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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 5, 2017 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en sk 

hemlig grupp och inte tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen och bara för medlemmar 

i föreningen. Maila sofie@sca-network.com om du vill gå med! 

TACK!  

 

Till att börja med vill vi rikta vårt stora TACK till vår fd kassör Svea Johansson som vid sin årsdag och 

fest önskade sig gåvor till SCA Network. Ett fantastiskt och välbehövligt stöd som kommer att ges 

vidare som forskningsbidrag till forskning kring SCA3.  

 

Hjärntrötthet 

 

För många med neurologiska diagnoser är Hjärntrötthet ett förekommande bekymmer.  

 

Här kan man läsa mer om detta : 

http://mf.gu.se/ 

Och en podd om hjärntrötthet finns på sr.se. Klicka på länken!  Jag är inte dum, jag är hjärntrött.  

 

Bok om att leva med Ataxi 

 

Denna bok är på Engelska, men har ett lätt språk. Intressant då man känner igen 

sig, och kan även vara bra/intressant för en anhörig eller närstående att läsa.  

 

Går att beställa här: 

http://www.fightataxia.org/Books.html 
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http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/947796?programid=1272
http://www.fightataxia.org/Books.html
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Forskningen på Karolinska (leds av Dr Martin Paucar) 

 

För er som önskar delta i projektet kring SCA3 (information som skickades med e-post till 

medlemmar i SCA Network den 24/10), kontakta Dr Martin Paucar. E-post: martin.paucar-arce@sll.se 

så får ni ett samtyckesformulär att signera. 

Naturligtvis är studien öppen även för personer med diagnos som inte är medlemmar, så sprid gärna 

till släktingar så vi får in ett så stort underlag som möjligt. 

Det är ju genom att visa att vi finns som gör oss intressanta som forskningsprojekt!  

Vill ni ha utskicket från den 24/10 igen, kontakta sofie@sca-network.com.  

 

Företagssponsorer 

 

OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS på  

info@sca-network.com! 

Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. 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 eller kontakt. 

 

 

 

 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!  

Det var allt för denna gång! På återhörande. /Styrelsen för SCA Network 

mailto:martin.paucar-arce@sll.se
mailto:sofie@sca-network.com
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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 är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas in i föreningen går till 

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

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

