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Bad onsdagar  
Kl:17.00  

Nya medlemmar är välkomna!  
Kontakta kansliet  

för anmälan  



 
          Så har vi kommit till april och de första vårtecknen har börjat visa sig. Jag har re-

dan hört storspovens drillande vilket är ett säkert tecken på att våren har kommit ! Alltid 
lika efterlängtad! 

 
Under årsmötet som vi hade den 21:a mars så blev det nyval av Nils Lundgren 

(ordförande), Per-Erik Marklund (kassör), Torbjörn Wahlberg (vice ordförande), Karin 
Olofsson och Jan Söderström (suppleanter), Karin Olofsson och Jan Söderström 
(valberedningen ), Maddy Burman och Sonja Andersson (festkommitén), Marianne An-
dersson (revisor), Göran Gavelin (revisorsuppleant). Så förutom ny revisor och revisor-
suppleant så ser styrelsen ut som tidigare. Det blev också en ändring i stadgarna som gör 
att vi riktar oss även till de som har endast hjärtamyloidos.  

Att: sprida upplysning och förståelse om sjukdomen TransTyretinAmyloidos (ATTR), 
såväl ärftlig (ATTRv = Familjär Amyloidos med Polyneuropati - FAP) som förvärvad 
(ATTRwt-CM = hjärtamyloidos) Samt ändring i styrelsens sammansättning  från två ordi-
narie ledamöter till MINST två ordinarie ledamöter. 

 
Den 20 maj så är det forskarseminarium i Piteå. (Läs mer om det på sidan:4) Lite förse-

nat på grund av Coronan men inte så dumt med tanke på att den tiden på året är det ljusa 
kvällar och ingen risk för halka och oväder! Tänker på när Piteå hade sitt senaste semi-
narium i februari 2019 och det blev totalstopp i trafiken i Kinnbäck när vi skulle hem. Det 
var en långtradare som ställt sig på tvären i en isig backe. Vi var många som satt i bilkö i 
flera timmar. Det har kommit förslag på att i framtiden alltid lägga forskarseminariet i maj 
vilket jag tycker är en god idé, så nästa år är det Skellefteås tur att anordna seminariet 
som då kommer att infalla den 26 maj. 

Eftersom det inte blev något seminarium förra året så är det fler forskare än vanligt som 
ska redogöra för forskningen både under 2020 och 2021 så det blir en långt dag... 

 
I sommar kommer jag att ha fem veckors semester som förra året och då är kansliet 

stängt. Det blir vecka:27,28.29,30 och 31. 
 
Trevlig sommar ! 
 
Karin Olofsson 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

   Våren är här !  
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 Plats: Furubergskyrkan, Furubergsvägen 20, 941 39 PITEÅ  
Tid: Fredag 2022-05-20 kl. 09.00 –15:30  

 
50 kr/person (Lunchbuffé: fisk och kyckling med tillbehör) 

Betalning sker på plats! (Kort, Swish, Kontanter) 
 
 
09.00  Inledning Kenneth Lång. FAMY Norrbotten 

 

09.15  Per Westermark 

 

09.45  Kaffepaus 

 

10.15  Anders Olofsson  -Är oxidativ stress kopplat till utveckling av Transtyretin Amyloidos? 

 

10.45          Elisabeth Sauer-Eriksson-Strukturen av den olösliga transtyretinfibern 

 

11.15          Jonas Wixner – Pågående studier samt Kvalitetsregister SveATTR 

 

11.45  LUNCH 

 

13.00  Intissar Anan - Transtyretin amyloidos -gott och blandat 

 

13.30  Mona Olofsson och Kurt Boman - Validering av diagnostisk  algoritm för detektion av       

                   amyloidos med hjärtpåverkan i primärvården 

 

14.00  Kaffepaus 

 

14.30  Henryk Wilczek -Domino Liver Transplantation - Hur har det gått? 

 

15.00          Victoria Heldestad -Ultraljud på perifera nerver 

 

15.30  Diskussion/Frågor/Avslutning 

 

Anmälan om deltagande , senast 13 maj till Famy Norrbottens kansli Tel-0911-197 64  

E-post: famynorrbotten@outlook.com 

Meddela om du/ni är allergisk mot något.  

 

VÄLKOMNA ! 

 

Seminariet genomförs med stöd av Pfizer och SOBI 

                                                         

 
Forskarseminarium om Ärftlig Transtyretinamyloidos 

med Polyneuropati ”Skelleftesjukan” där forskarna  
redovisar sin forskning de gjort under år 2020&2021 
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VÄSTERBOTTENS LÄN 
 

Forskare i Umeå  med professor Elisabeth 
Sauer-Eriksson i spetsen har på atomnivå 
lyckats studera de olösliga fibrer som kan 
orsaka Skelleftesjukan. De nya kunskaper-
na öppnar möjligheter för nya läkemedel. 

 
Felveckade, olösliga proteinfibrer kan orsaka sjuk-

dom genom att de samlas i olika organ i kroppen. 
Det är exempelvis vad som händer vid Skelleftesju-
kan. 

