3rd Dental Sleep Medicine Seminar
Onsdag den 14. september 2022 kl. 9.00 - 17.00
Hotel Vejle Fjord i Vejle
SomnoMed Danmark afholder for 3 gang, heldags seminar på
Hotel Vejlefjord, Vejle.
I år er programmet sat sammen, så du på kurset lærer om obstruktiv søvnapnø
og sygdommens konsekvenser, inspiration og tips til den gode
patient-samtale, projektet for OSA patienter på Sjællands Universitets
Hospital, samt vil du høre om, hvordan tandlæger i Sverige samarbejder
med søvnspecialister, og behandler OSA patienter med en søvnapnøskinne.
Programmet henvender sig til dig, der enten beskæftiger dig i sundhedsvæsenet med patienter, der lider af søvnsygdomme eller til dig, der vil
lære mere indenfor dette område.
Velkommen til dig der er øre-næse-halslæge, tandlæge, sygeplejerske,
tandplejer eller klinikassistent. Alle forelæsere har egen erfaring fra
deres hverdag, som de her vil dele med dig.

www.somnomed.com

SomnoMed®
Vi arbejder på verdensplan
for en god nats søvn.
SomnoMed® er en
verdensomspændende
virksomhed inden for medicinsk
teknologi, der er specialiseret i
udvikling, fremstilling og
markedsføring af snorkeskinner
til at behandle søvnrelaterede
problemer som søvnapnø,
bruksisme og snorken.

Foredragsholdere:
www.somnomed.com
Rune Frandsen, Afdelingslæge, Ph.d.. Speciallæge i klinisk fysiologi.
Dansk Center for Søvnsygdomme, Rigshospitalet/Glostrup.
ESRS certificeret søvnekspert.
“Søvnapnø: Hvorfor er det så slemt for kroppen?
En gennemgang af de fysiologiske mekanismer i kroppen samt
konsekvenserne for patienterne”.
Nikola Stanisic, MSc, DDS, Ph.D. candidate.
Odontologiska fakulteten, Malmø Universitet.
”Sleep apnea - how can we as dental professionals help?
The Swedish Model ”
Juliane Dinesen, Speciallæge i almen medicin.
Forfatter og Kommunikationskonsulent i sundhedsvæsenet.
”Den gode patientsamtale- og hvordan vi opretholder en god
kommunikationskultur, også i de mere udfordrende samtaler.”
Mathias Sarkez-Knudsen, læge og ph.d.-studerende.
Thora Thomsen, sygeplejefaglig forskningsleder, lektor.
Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital,
Københavns- og Syddansk Universitet.
”Helhedsorienteret tilgang til OSA patienter - Hvordan kan vi i fremtiden
anvende viden fra et igangværende projekt på tværs af landegrænser?”
Benthe Erichsen, Territory Sales Manager.
SomnoMed, Danmark.
”Kan vi hjælpe flere patienter til behandling med en søvnapnøskinnne?”

Dato:
Onsdag den 14. september 2022 kl. 9.00 - 17.00.
Tilmelding:
Tilmeld dig snarest muligt, der er begrænset antal pladser.
Kontakt:
Benthe Erichsen,
Sales Manager SomnoMed, Danmark
Mail: berichsen@somnomed.com
Telefon: +46705628060
Sted:
Hotel VejleFjord A/S
Sanatorievej 26
DK-7140 Stouby
Kursus pris:
Inkluderet forplejning under kursusdagen.
Pris pr. person dk kr. 2.500,-.
Varmt velkommen.

Overnatning på hotellet:
I forbindelse med kurset
tilbyder hotellet en særpris
til deltagerne på overnatning
i enkeltværelse
Prisen er 1.045,- kr. pr. nat.
Hvis du er interesseret så
kontakt venligst Hotel Vejlefjord
telefon +45 76823380
Husk ved bestilling at informere
om du er deltager ved
dette kursus.

