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Årsberetning for Norsk cøliakiforening 
 

Formål 
Organisasjonens formål er på landsbasis å ivareta interessene til personer med 

glutenintoleranse.  

Visjon 
Høy livskvalitet for alle med glutenintoleranse. 

Med fokus på livskvalitet 
NCF jobber for å bedre livskvaliteten til våre medlemmer. NCF har alltid fokus på hvordan vi 

kan løse denne oppgaven enda bedre. Dette handler i hovedsak om medlemstilbudet samt 

kunnskapen i samfunnet rundt oss.  

Likepersontjenesten er et tilbud til alle medlemmer som ønsker å få personlig rådgivning. 

Bakekursene tilbyr nå sunnere alternativer, og nye oppskrifter implementeres.  

Det har vært jobbet aktivt for å tilby medlemsarrangementer med godt, faglig innhold, og hvor 

i fylkene arrangementene skal holdes for å nå ut til flest mulig.  

NCF Kompetanse ekstern har holdt kurs for helsesykepleiere, kokker, serveringspersonell, 

lærere og førskolelærere, samt ansatte på institusjoner. 

Medlemmenes bidrag 
NCF er helt avhengig av medlemmenes bidrag. Mange tillitsvalgte og frivillige har promotert 

sine aktiviteter i lokalpressen. Og mange gjorde en formidabel innsats under kampen mot 

nye kutt i grunnstønaden. 

Tillitsvalgte og frivillige 
NCF har over 260 tillitsvalgte og frivillige. Frivillige fyller rollene som: 

• Medlemmer av fylkesstyrene – Det er ingen ansatte i fylkeslagene, styremedlemmene 
står for planlegging og gjennomføringen av aktiviteter og administrative oppgaver. 

• Kursledere bakekurs – I 2019 er det gjennomført 36 bakekurs med 332 deltakere. 
Bakelederne planlegger, ordner med ingredienser og gjennomfører bakekursene.  

• Likepersoner – se mer under 

• Kursledere for kurs for nye diagnostiserte 

• Kursledere for NCF Kompetanse – eksterne kurs 

Likepersonarbeid under utvikling 
Deler av likepersonarbeidet i NCF er under utvikling. Dette gjelder spesielt kontakten til nye 

medlemmer. I 2018 endret vi ordningen slik at de av de nye medlemmene som ønsket det 

kunne kontakte en av likepersonene i fylkeslaget. I velkomstmappen lå kontaktinformasjon til 

fylkets likepersoner. Erfaringene etter et år med denne ordningen var at svært få tok kontakt 

med en likeperson. I januar 2019 gjennomførte vi en spørreundersøkelse til alle som hadde 

meldt seg inn i 2018. Undersøkelsen ga mange klare svar på utfordringene, og i oktober 

gjennomførte vi en samling med likepersoner som behandlet spørreundersøkelsen og 

utarbeidet forslag til hvordan likepersontjenesten i NCF kan gjennomføres i tiden fremover. 

Forslaget behandles av sentralstyret og av landsstyret i 2020.  



I 2019 er det gjennomført 36 bakekurs med 332 deltakere. 

 

Medlemssituasjonen  
NCF har en stabil tilgang av medlemmer som normalt gir en netto økning. Nedgangen i 

2016, skyldtes i hovedsak at familiemedlemskap ble avviklet. Det var en liten økning i 2018, 

mens det i 2019 var en netto reduksjon på 336 medlemmer. Vi kan anta at dette delvis 

skyldes nedgangen i grunnstønaden.  
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Sentralstyret 
Sentralstyrene har i 2019 gjennomført 5 styremøter. Det er behandlet 73 saker. Av saker 

som sentralstyret har jobbet mye med over tid er saker til landsmøtet med bl.a. 

strategiplanen for 2020 – 2021. Videre har sentralstyret jobbet mye med å få prosjektet NCF 

2020 ferdig, ved å konkludere hva tilbudet til medlemmene skal være og hvordan den 

desentralisere organisasjonen skal være. Sentralstyret har på møtene behandlet 

regnskapsrapporter og status for handlingsplanen. Handlingsplanen er utarbeidet etter 

strategiplanen som er vedtatt av landsmøtet. 

 

Sentralstyret frem til landsmøtet i oktober 2019: 

Leder Asbjørn Jørgensen NCF Nordland 
 

Nestleder Laila Vigsø NCF Hordaland 

Styremedlem Sigmund Svendsen NCF Rogaland 

Styremedlem Bjørn Korsmo NCF Hedmark 

Styremedlem Anne-Britt Dragland NCF Oslo og Akershus 

Styremedlem Torill Aamodt NCF Buskerud 

Styremedlem Tarald Hole NCF Vestfold 

1. varamedlem Øivind Wabø NCF Vestfold 

2. varamedlem Anne Betty Sødal NCF Sør-Trøndelag 

3. varamedlem Sissel Michaelsen NCF Sør-Trøndelag 

 

Sentralstyret valgt på landsmøtet i oktober 2019: 

Leder Asbjørn Jørgensen NCF Nordland 
 

Nestleder Roger Slettås NCF Finnmark 

Styremedlem Anne Betty Sødal NCF Trøndelag 

Styremedlem Linn Eli Haugli Jensen NCF Hedmark 

Styremedlem Dag Inge Aae NCF Møre og Romsdal 

Styremedlem Sigmund Svendsen NCF Rogaland 

Styremedlem Øivind Wabø NCF Vestfold 

1. varamedlem Vibeke Haddal Lien NCF Troms 

2. varamedlem Sølvi Malmbekk NCF Nordland 

3. varamedlem Hege Elisabeth Hammersland NCF Vestfold 



Æresmedlemmer 
NCF har 2 æresmedlemmer: 

Johan Ek  em. dr. med 

Nils Hovdenak  prof. em. dr. med. 