Nu har Elisabeth Sauer-Eriksson, professor på ke-
miska institutionen vid Umeå universitet, med 
forskarkollegor kunnat beskriva fibrerna ned på 
atomnivå med hjälp av den senaste tekniken. 

-Vi har tidigare vetat mycket om hur det här pro-
teinet ser ut i sin normala form, den som vi alla har 
i kroppen. Nu vet vi mer om hur det faktiskt ser ut 
när det har bildat de här fibrerna. 

Elisabeth Sauer-Eriksson har forskat om det aktu-
ella proteinet transthyretin och dess fiberform i 20 
år. 

- Redan då ville vi ju se strukturerna på de här fib-
rerna, men det fanns ingen teknik som vi kunde 
använda, Tack vare den här nya typen av kryoe-
lektronmikroskopi fick vi möjlighet att kunna göra 
det här. Det var ingen som hade kunnat tänka sig 
att proteinerna skulle gå från tredimensionella nys-
tan till helt platta strukturer. 

Vad kan den kunskapen leda till ? 
-Vad vi hoppas är att det här kanske kan hjälpa till 

att få fram någonting som kan verka på de redan 
bildade fibrerna, så att man kan lösa upp dem. 

 
Sedan tidigare finns läkemedel som förhindrar att 

de här fibrerna bildas och de används som broms-
medicin för vissa patienter med Skelleftesjukan. 
Däremot finns alltså inget läkemedel än som löser 
upp fibrerna då de väl har bildats. 

 
 
Elisabeth Sauer-Eriksson beskriver det som att 

fibrerna blir tätt packade i lager ovanpå varandra. 
-De blir som långa spaghettitrådar som kletar ihop 

på olika sätt och förstör funktionen på organen. 
Fibrerna samlas oftast i hjärtat, men för vissa pati-

enter samlas de även i ögats glaskropp. De försäm-
rar synen genom att den grumlas, men det kan åt-
gärdas med kirurgi där den grumliga vätskan i ögat 
ersätts med en saltlösning. Så gjordes på en patient 
på Norrlands universitetssjukhus, och ur vätskan 
kunde forskarna rena fram fibrerna för att studera 
dem med kryoelektronmikroskopi, där provet 
snabbt kyls ned till minus 190 grader. 

Tidigare har andra forskare studerat motsvarande 
fibrer från hjärtat. Fiberstrukturerna liknar de som 
forskarna i Umeå nu har beskrivit men de är inte 
identiska. Vad skillnaderna beror på vet ingen idag. 

Studien från Umeå universitet publiceras i Nature 
Communication. 

 

Anders Wynne/ 
Västerbottens-kuriren 

 

    
 
 

Ny kunskap om Skelleftesjukan kan ge läkemedel 

Professor Elisabeth Sauer-Eriksson, till vänster, och 
första forskningsingenjör Irina Iakovleva, båda vid ke-
miska institutionen vid Umeå universitet.  
 
Foto: Mattias Pettersson/VK  
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Lösningarna ska vara märkta med ”Krysset 2–2022 och måste vara FAMY  Skeppargatan 16,  931 30 
SKELLEFTEÅ  tillhanda senast 15 augusti 2022.Tre priser delas ut, ett på två trisslotter och  två på en trisslott.  
 
NAMN:.......................................................................................  
 
ADRESS: ...................................................................................  
 
POSTNUMMER: ......................................................................  
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Den 30e Mars så hade handikapp- och 

patientföreningarna i Skellefteå ett möte 
med Martin Vikgren, Regionchef, och 
Kjell-Åke Nilsson, Ordförande, Funktions-
rätt Västerbotten där dom ville prata om 
möjligen att starta upp ett samarbete med 
en grupp föreningar i Skellefteå då det sak-
nades i nuläget. 

 
Funktionsrätt Västerbotten är en 

länstäckande paraplyorganisation som 
samordnar funktionshinderrörelsen i Väs-
terbotten.  

Funktionsrätt Västerbotten arbetar efter 
visionen ”ett samhälle för alla människor” 
och våra målsättningar är: 

-ett samhälle för alla präglat av solidari-
tet, jämlikhet och full delaktighet. 
-ett samhälle för alla som bygger på allas 
lika värde och rätt. 
-ett samhälle som tillvaratar alla medbor-

gares resurser genom att vara anpassat ef-
ter alla medborgares förutsättningar och 
behov. 

 
Martin berättade om vad dom gör i 

Funktionsrätt Västerbotten och pratade om 
vad fördelen med en lokal förening skulle 
innebära. 

Funktionsrätt Västerbotten har idag en lo-
kal förening i Umeå som delar  lokaler 
med länsföreningen. 

