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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 2, 2023 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebook-grupp. 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!  

Tidigare nyhetsbrev hittar du här: http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/ 

 

Disputation i Lund 

 

Alla i SCA Network är välkomna till disputationen med titeln "Clinical and genetic studies of patients 

and families with ataxia" som äger rum den 24e mars 2023 kl. 13:00 i Belfrage salen, BMC D15, 

Klinikgatan 32, Lund. Fakultetsopponent är Professor Dr Matthis Synofzik från Tubingen, Tyskland. 

Presentation och diskussion kommer att vara på engelska. 

Disputationen kommer samtidigt sändas via Zoom: 

https://lu-se.zoom.us/j/61313694548?pwd=eFlDaFJncmRrUXZPc0ZZQzBVbDhJUT09 

Det är Sorina Gorcenco som disputerar. Ni hittar även en föreläsning, som hon höll digitalt för SCA 

Network, på vår hemsida. 

 

Nytt arvsfondsprojekt är beviljat 

Allmänna Arvsfonden har beviljat ett nytt Arvsfondsprojekt för att skapa digitala stödinsatser för 
unga. Projektet heter ”Det handlar om att orka på obestämd tid - digitala stödinsatser för unga.” 
Riksförbundet Huntington sjukdom, RHS, är huvudansvariga för projektet genom projektledaren 
Maria Linné. Samarbetspartners i projektet är Alzheimerfonden, SCA Network och NKA - Nationellt 
kompetenscentrum Anhöriga. Projektet kommer att löpa under 3 år. 

Är du mellan 13-30 år och är intresserad av att vara med i projektet så skriv gärna 
till maria.linne@huntington.se. 

Årsmötet 19/3 2023 

Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att närvara vid vårt årsmöte som vi kör via teams, 
enligt utsänd kallelse. Det vore roligt att ses, även om det blir online, men vi tror att det underlättar 
för fler att kunna delta. 
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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. 

Företagssponsorer 

Denna gång har vi inga nya företagssponsorer att presentera. 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.sca-
network.com/medlemskap/foretagssponsorer/ 

 
 
 
Sponsor: Stor 
 

 

   
 
 
 
 
Sponsor: Liten 
    
 
    
 
 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag! 

Det var allt för denna gång. /Styrelsen för SCA Network 
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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.  
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