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2020 !
God fortsättning på 2020! Tänk att vi har kommit till 20-talet! Ett nytt decennium med
oskrivna blad. Vi får hoppas på ett år med positiva lösningar för finansieringen av de
nya läkemedlen Tegsedi och Onpattro. En solidarisk finansiering eller särskilt statligt
stöd som gör att de enskilda regionerna som Västerbotten och Norrbotten inte drabbas
så hårt ekonomiskt av kostnader för läkemedel mot skelleftesjukan ,och förstås att alla
som behöver läkemedlen också ska kunna få tillgång till dem. Kenneth Lång har skrivit
ihop en artikel om det och tanken är att det ska gå ut till politiker och media . Det finns
mycket att jobba på när det gäller detta !
Vårens bad börjar om onsdag den 5:e februari kl:17. En bra start på året med lite fysisk aktivitet! Vi håller som vanligt till i Rehabs varma bassäng på lasarettet. Samma
pris som tidigare, d.v.s 400 kronor per termin och 10 tillfällen varje termin. Nya som
gamla ”badare” är varmt välkomna att delta !
Den 21:a februari så är det Skellefteås tur att anordna forskarseminariet där forskarna som fick forskningsanslag för 2019 får redogöra för forskningsarbetet under året som
gått. Läs mer om detta på sidan:5. Program för dagen kommer att läggas ut på hemsidan (famy.se) när jag fått alla rubriker till föreläsningarna.
Den 16:e mars så har vi vårat årsmöte här på Storgatan 50 .Läs mer om det på sidan:6. Hoppas vi ses !
Ha de gott !
Karin Olofsson
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Forskarrapport från Per Westermark
Rapport
Per Westermark, Uppsala universitet
De senaste åren har inneburit stora framgångar i att
förstå naturen och uppkomstmekanismen vid olika
amyloidossjukdomar, kanske fr.a. de som förorsakas av
aggregerat transtyretin (ATTR). Denna ökande kunskap
har också lett till flera nya behandlingsmetoder, först
med medicin som stabiliserar TTR och förhindrar att
det ger upphov till amyloid och senare med substanser
som minskar produktionen av TTR. Ytterligare metoder
är under utveckling, t.ex. antikroppar som binder abnormt TTR. Gemensamt för all denna behandling är att
den är mest framgångsrik om sjukdomen upptäcks på
ett tidigt stadium.
En viktig uppgift är alltså att hitta tidiga tecken till
ATTR amyloidos. Detta gäller såväl ärftlig transtyretinamyloidos som den där mutation saknas, vildtypstranstyretinamyloidos. Ett sådant tecken är karpaltunnelsyndrom, ett tillstånd där den nerv som går till handflatan kläms in. Karpaltunnelsyndrom kan uppträda åtskilliga år innan ATTR sjukdomen blir tydlig. Amyloidinlagringar av transtyretin är vanliga i det gula ligamentet i ryggraden och vi arbetar efter en hypotes att
sådana inlagringar kan klämma till de nerver som går ut
från ryggmärgen till benen och förorsaka tillståndet
lumbal spinal stenos, alltså en tillklämning av nerver.
Tillsammans med forskare i Stockholm och Umeå undersöker vi ligamentdelar som tagits bort vid operation
för spinal stenos. Alla 250 patienter i denna studie har
nu rekryterats och vi fann ATTR amyloid i 38% av fallen, mest uttalat hos äldre män. De med hög grad av
förändringar erbjuds utredning av hjärtfunktion. Denna
del av forskningsprogrammet pågår. De preliminära
resultaten tyder på att lumbal spinal stenos hos en del
patienter kan vara ett tidigt tecken på ATTR amyloidos
med hjärtengagemang. Ett indirekt stöd för detta är att
ett flertal patienter med stora amyloidinlagrlngar i det
gula ligamentet också haft karpaltunnelsyndrom.
Vi har sedan många år arbetat med att utveckla en
diagnostikmetod som baseras på förekomst av amyloid
i underhudens fettvävnad. Tillsammans med läkare i
Umeå (Anan, Suhr och Wixner) har vi förfinat metoden
där provet numera tas med en hudstans. Rätt utförd ger
denna enklare metod tillräckligt mycket fettvävnad
både för diagnos och för typbestämning. Genom Pfizer
har vi spelat in en film som kommer att ligga på nätet
och vara tillgänglig för alla som vill tillämpa metoden.
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Per Westermark
Foto: Karin Olofsson

