten 
torsdagen den 15 december!
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Välkommen till julfesten 
torsdagen den 15 december!Samtliga medlemmar 

hälsas varmt välkomna 
till vår traditionsenliga 
julfest den 12 decem-

ber. Tillsammans äter vi ljuvlig 
julgröt med skinksmörgås och 
ostsmörgås därtill.  

Men innan vi sätter oss till 
bords samlas vi kl. 17.00  för att 
besöka utställarna som alla har 
fl era stora nyheter att visa upp i 
år! Främst handlar det om nya, 
mycket små CPAP:er som kan 
drivas med uppladdningsbara 
batterier!  

Före julgröten lyssnar vi 
också till Jonny Eriksson 
från Universitetssjukhuset i 
Linköping som belyser följande 
frågor: Spelar det någon roll 
vilken typ av mask man har? 
Kroppsläge och maskläckage 
– hur påverkar det CPAP-be-
handlingen? Vikten av korrekta 
tryckinställningar. 

Varmt välkommen på julfest med julgröt 
tisdagen den 12 december kl. 17.00! 

Jonny Eriksson är sektions-
ledare och Medicinsk Teknisk 
Sjuksköterska vid US i Linköping 
och en av landets mest kunniga 
inom detta område.  

Från scenen kommer även 
Johanna Isberg att informera om 
nya Dreamstation GO, som är 
Philips nya uppladdningsbara 
mini-CPAP.

 Därefter bryter vi upp för 
att styra våra steg mot restau-
rangen. Under maten startar 
så dragningen i det stora 
medlemslotteriet med vinster 
i form av (bl.a.) julkorvar och 
andra klassiska charkuterier 
från WurstMaster.

Varmt välkomna till årets 
julfest! Tillsammans möter vi 
decembermörkret med en ljus 
fest där vi träffas och umgås 
och äter julgröt!

Styrelsen

17.00: Besök hos leverantörerna som 
visar upp sina produkter. I år visar man 
upp fl era nyheter i form av små uppladd-
ningsbara CPAP:er bl.a.

18.00: Jultomten hälsar välkommen och 
rapporterar om dagsläget inom föreningen.

18.15: Jonny Eriksson från Universitets-
sjukhuset i Linköping berättar om hur 
CPAP-behandlingen kan påverkas av 
valet av mask, av kroppsläget när man 
sover och av felaktig tryckinställning.
 
19.00: Johanna Isberg från Philips
berättar om deras nya mini-CPAP
Dream station GO.

19.15: Vi sätter oss till bord för att 
avnjuta julgröt med skink- och ostsmörgås.

20.00: Dragning sker i det stora 
medlems lotteriet lagom till kaffet med 
pepparkaka.

PLATS: Tellus fritidscenter, Lignagatan 6 
i hörnet Hornsgatan. Nära Hornstull. 
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