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ResMed Sweden inbjuder till 
Uppstartskurs i tolkning och 
handhavande av NAR 
 

Nattlig Andnings Registrering med Noxturnal och NOX T3/ T3s 
 
 
Tid:   15 mars 2023,   kl. 12.00 – 16.30  Vi startar med lunch 
  16 mars 2023,  kl. 08.30 – 12.00  Vi avslutar med lunch 
 
Plats:  Nova Park Conference, Knivsta - novapark.se  
 
Deltagare:  Användare som ska koppla på utrustning, ladda ner data och enklare tolka 

NAR 
 

Ett axplock av agendan: 
- Regler och standarder för NAR-tolkning enligt SESARS riktlinjer 
- Sömn – vad och hur mäter vi 
- Uppkoppling av patient och preparering och nedladdning av data med Nox T3/ T3s 
- Terminologi: AHI, NAR, ODI, PLM, PLMS 
- Diagnoskriterier OSAS, REM-relaterad OSA, Cheyne-Stokes andning 
- Tolkning av rapporter – vad betyder siffrorna? 
- Genomgång och praktisk användning av mjukvaran Noxturnal 
- Diskussion av mätmetoder 
- Tolkning av olika patientregistreringar. 

 
Kursen är inriktad på praktisk användning av NOX T3/ T3s och mjukvaran Noxturnal. De 
teoretiska avsnitten varvas med kliniska exempel och praktiska övningar i form av tolkning av 
registreringar. Kursen inriktar sig på allmänna grunder inom sömn, såsom handhavande av 
utrustningen och vilka signaler som spelas in. Kursen är förberedande för lättare tolkning av 
NAR-kurvor och rapporter. Kursen vänder sig till dig som jobbar med, eller ska jobba med, 
NAR. 10 kursdatorer med Noxturnal 6 och patientexempel finns för preparering och tolkning 
på egen hand. Några T3/ T3s enheter finns för dem som vill testa att sova med NAR-
utrustning själva. 
 
Kursavgift:  4700 kr exkl. moms som faktureras när kursen är genomförd. 

I avgiften ingår en övernattning, fika, lunch och middag dag 1. Frukost, fika 
och lunch dag 2. Kostnader för resor ingår ej i kursavgiften.  
Du ansvarar själv för att boka din resa. Vi bokar din hotellnatt. 

Sista anmäl- 
ningsdag:  1 februari 2023. Först till kvarn gäller. 
 
Kursledare:  Lennart Myrsell och Ronny Ravna 

https://novapark.se/