Ärftlig transtyretinamyloidos av svensk typ (med
aminosyran metionin i stället för valin i position 30,
V30M) finns som två distinkta varianter, typ A som
mest drabbar äldre och där amyloidfibrillen till stor del
består av delar av transtyretinmolekylen och typ B där
yngre dominerar och där endast helt transtyretin ger
upphov till amyloid. Uppdelningen har stor betydelse
eftersom typ A patienter ofta får kraftiga inlaglagringar
i hjärtat. Typerna skiljer sig också på flera andra sätt,
bl.a. genom att levertransplantation visat sig mest gynnsam hos patienter med typ B amyloid. I framtida läkemedelsstudier kommer det att vara viktigt att skilja på
de två formerna.
Det är ännu helt oklart varför V30M uppträder med två
så olika varianter trots att det är fråga om samma mutation. I ett arbete tillsammans med Umeå-forskarna har
vi funnit att det inom familjer.

Forskarseminarium i Skellefteå
FORSKARSEMINARIUM
SKELLEFTEÅ
ARKEN STATIONSGATAN 18
FREDAG 21 FEBRUARI KL:9.30
SAMTLIGA FORSKARE SOM FICK
FORSKNINGSANSLAG UNDER 2019
MEDVERKAR.
Program för dagen läggs ut på hemsidan
när vi fått rubriker till föreläsningarna.

I år bjuder vi på förtäringen!
ANMÄLAN SENAST 12 FEBRUARI TILL
FAMY:S KANSLI
Tel:0910-360 17
MAIL: info@famy.se
Mötet genomförs med stöd av Pfizer!
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ÅRSMÖTE
NÄR: MÅNDAG 16:E MARS KL:18.00
PLATS: STORGATAN 50
ÅRSMÖTESHANDLINGAR FINNS PÅ
FAMY:S HEMSIDA WWW.FAMY.SE
FAMY BJUDER PÅ FIKA !
ANMÄLAN TILL KANSLIET
SENAST TISDAG 10:E MARS
TEL:0910-360 17
MAIL: info@famy.se
VÄLKOMNA !
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Forskarrapport från Intissar Anan
Forskningsrapport 2018
Intissar Anan
Under 2018 har vi fortsatt att inkludera patienter i Diflunisal studie 2, som är en förlängningsstudie på Diflunisal 1. Vi hat totalt tillsammans med FAP teamet Piteå
inkluderat 30 där ett flertal är avslutade i studien, dvs
att de har gått i 2 år i studien. Utvärdering sker när alla
patienter i studien har avslutats.
Metabolomics pilotstudien har analyserats klart och
där har vi kunnat påvisa ett tiotal markörer (figur 1)som
är intressanta att gå vidare med för validering och förhoppning är att någon/några kan användas som markörer för diagnostiken av sjukdomen och även som prognostiska markörer. Studiedesign för valideringsstudien
är i full gång och vår förhoppning är att vi skall kunna
starta med detta i slutet på året eller början på år 2020.

Intissar Anan Foto: Karin Olofsson

Figur 1: A. OPLS-DA analys, en separation mellan grupperna, ATTR V30M patienter (röd), ATTR V30M bärare (svart)
och kontroller (blå), med hänsyn till metabolit profilen.
B: olika metaboliter som är signifikant skillnad mellan de
tre olika grupperna.
C: olika påverkade metabola pathyways.
GWAS studien är igång med förberedelser men då denna studie
är stor, krävande och dyr har vi inte kunnat säkra all finansiering
för detta ännu men vår förhoppning är att få anslag från Västerbottens läns landsting för att för detta projekt sjösatt.
Tack
Jag vill rikta stort tack till FAMY/AMYL för ekonomiskt stöd
genom åren.
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Julfesten den 1:a december
Den första december så hade Famy sin årliga julfest på Nya Arken. Vi blev runt femtio stycken som
mötte upp denna första advent för att äta ett traditionellt julbord.
Ordförande Nils Lundgren hälsade alla välkomna
innan det blev dags att gå och plocka för sig av alla
goda delikatesser.
Mikael Lundgren underhöll oss både med sång
och musik under kvällen.
Maddy Burman och undertecknad sålde närmare
200 lotter och det var många som fick gå fram och
välja vinster från vårt vinstbord.

