
 
 

OMF: Utvider samarbeid for å støtte forskning  
Nyhetsbrev for oktober 

 
Snart kommer en trippel Giving Tuesday 
 
Det er med stor glede vi kan fortelle at vi nok en gang markerer #GivingTuesday som en trippel Giving 
Tuesday. Jack og Dilla Cosgrove med familie stiller med en generøs 
garanti på opp til $100 000 (ca 800 000 kroner) for å triple 
donasjoner til forskning. Hvis du gir 2000 kroner, matcher Cosgrove-
familien med 6000 kroner slik at støtten fra deg blir verdt 8000 
kroner totalt. WOW! 
 
Vi er utrolig takknemlige overfor Cosgrove-familien og oppfordrer 
dere til å gi et bidrag til vår Trippel Giving Tuesday-kampanje. 
Kampanjen starter opp tirsdag 17. oktober og varer til tirsdag 28. 
november. (Foto: Jack Cosgrove, Dilla Cosgrove, Jill Von Ebers, Chris Quinn, Linda Tannenbaum) 
 
Giving Tuesday har utviklet seg til å bli den største enkeltdagen for veldedighet også internasjonalt. OMF 
vil enda en gang markere denne internasjonale begivenheten som #TripleTuesdayOMF #GivingMEday 
#UnselfieME 
 

 
 
 
OMF styrker internasjonale bånd 
Gjennom vår End ME/CFS Worldwide Tour har vi knyttet mange nye internasjonale kontakter. Ved hjelp 
av et team på over 35 frivillige oversettere er vi snart i stand til å dele nyheter og nyhetsbrev til følgende 
språk: 
 
  



• Bengali 

• Kroatisk   

• Tsjekkisk      

• Nederlandsk 

• Fransk 

• Tysk 

• Italiensk                     

• Japansk 

• Norsk 

• Polsk 

• Portugisisk 

• Serbisk 

• Spansk 

• Svensk 

Vi har laget en samling av oversettelsene på hjemmesiden vår, slik at de skal være enkle å finne og å dele 
med andre. Vi håper de vil bli delt videre til venner og familie over hele verden. 
 
End ME/CFS Worldwide Tour fortsetter med et nytt samarbeid 
 
Linda Tannenbaum har vært en stor tilhenger av Jennifer Brea helt fra hun begynte å bygge opp et 
fellesskap og legge grunnen for aktivisme gjennom etableringen av #MEAction. Nå har vi brakt 
samarbeidet et skritt videre. 
 
OMF har blitt offisiell partner av den globale Time for Unrest-kampanjen. Kampanjen skal bidra til økt 
bevissthet rundt ME og til mer forskning, kunnskap og midler. Time for Unrest kom til i kjølvannet av den 
prisvinnende dokumentaren Unrest, som er regissert av Jennifer Brea. Vi var til stede under premieren 
til filmen på the Sundance Film Festival, og har siden vært med på flere visninger. Unrest vil bli inkludert i 
noen av våre kommende Worldwide Tour-arrangementer (* Disse arrangementene vil vise Unrest. ** 
Spørsmålsrunde med Dr. Ron Davis, Dr. Janet Dafoe og Ashley Haugen i etterkant av Unrest-visningene.) 
  
Følg med på hjemmesiden til Unrest for oversikt av internasjonale visninger og spørsmålsrunder, og 
besøk vår hjemmeside for oppdateringer om kommende Worldwide Tour-besøk. 
2. oktober ** - Menlo Park, CA 
2. oktober* - Santa Monica, CA (panel discussion with Jen Brea) 
15. november* - Dana Point, CA 
1. november - New York, NY 
4. november - Boston, MA 
11. november* - Fullerton, CA 
11. februar - Los Angeles, CA 

https://www.omf.ngo/translations/
https://www.unrest.film/time-for-unrest/?utm_source=#MEAction+Newsletter&utm_campaign=5d1d24369f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_21&utm_medium=email&utm_term=0_c4e623c366-5d1d24369f-351560717&mc_cid=5d1d24369f&mc_eid=9a898a82d4
https://www.unrest.film/
http://see.unrest.film/showtimes/
https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/


 

  
 
 
 

 
 
Takk til alle som deltar i vår Coins For A Cure-kampanje. Vi setter stor pris på alle donasjoner. Også du 
kan bli en del av Team OMF med din egen innsamling. Vi blir glade for donasjoner i alle størrelser. Alle 
gaver bidrar til mer forskning. 
 

Tilbake til skolen - Hjelp barn med å lykkes 
 
Nye verktøy har nå blitt gjort tilgjengelig som støtte til foreldre og barn med å 
takle utfordringer i forbindelse med skolegang. Dette kan gjøre skoleåret 
enklere for barn og unge med ME/CFS. Tusen takk nok en gang til Faith Newton, 
PhD, Delaware State University, for å ha laget disse nyttige verktøyene. 
 
Foreldre: Vi håper dere finner dette materialet nyttig. Print gjerne ut og del med skolen. 
 

Noen ord fra direktøren 
  
En viktig oppgave for OMF er å holde pasienter informert om og involvert i forskning. 
Vårt nylig avholdte ME-symposium er et godt eksempel på slikt arbeide. Vi brakte 
sammen tusenvis av folk fra hele verden gjennom direkte strømming og YouTube-
videoer av arrangementet. Vi skal fortsette med denne Symposium-modellen slik at vi 
kan holde dere videre oppdatert. 
 
Ved å stå sammen blir vi sterkere. Vi ser frem til å fortsette å styrke 

forskningsinnsatsen med dere som støttespillere. 
 
Med håp for alle, 

  

http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879358/0/79778/?x=c546a3e8
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/CoinsforaCure.html
https://www.omf.ngo/mecfs-and-pediatrics/
https://cehpp.desu.edu/sites/cehpp/files/document/11/newton_1.pdf


Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo  

  
 
 
 

 
Våre formål: 

• Å fremskynde banebrytende forskning for ME/CFS og lignende kroniske og komplekse 
sykdommer. 

• Å samarbeide om forskning på molekylære årsakssammenhenger, gode behandlinger, 
biomarkører, forebyggende tiltak og å finne en kur.  

• Å kommunisere, engasjere og informere pasienter.  

• Å bidra til et internasjonalt samarbeid.  

 
Hvis du ønsker å få tilsendt nyheter fra OMF i norsk utgave, kan du registrere deg her. Husk å 
oppgi landet ditt. Du kan også lese de norske oversettelsene samlet her på 
hjemmesiden vår. Ved direkte kontakt med oss, ber vi om at henvendelsene er på engelsk. 

 

For mer informasjon: www.omf.ngo. Kontakt oss: info@omf.ngo. Påmelding for nyhetsbrev. Følg oss på  
 Twitter. Lik oss på Facebook. Gi en donasjon til forskning.  

 

Takk til Astrid Meyer-Knutsen for oversettelse til norsk.   

mailto:Linda@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://www.omf.ngo/translations/
https://www.omf.ngo/translations/
http://www.omf.ngo/
mailto:info@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://twitter.com/openmedf?lang=en
https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/newsletter.html
http://tracking.etapestry.com/t/33791206/1334981942/74531684/0/79778/?x=449c70a1