 

 

Hedersprisvinnere 
I 2019 ble det i forbindelse med Norsk cøliakiforenings 45-års jubileum delt ut to 

hederspriser, henholdsvis til professor Ludvig M. Sollid og tv-kokk Wenche Andersen. 

 

Ludvig M. Sollid  
 

For sitt omfattende og banebrytende  

forskningsarbeid innen cøliaki! 

En stor honnør til Ludvig M. Sollid for hans  

fremragende forskning på cøliaki som har vært,  

er og vil bli til uvurderlig hjelp for svært mange  

mennesker. 

 

 

 

 

 

 

Wenche Andersen 
 

For å spre glutenfri matglede til  

de tusen hjem! 

En stor honnør til Wenche Andersen for at  

hun på en flott måte vektlegger og sprer  

bevissthet rundt det å tilrettelegge for  

personer med glutenintoleranse! 

 

 
 



 

Arbeidet med grunnstønaden 2019 
Det slo ned som lyn fra klar himmel da regjeringen i oktober 2019 varslet om nye drastiske 

kutt i grunnstønaden i statsbudsjettet for 2020. Sekretariatet satte umiddelbart i gang med å 

bekjempe dette kuttet, blant annet med hjelp fra Kruse Larsen, som kjenner de politiske 

prosessene og fremgangsmåtene. Det ble sendt henvendelser til samtlige medlemmer i både 

Arbeids- og sosialkomiteen, Finanskomiteen og andre relevante stortingspolitikere. Vi har 

deltatt i møter med de politikere som har godtatt invitasjonene våre, stilt på høring, sendt 

brev til arbeids- og sosialministeren, deltatt på NRK Debatten, snakket med journalister, 

henvendt oss til SIFO og skrevet pressemeldinger og debattinnlegg. Det var tyngre å få 

saker inn i media i 2019 enn i 2018, men det ble likevel mange flotte oppslag. 

I tillegg har vi sendt ut nyhetsbrev til medlemmer, og jevnlig oppdatert følgere på Facebook 

om hva som har skjedd underveis i prosessen. Våre medlemmer har sendt hundrevis av 

mailer til politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen, og forklart både media og politikere 

hvordan dette rammer dem og deres familie. 

Til tross for iherdig innsats både fra NCF sentralt og våre medlemmer lokalt, lyktes vi ikke 

med å snu regjeringen - som dessverre for oss i 2019 - var en flertallsregjering. 

Det nye vedtaket blir iverksatt fra 1. april 2020, og innebærer følgende reduksjoner: 

• barn 0-4 år skal få sats 1, mot tidligere sats 2, dvs. en reduksjon fra kr 1047 til kr 686 

per måned. 

• barn og unge fra 5-30 år skal få sats 2, mot tidligere sats 3, en reduksjon fra kr 1372 

til kr 1047 per måned.  

• voksne over 30 år skal få sats 1, mot tidligere sats 2, dvs. en reduksjon fra kr 1047 til 

kr 686 per måned. 

 

NCF 2020 
Stortingets besluttet at regionsreformen (sammenslåing av fylker og kommuner) skulle gjelde 

fra 1. januar 2020. Dette får også betydning for Norsk cøliakiforening. 

Sentralstyret igangsatte høsten 2018, en prosess som ble kalt NCF 2020. Prosessen skulle 

gi svar på to sentrale spørsmål: 

1. Hvilket tilbud skal Norsk cøliakiforening gi sine medlemmer? 

2. Hvilken organisasjonsform er best egnet for å gi dette tilbudet? 

Prosessen tok først tak i hvilket tilbud medlemmene skal få, og det ble gjennomført sentrale 

møter med frivillige og en medlemsundersøkelse. Tidlig i 2019 ble innspillene og resultatene 

fra spørreundersøkelsen samlet i et dokument, som nå er retningsgivende for arbeidet og 

prioriteringene i NCF.  

I april 2019 presenterte sentralstyret tre ulike organisasjonsmodeller for representanter fra 

fylkesstyrene. Disse ble diskutert og det ble også lansert en fjerde modell.  



I juni 2019 ble det holdt et ekstraordinært landsstyremøte, for å bestemme hvilken 

organisasjonsmodell landsstyret ønsket. Dersom landsstyret ønsket en annen modell enn 

fylkeslag, var det nødvendig med en behandling og vedtak på landsmøtet i oktober.  

Landsstyret besluttet med et stort flertall at NCF skal fortsette med fylkeslag. Vedtaket 

medførte ingen endringer i organisasjonen, og det var derfor ikke nødvendig å fremme en 

sak om dette på landsmøtet. 

Landsstyret vedtok også at fylkeslagene som skal slås sammen, skal bruke 2020 til å 

forberede dette, og at sammenslåingen gjelder fra 1. januar 2021.  

 

Landsmøte 2019 
I dagene 25., 26. og 27. oktober var over 100 delegater og observatører samlet til landsmøte 

i Bodø.  

NCF Nordland hadde gjort veldig gode forberedelser og kunne by deltakerne på et variert 

sightseeing-program og underholdning av god kvalitet både under åpningen av landsmøtet 

og under festmiddagen på lørdag.  

