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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i
antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at
de som har sykdommene skal leve best mulig med dem.
NAAF jobber også med å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring,
habilitering og rehabilitering av ovennevnte sykdomsgrupper.
Forbundets medlemstall har vært jevnt stigende de siste årene.
Koronasituasjonen fikk følger for medlemstallet i 2020, som for første gang på
flere år brøt med den stigende trenden og gikk noe ned.
I 2020 var medlemstallet 13 271 betalende medlemmer mot 14 024 betalende
medlemmer i 2019.
Fokus på medlemsrekruttering gjennom målrettede elektroniske kampanjer,
vervepremier, kunnskap om medlemsgrupper og segmenter, samt prioriteringer
for å være relevante og synlige i samfunnet, har vært viktig arbeid for å beholde
og også verve nye medlemmer.
Per desember 2020 hadde organisasjonen totalt 28,6 lønnede årsverk, fordelt
på 34 ansatte. Av disse hadde 20 arbeidssted i Oslo, en i Bergen, to
pollenforskere i Trondheim og 11 ansatte ved regionskontorer.
Som et resultat av sunn og bærekraftig drift samt god økonomisk styring, har
NAAF nå mange år med overskudd bak seg. Forbundet har god likviditet.
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Forbundet har i sin handlingsplan 2020 – 2022 definert følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et overordnet prinsipp er å fremstå som en samlet organisasjon
Flere medlemmer
Ha fokus på frivillighet og brukermedvirkning
Mer forskning
Kreve god luftkvalitet for alle
Være tydelig i debatten om dyr i det offentlige rom
Være en pådriver for helsevennlige produkter
Arbeide for gode habiliterings-, rehabiliterings- og behandlingstilbud
Tilby god rådgivning, nasjonalt og lokalt
Sikre god opplæring av ansatte, tillitsvalgte og andre frivillige
Kreve tydelig og god merking av mat
Sette fokus på inneklima
Kreve tilrettelegging i skoler og barnehager
Legge til rette for økt aktivitet og engasjement
Fremme aktiviteter for barn og ungdom

Dette har NAAF oppnådd i 2020:
ADMINISTRATIVT
Koronasituasjonen medførte store omveltninger for administrasjonen. NAAFs hovedkontor i Oslo måtte stenge
tidlig i mars på grunn av smittesituasjon. De ansatte ble pålagt hjemmekontor. I de resterende månedene ble
kontoret kun benyttet av ansatte når oppgavene ikke kunne utføres hjemmefra. De ansatte utenfor Oslo var også
tidvis berørt av lokale restriksjoner, og var i perioder pålagt å arbeide hjemmefra.
Koronasituasjonen nødvendiggjorde utstrakt bruk av digitale verktøy for å kunne opprettholde drift.
NAAF var tidlig i gang med opplæring av ansatte i bruk av ulike verktøy og plattformer. Ansatte i regionene tok på
seg å lære opp tillitsvalgte og frivillige, slik at årsmøter og samlinger fortsatt kunne gjennomføres uten fysisk
fremmøte.
Det har vært et krevende år for organisasjonen med store begrensninger for aktiviteter og fysiske møter. De
ansatte har på imponerende vis funnet løsninger i en svært utfordrende situasjon og tilpasset seg raskt, slik at
forsvarlig drift har vært mulig gjennom hele året.
FORBUNDSSTYRET HAR BESTÅTT AV:
Forbundsleder

Atle Ruud

1. nestleder

Hege Sydnes

2. nestleder

Helene Stråtveit

Styremedlemmer

Hanne Sagerud
Lisbeth Nygård
Lena Eivik

Representant for NAAFU
Representant for de ansatte

Lina B. Salte
Kent Hart

Varamedlemmer, numerisk orden

Lisbeth H. Svendsen
Elen Valborg Vuolab
Ann Helen Sandal

Personlig vara for NAAFU
Personlig vara for de ansatte

Silje Tengs
Anna Bistrup
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POLITISK
I forbindelse med forslag til statsbudsjett 2020 leverte NAAF innspill til regjeringen på saker rundt
følgende kjernepunkter:
•
•
•
•
•

Viktighet av statlig finansiering av pollenvarslingen samt midler til NAAFs øvrige folkehelsearbeid
Nødvendigheten av et nasjonalt astma- og allergiprogram
Opprettholdelse og potensiell styrking av ordningen for behandlingsreiser til utlandet
Øremerkede midler til de fire regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
Nødvendigheten av forenkling og digitalisering av pollenvarslingen

