
Välkommen till höstens seminarium – vi koncentrerar oss  
på fakta, forskning, framsteg och förhoppningar! 

Seminarium om ME/CFS: 

ME/CFS och jakten på biomarkörer 
GFC, Mötesplats Göteborg, 3 oktober 2011 

Jakten på biomarkörer, d v s objektivt mätbara kroppsliga reaktioner eller 

avvikelser, kopplade till sjukdomen ME/CFS har intensifierats under senare år. Fler 

forskare intresserar sig för ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) och fler och fler 

patienter träder fram och berättar om sitt liv och de begränsningar som sjukdomen 

medför.  

Våra föreläsare professorerna Jonas Bergquist och Jonas Blomberg berättar 

om den senaste händelseutvecklingen inom sina respektive områden.  

Jonas Blomberg kommer dessutom att rapportera från IACFS ME/CFS-konferens i 

Ottawa (22-25 september), där frågor kring virologi, immunologi och neuro-

endokrinologi tas upp. 

Evenemanget arrangeras av patientföreningen RME Väst och är öppet för 

allmänheten. Välkomna! 

Tid:      Måndagen den 3 oktober 2011 kl. 16.00 - 18.00 OBS! Tiden. 
Plats:  GFC (Göteborgs FöreningsCenter), samlingslokal Mötesplats Göteborg, 

gatuplan, Södra Allégatan 1 B, Göteborg 

Program 

16.00 - 16.10 Inledning. Ordförande i RME Väst, Lars Lindberg, inleder seminariet. 

16.10 - 16.40  ” Ryggmärgsvätskan avslöjar – bygger framtidens ME/CFS-diagnos på 

proteinernas hemligheter?”  

Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala  

universitet. 

16.40 - 17.00 Paus med lättare förtäring. 

17.00 - 17.30 ” Virus – fortfarande aktuellt inom ME/CFS-forskningen.” 

Jonas Blomberg, professor i klinisk virologi vid Uppsala universitet. 

17.30 - 18.00     Diskussion. Tillfälle att ställa frågor. 

Anmäl dig via e-post eller telefon: vast@rme.nu eller 031-16 10 60 (telefonsvarare RME Väst) senast torsdagen den 

29 september. Anmälan är ej bindande. För ytterligare information kontakta RME Väst på telefon 031-16 10 60 eller  

via e-post vast@rme.nu. Inträde 100 kronor. OBS! Begränsat antal platser. 

                  

Arrangör: RME Väst. Den lokala patientföreningen RME Väst ingår i den rikstäckande organisationen RME (Riksföreningen för 
ME-patienter). Föreningen samarbetar med GFC (Göteborgs FöreningsCenter) samt Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. 

INBJUDAN 

mailto:vast@rme.nu
file:///E:/_2011/vast@rme.nu