Strategiplanen er et av de viktigste dokumentene landsmøte vedtar. Dokumentet er 

landsmøtets satsingsområder for de neste to årene, som sentralstyret og resten av 

organisasjonen skal jobbe etter. Strategiplanen i helhet kan leses på ncf.no.  

Et annet punkt det knyttet seg spenning til var valgene, der det skulle avgjøres hvem som 

skal besette de sentrale vervene i NCF. Resultatet av valgene står i kapittelet «Råd, styrer 

og komiteer».  

 

Sekretariatet 
Basert på dokumentet «Tilbud til medlemmene», som ble utarbeidet i 2018, har det i 2019 

vært gjennomført endringer i ansattes arbeidsoppgaver.  

Sekretariatet har i 2019 bestått av: 
Knut H. Peterson, generalsekretær 

Sentrale arbeidsoppgaver: Daglig drift med ansvar for økonomi, ansatte og lokaler. 

Planlegging og oppfølging av sentrale møter. Saksforberedelse, protokollføring og oppfølging 

av vedtak for Sentralstyret, Landsstyret og Fagrådet. Overordnet ansvar for lisensiering, 

kontakt med fylkeslag, samt politisk og internasjonalt arbeid. 

Anette Årsland, prosjektleder 

Sentrale arbeidsoppgaver: Prosjektleder for diverse prosjekter samt NCFs årlige kampanjer, 

med utvikling av materiell som f.eks. filmer, brosjyrer og oppskriftshefter. Annonsesalg og 

utvikling av annonseporteføljen til glutenFRI og websiden. Holde kontakt med produsenter og 

distributører av glutenfrie produkter, ansvarlig for Leverandørforum. Generell 

medlemsinformasjon og service. Myndighet til å ta nødvendige beslutninger i 

generalsekretærens fravær.  



Lars André Johnsrud, salgs- og markedskonsulent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Lisensiering av glutenfrie produkter, kontakt med produsenter og 

leverandører, ansvar for produsentavtaler med NCF, oversikt over spisesteder på ncf.no. 

Utvikling av webinarer og videoer for medlemmene, it-support og kontakt for fylkeslag samt 

generell medlemsinformasjon og service. 

Kristin Stenerud, kommunikasjonskonsulent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Kommunikasjon og oppfølging av fylkeslag. Ansvar for å 

forberede og gjennomføre årlig kampanje og cøliakiuke sammen med Anette. Utvikling av 

webinarer og videoer for medlemmene. Politisk arbeid. Ajourhold av medlemsregister. 

Generell medlemsinformasjon og service.  

Lise Friis Pedersen, rådgiver ernæring 

Sentrale arbeidsoppgaver: Det glutenfrie kjøkken med drift og utvikling av bakekurs, samt 

opplæring og oppfølging av bakeledere. Familieleiren på Elverum, saksbehandling for 

Association of European Coeliac Societies (AOECS), NCFs ekspert i ernæringsspørsmål. 

Generell medlemsinformasjon og service.  

Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Eksterne søknader og rapportering til myndighetene, 

budsjettering og oppfølging av regnskapsrapporter, bilagshåndtering og reiseregninger. 

Ansvarlig for Landslotteriet. Sekretær for Forskningsfondet for cøliaki. Fadder for Knut R. 

Melhuus. Generell medlemsinformasjon og service. 

Ruth Sandring, organisasjonskonsulent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Oppfølging av medlemsregisteret, med inn- og utmeldinger, 

statistikker, uttak av lister og innbetalinger. Superbruker av Org.sys. Innkommende e-post. 

Håndtering av bestillinger og utsendelse av materiell. Påmeldinger til sentrale arrangement 

og møter. Generell medlemsinformasjon og service. 

Nina Sævik, informasjonskonsulent / redaktør 

Sentrale arbeidsoppgaver: Redaktør for glutenFRI, ansvarlig for utvikling av nettside, 

nyhetsbrev og app. Oppfølging av informasjonsmateriell, presse og media samt generell 

medlemsinformasjon og service.  

Tone Nyvold, kommunikasjonskonsulent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Intern og ekstern kommunikasjon. Web-ansvarlig og sosiale 

medier, informasjonsmateriell, presse og media, nyhetsbrev, politisk arbeid og podcast. 

Generell medlemsinformasjon og service. 

Hilde Marie Lundekvam Gravdal, kurskonsulent ekstern opplæring 

Sentrale arbeidsoppgaver: Etablering, utvikling og arrangering av kurs for ulike faggrupper i 

NCF Kompetanse Ekstern. Holder kurs, svarer på ernæringsspørsmål og bidrar med generell 

medlemsinformasjon og service.  

Line Bjørndal Gretland, salgs- og markedskonsulent, kurs 

Sentrale arbeidsoppgaver: Holde kurs, markedsføring og salg i Kompetanse ekstern. Sosiale 

medier, særlig Instagram. Utvikler markedsmateriell. Driver generell medlemsinformasjon og 

service. 



Knut Rødevand Melhuus, kontorassistent 

Sentrale arbeidsoppgaver: Gjøre i stand lunsj, forberede velkomstpakker, frankering. 

Vikariater 
På grunn av permisjoner i sekretariatet har Iselin Bogstrand Sagen og Julie Emblem Askim 

vært engasjert som vikarer. Tone Amundsen Nyvold har vært fungerende redaktør for 

medlemsbladet glutenFRI, i perioden april 2018 til april 2019. 

