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Søvnregistrering - tolking og scoring av polygrafier - Videregående 

Dato: 8. – 9. mai 2023 

Sted: ResMeds lokaler i Strandveien 17, 1366 Lysaker 

Målet for kurset er å etablere en dypere kjennskap til søvnmedisin og søvnsykdommer kombinert med 
kompetanse til å tolke og score polygrafiske studier. 

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider med søvnmedisin og søvnregistreringsutstyr til daglig. 
 
Innhold: Kurset vil bestå av plenumsundervisning og diskusjoner rundt diagnostikk. Det vektlegges spesielt 
tid til individuell søvnscoring på PC. Alle studier som gjennomgås på kurset er registrert med Nox T3 
søvnregistreringsutstyr. 
 
Kursleder: Therese Murphy, Svensk Polysomnografiteknolog og EST (Registered European Sleep 
Technologist), Paul R. Murphy, RPSGT (Registered Polysomnographic Technologist) og EST (Registered 
European Sleep Technologist), med over 20-års erfaring innen klinisk søvnmedisin og søvnforskning.  
Paul Murphy er amerikaner og snakker flytende svensk. 
 
Forkunnskaper: Deltagerne bør ha generelle datakunnskaper, da all trening i søvnscoring vil foregå på 
datamaskiner. Vi forutsetter at man har deltatt på vårt grunnkurs før man deltar på dette kurs, eller har 
minst ett års erfaring i scoring av polygrafier. 
 
Programinnhold:  
 
Mandag 8. mai 
 
09:00 – 10:00 Valgfri gjennomgang med ResMed: 
 - Bruk av Noxturnal programvare. 
 
10:00 Kursets hovedinnhold starter: 
Kriterier for scoring av søvnrelaterte respirasjonshendelser AHI, RDI, ODI  
• Sleepiness scales , MSLT  
• Søvnregistreringer med EKG  
• Gjennomgang av PLM og respirasjonsrelaterte hendelser 
• Scoring av søvnrelaterte respirasjonshendelser  
 
Tirsdag 9. mai, kl 09:00 - 15:30 
Vanskelige OSAS pasienter • Behandlingseffekt; CPAP, VPAP, ASV 
• Blanding av OSAS og CSR  
• Søvnregistreringer med EEG  
• Scoring av søvnrelaterte respirasjonshendelser  
 
Vi tar forbehold om endringer i programinnholdet  
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Pris: Kr 5.950,- (eks. mva) pr. deltager.  
Dersom flere fra samme avdeling deltar på kurset, vil man få en rabatt på 10% på deltager nr. 2, 3 osv.   
Kursavgiften dekker ikke reise og opphold. 
 
 
Påmelding:  https://s.chkmkt.com/?e=306108&h=C6232744436E110&l=no 
Påmelding forutsetter at deltagelsen er avklart med sykehusledelsen og bestillingsnummer. 
 
Påmeldingsfrist : 3. april 
 
Avmelding: 
Ved avmelding etter 24. april 2023 faktureres full pris.  Dersom du er forhindret i å delta på et kurs, har du 
mulighet til å overdra din påmelding til en annen deltager/kollega. 
 
NB! Det kreves et minimumsantall deltagere for å gjennomføre kurset 
 
 
 Ved spørsmål angående påmelding og kurset, kontakt  

Marius Vilbo 940 18 409 eller epost marius.vilbo@resmed.no 
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