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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 3, 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 e-post till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill 
vara med! 

Genetisk vägledning 

 

Vi har fått frågor om vilka möjligheter till samtal kring ärftliga diagnoser som finns, så därför tar vi upp 
denna svåra frågeställning i ett nyhetsbrev. 

När man har frågor eller tankar om en ärftlig sjukdom i en släkt, kan det vara värt att diskutera sina 
tankar med någon. Inom vården erbjuds Genetisk vägledning på Sveriges genetik-kliniker. Dessa 
återfinns i Stockholm, Umeå, Uppsala, Linköping, Lund och Göteborg  

Genetisk vägledning är ett medicinskt samtal, ett informationssamtal, som avhandlar genetiska, 
medicinska och psykologiska frågeställningar kopplade med risken för en genetisk sjukdom i en familj 
eller i en släkt. Kanske vill man samtala om möjligheter, anlagsbärar-test eller vilka möjligheter som 
finns avseende foster/embryodiagnostik vid familjeplanering. Preimplantorisk Genetisk Diagnostik, 
PGD, är ett sådant exempel. 

De flesta kommer till mottagningen med en remiss skriven av någon inom vården, efter att man träffat 
någon med en särskild frågeställning. Man kan också skriva en egenremiss om det finns oro för en 
sjukdom som finns i familjen. Det går oftast även ringa och resonera kring behovet. 

Man kan också söka på 1177.se för att leta information, men det kan vara skönt att ha någon att tala 
med, istället för att söka information själv. 
 

Ataxia and Related Disorders 

 

I oktober kommer det att hållas en kurs på Karolinska Institutet, som anordnas av International 

Parkinson and Movement Disorder Society. Kursansvariga är Martin Paucar (MD, PhD) och Per 

Svenningsson (MD, PhD). Målgruppen är neurologer och forskare. 

https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/2019/Ataxia-and-Related-

Disorders.htm 

Sofie Trellman är inbjuden att tala om ”Att leva med ataxi” (To Live with Ataxia) den 19 oktober.  

mailto:sofie@sca-network.com
https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/2019/Ataxia-and-Related-Disorders.htm
https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/2019/Ataxia-and-Related-Disorders.htm
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Program finns i länken ovan, om ni klickar på knappen ”Course program”. 

Om ni har tankar, idéer eller kanske bilder så tar Sofie tacksamt emot detta på e-post till 
sofie@sca-network.com eller i Facebook-gruppen. 

 

Tack för inkomna gåvor! 

 

Tack för flera inkomna gåvor vid födelsedagar! Det är pengar som gör skillnad! Vi har också fått in ett 

antal nya medlemmar, och det är vi mycket tacksamma för. 

Nu har vårt swishnummer börjat användas! Har du inte provat? Skänk en tia eller två till SCA 

Network. Swishnumret är 1231305937. QR-kod för scanner finns på www.sca-network.com.  

Notera att om du vill använda Swish för betalning av medlemsavgift 2019 gör så här: 

*Skicka ett e-postmeddelande till medlem@sca-network.com, med information om vilka medlemmar 

inbetalningen avser. 

*Swisha och skriv Medlem namn (tex medlem fam A Svensson) i textfältet (max 50 tecken), så vet vi 

att det rör sig om en medlemsavgift och inte en gåva.  

 

Företagssponsorer 

 

Vi har 2 nygamla sponsorer att presentera!  

Framtiden - Strävar efter att vara Sveriges bästa leverantör av personal för bemanning och 

rekrytering. 

Resultat - Experter på ekonomipersonal och erbjuder professionella personer till företag som vill 

hyra eller rekrytera kunniga ekonomer oavsett om det gäller en assistent, controller eller 

ekonomichef. 

 

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

info@sca-network.com! 

På nästa sida 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. De finns också på http://www.sca-

network.com/medlemskap/foretagssponsorer/ 

mailto:sofie@sca-network.com
http://www.sca-network.com/
mailto:medlem@sca-network.com
https://www.resultatab.se/
mailto:info@sca-network.com
http://www.sca-network.com/medlemskap/foretagssponsorer/
http://www.sca-network.com/medlemskap/foretagssponsorer/
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Sponsor: Mellan 

 

 
 

Sponsor: Liten 

   

   

 

 
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 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
http://www.finmekanik.se/
http://www.framtiden.com
http://www.froderyds.se/
http://www.tubbarp.se/
mailto:mktt.slageryd@gmail.com
https://alesandrasagna.wixsite.com/smedig
http://www.resultatab.se/
http://www.firmalan.com