NAAFs krav behandles av departementer og direktorater, av stortingskomiteer og Stortinget i plenum.
Vi vet at våre innspill vektlegges i myndighetenes videre arbeid.
Forbundet har representanter i flere utvalg, fokusgrupper og nettverk som er sammensatt av både
myndigheter og øvrige organisasjoner. Forbundet har hatt god mediedekning rundt flere av sine
fokusområder. NAAF har levert politiske høringssvar til ulike departementer og direktorater.
Disse høringssvarene gjenspeiler bredden i organisasjonens folkehelsepolitiske arbeid.
POLLENVARSLINGEN
NAAF leverer den daglige pollenvarslingstjenesten for Norge. Forbundet har etablert 12 pollenfeller rundt om i
landet og varsler seks pollentyper daglig, fra februar til midten av august. Tjenesten ble etablert i 1975 og er
senere utviklet til en landsdekkende varslingstjeneste. Forbundet har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i
Trondheim som sammen med Seksjon for ekstern kontakt i sekretariatet sørger for at varslingen til enhver tid
er oppdatert og tilgjengelig for publikum, medier og næringsliv.
RÅDGIVNINGSTJENSTEN
NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle. Den betjenes av helsefaglig personell samt fagsjef med særskilt
kompetanse på inneklima. Rådgivningstjenesten betjener henvendelser fra brukere, helsepersonell,
myndigheter og næringsliv via telefon, e-post og Facebook. Tjenesten er åpen alle virkedager, hvorav
onsdager er forbeholdt medlemmer av forbundet som vil snakke med helsefaglig rådgiver om mat, ernæring
og matallergier.
Etter utbruddet av Covid-19 i 2020 opplevde tjenesten en enorm pågang av henvendelser fra personer med
underliggende sykdommer og fra deres pårørende. Det hadde oppstått et enormt informasjonsbehov hos
befolkningen. Flere av myndighetenes opplysningstjenester var imidlertid i denne perioden så belastet at
mange som henvendte seg, måtte gi opp i ventekø eller ble avvist. I et forsøk på å møte informasjonsbehovet
omdisponerte NAAF ressurser for å styrke bemanningen av rådgivningstjenesten. Dette tiltaket ble delvis
finansiert med omsøkte midler fra Stiftelsen Dam. NAAF utvidet åpningstidene for telefonisk rådgivning, slik at
helsefaglige rådgivere var tilgjengelig alle ukedager. Det var i tillegg mulig å sende skriftlige henvendelser via
e-post eller Facebook. Rådgivningstjenesten var derfor tilgjengelig langt utover telefontid og vanlig åpningstid,
inkludert ettermiddager, kveld og helg. Samtalene hadde helsemessig betydning av både fysisk og psykisk
karakter. Det er ingen tvil om at NAAF i denne perioden ivaretok sitt samfunnsoppdrag og var en svært viktig
organisasjon - til stor hjelp for svært mange, inkludert myndighetene.
NAAFU
NAAFU var i 2020 fortsatt i en gjenoppbyggingsfase. De fikk en tøff start på året da planlagte
arrangementer ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Videreutvikling av NAAFU måtte derfor i stor
grad foregå digitalt. Styret i NAAFU har, tross forholdene, laget en god struktur og en plattform for det
videre arbeidet med NAAFU, inkludert en håndbok i styrearbeid for kommende styrer. De har gjennom
året arbeidet for ungdomsrettede aktiviteter i regionene.
AKTIVITETSLEIR
Den årlige aktivitetsleiren for barn og ungdom i alderen 10-15 år, som skulle ha vært arrangert i juni 2020, ble
avlyst grunnet koronasituasjonen. Som et alternativ ble det gjennomført en uke med digitale aktiviteter for
denne aldersgruppen.
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REGIONER, STORLAG OG LOKALLAG
Lokal og regional aktivitet og engasjement er et viktig fundament i organisasjonen. Regionene ble hardt
rammet av pandemien, da ingen fysiske aktiviteter kunne gjennomføres. Kreativiteten og viljen til å bruke
digitale plattformer var stor. Det ble gjennomført mange digitale aktiviteter. Alle de digitale aktivitetene
samlet organisasjonen, både tillitsvalgte, frivillige og ansatte, på en ny måte. Aktiviteter som tidligere kun
var forbeholdt en geografisk gruppe, kunne nå tilbys alle i hele organisasjonen.
KAMPANJER OG AKTIVITETER
