
 

Referat fra ME-symposium er nå ute  
 

Som dere kanskje allerede har hørt, ble det nylig avholdte ME-symposiet på Stanford 
University om det molekylære grunnlaget for ME en stor suksess. Dere kan lese mer 
om arrangementet i disse to artiklene som konferansieren av symposiet, Raeka Aiyar, 
har skrevet: 
 
En oppsummeringsartikkel, opprinnelig publisert på Stanford School of Medicine Scope 
blog. 

En detaljert Storify-post med gjennomgang av symposiet i et lett tilgjengelig format 
med bilder, høydepunkter fra sosiale media, linker og nyttig bakgrunnsstoff for de som har lyst 
på videre lesning. 

 
Og om dere vil ha enda mer, kan dere se YouTube-videoen med hele symposiet. Les gjerne også Dr. 
Davis’ varme velkomst til deltakerne. 
Tusen takk nok en gang til alle som var med, enten på Stanford eller ved virtuelt oppmøte. Dere var med 
på å gjøre dette til et arrangement som sent vil gå i glemmeboka! 
 
Videoen med foredragene kommer etterhvert på OMF YouTube-kanalen vår. Det finnes også en DVD av 
symposiet som kan bestilles her. 
  
Verdensturnéen i anledning End ME/CFS fortsetter 

  
Det er med stor glede vi annonserer de neste to arrangementene vi har planlagt i 
anledning Verdensturnéen for End ME/CFS. 
 
Hvis du befinner deg i nærheten - kom og bli med Linda Tannenbaum på lørdag 16. 
september i Minneapolis eller lørdag 4. november i Boston.  
 

Linda kommer til å fortelle siste nytt fra forskningen og vil svare på spørsmål fra publikum. For besøket i 
Minneapolis har vi også forberedt en visning av dokumentaren Unrest.  
 
Er du med i en støttegruppe og kan klare å samle en gruppe på 50 stk eller mer - og har du lyst til å være 
vertskap for et slikt arrangement, enten i USA eller Canada - så ta kontakt. 
 
OMF har fått tildelt priser for sitt arbeide fra Guidestar Status og Great 
NonProfits 2017 

https://www.omf.ngo/2017/08/25/community-symposium-highlights/
https://storify.com/raekaaiyar/2017-community-symposium-mecfs
https://www.youtube.com/watch?v=s7bBMXQSmuM
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2017/08/Welcome-Letter-Ron-Davis.pdf
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2017/08/Welcome-Letter-Ron-Davis.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC0kN-Gt9WJp7pWZJn2oDUbA
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/DVD.html
https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-OMF-Minnesota-2017-v6.pdf
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-OMF-Minnesota-2017-v6.pdf
http://www.unrest.film/
mailto:info@omf.ngo


 
Vi er en internasjonal og frivillig drevet organisasjon og har forpliktet oss til at hver donasjon til oss går 
direkte til formålet; å finansiere og igangsette banebrytende forskning på kroniske og komplekse 
sykdommer slik at pasientene kan vende tilbake igjen til sine liv.  
For å oppnå dette, er vi helt åpne på alt vi gjør og hvordan organisasjonen driftes. 
 
Dette har resultert i at vi nå er blant organisasjonene med høyest rangering hos Guidestar - en oversikt 
over frivillige organisasjoner i USA. Platinum-statusen vi har fått for 2017 viser at vi innfrir de strengeste 
kriteriene for pålitelighet og at vi jobber effektivt for å nå målene våre. 
  
Vi har også mottatt en annen pris; 2017 Great NonProfit fra dere - våre givere og støttespillere. De 
positive anmeldelsene dere har gitt av oss har vært med på å vise at vi jobber effektivt og at vi har et 
godt samarbeid med støttespillerne våre. 
  
Tusen takk for all støtten dere har gitt oss og fortsetter å gi. Vi skal fra vår kant følge opp videre for dere, 
formålet vårt og for pasienter verden over. 
 ; 

 
 
OMF-laget vokser  
  
En varm takk til alle som organiserer arrangementer og aktiviteter som støtter opp om forskning. Denne 
måneden er vi glade for å kunne trekke frem Cindy Siegel Shepler som har snakket om OMF og ME/CFS 
til det amerikanske bridge-forbundet the American Contract Bridge League med utgangspunkt i hennes 
lokale gren Knoxville Association. 
 
Til ære for Cindy avholdt vennene hennes en egen turnering der OMF mottok midlene som ble samlet 
inn under arrangementet. Les mer om denne flotte turneringen i Knoxville samt andre inspirerende 
historier om oppslutning rundt OMF fra OMF-laget på vår hjemmeside. Få inspirasjon selv og bli del av 
OMF-laget som hjelper til med å få fortgang i forskningen. 

 
 

Vi godtar Bitcoin 

https://www.guidestar.org/profile/26-4712664
http://www.apple.com/
https://www.omf.ngo/2017/08/14/knoxville-bridge-tournament/
https://www.omf.ngo/team-omf-events/


 

 
 
Siden flere givere både i USA og internasjonalt har bedt om dette, har vi opprettet en konto hos BitPay 
og kan nå ta imot donasjoner i form av Bitcoin. (Bitcoin er en kryptert valuta som gjør det mulig med 
oppgjør mellom folk digitalt og direkte) 
Givere med investeringer i Bitcoins kan nå donere bitcoins direkte til OMF. Donasjonen blir endret til 
amerikanske dollar og overført umiddelbart. Se vår nettside for mer informasjon. Hvis det er noe du lurer 
på, ta mer enn gjerne kontakt med oss. 

 

Open Medicine Foundation 
Tax ID: 26-4712664 

 
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. 

 
Noen ord fra direktøren 

 
 
Som dere leste ovenfor, mottok vi forrige måned den årlige gjennomgangen fra både Guidestar og Great 
NonProfits. Det er en stor ære å få lede OMF som får slik anerkjennelse både fra givere og fra frivillig 
sektor. Min takknemlighet strekker seg også til dere, OMF-familien vår, for hjelpen dere har gitt slik at 
disse prisene ble en mulighet. 
 
Tusen takk for samarbeidet og at dere slutter dere til visjonen vår om en verden uten ME/CFS og uten 
andre relaterte kroniske og komplekse sykdommer. Drømmen er å oppleve den dagen pasientene kan 
vende tilbake igjen til livene sine. 
 
I forrige måned avholdt vi vårt store ME/CFS-symposium. Målet med forsknings-symposiet var å oppnå 
mer støtte, mer samarbeid og ny optimisme for tiden fremover. Målene ble forbigått da over 3000 
mennesker fra hele verden, inkludert forskere, leger, pasienter, pårørende og aktivister alle deltok for å 

https://www.omf.ngo/ways-to-donate/
mailto:donate@omf.ngo


arbeide sammen for en lysere fremtid. Jeg håper dere fortsetter å følge med på våre nyheter etterhvert 
som vi deler forskningsprosjekter og planer videre for å finne løsninger raskere. 
 
Tusen takk for at du står sammen med oss. 
 
Med håp, 
  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo 

 

 

 
Mer informasjon: www.omf.ngo. Kontakt oss: info@omf.ngo. Meld deg på nyhetsbrevet vårt. Følg oss 
på Twitter. Følg oss på Facebook. Gi en donasjon til støtte for forskning.  

Takk til Astrid Meyer-Knutsen for oversettelse.  

 

mailto:linda@omf.ngo
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

