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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 1, 2019 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så 
kallad hemlig grupp. Det innebär att den inte är tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen 
och bara för medlemmar. Hör av er på mail till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill 
vara med! 

Forskning på Karolinska Institutet 

 

I december var Sofie och Marcus Trellman och besökte Nya Karolinska i Solna. De träffade forskarna 

Martin Paucar och José Laffita som skickade med följande text till årets första nyhetsbrev. 

”Vi har fått in samtycken för 26 patienter, men DNA finns från 23 st deltagare. En patient 

rekryterades senast i oktober, därav fördröjningen med att komma igång. 

Samtliga analyser görs på vårt laboratorium vid Bioclinicum, Karolinska Institutet (affilierad Professor 

Per Svenningsson). Vi söker efter faktorer som påverkar debutålder annat än själva mutationen i 

ataxin3-genen. Vi har hittat en genetisk förändring vars betydelse utvärderas för närvarande. 

Dessutom håller vi på med en sammanställning om prevalens för SCA3 och andra SCA-sjukdomar i 

landet och gör DNA-analyser för att fastställa en ”founder effect” för SCA3 i Sverige. Hypotesen är att 

SCA3 familjerna i Sverige har en gemensam anfader. 

Våra observationer bekräftar bilden att SCA3 är mycket vanligare än SCA7 som länge betraktats som 

den vanligaste SCA-typen i Sverige. Återigen tackar vi SCA Network för det fina stödet. Vårt arbete 

bär frukt, även om det tar längre tid än väntat.” 

Tack för inkomna gåvor! 

 

Tack för flera inkomna gåvor! Det är pengar som gör skillnad! Ett särskilt tack till de gåvor som 

skänktes från Sofie Trellman och Joakim Holmström. I samband med deras avtackning från Anticimex 

skänktes pengar till SCA Network, istället för avtackningsgåvor. 

Årsmöte 17/3 -19 

 

Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att närvara vid vårt årsmöte i Nässjö, enligt utsänd 
kallelse.  Det vore roligt att ses! 
 

mailto:sofie@sca-network.com
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Swish! 

Swishnummer till SCA Network är 1231305937. QR-kod för scanner finns på www.sca-network.com.  

Notera att om du vill använda Swish för betalning av medlemsavgift 2019 så skicka ett e-
postmeddelande  till medlem@sca-network.com, med information om vilka medlemmar 
inbetalningen avser. Skriv Medlemsav i textfältet, så vet vi att det rör sig om en medlemsavgift och 
inte en gåva. 
 

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 

http://www.sca-network.com/
mailto:medlem@sca-network.com
http://www.finmekanik.se/
http://www.froderyds.se/
mailto:mktt.slageryd@gmail.com
http://www.tubbarp.se/
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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. 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

