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Dødehavstiftelsens Venner 
Helsefremming og Livsstyrking til Aktivt Liv 

 

Det er med stor glede vi inviterer til fellesskap av engasjerte mennesker som ønsker å  

støtte et idealistisk og samfunnsnyttig arbeid! Dødehavstiftelsens Venner er en  

ideell frivillig forening som nå registreres i Brønnøysundregisteret. Det bygges ressursteam  

over hele landet.  

 

Foreningens formål er å styrke Dødehavstiftelsens arbeid, slik at opplysningsarbeidet, 

kunnskapsformidling og det medisinske tilbudet kan forbedres og utvides. Venneforeningen er 

underlagt Dødehavstiftelsens styre og nært knyttet opp mot det medisinske fagteamet. 

 

Hele vårt engasjement er drevet av et uegennyttig ønske om å hjelpe langtidssyke mennesker til 

aktivt liv med god livskvalitet. Dødehavstiftelsens Venner er ressursteam for Dødehavstiftelsen, 

med aktiviteter som å spre kunnskap om arbeidet og rekruttere medlemmer til venneforeningen.  

 

Dødehavstiftelsen er en norsk ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid og 

er et supplement til det offentlige helsetilbudet. Dødehavstiftelsen arbeider etter 

helsemyndighetenes retningslinjer og er livssyns nøytral og politisk uavhengig. 

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet, blant annet 

gjennom åpne folkehelsemøter og fagkonferanser. Dødehavstiftelsen bistår kommunene 

med veiledning og kompetansebygging. Rundt 2000 pasienter har så langt mottatt behandling 

ved Dødehavsklinikken og tusenvis av mennesker er gjennom Dødehavstiftelsen hjulpet til bedre 

livskvalitet. Det handler om kostnadseffektiv medisinsk behandling med gode langtidsresultater.  

 

Arbeidet, som har pågått siden 2003, ble anerkjent av Rikstrygdeverket i 2005, men er fortsatt uten 

offentlig støtte. 

  

«Koronakrise» for Dødehavstiftelsen etter avslag på koronamidler 

Den økonomiske situasjonen er kritisk fordi stiftelsen fikk avslag på «korona krisepakke».  

Alle gaver, små eller store, gjør en forskjell og mottas med stor takk! Ditt medlemskap i 

Dødehavstiftelsens Venner er viktig for Stiftelsens videre arbeid. 

 

Medlemskontingent: Dersom du ønsker å bli medlem av venneforeningen, kan du betale den 

årlige kontingenten på 350 kroner til konto nr: 1503 03 83041 merket «Dødehavstiftelsens 

Venner». Du kan også betale med vipps-nummer 111157. Samtidig sender du navn og 

kontaktinformasjon med epost, postadresse og telefon, til post@dodehavstiftelsen.no  og bekrefter 

at du ønsker medlemskap.  

 

Hver måned vil du få tilsendt medlemsbladet, med aktuelle medisinske nyheter og oppdatering om 

arbeidet. 
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Noen eksempler på de som hjelpes og hva legene sier 
 

Frisk etter 8 års sykdom! Erik var langtidssyk med ME/CFS, Kronisk utmattelsessyndrom, 

sengeliggende og hjelpetrengende. Etter å ha brukt mye penger på alternative tilbud som ikke 

hjalp, ble han tipset om det skolemedisinske behandlingstilbudet ved Dødehavsklinikken. «Frå å 

vera på full fart inn i uføretrygd, er eg i dag i fullt arbeid takka vera Dødehavsklinikken.” sitat  

 

Legespesialist Dag G. Storla: …«jeg vil fremheve at opplegget er unikt...” Overlege Dag G. Storla, 

Bærum CFS/ME og Borrelioseklinikk, er en av legene i Norge med lengst klinisk erfaring med 

sykdommen ME/CFS. Han forteller han har god kunnskap om Dødehavstiftelsens kvalitetsarbeid og 

enestående resultater av behandlingen ved Dødehavsklinikken. Nesten alle pasientene hans er blitt 

vesentlig bedre etter tre ukers flerfaglig rehabilitering kombinert med medisinsk klimaterapi.  

 

Anne 38 år, adjunkt med fibromyalgi og depresjon, arbeidsufør i 4 år, tilbake i arbeid etter ett 

opphold ved Dødehavsklinikken: «Totalpakken med unik klimaterapi og behandling for hele 

mennesket, både den kroppslige og mentale helsen, har jeg fått ved Livets Sjø. Det har gitt meg 

bedre helse og et aktivt liv med livskvalitet.”  

 

Trude 52 år, sivilingeniør, kroniske muskel- skjelettsmerter: «Etter langtidssykemelding pga. 

prolapser i rygg og ryggoperasjon, er jeg nå tilbake i 100 % jobb etter 3-ukers opphold ved 

Dødehavsklinikken. Tverrfagligheten, treningsopplegg, individuelle behandlinger og at hele 

mennesket ble møtt og sett, var nøkkel til min gjenvinning av helse. Jeg dro hjem med de 

nødvendige verktøy for vedlikehold av helsen min, og vil på det sterkeste anbefale denne form for 

rehabilitering.»  

 

Fastlege Kjell Harald Horpestad: ...«en historie som taler for seg selv. Mennesker som gjenvinner 

helse, håp og tro på en fremtid som de kan klare.”   

 

                  

     Velkommen til  

     Dødehavstiftelsens Venner  

     du også! 

                             


