Handlingsplan 2017-2019

NAAF har en aktiv strategi for hvordan organisasjonen skal arbeide
overordnet i perioden 2010-2019. Denne handlingsplanen konkretiserer
arbeidet for landsmøteperioden 2017-2019.

Fra Strategi 2010-2019: NAAF skal være en handlekraftig,
troverdig og kunnskapsrik bruker- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes positive
virke skal vi oppnå at antall mennesker som utvikler astma,
allergi, eksem, kols og andre overfølsomhetssykdommer
holdes så lavt som mulig og at de som har sykdommene
kan leve best mulig med dem.
Bevisstgjøring: På ulike måter skal vi øke kunnskapen og
bevisstheten i befolkningen om hvordan våre gruppers
hverdag påvirkes av sykdommene. Vi skal utdype årsaker
og iverksette tiltak som er nødvendig for å nå våre mål.
Politisk påvirkning: Det er helt nødvendig å legge et aktivt
press på aktuelle myndigheter og fagorganer sentralt, regionalt, og lokalt for å sikre våre overordnede målsettinger.
Dette gjøres gjennom politisk påvirkning og faglige innspill
gjennom bruk av media – sentralt og lokalt.

OVERORDNET TEMATIKK
Matallergi og -intoleranse

Gjennom lokal rekruttering av medlemmer, frivillige og støttespillere, skal NAAF bidra til å muliggjøre
konkret endring, og forbedring av situasjonen, for mennesker med matallergi og/eller annen intoleranse
overfor matvarer.
I løpet av treårsperioden skal forbundet
oppnå nasjonal, regional og lokal bevissthet
omkring dagens utfordringer for mennesker
med matallergier og -intoleranser. Fokus må
ligge på klinisk allergi og reell intoleranse,
ikke trenddietter og særinteresser for øvrig.
Forbundet skal våge å gå nye veier og
utfordre forutinntattheter for på den måten
å legge til rette for forskjellige grupper med
matallergier. NAAF skal anskueliggjøre, vise
og jobbe for å fremme forskning som gir
bedret innsyn i matallergiens kompleksitet.
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REDUSERE FOREKOMSTENE
Et hovedmål i strategiperioden er å bremse veksten i antall mennesker som får astma, allergi, eksem, kols
og overfølsomhetssykdommer. For å lykkes med dette har vi definert følgende delmål:
DELMÅL 1A:
Sette fokus på sammenheng mellom inneklimaproblemer i norske bygg og helseproblemer.
I perioden vil NAAF fortsette å ha fokus på skoler
(grunnskole og videregående skoler) og barnehager.
NAAF skal få dette til ved å:
• Vise løsningsalternativer ved bruk av ulike
eksempler fremskaffet landet rundt.
• Intern opplæring gjennom samlinger og fagdager.
• Bruke nettverktøyet Mitt Inneklima, et elevbasert
program for kartlegging av helseeffekter på skolen,
aktivt både regionalt og lokalt.
• Støtte organisasjonen lokalt og sette dem i stand til
å gjøre en god jobb gjennom intern opplæring.
• Utvikle og implementere enkle modeller for bruk
av lokale elevfora, FAU og andre brukergrupper, slik
at alle kan engasjere seg og gjøre noe konkret for sin
skole/barnehage.
• Tilrettelegge for regionale og nasjonale
arrangementer og fagdager som samler lokale
beslutningstakere og utøvende myndighetspersoner
for å spre kompetanse og kunnskap.

DELMÅL 1C:
Være pådriver for å fjerne helseskadelige stoffer og
allergener i produkter.
I denne perioden vil NAAF jobbe videre med
næringsmidler og forbrukerartikler ved å bygge på
erfaringer fra allerede eksisterende samarbeid med
produsenter i disse segmentene. NAAF skal få dette
til ved å:
• Synliggjøre problemet, samt øke kunnskap og
bevissthet om allergener og helseskadelige stoffer i
ulike næringsmidler og forbrukerartikler.
• Påvirke lokale innkjøpere til å velge produkter i
NAAFs produktmerkeordning (PMO).
• Arbeide nasjonalt og lokalt for fortsatt implementering og forbedring av pålagt allergenmerking (matinformasjonsforordningen).
• Bidra til lokale og nasjonale prosesser og
anbefalinger for håndtering av matallergier i skoler,
barnehager og arbeidsplasser.
• Arbeide for økt tilgjengelighet av produkter uten
helseskadelige stoffer.