 
Utifrån detta möte, så beslutades det om 

att en projektgrupp med fyra personer från 
fyra olika föreningar skulle ha ett möte för 
att förbereda information inför ett större 
möte med alla handikappföreningarna i 
Skellefteå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna projektgrupp innehöll, utöver 

vår Ordförande, även representanter från 
Strokeföreningen, Neuroförbundet och 
Personskadeförbundet RTP och målet med 
den projektgruppen var att kunna presen-
tera en plan på hur vi vill göra med samar-
betet mot Funktionsrätt Västerbotten och 
presentera det på ett kommande möte där 
alla handikapp- och patientföreningar i 
Skellefteå är inbjudna. 

 
Mer information om detta kommande 

möte kommer gruppen att skickas ut till 
föreningarna inom kort. 

                                        / Nils Lundgren 

 
Från mötet med Funktionsrätt Västerbotten 

 Fr.v Funktionsrätt Västerbottens Ordförande Kjell-
Åke Nilsson och Regionchef Martin Vikgren. 
Foto: Nils Lundgren 
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I   Västerbottenskuriren den 9 februari var det en artikel om att Region Västerbotten ska 
ta en tilläggsbudget  i februari . Det handlar om knappt 142 miljoner kronor som de vill 
dela ut till olika verksamheter. Minoriteten i regionen är dock betydligt mer frikostig och 
vill satsa 304 miljoner kronor.   
 
Majoriteten S ,V och Mp, har tidigare beslutat att de vill av sätta 89 miljoner kronor för att 
minska vårdköerna. Minoriteten drar till med 100 miljoner kronor för att korta köerna.  
-Vi har vår budget i grunden som vi tog i juni men vi är ändå väldigt glada att vi har den här 
möjligheten att i år kunna göra de här tilläggen, säger regionrådet Peter Olofsson (S) 
 
Majoriteten vill bland annat satsa 40 miljoner kronor för särskilda sjukdomar exempelvis Skel-
leftesjukan, 8 miljoner kronor till förlossningsvården, 5 miljoner kronor till ambulanssjukvården 
och 6 miljoner kronor till Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg. 
 
VK har tidigare berättat om den kritik som har riktats från bland annat Vårdförbundet för de 
pengar som majoriteten vill satsa på ambulanssjukvården. De har kallat detta för en 
”pyttesumma” och menar att det knappt räcker till en halv dygnsbil för en ambulans. Minorite-
ten, de vill säga M,C,.L och KD, vill göra betydligt större satsningar som 30 miljoner kronor till 
förlossningsvården, 12 miljoner kronor till ambulanssjukvården och 30 miljoner kronor för pri-
märvård och nära vård. De vill också avsätta70 miljoner kronor för att satsa på personalen ge-
nom att bland annat förbättra arbetsmiljön och utöka lönepotten.  
–Vi har från allianspartierna haft andra prioriteringar. Det här är en stor möjlighet från oss att 
lägga fram en helt annan inriktning ,säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M)  
 
Dessa satsningar vill de bland annat finansiera genom  effektiviseringar, projektmedlen för upp-
skjuten vård samt samordning av upphandlingar. Beslut ska tas vid regionfullmäktige i slutet av 
februari 
 

Monica G Engström  
Västerbottens-kuriren 9/2 2022 

  
 
 
 
 I Västerbottenskuriren den 23 februari så kunde man läsa att  majoritetens förslag anta-
gits. 
 
Karin Olofsson 

 

 
Extramiljoner ska satsas på vården ! 
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Vi stödjer skelleftesjukans forskning  
Hoppas andra företag också gör det ! 

                                      
  Vi stöder FAMY  
  Utemiljö Skellefteå AB 
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Du vet   väl om att du kan stötta FAMY   
genom att  prenumerera på en bingolott  
varje vecka ?  
  
13 kronor per lott går till föreningen.  
  
Du ringer då 0771-440 440 och uppger 
vårt kundnummer 24001397 för att stödja 
vår verksamhet. 
  



 
Stöd forskningen! 

Om Ni vill hedra minnet av en avliden eller uppmärk-
samma 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 nå-
gon av forskningsfondernas Bankgironummer enligt 
nedan.  
Som ”meddelande till betalningsmottagaren” uppger 
du: 

* 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 telegram. 

 
Telegramutskrift kostnadsfritt! 

 
Bankgironummer 
 
FAMY:    234-1204 
 
 
AMYL:    523-8001  

 
OBS! Medel från de två fonderna delas  

ut gemensamt en gång per år 

 

 
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) 

 
Mina vårdkontakter:1177.se/e-tjänster 

 
Erik Wallmark läkare 

Elin Enquist, sjuksköterska 
Elisabeth Stenberg, sjuksköterska 

 
Föreningsnytt  

FAMYs styrelse 2022 
 

Nils Lundgren, ordförande 
Torbjörn Wahlberg, vice ordförande 

Per-Erik Marklund, kassör 
Maria Burström, sekreterare 

Ulf Burman, ledamot 
Annica Wiklund, ledamot 

Suppleant: Jan Söderström och Karin Olofsson 
 
 

 Festkommitté: 
Sonja Andersson  
Maddy Burman 

 
 
 