Årshjul
NAAFs årshjul utarbeides og publiseres i forkant av hvert årsskifte. Dette gjelder for hele organisasjonen
og angir viktige merkedager, kampanjer samt nasjonale, regionale og lokale aktiviteter gjennom året.
Grunnet koronasituasjonen måtte en rekke aktiviteter endres og avholdes via digitale kanaler, mens
andre måtte utsettes eller avlyses.
Webinarer
Koronasituasjonen gjorde det nødvendig å tenke nytt og kreativt. Det var naturlig at mange av de planlagte
aktivitetene og samarbeidsprosjektene ble erstattet med digitale tilbud og tjenester. Det ble gjennom året
arrangert en rekke webinarer, med stor variasjon i tematikk, til stor glede for både eksisterende og potensielle
nye medlemmer.
Aksjonsuke
Aksjonsuken «Friskt liv med pollenallergi» var planlagt i april. Denne måtte dessverre avlyses grunnet
koronasituasjonen. Organisasjonen opplevde i dette tidsrommet en enorm pågang og var selv i en
krevende situasjon. Det var derfor ikke mulig å få gjennomført den planlagte aksjonsuken som en digital
aktivitet i 2020.
Parfymefri uke
I uke 43 ble det gjennomført en nasjonal kampanje for å fremme parfymefrie produkter. Grunnet
koronasituasjonen ble den i 2020 primært gjennomført gjennom digitale kanaler, med ulike aktiviteter og
konkurranser på Facebook.
Julekampanje
NAAFs julekampanje 2020 samlet inn midler til generell oppgradering av bygningene på Geilomo
barnesykehus. Under barnas habiliteringsopphold på Geilomo er det viktig at alle fysiske forhold er
tilrettelagt for å møte deres utfordringer. Det stilles derfor høye krav til bygninger, aktiviteter og utstyr.
Det kreves kontinuerlig oppgradering og vedlikehold for å oppfylle disse kravene.
STIFTELSEN DAM
I 2020 opprettet Stiftelsen Dam tre nye program i forbindelse med koronasituasjonen. Til sammen fikk NAAF
hele 10 prosjekter innvilget. I tillegg til de ekstra koronaprogrammene fikk NAAF innvilget 14 prosjekter
gjennom Stiftelsen Dam Ekspress, hvor det kun er stiftelsens medlemsorganisasjoner som kan søke.
Her kan man få støtte til små, enkeltstående prosjekter og tiltak, med fokus på lokal aktivitet og frivillighet.
NAAFs nasjonale lotteri
Samarbeidspartner for lotteriet er Windmill AS. Inntekter fra lotteriet utgjør et betydelig bidrag til NAAFs
økonomi. Driften er i tråd med alle bransjenormer. NAAF er medlem av Norges innsamlingsråd.
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Næringsliv
NAAF fungerer som rådgiver for en rekke næringslivsaktører. I tillegg til at vår kompetanse og erfaring er
etterspurt, sørger vi på denne måten også for at våre prinsipper, gode eksempler og kompetanse inkorporeres
i produksjonskjeder. Vi bidrar derved til å påvirke ulike bransjer og produsenter til å hensynta våre
sykdomsgrupper. Det ble i tillegg avtalt og prosjektert ulike samarbeidsprosjekter med aktører i
legemiddelbransjen. Også her ble flere av aktivitetene sterkt påvirket av koronasituasjonen. Noen av disse
måtte derfor utsettes, endres til digitale arrangementer eller avlyses.
FORSKNING
NAAF har gjennom året 2020 bidratt i flere forskningsprosjekter, både med brukerrepresentanter,
rådgivere og faglig ekspertise. Forskningsfondet for astma og allergi delte ut totalt 450 000 kroner,
fordelt på fire ulike forskningsprosjekter. Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2020 ble
tildelt Gülen Arslan Lied, for hennes mangeårige forskning på området matallergi og matintoleranse.
KOMPETANSEOVERFØRING
NAAFs faglige kompetanse er meget etterspurt i foredragssammenheng både innad i organisasjonen, i
helsesektoren, i kommuner og fylkeskommuner, samt i ulike fagmiljøer. Dette bidrar til å spre
kunnskapen organisasjonen besitter, videreutvikle faglige nettverk, å sikre NAAFs renommé.
GEILOMO BARNESYKEHUS
Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre
kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, medfødt hjertefeil samt lever- og nyresykdom.
Sykehusets beliggenhet på Geilo er langt fra tilfeldig og gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele
