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Medlemsmøte 16/9 

Vi inviterer til årsmøte med lett 
bevertning på Scandic Hotel 
Holberg lørdag 16. september. 

Program: 

1) 15.00 Årsmøte 

Åpning, valg av møteleder og 
referent, valg av nytt styre, 
eventuelt.  

Forslag til eventuelt må sendes 
alfa1foreningen@gmail.com 
innen 1. september 2017. 

2) 15.30 Medlemsmøte 
Avtroppende leder Tone 
Skramstad Brække orienterer 
om hva Alfa-1 Norge har 
arbeidet med i perioden. 

16.00 Frode Jahren fra LHL 
orienterer om nytt sykehus på 
Gardermoen. 

16.30 Karen Skålvoll forteller 
om viktigheten av fysisk 
aktivitet ved lungesykdom. 

17.00 Gonny Gutierrez i Alfa-1 
Global orienterer om Alfa-1 
Global. 

3) 18.00 Middag og sosialt 
samvær på La Sangria. 

Tidspunktene er omtrentlige, 
vi legger inn pauser etter 
behov. 

 MEDLEMSBREV 
 Alfa-1 konferansen | 3 for alle | Meet & greet

Du finner oss også på Facebook på gruppene Alfa-1 
Norge og Forum Alfa-1 Norge og på Twitter Alfa-1 
Norge@alfa1foreningen

Alfa-1 konferansen i Lisboa 

I april i år ble den 3. International Research Conference on 
Alpha-1 Antitrypsin og den 6. Alpha-1 Global Patient 
Congress avholdt i Lisboa. Forskerkonferansen ble 
avholdt den 5. og 6. april mens pasientkongressen ble 
avhold den 7. og 8. april. 

Olav Kåre Refvem fra LHL, stilte på forskerkonferansen. 
Fra foreningen stilte Tone Skramstad Brække og Eva 
Fjørtoft på pasientkongressen. 

Konferansen viste at det internasjonalt foregår mye 
forskning på området. Konferansen behandlet nye 
behandlings paradigmer for Alfa-1 og andre forhold som 
har blitt mål for Alfa-1 substitusjonsbehandling. 

Blant annet gjøres det dyreforsøk med genterapi anvendt 
intramuskulær, en injeksjonsteknikk for legemidler hvor 
nålen ender i muskelvev, og intrapleuralt (innånding 
reduserer intrapleural trykk, noe som medfører til at 
alveolartrykket synker, og luft strømmer inn i lungene), en 
behandling som virker helbredende på 
produksjonsdefekten. Det forskes også på videreføring av 
substitusjonsterapien med alfa-1-antitrypsin i form av 
aerosolinhalasjon.  

Andre presentasjoner var nye sykdomsmål for Alfa-1 
Antitrypsin, inkludert diabetes, organavstøtning, 
autoimmune lidelser og virusinfeksjoner. 
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Bli med på 3 for alle 15. 
september 2017! 

Vi nærmer oss 50 påmeldte, men 
vil bli flere. Alle som er på Glittre 
denne datoen oppfordres til å 
melde seg på! 

• Gådistanse 3 km, den tregeste 
bestemmer farten. 

• Det er fortsatt noen 
gratisplasser igjen, fort deg å  
kontakte Karen: 
karen@alphawarriors.com  

Fredag 15. september: 

Team Alpha-1 Athlete inviterer til Meet & Greet på Scandic 
Hotel Holberg fra kl 14.00 til 17.00.  Her treffer du alfaer 
fra fjern og nær og kan bli kjent med motivatorer og 
ledsagere som skal være med i «3 for alle»  Det blir servert 
forfriskninger og kanskje er det en overraskelse på lur? 

Senest kl 18.00 er det oppmøte for utdeling av 
startnummer og t-skjorter utenfor Det Norske 
Nobelinstituttet (Vestbanen, sjøsiden).  

Kl 19.00 er det avmarsj for «3 for alle». 

Kl 20-20.30 samles alle på Peppes på Aker Brygge for 
felles bespisning og en velfortjent skål.  

Lørdag 16. september: 

Kl 15.00 Årsmøte i Alfa-1 Norge, etterfulgt av 
medlemsmøte (se forside).  

Kl 18.00 Middag.  

Alfa-1 dager i Oslo!

Påmelding

Påmelding til Meet & Greet HER 

Påmelding til «3 for alle» :  karen@alphawarriors.com 

Påmelding til medlemsmøte/middag HER 

Vi vil gjerne se nettopp deg i løpet av disse dagene. Håper 
du setter av litt tid til å bli kjent med andre som er rammet 
av alfa-1 antitrypsinmangel. Har du lyst til å jobbe for alfa-1 
saken eller kjenner noen andre som vil, så vil vi gjerne vite 
om det. Send oss en mail på  alfa1foreningen@gmail.com 
eller gi beskjed på årsmøtet.

Nedtur 20. august 

Endelig en tur for de av oss som 
ikke er så glad i å gå på topptur. Vi 
møtes på Bentsebrua/Myraløkka kl 
14.00 og går nedover langs 
Akerselva. Det blir hvilepauser og 
styrkedrikk underveis hvis 
nødvendig. 

Buss 20 og 54 stopper her.  
Mer informasjon og påmelding: 
HER 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