
 

Vi välkomnar hösten och den stundande vintern. 

Tänder ett ljus istället för att förbanna mörkret.  

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 3 2018 

 

 

Vi träffs kl 18.30 på Sinnenas Atelje med 

Anna som inspirerar oss  att skapa bloms-

teruppsättningar till advent och jul. 

Kostnad: 50 kr för medlem, 100 för ickemed-

lem.  I priset ingår även glögg och pepparkaka.  

Blommor och krukor ingår inte i priset.  

Anmälan till Lena på 070-542 18 45 eller 

mail till pitea-alvdal@neuro.se 

 

Pynta inför Advent  
Ta med en granne, svärmor eller vän. 

 

29  

nov 



 

 

29 

nov 

3 

dec 

INTERNATIONELLA FUNKTION- 

HINDERDAGEN 

ÖPPET HUS mellan 16.00-19.00 på för-
eningshuset ”DJUPVIKEN 11” med glögg-
mingel,  musik och  information från före-
ningarna. 

Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkaka 

Hjärtligt välkomna! 

 

JULGRÖT I EKOLOGEN, LÅNG-

NÄS TILLSAMMANS MED 

PARKINSON.  
 11 

dec 

JULKLAPP FRÅN NEURO PITEÅ ÄLVDAL  

Vi träffs kl 14.00 för att äta julgröt med 
skinksmörgås kaffe/te med lussekatt till 
efterrätt. Vi ger det som julklapp till er  

medlemmar.  

Anmälan till AnnSofie på 073-33 55 637  

eller Lena på 070-542 18 45 eller via mail  

pitea-alvdal@neuro.se  

Parkering vid skolan 20 meter ifrån Ekologen. Ekologen är fullt 

tillgänglig.  

 



 

 

400 000 till forskning om polyneuropati! 

Cirka 1,6 procent av befolkningen är drabbad av polyneuropati, 

och bland dem som är äldre än 60 år är siffran så hög som 6 

procent.  

Därför är det extra glädjande att Neurofondens tredje stora 

forskningsbidrag 2018 går till denna vanliga neurologiska dia-

gnos där det behövs mer forskning. Mottagaren av bidraget är 

Rayomand Press, neurolog på Karolinska universitetssjukhuset i 

Huddinge. Han och hans team vill hitta bättre metoder för att 

lättare kunna ställa diagnosen.  

Neuros anslag till denna patientnära forskning kommer bidra 

till att identifiera biomarkörer som kan användas för att för-

bättra diagnostiken, avgöra förlopp samt ge ledtrådar om orsa-

ken till idiopatisk neuropati (utan bakomliggande orsak som tex 

diabetes och skellefteåsjukan) 

Med tanke på att polyneuropati drabbar så många samtidigt 

som vi vet så lite om orsak och bästa behandling, känns det ex-

tra bra att Neuro kan vara med och stödja just den här forsk-

ningen.  

En julklapp från Region Norrbotten 

Vid årsskiftet blir åter vårt behovsbad vid 

PÄS Sjukhus gratis. Vi kanske även får glädja 

oss åt ytterligare en badgrupp. Återkom-

mer vid ny information.  

  



 

 
HÅLL ÖGONEN ÖPPNA! 

Föreläsning om diagnosen  

POLYNEUROPATI 

Öppen föreläsning där både Piteås och Umeås Neuroföreningar 
är välkomna.  

Kristin Samuelsson, neurolog och forskare vid Neurologiska kli-
niken Karolinska kommer till Skellefteå under vecka 7, 2019 
och berättar om de senaste rönen. Dagen är inte spikat ännu 
men vi återkommer närmare.  

Vid stort intresse kan vi försöka att samåka . Anmäl därför re-
dan nu ditt intresse till AnnSofie på  073-33 55 637  eller maila 

pitea-alvdal@neuro.se  

Till dess…... 

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2019 

NEURO PITEÅ ÄLVDAL 

Solandergatan 11 

941 34 Piteå 

Tel: 073-33 55 637 

E-postadress pitea-alvdal@neuro.se 

 

Vi finns också på webben  

http:/neuro.se/lokalforeningar/

norrbottens-lan/pitea-alvdal/ 

Facebook: 

https:/www.facebook.com/

neuroforbundetPiteAlvdal  

 

 

 

 



 

  


