
 
 

OMF: Utökat partnerskap för att stödja forskningen  
Oktober månads nyhetsbrev 

 
Nu är det snart dags för Triple Giving Tuesday 
 
Vi är glada att kunna meddela att vi återigen firar #GivingTuesday som Triple Giving Tuesday. Jack och 
Dilla Cosgrave med familj har lovat att tredubbla ert stöd till forskningen upp till 100 000 dollar.  
  
Om ni skänker 250 dollar, så kommer familjen Cosgrove att matcha 
detta med 750 dollar och er gåva kommer att vara värd 1000 dollar. 
WOW!  
  
Vi är oerhört tacksamma mot familjen Cosgrove och  
uppmuntrar er att donera till vår kampanj Triple Giving Tuesday. 
Kampanjen startar den 17 oktober och pågår till den 28 november. (Foto: Jack Cosgrave, Dilla Cosgrave, 
Jill Von Ebers, Chris Quinn, Linda Tannenbaum) 
  
Den internationella Giving Tuesday har blivit den största dagen inom filantropi över hela världen. OMF 
kommer återigen att hedra denna internationella rörelse genom #TripleTuesdayOMF #GivingMEday 
#UnselfieME.  
 

 
 
 
OMF förstärker sina internationella kontakter 
 
The End ME/CFS Worldwide Tour har skapat många nya internationella allianser. Vi är glada att kunna 
berätta att med hjälp av ett team på mer än 35 volontärarbetande översättare, kommer OMF snart att 
förmedla nyheter och nyhetsbrev på följande språk. 
 

● bengali 



● kroatiska 
● tjeckiska    
● nederländska 
● franska 
● tyska 
● italienska 
● japanska 
● norska 
● polska 
● portugisiska 
● serbiska 
● spanska 
● svenska 

 
Vi har lagt till ett nytt avsnitt med översättningar på vår webbplats för att översättningarna ska vara 
lätta att hitta och dela. Vi ber er att dela dem med familj och vänner över hela världen.  
 
End ME/CFS Worldwide Tour går vidare med ett nytt 
partnerskap 
 
Linda Tannenbaum har varit en stark supporter till Jennifer Brea sedan hon började med sitt enastående 
uppbyggnad av communities och sitt påverkansarbete genom att grunda #MEAction. Vi är glada att 
kunna berätta att vi har tagit vårt partnerskap till en ny nivå. 
  
OMF är nu en officiell partner till internationella kampanjen Time for Unrest för ökad medvetenhet, 
forskning, utbildning och ekonomiskt stöd till ME. Kampanjen följer med den  prisvinnande 
dokumentären Unrest, som regisseras av Jennifer Brea. Ända sedan vi deltog med Jan vid filmens 
premiär på Sundance Film Festival, har vi varit hennes partner vid flera visningar. Det är ett nöje att 
kunna ha med Unrest på några av våra kommande Worldwide Tour event. (*Dessa event kommer att 
visa Unrest. **Frågestund med dr Ron Davis, dr Janet Dafoe och Ashley Haugen efter visning av Unrest.) 
  
Se webbplatsen för Unrest för en komplett tidsplan för internationella visningar och särskilda 
frågestunder, och vår egen webbplats för kommande besök på vår Worldwide Tour. 
  
2 oktober** - Menlo Park, CA 
2 oktober* - Santa Monica, CA (paneldiskussion med Jen Brea) 
15 oktober* - Dana Point, CA 
1 november - New York, NY 
4 november - Boston, MA 
11 november* - Fullerton, CA 
11 februari - Los Angeles, CA 
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Tack för att ni deltar i kampanjen Coins For A Cure. Vi ser fram emot era donationer. Gå med i Team 
OMF med egna kreativa events för att samla in pengar. Vi blir stormförtjusta över alla donationer, hur 
små de än är. -- Varje donation ökar farten på forskningen.  
 

Tillbaks i skolan - hjälp våra barn att lyckas 
  
Det finns nya verktyg som kan hjälpa föräldrar och barn att hantera utmaningarna i skolan. Gör den här 
skolsäsongen bättre för barn med ME/CFS. Tack igen till Faith Newton, PhD, Delaware State University, 
för att du utvecklat dessa användbara verktyg till hjälp för våra barn.  
 
 
 
 

  
Föräldrar: Vi ber er att studera detta användbara material, skriv ut det och dela med er lokala skola. 
 

Ett ord från vår CEO/President 
  

OMF har ett stort fokus på att hålla patienter informerade och involverade i 
forskningen. Vårt  
Community Symposium som hölls nyligen är ett perfekt exempel på detta. Vi samlade 
och utbildade tusentals personer från hela världen med hjälp av livestreaming och en 
YouTube-video. Vi kommer att fortsätta använda symposiummodellen för att hålla er 
informerade. 
  
 

Vi vet att vi är starkare om vi arbetar tillsammans som ett enad gemenskap. Vi ser fram emot att 
fortsätta utveckla våra forskningsinsatser med er som våra samarbetspartners. 
 
Med hopp för allesammans,  
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Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo  
  
Vårt syfte: 

● Att skapa snabbspår för revolutionerande forskning inom ME/CFS och närliggande kroniska 
komplexa sjukdomar. 

● Att stödja forskning för att finna molekylära orsaker, att hitta effektiv behandling, diagnostiska 
markörer, förebyggande tillvägagångssätt och botemedel.  

● Att kommunicera med, engagera och informera patienterna.  
● Att hjälpa till att driva och stödja globalt samarbete 

 
Om ni vill få nyheter från OMF på svenska, kan ni registrera er här. Kom ihåg att uppge vilket 
land det gäller. Ni kan också lösa de samlade svenska översättningarna här på vår webbplats. 
Om ni tar kontakt med oss, ber vi er om att skriva 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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