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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 1 2016 

Forskarmöte i Portugal 

Det kommer att hållas en workshop om SCA 3/MJD i Portugal i mars, under World Congress on 

Controversies in Neurology (CONy). Mycket bra att viktiga forskare möts och diskuterar resultat inom 

forskningen för SCA3. 

http://www.comtecmed.com/Cony/2016/MJD.aspx 

Ataxia UK 

I den senaste vinterupplagan av Ataxia Magazine (nr 192, sid 6-7) från Ataxia UK finns en intressant 

forskningsnyhet om SCA-sjukdomar och SCA3 i synnerhet. Några utvalda projekt har fått finansiering 

från EU. I ett projekt ska 7 europeiska forskningscenter tillsammans med ett forskningscenter från 

USA, identifiera nya verktyg för att säkerställa effektiva studier på SCA3. Vill du läsa artikeln eller hela 

magasinet, klicka på länken som följer:  

Click here 

and download the latest magazine (192) 

FACEBOOK 

Vi har gjort om vår tidigare Facebook-grupp till en hemlig grupp där man måste ansöka om 

medlemskap. Gruppen är endast till för medlemmar i SCA Network. Hemliga grupper kan inte sökas 

fram av andra användare utan man måste bli tillagd i gruppen av en administratör. Vill du bli ansluten 

så skicka ett mail till sofie@sca-network.com. 

Studie - SCA3 

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! Se föregående nyhetsbrev för mer info!  

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

 

http://www.comtecmed.com/Cony/2016/MJD.aspx
https://www.ataxia.org.uk/news/ataxia-magazine-192-
mailto:sofie@sca-network.com
http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/
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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 2016 har vi i skrivande stund hunnit bli drygt 100 medlemmar, och vi hoppas på fler. Kan just 

DU värva någon medlem? 

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. Kontakta i så fall styrelsen på info@sca-network.com  för mer 

information.  

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. 

http://www.sca-network.com/medlemmar/
mailto:info@sca-network.com
http://www.framtiden.com

