
    

 

Medlemsbrev februari 2020 
 
 

Nationellt möte 
Det Nationella mötet kommer att gå av stapeln på 
Dalheimers hus i Göteborg den 26’e mars.  
Årets program fokuserar på  
 

o Forskning 

o Omvårdnad 

o Anhöriga 

o Behandlingsaspekter 

 
Detaljerat program kommer att publiceras i slutet av februari på hemsidan 
www.huntington.se. 
 
Du kan också gå in på hemsidan för att se filmer från tidigare års nationella möten. 
 

Årsmöte 
I samband med Nationellt möte kommer RHS hålla årsmöte, se bilaga.  
 
Årsmötesdokument som verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport kommer 
publiceras på www.huntington.se. 
 
Alla medlemmar hälsas välkomna. 
 

Familjeläger 15 - 18 juni 
Vårt traditionella familjeläger kommer i år att förläggas på Löftadalens folkhögskola 
alldeles vid havet norr om Varberg. Missa inte detta fantastiska tillfälle att träffa 

andra berörda Huntingtonfamiljer under 
lättsamma former i en underbar miljö!  
 
Vill du få en försmak, gå in på hemsidan 
och upplev lite från förra årets läger 
(http://huntington.se/om-
rhs/lagerverksamhet/) 
 
Anmäl ditt intresse till info@huntington.se 
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EHDN-konferens i Bologna 10 - 12 september 
Vi vill redan nu informera om den stora forskningskonferensen som anordnas av 
EHDN (European Huntington Disease Network) i Bologna, Italien, dit alla är 
välkomna. För medlemmar i EHDN (kan alla bli) finns ekonomiskt bidrag att söka.  
 
Se vidare http://eurohuntington.org/event/ehdn2020-plenary-meeting/ 
 

Registry och Enroll-HD 
Många av våra medlemmar har under flera år deltagit i en stor europeisk studie (ca 
15 000 deltagare) som kallades Registry. Syftet var att samla in data om sjukdomen 
över en längre tid. Nu har denna studie avslutats och övergått i en 
världsomspännande studie som kallas Enroll-HD. Vi har tagit kontakt med Sveriges 
EHDN representant, Kristina Becanovic, för denna studie och ställt ett par frågor. 

Vad har de insamlade resultaten använts till?  
Resultaten från Registry har framgångsrikt bidragit till att 
påskynda rekryteringen till kliniska prövningar och att 
förbättra den kliniska vården av Huntington patienter. 
Studien har även resulterat i fler än 50 vetenskapliga 
publikationer som har gett oss en ökad kunskap om sjukdomen och fler publikationer 
förväntas. Men framförallt har Registry ökat medvetenheten om Huntingtons sjukdom 
och skapat ett stort engagemang bland olika intressenter för att hitta effektiva 
behandlingar. Även om Registry är avslutad kommer databasen vara tillgänglig för 
forskning även i framtiden. 
 

Varför har våra medlemmar som är intresserade inte kallats till Enroll-HD? 
I Sverige väntar vi fortfarande på att få gå med i Enroll-HD. Att vi inte kommit med 
hittills beror på att Sveriges etiska kommitté ännu inte godkänt studiens upplägg i sin 
helhet. Detta jobbar vi inom EHDN hårt med för att lösa. 
Den dagen vi har löst detta kommer tidigare i deltagare i Registry att bjudas in till 
Enroll-HD. 
 
RHS följer noggrant vad som händer och hoppas på en snar och positiv lösning. Vi 
återkommer fortlöpande med nyheter i frågan 
 
Läs mer om Registry och Enroll-HD här: 
https://www.enroll-hd.org/participate/registry-and-enroll-hd/ 

 
 

 

 

Hälsningar från RHS’ styrelse 
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