Nye medarbeidere 
For å styrke arbeidet med NCF Eksterne kurs, ble Line Bjørdal Gretland ansatt fra og med 1. 

september. I samarbeid med organisasjonen Helt Med, ble Knut Rødevand Melhuus ansatt i 

50 % stilling fra og med 1. september.  

Foredrag sekretariatet har holdt 
Ansatte i sekretariatet har holdt foredrag på arrangement i åtte av fylkeslagene. Tre foredrag 

om barn og rettigheter og sju om ernæring.  

 

NCF som brukerrepresentant i forskning 
Norsk cøliakiforening er brukerrepresentant i følgende forskningsprosjekter: 

K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre Knut H. Peterson 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4 Lise Friis Pedersen 

GRAIN-study, OsloMet, UiO, OUS og Det glutenfrie 

verksted 

Lise Friis Pedersen 

 

Kurs og seminarer 

Representanter fra sekretariatet har blant annet deltatt på videoredigeringskurs, 

fotokurskurs, kurs i presentasjonsteknikk samt ulike faglige frokostmøter og medlemsmøter i 

ulike organisasjoner vi er tilknyttet.  

 

Tilbud til medlemmer 

 

NCF Kompetanse – interne kurs 
NCF skal gi alle tillitsvalgte og frivillige kunnskap om vervet de har påtatt seg, klare 

retningslinjer og gode arbeidsrutiner. Det tilbys kurs og samlinger for bakeledere, opplæring 

av kursholdere og det utarbeides e-læringskurs for styremedlemmer, medlemmer i 

valgkomiteene og likepersoner. E-læringskursene introduseres våren 2020.  

 

Webinar 
For å gi alle medlemmer mulighet til å få se de samme foredragene, uansett hvor de bor i 

landet, begynte sekretariatet i 2018 med å filme to foredrag for medlemmer. Det viste seg å 

bli en suksess, og sekretariatet filmet derfor sju nye foredrag i november 2019. Disse filmede 



foredragene, som vi kaller webinarer, er gjort tilgjengelige for medlemsmøter i fylkeslagene. 

De skal også gjøres tilgjengelig for alle medlemmer på medlemssiden på ncf.no våren 2020.   

Foreleserne vi inviterte var Knut E.A. Lundin, Trond S. Halstensen og Linn Anne Bjelland 

Brunborg.  

Det er laget en presentasjon av alle webinarene som er sendt til fylkeslagene og 

sentralstyret. Denne inneholder presentasjon av forelesere, tittel på foredraget, foredragets 

innhold og tematikk, lengde og målgruppe.  

 

Medlemsbladet glutenFRI  
Medlemsbladet kommer ut fire ganger i året, og inneholder 

artikler om kosthold, helse og forskning. Bladet har også 

faste barnesider og produkttester, og man kan lese om 

kjente og ukjente profiler som har cøliaki eller lever 

glutenfritt. Leservennlig og fint design samt gode bilder har 

høyt fokus, noe som har blitt godt tatt imot av leserne. 

Opplaget på utgave 4 var på 11 700. 

 

Nyhetsbrev til medlemmer 
Nyhetsbrev er en viktig kommunikasjonskanal fra NCF 
direkte til medlemmene. Det sendes årlig fire nyhetsbrev til 
alle medlemmer som har registrert e-postadresse. 
Innholdet i to av nyhetsbrevene tilpasses etter hvilken 
livssituasjon/alder medlemmene er i. I tillegg sendes det nyhetsbrev til tidligere deltagere av 
kurs og til de som har vært medlem i 3 år, for å demme opp for medlemsflukt. Det er også 
jobbet med automatiserte nyhetsbrev, slik at nye medlemmer vil få god og rask informasjon. I 
tillegg til de faste nyhetsbrevene sendes det ut nyhetsbrev ved behov, som i kampen mot 
grunnstønaden. Da ble nyhetsbrevene brukt til å informere og mobilisere medlemmer.  

 

Nettsiden og Min side 
Nettsiden oppdateres jevnlig, og inneholder informasjon om glutenintoleranse, kosthold, 

helse og forskning. Siden inneholder også mange gode tips og råd og oppskrifter, og man 

kan lese om andre som har cøliaki eller lever glutenfritt. Som medlem kan man også logge 

inn på Min side og få tilgang til mye ekstra informasjon. Min side er et viktig tilbud til 

medlemmene, og målsetningen er god kvalitet, brukervennlighet og mye faglig stoff samt 

informasjon fra organisasjonen. Min side har også en egen del for frivillige. Her finnes alt 

som bidrar til at den enkelte skal være kjent med organisasjonen, hva som skjer og hvilke 

rammer som gjelder. I 2019 hadde nettsiden i snitt ca. 30 000 brukere i måneden.  

 

Økonomiske medlemsfordeler 
Via medlemskapet i NCF får medlemmene også gode tilbud på varer og tjenester. Oversikt 

over disse finnes på ncf.no . Det etableres stadig nye økonomiske medlemsfordeler. 

 

http://www.ncf.no/


Familiecamp på Elverum folkehøgskule 
Hvert år arrangerer NCF familiecamp i samarbeid med Elverum folkehøgskule i idylliske 

omgivelser. Denne leiren er et populært arrangement, med mange store og små deltakere, 

der lek og moro, foredrag, bakekurs og annet står i høysetet. All maten som serveres er 

glutenfri, noe som er en trygghet for deltakerne. Det sosiale og erfaringsutveksling er også 

en veldig viktig grunn til at campen er så populær. Både barn og voksne får nye venner, og 

alle vet hvordan det er å ha cøliaki. Her er det rett og slett godt å være.  