Foto: Karin Olofsson

Slutligen så tackade Nils Lundgren de om kommit och deltagit i gemenskapen under kvällen och
önskade alla en God Jul !
Karin Olofsson

Vid pianot: Mikael Lundgren
Foto: Karin Olofsson

Foto: Karin Olofsson

Foto: Karin Olofsson
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Foto: Karin Olofsson

Vi stödjer skelleftesjukans forskning
Hoppas andra företag också gör det !
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Vi stödjer skelleftesjukans forskning
Hoppas andra företag också gör det !

Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå.
Vi har ett stort leverantörsnät och en snabb service.
Vi har teamet med mångårig erfarenhet av underhåll och
driftstörningar på elmaskiner.
Inom industri, små som stora, därför garanterar vi Er en
snabb och professionell service.
Meva AB reparerar, säljer och köper in begagnat som nytt.
Intresserad av renoverade, begagnade nya:
Elmotorer/kuggväxlar, dieselkraftverk, transformatorställverk, generatorer, pumpar, likströmsmaskiner, reservdelar med mera.
Vi har mellan effektområdena 1kW till 125 MW på lager,
alltid 1 års garanti.

Om vi inte har den efterfrågade varan på lager så har vi ett
brett kontaktnät i Europa och övriga världen. Vilket göra att
vi har möjligheterna att lösa era problem.
I verkstaden sker bland annnat:
Balansering, Laseruppriktning och konditionsmätning.
Vi utför även högspänningsomlindningar, Större likströmsomlindningar samt servo /stegmotorer , reparationer, metallisering, prototyptillverkning.

Vi stöder FAMY
Utemiljö Skellefteå AB

Du vet väl om att du kan stötta FAMY genom att
prenumerera på en bingolott varje vecka ?
13 kronor per lott går till föreningen.
Hör av dig till kansliet så ordnar vi en prenumeration!
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KRYSSET 1-2020
Lösningarna ska vara märkta med ”Krysset 1-2020 ”och måste vara FAMY Storgatan 50, 931 30
SKELLEFTEÅ tillhanda senast 15 mars 2020. Tre priser delas ut, ett på två trisslotter och två på en trisslott.
NAMN: .......................................................................................
ADRESS:....................................................................................
POSTNUMMER: ......................................................................
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Föreningsnytt
FAMYs styrelse 2020
Nils Lundgren, ordförande
Östen Hällgren ,vice ordförande
Per-Erik Marklund, kassör
Maria Burström, sekreterare
Torbjörn Wahlberg, ledamot
Suppleant: Jan Söderström och Karin Olofsson
Festkommitté:
Sonja Andersson
Maddy Burman

Stöd forskningen!
Om Ni vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till forskningen kan
Ni gör detta på tre sätt.
Det ena sättet är att ringa direkt till FAMY
0910-360 17 eller Stiftelsen AMYL 070-276 30 31
som utformar och förmedlar telegram samt talar om
hur gåvan kan betalas in. Följande uppgifter krävs (i
god tid!) för telegramförmedlingen.

* Vem gäller telegrammet
* Var och när ska telegrammet skickas
* Vers som ska vara med
* Avsändare
Det andra sättet är att sätta in beloppet direkt på någon av forskningsfondernas Bankgironummer enligt
nedan.
Som ”meddelande till betalningsmottagaren” uppger
du:

FAP-teamet
Medicinmottagning B Plan 6
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå
Telefontid: Må-Tors. 7.30-12.00
Fredag 8.00-9.30
Nytt nr. 090- 785 91 78, menyval 4
(mag/tarm team)
E-post: medicinmottagningen.@vll.se
Mina vårdkontakter:1177.se/e-tjänster
Erik Wallmark läkare
Britt-Marie Nilsson,
sjuksköterska
Elisabeth Stenberg, sjuksköterska

* Till minne av/vem gäller gåvan
* Datum för begravning eller högtidsdag
* Närmast anhörig
* Avsändare, namn och adress
Du kan numera också gå in på vår hemsida famy.se och
fylla i dina uppgifter där under fliken kontakt, telegram

Telegramutskrift kostnadsfritt!

Bankgironummer
FAMY:

234-1204

AMYL:

523-8001

OBS! Medel från de två fonderna delas
ut gemensamt en gång per år

