
 
 

 

 www.sca-network.com info@sca-network.com 
medlem@sca-network.com 

 
1 

NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 4 2015 

Studie - SCA3 

 

Några av er har redan fått denna information och träffat Dr Martin Paucar, men för nytillkomna 

medlemmar, och för att påminna er som ännu inte haft möjlighet, så är detta en fantastisk chans att 

träffa en läkare som är mycket intresserad av ataxier och som fått mycket gott omdöme av väldigt 

många. 

Vi har blivit ombedda av Dr Martin Paucar på Neurologiska kliniken på Karolinska 

Universitetssjukhuset, att förmedla hans kontaktuppgifter till drabbade av SCA3. De har börjat en 

studie kring SCA3 vilket är väldigt positivt! 

Blodprovtagning för DNA-analys och undersökning behövs för detta. I de fall där ni inte kan ta er till 

Karolinska i Stockholm så kan man säkert hitta en lösning med typ hembesök eller besök närmre 

hemorten. 

Ni får väldigt gärna vidarebefordra denna information till släktingar eller bekanta som har diagnosen, 

ju större underlag vi får, desto större blir prioriteten och kännedomen om SCA3 i Sverige! 

 

Kopiera följande text och maila till Martin Paucar: 

Mitt namn är XXX och jag har personnummer XXX. 

Min adress är XXX 

Mitt telefonummer dagtid är: 

Jag önskar kontakt för att lämna blodprov för analys för SCA3 och eventuell undersökning. 

Jag har fått er e-postadress via SCA Network. 

E-post: Martin Paucar Arce: martin.paucar-arce@karolinska.se  

(Specialistläkare Martin Paucar Arce, neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 

 141 86 Stockholm, tel 08-585 800 00) 

Medlemmar 

 

Vi har satt upp som mål att bli 500 medlemmar. För att man ska kunna söka visa bidrag krävs bland 

fler än 500 medlemmar! 

Under 2015 har vi hunnit bli drygt 100 medlemmar, och vi hoppas på fler. Kan just DU värva någon 

medlem? 

 

http://www.sca-network.com/
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Stora företagssponsorer 

 

Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap som STOR 

sponsor. Deras bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som 

medlemmar i första hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på 

logotypen så kommer man till företagets hemsida. 

 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!  

 

Det var allt för denna gång! På återhörande. 

Styrelsen för SCA Network 

 

Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/  

Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 

också välkommet. Det går också att bli företagssponsor. Vänligen kontakta styrelsen på info@sca-

network.com om Ditt företag önskar bli företagssponsor. Viktigt att veta då är att föreningen är helt 

ideell där alla medel som samlas in i föreningen går till forskning kring sjukdomen SCA3. Sätt in 

pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891 hos Danske bank. 
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