Det arrangeres også en glutenfri leverandør- og salgsmesse som deltakerne på 

ungdomsleiren og Familiecampen får glede av. Den glutenfrie minimessen markedsføres 

også eksternt, og trekker derfor noen besøkende utenfra i tillegg.  

 

 

 

             

 

 
 

Mange gode tilbud på den glutenfrie minimessen på Elverum! 

 

Utvikling av antall deltakere på Elverum Familicamp 

Etter en nedgang i antall deltakere fra og med 2012 og til 2016-2017 intensiverte vi 

markedsføringen av leiren blant annet i nyhetsbrev og i sosiale medier, noe som ga en solid 

økning i deltakerantallet!  

 

I 2015 var det 94 deltakere, 68 i 2016, 69 i 2017, 126 i 2018 og 146 i 2019. 



Second Opinion 
Dette er et tilbud om en fornyet medisinsk vurdering til personer som mener de ikke har fått 

god nok vurdering av helsevesenet. Sekretariatet videreformidler henvendelser til prof. dr. 

med. Trond S. Halstensen som vurderer innsendt materiell og planlegger evt. videre 

oppfølging. Håndteringen og oppbevaring av informasjon gjøres etter gjeldende regler for slik 

informasjon.  

 

NCF tar saken  
Dette er et tilbud til å benytte styrken i foreningen når et enkeltmedlem har problemer med å 

nå fram på jobb, skole, barnehage osv. i 2019 har sekretariatet bl.a. jobbet med å 

konkretisere mulighetene for militærtjeneste for ungdom med cøliaki og retningslinjer for 

karaktersetting i faget Mat og helse for de som baker glutenfritt.  

 
 

Åpne tilbud 
 

Nettprat 
Leder i fagrådet, prof. dr. med. Trond S. Halstensen, har hatt nettprat hver onsdag på 

www.ncf.no, mellom kl.18.00 og 20.00. Trafikken er stabilt høy, og sekretariatet har færre 

henvendelser om medisinske spørsmål. I 2019 hadde nettpraten totalt 493 henvendelser, 

mens den hadde 618 i 2018 og 553 i 2017 (se graf). Nettpraten holdes 40-45 ganger i året.   

 

 

 

 

 

Nettsiden  
Nettsiden ncf.no har også mye informasjon som er åpen for alle. Her er det oppskrifter, 

forskningsartikler og nettbutikk, for å nevne noe.  

 

553
618

493

2017 2018 2019

Antall henvendelser i nettpraten 
2017-2019



Register for spisesteder  
Register for spisesteder, overnattingssteder og utsalgssteder på NCFs nettside, ncf.no, er 

basert på tips og medlemmenes anbefalinger over hvor de føler at det er god kontroll på 

gluten og de kan spise trygt. Kartet over spisesteder på ncf.no vokser og får stadig nye treff 

og steder inn. I 2019 var det ca. 8500 treff, derav ca. 7200 unike treff. 

 

Sosiale medier  
NCF ønsker å kommunisere bredere ved å ta i bruk ny teknologi for å nå ut til flere personer 
og grupper med glutenintoleranse. 
 
 
Facebook 
Norsk cøliakiforening på Facebook vokser jevnt og trutt, 
og har ca. 12.000 følgere. Facebook har blitt en viktig 
kanal for kontakt med folk, det kommer stadig inn 
spørsmål direkte på melding, og vi jobber for at svartiden 
her skal bli så kort som mulig. Folk forventer raske svar i 
vår tidsalder.  
 

Instagram  

Instagram har vokst kraftig i 2019,  

og særlig satses det på Instagram stories.  

Disse «historiene» vises også på Facebook,  

og gir en fin effekt der også. 

You tube 
Norsk cøliakiforening har opprettet sin  
egen kanal, men er helt i startfasen her. 
 
 

 

Nettbutikk 
NCF har nå til salgs profilartikler og andre artikler relatert til NCF og glutenfri mat. Vi selger 

blant annet t-skjorter og hettejakker med NCF logo, kakespader og skilt merket «glutenfri», 

Sølja og Ki aktivitetshefter for barn, med mer. En oversikt over salgsartiklene finnes i 

nettbutikken på ncf.no.  

 

Skole- og barnehagepakken 
For å møte uforutsette situasjoner i skole og barnehage, får medlemmene tilbud om em 

praktisk pakke – for å gjøre hverdagen enklere og tryggere. Pakken består av en plastboks 

som det er lagt i informasjon, hefter og produkter fra kjente leverandører. I 2019 ble det solgt 

82 pakker, som er noe mindre enn i 2018 hvor det var 123 solgte pakker.  

 

Landslotteriet 
Landslotteriet er en svært viktig inntektskilde for NCF. I 2019 ble det solgt ca. 70.000 lodd 

som gav NCF 1,150 millioner kroner i netto inntekt. Inntektene fra lotteriet er en viktig faktor 

for at Norsk cøliakiforening kan holde kurs for eksterne grupper for å høyne kunnskapen om 



håndtering servering av glutenfri mat, gjennomføre kampanjer og arbeide opp mot det 

politiske miljøet. Vi takker alle medlemmene som bidro til lotteriet. 