året. Barna introduseres for ulike aktiviteter og lærer å mestre de utfordringene som en kronisk sykdom
gir. Geilomo tilbyr et spesialtilpasset habiliteringsprogram for hvert enkelt barn. Et opphold varer i flere
uker, barna blir friskere og hele familien får fornyet kraft til å møte hverdagen.
Sykehuset og tilhørende bygninger eies i sin helhet av NAAF og leies ut til Oslo universitetssykehus
(OUS). OUS står for driften av sykehuset. NAAF står på denne måten selv bak en av landets viktigste
helseinstitusjoner for våre sykdomsgrupper. Utleieavtalen sikrer at sykehuset holder nasjonale faglige
standarder. Geilomo har et tverrfaglig personale med høy kompetanse og lang erfaring i
habiliteringsarbeid.
Forbundet har ansvar for kontinuerlig vedlikehold og jevnlig oppgradering av bygningsmassen og
fasilitetene. I 2020 ble blant annet vann- og avløpsnettet oppgradert, det ble installert nytt
ventilasjonsaggregat i gymnastikksalen, og man fikk byttet ut frittstående søppelkasser med nedgravde
avfallsbrønner. Dette er både kostnadsbesparende og gir mindre lukt og sjenanse.
Som følge av koronasituasjonen i 2020 ble sykehuset pålagt restriksjoner som medførte at tilbudet i
perioder var utilgjengelig eller av smittevernhensyn kun tilgjengelig for mindre pasientgrupper.
VALLE MARINA
NAAFs heleide datterselskap, Det Norske Helsesenter SA (DNH SA), eier størstedelen av
bygningskomplekset på helsesenteret Valle Marina, i nærheten av byen Arguineguin på sydspissen av
Gran Canaria.
Her eier DNH SA 57 leiligheter samt restaurant, kjøkken, helsehus med behandlingsbasseng,
konferanserom mm. I tillegg eier DNH SA ni leiligheter i leilighetsanlegget Loma Estrella i
Arguineguin.
DNH SA har avtale med Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, hvis
oppgave er å organisere og kvalitetssikre behandlingstilbud til personer med definerte kroniske
sykdommer i et varmt og solrikt klima. Ingen av de planlagte reisene ble gjennomført grunnet
koronasituasjonen.
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Grunnet koronasituasjonen ble Valle Marina stengt for publikum i mars 2020. Senteret forble stengt
ut året. DNH SA hadde i 2020 derfor minimalt med inntekter, mens det påløp utgifter til vedlikehold
og vakthold igjennom hele året. Det ble av den grunn ikke utbetalt utbytte til NAAF. Avsatt utbytte
ble motregnet som en reduksjon på lånet som NAAF har til DNH SA. Takket være god og solid
økonomi har DNH SA klart seg igjennom pandemien i 2020.
NETTSIDER OG UTGIVELSER
www.naaf.no har solide, høye besøkstall. I gjennomsnitt er over 20 000 unike brukere innom våre nettsider
per måned. I pollensesongen nær dobles dette antallet.
NAAFs tilstedeværelse i sosiale medier er fortsatt økende. Forbundet satser nå i all hovedsak på Facebook,
hvor NAAF har godt over 18 000 følgere. Denne er den største formidlingskanalen.
Koronasituasjonen utløste et enormt informasjonsbehov i befolkningen. Mange henvendte seg til NAAF for
å få svar på ulike problemstillinger knyttet til våre sykdomsgrupper og koronaviruset. Det var også naturlig
at denne tematikken opptok store deler av våre kommunikasjonsflater gjennom året.
For å møte informasjonsbehovet ble det kontinuerlig utarbeidet fagartikler, og i stor grad formidlet saker og
personhistorier som på en tydelig måte kunne besvare de hyppigst stilte spørsmålene.
I 2020 ble det utgitt fire utgaver av AstmaAllergi, med et opplag på 11.000. Hovedtemaene i bladet er astma,
matallergi, pollenallergi, eksem, kols og inneklima. Emnene varierer noe ut ifra årstiden.
Det ble sendt fem nyhetsbrev til tillitsvalgte i 2020. Dette er et noe lavere antall enn vårt mål. Det er imidlertid
en naturlig følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien.
NAAF har til enhver tid en mengde informasjonsbrosjyrer og trykksaker i omløp. Brosjyrer om astma, eksem,
pollenallergi og matallergi er populære hos brukere i helsetjenesten. I tillegg kommer trykksaker som
pollenkalender, inhalasjonsveiledere og liknende. Oversikt over utgivelser finnes på www.naaf.no/utgivelser.
