
 

 
OMF välkomnar Jonas Bergquist (med dr, fil. dr) till vårt 

Scientific Advisory Board:  
November månads nyhetsbrev 

  
Det är med glädje OMF kan välkomna dr Jonas Bergquist till  
vårt  Scientific Advisory Board (vetenskapliga råd).  
Dr Bergquist är professor i analytisk kemi och neurokemi  
vid institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet,  
adjungerad professor i patologi vid University of Utah,  
Salt Lake City, USA och sedan 2015 professor i  
precisionsmedicin vid Binzhou Medical University, Yantai, Kina.  

 
Hans grupp utvecklar verktyg för screening och upptäckt av biomarkörer för olika sjukdomar. Dr 
Bergquist forskar på åtskilliga medicinska tillstånd, inklusive neurodegenerativa sjukdomar. Hans 
forskning på ME/CFS fokuserar på att karakterisera de neuroimmunologiska aspekterna av sjukdomen 
genom att använda proteomik och metabolomik, och han är speciellt intresserad av att studera 
cerebrospinalvätska och autoantikroppar. 
 
 

 
 
  

 
 
Tredubbla effekten för att finna ett botemedel. Nu är den rätta tidpunkten.  
  
Triple Giving Tuesday OMF  påskyndar forskningen! Till dags dato har vi  samlat  
in oöverträffade  304 767 dollar  för att fortsätta skapa snabbspår för vårt  
revolutionerande projekt End ME/CFS. Ni har hjälpt oss att överträffa vårt  
mål på 300 000 dollar! Med ert stöd kan vi göra det här till en minnesvärd  
Triple Giving Tuesday.  
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OMF kommer snart att tillkännage de specifika forskningsprojekt som era donationer till Triple 
Giving Tuesday kommer att stödja. Kolla i er e-post snart efter tillkännagivandet. 
  
Ett tack till alla er som redan har donerat och till våra generösa donatorer som matchar gåvorna, 
familjen Cosgrove och fyra anonyma donatorer (två föräldrar och två patienter). Låt oss överträffa vårt 
mål på 350.000 dollar! 
  
Vi ber er donera generöst och bjuda in era familjer och vänner att donera också. Ni finansierar viktig 
forskning som kommer att finna svar för miljoner människor runt hela världen. Dela våra hashtags och 
sprid vårt budskap om hopp. 
  
#TripleTuesdayOMF #EndMECFS  

 

Science Wednesday 
  
Vi påannonserar OMF Science Wednesdays!  
Onsdagar kommer att ägnas åt att beskriva den   
revolutionerande forskning som OMF stödjer,  
inklusive bakgrunden till olika nyckelområden,  
uppdateringar  om den senaste forskningen,  
och förklaringar av ämnen som är relevanta för ME/CFS.  
Varje onsdag kommer vår vetenskapliga samordnare  
Raeka Aiyar, fil. dr från Stanford University,  
att göra inlägg om ett utvalt vetenskapligt ämne på Facebook. 
  
För att följa #OMFScienceWednesday, GILLA oss på Facebook@openmedicinefoundation eller FÖLJ oss 
på  Twitter@openmedf.  
  
Gläm inte att besöka oss på onsdag och varje dag för att läsa de nyheter vi delar. För att läsa våra inlägg, 
sök på #OMFScienceWednesday eller besök vår webbplats.  
 
Hjälp till barn att lyckas i skolan 
Standardbrev för läkare 

  
Dr Faith Newton, som är medlem i OMF:s utbildningskommitté, 
tillhandahåller  faktablad för att hjälpa barn som har ME/CFS att förbättra 
skolresultaten. För att ge ytterligare stöd till föräldrar och barn har dr Newton delat 
med sig av ett  standardbrev som läkare kan ge till skolorna. Det detaljerade brevet 
innehåller en standardtext som läkare kan använda för att undervisa folk på era barns 
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skolor om sjukdomen och öka inlärningsmöjligheterna för barn med ME/CFS. Brevet finns tillgängligt på 
vår  webbplats. Ni får gärna skriva ut det eller skicka det med e-post och dela det med era barns läkare. 
 
Worldwide Tour sprider hopp runt i USA 
  
Linda Tannenbaum har spridit budskapet om hopp genom OMF:s forskningsuppdateringar i Dana Point, 
California, New York City, New York, vilken anordnades tillsammans med ME Action, samt i Newton, 
Massachusetts tillsammans med Mass CFIDs ME & Fibromyalgia Association. Presentationerna rönte stor 
uppskattning från publiken av föräldrar, patienter, vårdgivare, familjemedlemmar och från dem som 
hörde om ME/CFS för första gången. I stort sett alla i publiken lämnade evenemanget med en känsla av 
hopp om en ljusare framtid för patienterna. Vi är glada att kunna meddela er att presentationen i New 
York spelades in och den kommer att göras tillgänglig inom några veckor på vår YouTube-kanal.  
 
I några av Worldwide Tour-evenemangen, som det i Dana Point anordnat av Amelie och Keegan Hicks, 
ingick en visning av Unrest som samlade över 150 personer. Vi är stolta över att vara en officiell partner 
till kampanjen Time for Unrest som sprider kunskap och hopp. 
  
Nästa visning av Unrest som OMF anordnar, och som följs  
av en uppdatering om forskningen, blir på lördag den 11:e november  
kl. 13 på California State University Fullerton (CSUF).  
Vi ber er att komma dit om ni är i södra Kalifornien.   
Reservera platser idag.  Medsponsor till detta evenemang är CFSME  
i Orange County, Fibromyalgia & Chronic Pain Center vid CSUF  
och Eta Sigma Gamma CSUF. 
  
Nästa stopp för Worldwide Tour är planerad till Los Angeles den 11:e 
februari, 2018. 
   
(Bilder: Överst: Linda Tannenbaum, Amelie Hicks, Candi Pastorek & Mary Gelpi Dana Point; Vänster till 
höger: Linda & Terri Wilder NYC; Charmian Proskauer & Linda Massachusetts; Harvey Carden & 
Linda CSUF) 

  
Ett ord från vår CEO/president 

  
Tack alla donatorer som hjälpt oss att göra den här Triple Giving Tuesday framgångsrik. 
Era generösa donationer kommer att hjälpa oss att öka takten på forskningen. Om ni 
inte har donerat än, vänlig/snäll/ber vi er göra det fram till den 28:e november. Varje 
krona som doneras hjälper oss att komma närmare svaren. 
 
Med stöd, engagemang och entusiasm från patientgrupper inom ME/CFS och 
närliggande kroniska komplexa sjukdomar, vilka arbetar tillsammans som en enad 
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gemenskap, är vi starkare. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla våra 
forskningsinsatser med er som våra partners och hitta lösningar, behandlingar, och i 
slutänden ett botemedel. 

  
Med hopp för alla, 
  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/president 
Linda@omf.ngo 
 

Gå med i TEAM OMF. 
OMF:s arbete bygger helt på stora och små donationer  

från människor som ni.  
  

 
  

Om ni vill få svenska meddelanden från OMF direkt till er e-post, var vänlig registrera er och se till att 
ange vilket land ni bori. Ni hittar alla våra svenska översättningar på vår webbplats. Om ni vänder er 
direkt till OMF, var vänlig och skriv på engelska. 

Mer information: www.omf.ngo. Kontakta oss: info@omf.ngo. Registrera er för att få vårt nyhetsbrev. 
Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Donera för att stödja forskningen.  

OMF tackar Yvonne Cederholm för den svenska översättningen.   
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