 

Lisensiering 
Lisensiering Association of European Coeliac Societies (AOECS) har en Europeisk ordning 

for lisensiering av glutenfrie produkter. Produsentene får rett til å sette Crossed grain-

symbolet på emballasjen til sine lisensierte produkter. Hensikten er at de som kjøper 

produktene lett kan se at de er glutenfrie, og at de skal være helt sikre på at de trygt kan 

spise dem. NCF er lisensgiver overfor norske produsenter.  

NCF påser at de lisensierte produktene testes på et uavhengig laboratorium minst én gang i 

året, og at disse holder under 20 ppm (milligram per kilo) gluten. Det skaper trygghet for 

forbrukere å velge lisensierte produkter.  

Det har i 2019 blitt tildelt lisensnummer til 45 nye produkter, og det er også i 2019 kommet 

inn 4 nye produsenter som lisensierer (det er 19 produkter/varelinjer som har gått ut av 

produksjon). 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Norge følger vi samme økende trend som ellers, og det er nå oppe i  

ca. 21 000 lisensierte produkter totalt i Europa. 
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Utadrettede aktiviteter 
 

NCF Kompetanse Ekstern 
NFC kompetanse ekstern er en av NCFs største satsninger. Prosjektet har som formål å 

heve kompetansen om glutenintoleranse og glutenfri kost hos faggrupper som har mat som 

en del av arbeidshverdagen. I tillegg skal prosjektet bidra til å heve kompetansen om 

symptomer og diagnostisering av cøliaki hos medisinske faggrupper. 

 

 

  

 

Frivillige kursholdere 

Det er etablert kursholdere over hele Norge. Disse er medlemmer av Norsk cøliakiforening, 

og jobber som frivillig. Ved utgangen av 2019 så mangler det frivillige kursholdere i fylkene 

Nordland, Telemark, Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane.   

 

Oversikt over antall kursholdere i de ulike fylkene: 

Fylke/Opplæringssamling Antall kursholdere 

Akershus/Østfold/Oslo (felles samling i Oslo 
høsten 2017) 

11 

Buskerud 3 

Møre og Romsdal (en av kursholderne kan også 
holde kurs i Sogn og Fjordane) 

4 

Troms/Finnmark (felles samling i Tromsø) 2 i Troms, 3 i Finnmark 

Hordaland 6 

Rogaland 2 

Agder (to av dem kan også holde kurs i 
Telemark) 

5 

Trøndelag 3 



 
Gjennomførte kurs 2019 
I 2019 ble det holdt 22 eksterne kurs med totalt 241 deltakere. Det er fortsatt kurs for ansatte 

i skoler og i barnehager som det holdes flest av. Utviklingen siden testkursene i 2017 er slik:  

 

2017                                2018                                 2019 

 

 

 

Markedsføring av kurs 
I markedsføringen av kurs benyttes sosiale medier, e-post, annonsering og deltagelse 

fagseminar/årsmøter i organisasjoner. Det har fortløpende blitt hentet inn tips fra medlemmer 

om skoler, barnehager, restauranter, og helseinstitusjoner som vi bør kontakte og tilby kurs.  

I september ble Line Bjørndal Gretland ansatt. Line skal både holde kurs og jobbe med 

markedsføring av kursene. Vi har et godt produkt og mange kursholdere, så 

hovedutfordringen er å gjøre tilbudet godt kjent for potensielle kursdeltakere.  
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Hovedkampanjen: Finn cøliaki 
 
Mange barn går med plager som skyldes  
uoppdaget cøliaki, og våren 2018 startet vi  
arbeidet med kampanjen «Finn cøliaki».  
 
Denne kampanjen handlet om å finne og  
hjelpe flest mulig av disse barna, slik at de 
kan slippe plagene og få en bedret helse- 
tilstand og bedre livskvalitet.  
 
Det var gjort mye grunnarbeid, blant annet 
produksjon av filmer, brosjyremateriell, 
kampanjenettside, og arbeidet med  
spredning og publisering av materiellet fort- 
satte utover hele 2019. Til høyre er et bilde 
fra den 10 sekunders lange film-snutten  
som ble vist på ca. 500 legekontorer. 
 

 

 

Noen kampanjeaktiviteter: 

• Kampanjebrosjyren var bilag til barnelegeforeningens tidsskrift, Paidos 

(distribusjon til landets barneleger, ca. 200 barneavdelinger m.fl.) 

• Utdeling av brosjyrer/info v/stand på Helsesøsterkongressen, matmessen m.m.  

• Artikler og annonser i ulike aktuelle tidsskrifter, f. eks Mage & Tarm, Første Steg.  

• Jevnlige aktiviteter på sosiale medier og i glutenFRI (filmer, plakat, artikler) 

• Utdeling brosjyrer og plakat til skoler og barnehager lokalt  

• Div. nyhetsbrev til medlemmer, oppfordring til å bidra med spredning av info 

• Filmvisning på TV2 og TVNorge på reklamefrie dager i påsken og i pinsen 

• Visning av 10-sekunders filmsnutt på ca. 500 lege-/tannlegekontorer rundt om i landet  

Da det per i dag dessverre ikke gjøres noen systematisk registrering av antall barn med 

nydiagnostisert cøliaki hvert år, er det vanskelig å tallfeste de konkrete resultatene av 

kampanjen, men jevnt over har det vært mye fokus og synlighet på mange ulike arenaer. 

