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NYHETSBREV SCA Network - NR 3 2014 

Om Nyhetsbrevet 

 

Nyhetsbreven för SCA Network kommer inte att ges ut med någon speciell regelbundenhet, utan när 

det finns något intressant att skriva om. Om någon är intresserad av att delge någon särskild 

information så är detta väldigt välkommet. Det kan tex handla om kontakter med läkare, om 

ersättningar/hjälpmedel eller något annat som knyter an till MJD/SCA 3. Det är då enklast att maila 

på info@sca-network.com. 

 

HÖSTMÖTE 

 

Vi kommer att ha ett höstmöte i föreningen! Notera genast SÖNDAGEN den 19 OKTOBER i Nässjö. 

Agendan är inte helt spikad men vi får besök från Karolinska Institutet! Karolinska Institutet (KI) är 

Sveriges enda helt medicinska universitet. 

De som kommer delta från KI är: 

Dr Martin Paucar Arce som även är forskarstuderande i rörelsesjukdomar. 

Dr T. H. Bui som är genetiker och har lång erfarenhet av vägledning till familjer med ärftliga 

sjukdomar. 

Vi räknar med att inleda mötet med lunch. Vi återkommer med agenda, info om lokal och exakt tid. 

Frågor kan självklart mailas redan nu till info@sca-network.com. 

 

Några nyheter 

 

Det har gjorts några uppdateringar på hemsidan. Denna gång är det hjälpmedelssidan som har 

utökats. Du hittar den under Fakta sjukdom http://www.sca-network.com/fakta-sjukdom/ . 

Känner DU till något hjälpmedel som kan vara intressant för andra att känna till, tveka inte att maila 

och tipsa på info@sca-network.com. Det är ju toppen om vi kan tipsa varandra! 
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Medlemsinfo 

 

Känner du någon som vill bli medlem så tipsa gärna om hemsidan. Det går ju naturligtvis bra att 

skänka valfritt belopp utan att bli medlem! Information på: 

http://www.sca-network.com/foreningen/medlemmar/  

 

 

Det var allt för denna gång! På återhörande. Och om du inte har betalt medlemsavgift eller blivit 

medlem så är du välkommen att göra det! 

Vill du vara med som medlem gör du det via att årsvis sätta in 200 kronor på bankgiro 245-9188. 

Skriv för vem det gäller. 

http://www.sca-network.com/foreningen/medlemmar/

