NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 2, 2020
Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så
kallad hemlig grupp. Det innebär att den bara är tillgänglig för 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!
Ett av de senaste inlägg handlar om träning online, sitt-gympa! Så här i Corona-tider har vi ju fått lära
oss att umgås genom datorskärmen.
Tidigare nyhetsbrev hittar du här: http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/

Projekt om Biomarkörer
Vi har fått in en ansökan om delfinansiering av ett projekt som gäller att hitta så kallade Biomarkörer
för SCA3.
En biomarkör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd, såsom sjukdom. Biomarkörer
avspeglar förloppet för ett specifikt tillstånd över tid. Man kan också följa hur olika mediciner verkar i
kroppen genom att följa en eller flera biomarkörer.
Det räcker alltså inte med att ha en läkemedelskandidat, man måste också veta VAD man ska mäta
för att se om läkemedlet har avsedd effekt. Vi ser positivt på detta initiativ eftersom denna typ av
forskning är ett viktigt steg för att på sikt kunna hitta fungerande läkemedel för SCA 3. Vi planerar
därför att stötta detta projekt.

Vilket är ditt favorithjälpmedel?
För att kunna ge förslag på bra hjälpmedel, tänkte vi be er att skicka in exempel på era
favorithjälpmedel! Det behöver inte nödvändigtvis vara hjälpmedel som är kopplade till SCA3, utan
som ni tror skulle vara till nytta för fler. Ni får gärna välja fler än ett hjälpmedel!
Så ta chansen att vara med och påverka innehållet i något av höstens nyhetsbrev! Maila förslagen till
info@sca-network.com. Vi kommer inte att lämna ut era personliga uppgifter utan bara er
information om hjälpmedlet.

Tack för inkomna gåvor!
Tack för flera inkomna gåvor och nya medlemskap! Det är pengar och samlad gemenskap som gör
skillnad och ger oss möjlighet att påverka forskningen kring SCA3.
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Företagssponsorer
Denna gång har vi inga nya sponsorer att presentera, tyvärr, men vi fortsätter att hålla ögonen öppna
för nya möjligheter! OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT
KONTAKTA OSS på info@sca-network.com!
Nedan 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.scanetwork.com/medlemskap/foretagssponsorer/
Sponsor: Mellan

Sponsor: Liten

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!
Det var allt för denna gång. Tag väl hand om er i Corona-tider!/Styrelsen för SCA Network

www.sca-network.com
2

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

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.
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