






Vigtigt at resultatet af projektet kunne bruges i vores hverdag 

efterfølgende



Formål med studiet
At undersøge OSA-patienters erfaringer med: 

1. At få diagnosen OSA

2. Forventninger til og motivation for CPAP behandling

3. Forløbet i søvnklinikken

4. Social betydning ved brug af CPAP behandling

5. Hvad patienterne mener er vigtigt, for at CPAP-

behandling kan lykkes



Patient henvist til søvnambulatoret

Søvnregistrering

Obstruktiv søvnapnø

CPAP

God compliance Dårlig/ingen 
compliance

Individuelle tilretninger: skift 
af maske, motiverende 

samtale etc.

9 patienter til 
interview

10 patienter til 
interview

6-8 uger























Brugen af CPAP





CPAP behandling til patienter der lider af
obstruktiv søvnapnø – vurdering af
compliance, udbytte af konsultationer og 
inddeling i patientkategorier



Det kan jeg selvfølgelig ikke…

Overblik/status

Kvalificeret bud (eller flere) 



Patient henvist til søvnambulatoriet 

Søvn-registrering

Søvnapnø

CPAP

God compliance Lav compliance Ingen brug

Individuel vurdering: skift af maske, 
motiverende samtaler, tættere kontroller

Ikke CPAP



Hvad er særligt?

Vi bruger AirView – telemonitorerede
data
- Søvnklinikken i Køge (siden 2015) 
- > 6.000 patienter
- Søvnklinikken i Sønderborg (siden 2020) 

> 3.000 patienter

Vi kombinerer med registerdata



Patient henvist til søvnambulatoriet 

Søvn-registrering

Søvnapnø

CPAP

God compliance Lav compliance Ingen brug

Studie 1: Mønstre i brugen af CPAP efter 
opstartet behandling



Patient henvist til søvnambulatoriet 

Søvnregistrering

Søvnapnø

CPAP

God compliance

Årlig 
fremmøde 

kontrol

Kontrol efter 
behov – på 
patientens 
opfordring

Studie 2: Årlige kontroller 
versus kontrol på
patientens anmodning



Patient henvist til søvnambulatoriet 

Søvn-registrering

Søvnapnø

CPAP

God compliance Lav compliance Ingen brug Ikke CPAP

Studie 3: Inddeling i 
patientkategorier



Dataindsamling
Journaldata
- AHI
- ODI
- ESS
- BMI
- Alder
- Køn

Sygehus-kontakter
- Ambulante
- Telefon
- Virtuelle

Komorbiditet
- Fra journalen
- Fra lægemiddel-

registret

Danmarks Statistik
- Sambo-status
- Indkomst
- Uddannelse

AirView
- Daglig brug af CPAP



Vi ønsker bare at alle skal sove godt
- både patienterne

- og personalet i søvnklinikkerne


