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H

DBuzz er nå lansert! Din kilde til forskningsnyheter om Huntingtons sykdom,
skrevet i hverdagsspråk av forskere for det globale HS-samfunnet. HDBuzz er
pålitelig, upartisk og fritt tilgjengelig. Nettstedet vil gi deg grunnalg for håp, ved å
forklare siste nytt fra den verdensomspennende innsatsen for å finne en effektiv behandling
for HS.

Velkommen til HDBuzz
Det er en stor glede å annonsere lanseringen av HDBuzz, en ny side på Internett for
oppdaterte nyheter om forskning på Huntingtons sykdom, skrevet i hverdagsspråk av
forskere som jobbber med HS. HDBuzz skal være for mennesker som trenger det mest - de
som er rammet av HS og deres famile og venner.

Introduksjon til HDBuzz

Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom
HDBuzz vil gi det globale HS-samfunnet fri tilgang til pålitelige og nøytrale artikler som
formidler og forklarer den imponerende og nyskapende forskning som skjer i laboratorier og
klinikker rundt om i verden. Du kan forvente en ny sak eller to i uken, om spennende
nyvinninger innen både klinisk forskning og mer grunnleggende forskning. Se også
dekningen av vitenskapelige konferanser om HS og andre hendelser som er av interesse.

I hverdagsspråk
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HDBuzz vil gi deg tilgang til nyskapende forskning, fordi vi tror at alle fremskritt innen
forskning kan forklares på en måte som gjør det mulig for folk uten vitenskapelig bakgrunn å
forstå den - faktisk så tror vi at ikke noe vitenskapelig arbeid er fullendt før det er blitt
forstått av dem det angår.
HDBuzz er et eksperiment, og vi trenger å få tilbakemelding fra deg hvordan vi lykkes. Hvis
du ikke forstod en artikkel, klikk på ‘Forstod ikke’ knappen og fortell oss hvordan vi kan
forbedre det vi skriver. Hvis du likte en artikkel, klikk på ‘likte’ knappen for å la oss vite det.
På nettstedet hdbuzz.net vil ordforklarings pop-ups forklare tekniske begreper som vi
bruker.

Skrevet av forskere
«Vi tror at ikke noe vitenskapelig arbeid er fullendt før det er blitt forstått av dem det
angår »
HDBuzz sine skribenter og redaktører er kyndige forskere og klinikere som er engasjert i
den globale innsatsen for å finne behandling for HS. For å sikre at skribentene er
uavhengige, vil de aldri skrive om egen forskning, og alle skribenter må fylle ut en
‘interessekonflikt’ erklæring for hver artikkel.
Du kan finne ut mer om HDBuzz teamet på ‘Om’ seksjonen.

For det globale HS-samfunnet
HDBuzz er resultatet av et spennende samarbeid mellom mange folk over hele kloden, og vi
ønsker at innholdet skal nå ut så langt som mulig. HS kjenner ingen kulturellle grenser, noe
som også bør gjelde for informasjon om HS.
HDBuzz er finansiert av en unik sammenslutning av HS-pasientforeninger. Våre viktigste
støttespillere er Huntington’s Disease Society of America, Huntington’s Disease
Association of England and Wales og Huntington Society of Canada, og vi håper at vi kan
ønske velkommen flere samarbeidende, globale HS-organisasjoner i løpet av 2011.
Vi tar sikte på å gjøre innholdet på HDBuzz tilgjengelig på så mange språk som mulig.

Hvordan finne oss?

Dr Ed Wild og Dr Jeff Carroll, sjefsredaktører for HDBuzz
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Du vil ha mulighet for å få tilgang til HDBuzz via nettstedet vårt hdbuzz, og artiklene vil også
bli tilgjengelig via HS-nettsteder du alt kjenner - slik som hdsa.org, hda.org.uk og
huntingtonsociety.ca, hvor vi håper de vil være kilde til engasjerte og informerte
diskusjoner.
HDBuzz har nye feed til sosiale medier, så du kan følgeHDBussFeed på Twitter, Facebook
eller Google Buzz. Du kan også få oppdateringer via e-post.
Har du en hjemmeside eller blog kan du fritt bruke HDBuzz-innhold automoatisk via RSS
eller gjengi bestemte artikler du liker. Se vår delingsside i ‘Om’ seksjonen for mer detaljer.

Håp gjennom kunnskap
Det er svært spennende tider for HS-forskningen - i de neste måneder og år forventer vi
reelle fremskritt mot en effektiv behandling for den sykdommen vi alle står sammen om å
kjempe mot.
Vi ser frem til å videreformidle denne spenningen til deg, og gi deg grunnlag for håp,
gjennom HDBuzz.
Forfatterne har ingen interessekonflikter. For mer informasjon om våre publiseringsregler,
se FAQ...
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