
För mer information:
Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden 

för Neuromuskulära Sjukdomar
Adress: c/o NHR-Göteborg, 

S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg.
Telefon: 031-711 38 04    Fax: 031-13 16 66

Hemsida: www.muskelfonden.com
E-post: eva.ostholm@telia.com 

Plusgiro: 90 08 39 - 2

MUSKELFONDEN
Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden 

för Neuromuskulära Sjukdomar
 har till ändamål att 

främja vetenskaplig forskning
om neuromuskulära sjukdomar.

MUSKELFONDEN

Stöder 
forskning om 

Muskelsjukdomar 

Muskelsjukdomar 
är vanligare än du tror.

Sjukdomarna drabbar alla åldrar,
en person på tusen har 

någon form av muskelsjukdom.
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Jag önskar inbjudan till tem
adagar och konferenser.



MUSKELFONDEN
Plusgiro: 90 08 39 - 2

MUSKELFONDEN
"I väntan på bot - ett bra liv!"

Stöd 
forskningen om 

neuromuskulära sjukdomar!

Din gåva 
hjälper oss att hitta pusselbitarna!

Vad är neuromuskulära sjukdomar?
Sjukdomarna kallas i vardagstal 
"muskelsjukdomar". Hit hör sjukdomar som 
drabbar muskelfibrerna, förbindelsen mellan 
nerv och muskel, nervtråden eller muskel-
nervens cellkropp. 
Sjukdomarna ger upphov till olika grad av 
muskelförtvining och muskelsvaghet som i 
sin tur kan leda till lättare eller svårare funk-
tionsnedsättning, som i många fall blir livs-
lång.

Hur vanliga är muskelsjukdomar?
Sjukdomarna drabbar alla åldrar och ungefär 
en person av 1000 i samhället har någon 
form av neuromuskulär sjukdom.  Några av 
de svåraste sjukdomarna drabbar barn.

Vilken forskning bedrivs?
Forskningen kring muskelsjukdomar inriktar 
sig på orsaken till sjukdomarna t ex genom 
bestämning av förändringar i arvsmassan 
(DNA), utveckling av tränings- och behand-
lingsmetoder samt hjälpmedel.  
Detta för att kunna förbättra livslängd och
livskvalité hos dem som drabbas.

Exempel på "muskelsjukdomar" är:
Spinal muskelatrofi (SMA),
ALS (Amyotrofisk Lateralskleros)
Muskeldystrofier, (Duchenne, Limb-Girdle, 
Dystrofia Myotonika, m. fl.)
Polyneuropatier (CMT/HMSN)
Myastenia Gravis, 
Myositer (IBM)

Det finns c:a 600 olika neuromuskulära 
sjukdomar.  De flesta av dem är ärftliga.

Forskning i Västsverige
I Västsverige pågår idag forskning inom 
barn- och vuxen neurologin, habilitering och 
rehabilitering samt klinisk neurofysiologi och 
muskelpatologi. 
Vi har sammantaget en mycket hög kompe-
tens för forskning och utveckling kring dessa 
sjukdomar.

Stöd till forskningsfonden:
Stöd till forskningen är av största betydelse 
för att detta arbete skall  kunna fortsätta.  
Arbetet inom Muskelfonden sker med 
idéella krafter i samarbete med NHR-Göte-
borg, lokalförening inom 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Du kan bidra med stöd 
i olika former:

Penninggåva
Ges enklast med inbetalningskortet i foldern,

eller från vår hemsida.

Andra former av stöd är:
Donationer, minnesgåvor och testamenten

samt sponsring vid våra konferenser.
Önskar du inbjudan till temadagar och 
konferenser ange detta på talongen.

Gå in på vår hemsida 
www.muskelfonden.com  

om du har frågor eller 
vill veta mer om Muskelfonden.

Här får du information om 
olika diagnoser och 

den forskning som fonden stöder.
Här hittar du även information om kommande 

temadagar och konferenser.