DELMÅL 1B:
Redusere luftforurensning utendørs til et nivå som,
minst, overholder EUs luftkvalitetsdirektiv.
I perioden vil NAAF jobbe videre med nyansering av
problemet, samt være en aktiv og løsningsorientert
aktør for å sikre gode, langsiktige tiltak. NAAF skal få
dette til ved å:
• Politisk påvirkning, nasjonalt og regionalt.
• Presentere løsningsalternativer, og krav om tiltak,
både kort- og langsiktige.
• Bidra til at det etableres lokale aksjoner og at det
utøves lokalpolitisk påvirkning.
• Bidra med kompetanse og representanter til lokale
og nasjonale utvalg og utredninger.
• Bidra til å redusere røyking i det offentlige rom.
DELMÅL 1D:
Arbeide for fokus på universell utforming og hensyn
til NAAFs sykdomsgrupper i det offentlige rom.
I perioden vil NAAF fokusere på, og debattere, tobakk,
parfymerte egenpleieprodukter, dyreallergener og
teppegulv. NAAF fremhever sine standpunkt ved å:
• Fortsette å fremme barns rett til røykfri oppvekst.
• Fortsette å fremme tiltak for å øke antall røykfrie
soner i det offentlige rom.
• Skildre de helsemessige konsekvensene ved bruk
av duftkjemikalier i egenpleieprodukter.
• Sette fokus på økt forskning på kjemikalier som
skaper og utløser allergi og overfølsomhet.
• Intensivere opplysningsarbeid angående dyr i det
offentlige rom og allergikernes rettigheter fremfor
dyr.
• Arbeide for at teppegulv ikke brukes i barnehager,
skoler og arbeidsplasser.
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REDUSERE SYKDOMSUTVIKLING OG SYMPTOMER
Et hovedmål i strategiperioden er å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring, habilitering og
rehabilitering. For å lykkes med dette må vi:
DELMÅL 2A:
Sikre god tilrettelegging for våre brukergrupper.
I denne perioden vil NAAF fortsette å ha fokus på
inkludering av våre grupper i arbeidet med universell
utforming i samfunnet generelt. Dette gjøres best
gjennom:
• Fokus på inneklima i barnehager, skoler, sykehjem
og arbeidsplasser.
• Fokus på tilrettelegging av mattilbud på sykehus,
andre behandlings-, omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner, restauranter, hotell, skolekjøkken mv.
• Fremme retten til å benytte offentlige rom og transportmidler, uten å få økte helseplager, gjennom en
løsningsorientert tilnærming.
• Fokus på valg av gode pleieprodukter på sykehus og
andre behandlings-, omsorgs og rehabiliteringsinstitusjoner.
• På en positiv måte jobbe for at ulike arrangementer
for barn og ungdom har tilbud til dem med matallergi.
DELMÅL 2C:
Være pådriver for bedre diagnostisering og
behandling innen våre sykdomsområder.
I denne perioden skal NAAF gjøre dette ved å:
• Visualisere eksempler på gode behandlingsforløp
og at disse kan bidra til å bli gjeldende praksis.
• Jobbe aktivt for at et langsiktig astma og allergiprogram blir innført av helsemyndighetene. Bidra til
at dette blir en naturlig del av de tverrfaglige kompetansesentra (RAAO’ene) som er opprettet. Jobbe
aktivt for at det øremerkes midler over statsbudsjett
til dette arbeidet.
• Tilrettelegge for regionalt samarbeid med nevnte
sentra.
• Bevisstgjøring av brukernes pasientrettigheter.
• Jobbe for at det til enhver tid skal være god tilgang
på medisiner og erstatningsprodukter.
• Arbeide for at det rekrutteres helsepersonell med
kompetanse på sykdomsgrupper NAAF jobber for.
DELMÅL 2E:
NAAF som brukerrepresentant skal jobbe aktivt for å
sikre brukernes/pasientenes medbestemmelsesrett.
I denne perioden skal NAAF jobbe aktivt for å øke
brukermedvirkningen i en rekke ulike fora. Dette skal vi
gjøre ved å:
• Øke kompetansen til brukerrepresentantene.

