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Norsk Dystoniforening (NDF) er en frivillig
pasientforening for personer som er rammet av
dystoni og deres pårørende. Foreningen er landsdekkende og ble formelt stiftet i 1993. NDF har
over 600 medlemmer.
NDF har som mål:
• Å være et støttende nettverk for mennesker
med dystoni
• Å være opplysende om rettigheter rundt
sykdommen
• Å arbeide for et felles beste for alle med
diagnosen dystoni
• Å gi medlemmer og andre interesserte
informasjon om behandlingstilbud
og medisinske fremskritt
• Å spre kunnskap om dystoni i samfunnet
generelt, parallelt med et europeisk samarbeid med tilsvarende foreninger i andre
land
NDF har lokallag spredt i landet:
• NDF Agder og Omegn
• NDF Bergen og Omegn
• NDF Molde og Omegn
• NDF Oslo og Akershus
• NDF Rogaland
• NDF Nord
Medlemskap i paraplyorganisasjoner:
NDF er medlem av Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og Dystonia Europe
(DE).

Ønsker du noen å prate med om bevegelsesforstyrrelsen dystoni?
Ring vår kontakttelefon (+47) 92 80 78 22.
Telefonen betjenes mandag, onsdag og fredag
fra klokken 12.00-14.00. Telefonen betjenes av
likepersoner som har gjennomført kurs og
opplæring i likepersonarbeid.
Vi kan også kontaktes på e-post kontakt@dystoni.no
Norsk Dystoniforening har som mål å være en
støtte for medlemmer som har dystoni. Vi har fokus
på likepersonarbeid:
“Likepersonsarbeid kan defineres som ei
samhandling mellom personer som opplever å
være i samme båt, det vil si samme livssituasjon,
og hvor selve samhandlinga har som mål å være til
hjelp, gi støtte eller veiledning partene i mellom.
Ønsket er at ved hjelp av likepersonskontakt og
profesjonell hjelp, vil mottakeren oppleve en
bedret livskvalitet. Likepersonsarbeid er en
organisert samhandling, og eies av brukernes egne
organisasjoner”.(Hentet fra FFO ”Likepersonsarbeid
i funksjonshemmedes organisasjoner” 2005).

Som medlem av NDF får du:
• Medlemsbladet «Dystoni-Nytt» to
ganger i året. Du kan selv velge om du vil
ha tilsendt medlemsbladet i PDF-format
eller i trykket utgave som sendes til din
postadresse. Dersom du velger å motta medlemsbladet» Dystoni-Nytt» i PDF
format, sparer vi miljøet, samt NDF for
portoutgifter.

•

Invitasjon til våre faste medlemsmøter/
likepersonmøter som arrangeres i mars
og oktober.

•

Motta invitasjon til et av våre lokallag
dersom du bor i nærheten av Agder,
Bergen og Omegn, Molde og Omegn,
Oslo og Akershus, Rogaland eller i Nord

•

Økonomisk støtte til deltakelse på
medlemsmøtene/likepersonmøtene.
Dette innebærer at du betaler en
egenandel for hotellpakke som
inkluderer lunsj, middag og frokost.
Alternativt dag pakke dersom man
ikke ønsker å overnatte

•

Reisetilskudd i forbindelse med deltakelse
på de årlige medlemsmøtene/likepersonmøtene. Reglene for dette kan du lese her.
Norsk Dystoniforening arbeider målrettet for å bidra til å øke kunnskapen om
dystoni blant fagpersoner og i samfunnet
generelt, samt bidra til et likt
behandlingstilbud for alle som er rammet
av bevegelsesforstyrrelsen dystoni.
Gjennom medlemskap i Norsk Dystoniforening hjelper du til i arbeidet og til
gjengjeld får du selv støtte fra en gruppe
mennesker som virkelig vet hva det
innebærer å ha dystoni.

Det lønner seg å være medlem!
www.dystoni.no
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