Av miljø- og kommunikasjonshensyn er det et mål for NAAF over tid å begrense bruken av trykket materiell til
fordel for digital informasjonsflyt.
PRODUKTMERKEORDNINGEN – ASTHMA ALLERGY NORDIC
Som organisasjon er det viktig at vi aktivt arbeider for å stimulere til flere produkter uten unødvendige
og allergifremkallende tilsetningsstoffer. Forbundets produktmerkeordning har lenge vært et viktig
verktøy for å veilede forbrukere til å benytte mer helsevennlige artikler samt hjelpe industrien til å
satse på økt produksjon av denne typen varer.
En anbefaling vil si at produktet er uten eller ekstremt lavt på kjente allergener, hudirritanter og/eller
andre stoffer som vi vet kan påvirke helsen i negativ retning.
I 2018 ble den fellesnordiske produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic (AAN) lansert i samarbeid med
våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige. Overgangen fra vår nasjonale produktmerkeordning til AAN
har medført at en rekke produkter nå er gjort tilgjengelige også på det norske markedet. Stadig flere
produkter bærer nå det fellesnordiske merket, til fordel for både NAAFs målgrupper og norske forbrukere
generelt.
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Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat på NOK 5 501 990. Overskuddet legges til NAAFs egenkapital
som nå er på NOK 19 222 814.
Hendelser som har innvirket på resultatet:
+
Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping
+
Øremerkede midler til NAAF over statsbudsjett 2020
+
Gaver og arv
+
Nini og Arne Durbans astmafond
+
Gaver til NAAF gitt over medlemskontingentinnbetalingen
+
Prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam og fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vært godt over
budsjett
+
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med møter har vært minimale, og budsjetterte midler har
stått ubrukt
Rehabilitering på Geilomo barnesykehus
Færre inntektsgivende aktiviteter grunnet koronasituasjonen
Lavere medlemstall enn 2019
På grunn av koronasituasjonen er virksomheten på Valle Marina i NAAFs spanske datterselskap DNH SA
fullstendig nedstengt og har ikke hatt inntekter siden ultimo mars 2020.
Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.
Forbundets ledelse ser betydningen av stram økonomisk styring. Videre drift inneholder ingen store
utskeielser. Det prioriteres å nedbetale gjeld og å holde egenkapitalen på et sunt nivå.
Arbeidsmiljø
Administrativ ledelse har kontinuerlig søkelys på arbeidsmiljøet. Ledelsen har under koronasituasjonen hatt
fokus på å samle de ansatte digitalt. Det har vært arrangert mange forskjellige samlinger på digitale
møteplasser – i tillegg til trivselstiltak. For å ivareta de ansatte gjennom den ekstraordinære situasjonen har
verneombud, ansattrepresentant i arbeidsmiljøutvalget (AMU) HR-rådgiver og ledelsen hatt møter om
situasjonen hver 14. dag. HR-rådgiver har også gjennomført flere forenklede vernerunder med alle ansatte for å
sikre at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet til enhver tid blir ivaretatt. Dette fordi de fleste ansatte arbeider
hjemmefra. De ansattes innspill har vært viktige for ledelsen. Det har vært fokus på et tettere samarbeid
mellom alle ansatte uavhengig av arbeidssted.
Totalt sykefravær i 2020 var på 2,6 %.
Ytre miljø
Virksomhetens arbeid medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø
utover det som er normalt for denne type virksomhet.
Ansatte oppfordres til å benytte miljøvennlige transportmidler.
Likestilling
Forbundet arbeider for at det ikke skal forekommer diskriminering av noen art eller forskjellsbehandling
grunnet kjønn. Ved utgangen av 2020 var forbundets årsverk fordelt på 27 kvinner og syv menn.

8

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
163C5EDE24DF45BA81056EDDE9738F17

Oslo 18. april 2021
Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

Atle Ruud
Forbundsleder

Hege Sydnes
1. nestleder

Helene Stråtveit
2. nestleder

Hanne Sagerud
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