 

 



Leverandører og produsenter 
 

Årets glutenfrie bedrift  
Prisen «Årets glutenfrie bedrift» har blitt delt ut årlig siden 2012, og ble opprettet for å 

stimulere til et godt glutenfritt tilbud på markedet. Den deles ut i tre kategorier, og for 2019 

kåret priskomitéen følgende vinnere:  

• Produsent: Møllerens AS, Bergen 

• Konditori: Brustadbakeren, Stavanger 

• Serveringssted: ASIA Aker Brygge, Oslo 

Tildelingen av prisen for 2019 foregikk den 17. november og med representanter for alle 

vinnerne til stede. Nyheten om tildelingen ble publisert omgående både av vinnerne selv og 

av NCF via pressemeldinger, Facebook etc., og som vanlig kom det mye god respons også i 

vanlig media, f.eks. tv-innslag på TV Vest, nettaviser og bransjemedier.  

 

  

 

Fornøyde vinnere av Årets glutenfrie bedrift 2019. Bak fra venstre står  

Umidjon Shamirzaev og Tove Pedersen fra Brustad Bakeren og Lene Marie  

Hansen og King Joey Nielsen fra Asia Aker Brygge. Foran fra venstre sitter  

Henriette Thomsen og Martha Stokka fra Norgesmøllene AS. 

 

 

 
 



Leverandørforum 
Leverandørforum er et årlig arrangement der vi inviterer leverandører og produsenter av 

glutenfrie produkter til å møtes for å høre på ulike aktuelle foredrag relatert til 

glutenintoleranse og glutenfrie produkter. Årets møte foregikk den 31. oktober, og denne 

gangen var vi på Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo. Oppmøtet var bra - hele 19 firmaer var 

representert og fikk høre foredrag om potensielle farlige tilsetningsstoffer (v/Marit Zinöcker), 

om ikke-cøliakisk glutensensitivitet (v/fagrådsleder Trond Halstensen), og om glutenfritt & 

Brødskalamerket (v/Gunnar Bakke, BKLF). I tillegg fikk man et innblikk i arbeidet til 

bloggeren «Pappa uten gluten» og deres arbeid med bl.a. ny glutenfri bakebok.  

Responsen etter møtet bekrefter at det er verdifullt for denne gruppen å kunne samles på 

denne felles arenaen hos NCF.  

             

Internasjonalt arbeid og arrangementer 
 

Nordisk/Baltisk møte 

I 2019 ble møtet arrangert i Tallin i Estland 8.-9. mai. Norsk cøliakiforening deltok med Knut 

H. Peterson, Tone Amundsen Nyvold og Kristin T. Stenerud. Norsk cøliakiforening 

presenterte foreningens kampanjer og aktiviteter.  

 AOECS  

Generalforsamlingen i Association of European Coeliac Societies, AOECS, ble arrangert i 

Milano I Italia, 26.- 29. september. Fra Norsk cøliakiforening deltok Knut H. Peterson, Anette 

Årsland og Lars André Johnsrud. 

 

ICDS 

International Coeliac Disease Symposium (ICDS) ble arrangert i Paris 5.-7. september 2019. 

Norsk cøliakiforening deltok med Lise Friis Pedersen. 

 

Driftsfondet 
Driftsfondet er et fond som sentralstyret kan benytte. Fondet har følgende mandat: 

• Midler fra driftsfondet skal benyttes til sentrale kampanjer, kursaktiviteter og lignende  

• Sentralstyret gis fullmakt til å vedta bruk av midlene. 

• Bruken av midlene skal prosjektføres. 

• Eventuell bruk av midler gjennom året omtales i Norsk cøliakiforenings årsmelding 

I løpet av året er det benyttet kr. 222 269,- til å lage film for reklamefrie dager, videoutstyr, 

kurs og programvare.  

Inngående saldo Benyttet 2019 Saldo per 31.12 

kr 1 428 551,- kr 222 269,- kr 1 206 282,- 



 

Cøliakifondet 
Cøliakifondet er et fond som sentralstyret kan benytte. Fondet har følgende mandat: 

• Midler fra Cøliakifondet skal benyttes til å bedre diagnostiseringen av cøliaki, og spre 
kunnskap om cøliaki.  

• Sentralstyret gis fullmakt til å vedta bruk av midlene. 

• Bruken av midlene skal prosjektføres. 

• Eventuell bruk av midler gjennom året omtales i Norsk cøliakiforenings årsmelding. 
 

I løpet av året er det benyttet kr 93 380,- til markedsaktiviteter i kampanjen «finn cøliaki.no», 

med bl.a. bruk av skjermer på legekontor.  

Inngående saldo Benyttet 2019 Saldo per 31.12 

kr 889 115,- kr 93 380,- kr 795 735,- 

 

   

Forskningsfondet for cøliaki 
Forskningsfondet for cøliaki er en stiftelse. I 2019 ble det delt ut kr 250 000 totalt, fordelt på 

to forskningsprosjekter. Forskningsfondet avgir egen årsberetning, og NCF sekretariat har 

sekretærfunksjonen for Forskningsfondet for cøliaki. 

 

Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) 
NCFU er en selvstendig ungdomsorganisasjon for personer mellom 15 og 26 år. NCFU 

deltar på NCFs sentralstyremøter med tale og forslagsrett, og deltar med to delegater på 

NCFs landsmøte. 