DELMÅL 2B:
Jobbe for at samfunnets forskningsinnsats økes for
våre sykdomskategorier
I inneværende periode vil NAAF argumentere for
etablering av øremerkede midler til forskning på våre
sykdommer via statsbudsjettet. NAAF skal lykkes
gjennom:
• Politisk påvirkning nasjonalt og regionalt.
• Avbilde forekomsttall og samfunnsmessig effekt.
• Skape allianser med, og delta aktivt som fagressurs
og brukerrepresentant i, anerkjente fagmiljøer.
• Søke å få i stand økt forskningsinnsats på mindre
kjente diagnoseområder innen astma og allergi.
DELMÅL 2D:
Være en sentral aktør i kompetansespredning og
kunnskapsheving om våre sykdommer
I denne perioden ønsker NAAF å bygge videre på det
arbeidet som er gjennomført så langt i strategiperioden, i tillegg til å ha fokus på nye opplærings- og
hjelpeverktøy. Vi skal jobbe for dette gjennom å:
• Jobbe aktivt for å spre oppdatert kunnskap om
våre sykdommer, også mot innvandrergrupper med
eventuelt tolkebehov.
• Sikre god pasientopplæring ved å jobbe for at
opplæring blir en selvsagt del av behandlingen.
• Sikre skolerte, gode, aktive informatører, likepersoner og brukerrepresentanter.
• Tilrettelegge for regionalt og lokalt samarbeid med
LMS-sentre, tverrfaglige kompetansesentra og andre
relevante instanser.
• Videreutvikle NAAFs nettsider og annet
informasjonsmateriell, samt utforske og nyttiggjøre
nye digitale kommunikasjonsplattformer.
• Tilby kurs for medlemmer og andre interessenter,
inkludert kursmoduler på nett.
• Tilby kurs og opplæring av likepersoner. Likeperson
skal være en støttespiller for de som har behov for
hjelp.
• Danne et kompetansenettverk for brukerrepresentanter i organisasjonen.
• Rekruttere og motivere flere brukerrepresentanter og
jobbe aktivt for å få inn brukerrepresentanter i råd og
utvalg på bl.a. sykehus, helseforetak, forskningsprosjekter, NAV-utvalg, kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, etc.
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DYKTIG OG SLAGKRAFTIG ORGANISASJON
For å lykkes med arbeidet beskrevet i handlingsplanen er det
viktig at NAAF fortsetter å være en fremtidsrettet, slagkraftig og
fleksibel organisasjon. Dette oppnås gjennom:
• Å arbeide for å rekruttere og beholde medlemmer og frivillige –
gjøre dem stolte av forbundet sitt.
Det må tilrettelegges for vekst innen frivillighet i hele organisasjonen,
særlig med fokus på likepersoner og brukerrepresentanter. Tydelighet
på medlemmers og frivilliges betydning, hvordan deres deltakelse
direkte bidrar til å skape en bedre hverdag for mennesker med
astma, allergi og/eller andre overfølsomhetssykdommer, viser
hvordan vi sammen oppfyller vårt viktige samfunnsoppdrag.
• Å gi et mer helhetlig og likt tilbud til medlemmer over hele landet
NAAF må lage arenaer, både lokalt, regionalt og nasjonalt, hvor folk
kan treffes. Gjennom å tilby gode og relevante aktiviteter for alle
medlemmer i hele landet, skal vi legge et solid grunnlag for
rekruttering av medlemmer. Synligjøre våre medlemsfordeler og tilby
aktiviteter for medlemmer i alle aldre.
• Å gjennomføre årlige landsdekkende informasjonskampanjer
NAAF skal arrangere tilrettelagte informasjonskampanjer. Disse
fokuserer på aktuell tematikk, og utformes slik at de vekker
opinionens forståelse for forbundets virke. Det er også et mål at
kampanjene skal oppmuntre til frivillig engasjement blant
medlemmer og aktive i organisasjonen.
• Aktiviteter og prosjekter (lokalt, regionalt
og nasjonalt) som støtter opp om
handlingsplanen
Alle organisasjonsledd har et ansvar for at
aktiviteter og prosjekter faller inn under
handlingsplanens fokusområder. ExtraStiftelsen, og andre som deler ut prosjektmidler, er naturlige steder å søke finansiering for gode prosjekter. Det skal utarbeides
1-2 landsomfattende kampanjer per år som
skal tilbys regioner/storfag/lokallag.
• Fokus på aktiviteter for barn og ungdom
Å få et godt, effektivt og aktivt ungdomsengasjement er viktig for forbundets videre
vekst og gjennomslagskraft. Ungdommer er
fremtidens tillitsvalgte, likepersoner og
brukerrepresentanter. I denne handlingsplanperioden skal det være et fokus på å
rekruttere ungdom til å bli engasjerte, samt
å øke aktiviteten for og blant denne
målgruppen.
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• Å sikre god opplæring for ansatte, i tillegg til tillitsvalgte og frivillige.
Det er viktig for NAAF at tillitsvalgte og frivillige får tilbud om kurs og opplæring, som er kvalitetssikret.
Undervisningsopplegg skal utvikles videre, og kurs skal tilbys og gjennomføres. Elektroniske verktøy skal også tas
i bruk i opplæringen.
• Å videreutvikle og stadig vurdere nye modeller for regional og lokal organisering
For å kunne være en fremtidsrettet, fleksibel og effektiv organisasjon må NAAF kontinuerlig vurdere arbeidsformer
og organisasjonsmodeller. For på den måten være i stand til å tilpasse organisasjonen naturlig samfunnsendring.
• Å fortsette arbeidet for å styrke og trygge forbundets økonomi
For at NAAF skal kunne oppnå alt vi ønsker, er det avgjørende at organisasjonen har en god og solid økonomi.
• Å søke samarbeid, konstruktiv dialog og resultater
Det må legges til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid og allianser med andre grupper og foreninger
hvor det er hensiktsmessig og til nytte for saken.
• Gjøre forbundets viktige nasjonale virke kjent i folkeopinionen gjennom kommunikasjonsfokus på overordnet
tematikk; matallergi og intoleranse
NAAF må være aktive og synlige i samfunnsdebatten for å fronte egen sak og synspunkter. NAAF skal fremstå som en
kunnskapsrik organisasjon. Vi skal synliggjøre, og løfte frem gode eksempler, gjennom henvisning til god praksis og
suksess.

www.naaf.no