 

Regnskap 2019 
Regnskapet for NCF blir lagt inn med signaturen til sentralstyremedlemmene 
 
 

Råd, styrer og komitéer 

 

Fagrådet 
Fagrådet består av personer med medisinsk- eller ernæringskompetanse. I tillegg er det en 

brukerrepresentant. Fagrådet behandler innkomne saker og fremmer egne saker. Det er 

avholdt 2 møter.  

Fagrådet har i 2019 engasjert seg i kampanjen «Finn cøliaki», arbeidet for å hindre 

ytterligere reduksjon i grunnstønaden og startet arbeidet med å etablere tilbud for 

diagnostisering i NCF regi samt planlegging av seminar for forskere i cøliaki i Norge. Flere av 



fagrådets medlemmer har bidratt med faglige artikler i glutenFRI. Sekretariatet ivaretar 

sekretærtjenesten for fagrådet.  

 

Fagrådets medlemmer utpekes av sentralstyret, og har i 2019 bestått av: 

Leder Trond S. Halstensen prof. dr.med. 

Medlem Gry Skodje klinisk ernæringsfysiolog 

Medlem Hanna Z. Sandven brukerrepresentant 

Medlem Hans Kristian Holm overlege dr. med. 

Medlem Birgitte-Elise Grinde Emken overlege dr. med. 

Medlem Linn Anne Bjelland Brunborg ernæringsfysiolog  

 
 

Kontrollkomité 
 

Kontrollkomiteens medlemmer frem til oktober 2019: 

Leder Bergsvein Brøske NCF Møre og Romsdal 

Nestleder Tove Astrid Kvarme NCF Oslo og Akershus 

Medlem Kåre Solberg NCF Vestfold 

Vara Laila Norén Røyseng NCF Hedmark 

 

Kontrollkomiteen valgt på NCF Landsmøte 2019:  

Leder Kåre Solberg NCF Vestfold 

Nestleder Bjørn Korsmo   NCF Hedmark 

Medlem Sissel Sørlie NCF Hedmark 

Vara Laila Norén Røyseng NCF Hedmark 

 

Valgkomité 
 

Valgkomiteens medlemmer frem til oktober 2019: 

Leder: Solrun Antonsen NCF Vestfold 

Nestleder: Henning Haugen-Nilsen NCF Oslo og Akershus 

Medlem: Sissel Sørlie NCF Vestfold 

Vara: Helge Berg Andersen NCF Hordaland 



Valgkomiteen valgt på NCF Landsmøte 2019: 

 

Leder: Laila Vigsø NCF Hordaland 

Nestleder: Ellen Valheim NCF Rogaland 

Medlem: Anita Skjøth NCF Buskerud 

Vara: Helge Berg Andersen NCF Hordaland 

 

 

Ernæringsrådet 
Ernæringsrådet jobbet med blant annet testing av bakeoppskrifter, revidering av bakehefter 

og utvikling av «Det glutenfrie kjøkken». Det er avholdt 2 møter.  

Ernæringsrådets medlemmer utpekes av sentralstyret, og har i 2019 bestått av: 

 

Leder: Bente Raknes NCF Møre og Romsdal 

Medlem: Tommy Abrahamsen  NCF Nordland 

Medlem: Marianne Hayes Antonsen Fagperson 

Medlem: Anne Karin Stokken  NCF Hordaland 

Medlem: Erica Wie Dia  NCF Sogn og Fjordane 

 

NB! På landsmøtet i Bodø i oktober 2019 ble det bestemt at ernæringsrådet skulle legges 

ned og erstattes av fokusgrupper. Sekretariatet ivaretar sekretærtjenesten for 

fokusgruppene. 

 

Komité for Årets glutenfrie bedrift 2019 
 
Leder:  Anette Årsland  Sekretariatet 

Medlem: Anne Betty Sødal NCF Sør-Trøndelag 

Medlem: Bjørn Korsmo   Sentralstyret 

Medlem: Bente Raknes   NCF Møre og Romsdal 

Medlem: Knut H. Peterson Sekretariatet 

 

 
 



NCF Junior 
NCF Junior (medlemmer i aldersgruppen 0–14 år). Styret for NCF Junior velges under 

familiekurset på Elverum. Styret har eget mandat, og arbeidet skal i tillegg være en lære-

arena i styrearbeid for barna. Styret i NCF Junior kan gi råd til sentralstyret og fylkesstyrer 

om saker som er viktige for gruppen 0-14 år. Ruth Sandring i NCF sekretariatet, har vært 

ansvarlig for styret. NCF Junior-styret legger frem egen årsberetning.  

NCF Junior-styret har i 2019 bestått av: 

• Marte Mortensen 

• Mathilde Gaustad  

• Mia Gaustad  

• Marit Ree Sivertsen 

• Miriam Wolff Farstad 

• Theodor Asplund 

• Vigdis Mæland  

• Emilie Øye 

• Alexandra Stenberg 

 

NCF er medlem av 

• Hovedorganisasjonen Virke 

• Frivillighet Norge 

• Association of European Coeliac Societies 

Miljø 

Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 

NCFs beretning for året 2019 er avgitt av NCFs sentralstyre. 

 

Asbjørn Jørgensen  Roger Slettås   Anne Betty Sødal 

leder    nestleder   styremedlem 

 

Linn Eli H. Jensen   Dag Inge Aae    Sigmund Svendsen 

styremedlem   styremedlem   styremedlem 

 

Øivind Wabø 

styremedlem 

 



Årsregnskap 2019 – elektronisk signert av sentralstyret 

 



 



 



 



 



 



 


