
HANDLINGSPLAN 2023-2025

Denne handlingsplanen konkretiserer 
arbeidet for landsmøteperioden 2023-2025



I landsmøteperioden 2023 – 2025 skal NAAF arbeide for å styrke rettighetene til
våre sykdomsgrupper. Vi skal synliggjøre aktuelle problemområder gjennom bruk
av både media og politiske prosesser, og kreve nødvendige endringer og god
tilrettelegging. NAAF skal påvirke lokalt, regionalt og nasjonalt, både i
forebyggende øyemed og for å hindre at sykdom forverres. Vi skal være en
inkluderende organisasjon og arbeide for økt mangfold, og for at ingen som er
berørt av våre sykdommer, skal oppleve utenforskap eller føle sykdommen sin
som stigmatiserende.  

I denne perioden skal vi oppnå disse målene ved å fokusere på følgende
hovedpunkter: 

Medlemsvekst og inntjening
NAAF skal fokusere på medlemsvekst i ethvert organisasjonsledd. Vi skal markedsføre
oss mot relevante målgrupper og gjennomføre årlige kampanjer for å øke
medlemsmassen. Vi skal formidle gjeldende medlemsfordeler og hele veien søke å
fremforhandle nye, relevante fordeler for våre medlemmer. I landsmøteperioden skal
NAAF se på nye muligheter for inntjening og innsamling.

Brukermedvirkning  
NAAF skal arbeide for å verve likepersoner og brukerrepresentanter, som på vegne av
pasienter og pårørende kan representere NAAF i ulike råd og utvalg. Vi skal gi god
opplæring og oppfølging, og på den måten sikre at NAAFs brukerperspektiv er ivaretatt
på både individnivå, tjenestenivå og systemnivå. 

Tilby god rådgivning, nasjonalt og lokalt 
NAAF skal være et supplement til det 
offentlige helsevesenet ved å tilby en 
nasjonal rådgivningstjeneste innen våre 
sykdomsgrupper, med noen fordeler og 
prioriteringer forbeholdt medlemmer. 
Tjenesten skal holde et høyt faglig nivå, 
med tilsatte rådgivere innen helsefag, 
biologi, kjemi, inneklima, mat- og 
ernæring. NAAF skal arbeide for at det i 
statsbudsjettet fortsatt øremerkes midler
til tjenesten. Vi skal formidle kunnskap og
 erfaring internt i organisasjonen og 
arbeide for å gjøre tillitsvalgte, likepersoner
og brukerrepresentanter trygge i sine roller, 
slik at de kan fungere som viktige rådgivere
 på regionalt og lokalt nivå. 



Fysisk aktivitet og trening
NAAF skal arbeide for at det i hver region 
finnes tilbud som stimulerer medlemmene 
til fysisk aktivitet og trening, samt sørge 
for at tilbudene er tilpasset de ulike 
målgruppene som NAAF representerer. 
Dette er viktig for både fysisk og psykisk 
helse. Vi skal formidle gode råd om 
medisinering og tilrettelegging av 
aktiviteter og bidra til at lungesyke i disse 
sammenhengene i størst mulig grad skal 
kunne fungere på lik linje med andre.  

Forskning 
NAAF skal bidra til økt kunnskap om astma, allergi og relaterte sykdommer. Vi skal
etterspørre og kreve ytterligere forskning innen disse områdene, formidle resultater og
fremheve eksisterende og pågående forskning som har relevant tematikk. 

Gode habiliterings-, rehabiliterings- og behandlingstilbud
NAAF skal arbeide for at de som er berørt 
av våre sykdomsgrupper, lever så 
fullverdige og gode liv som mulig. Vi skal 
arbeide for midler til fortsatt drift og 
utvidelse av våre habiliterings-, 
rehabiliterings- og behandlingstilbud på 
Geilomo og Valle Marina, og de regionale 
sentrene for astma, allergi og 
overfølsomhet (RAAO), samt formidle og 
markedsføre disse tilbudene mot alle 
relevante aktører, og gjøre dem kjent for 
våre pasientgrupper. Vi skal arbeide for en 
helhetlig plan for Valle Marina, og for at 
alle NAAFs organisasjonsledd skal velge 
dette som det foretrukne reisemålet for
 turer til utlandet.  

Frivillighet og engasjement 
NAAF skal sørge for god opplæring og oppfølging av de tillitsvalgte. Opplæringen skal
handle om styrearbeid, økonomi, NAAF som organisasjon samt etiske- og økonomiske
retningslinjer. Forbundsstyret skal jevnlig holde digitale informasjonsmøter for alle
tillitsvalgte. NAAF skal årlig gjennomføre landsomfattende kampanjer, der alle
organisasjonsledd inviteres til å delta. Kampanjene skal oppmuntre til frivillig
engasjement blant medlemmer og aktive i organisasjonen. Vi skal markere de årlige 



merkedagene som er mest relevante for vår strategi og våre fanesaker, eksempelvis
verdens astmadag og 17.mai, og på den måten stimulere til engasjement og aktivitet på
regionalt og lokalt nivå. Oversikt over de ulike merkedagene skal publiseres i eget årshjul
på NAAFs nettsider i forkant av hvert årsskifte. Alle lokallag og storlag skal få egen e-
postadresse med [navn]@naaf.no. 

Ungdom og unge voksne 
NAAF skal ha et eget organisasjonsledd 
for ungdom og unge voksne (NAAFU), 
hvor NAAFs medlemmer i denne 
aldersgruppen skal kunne møte andre i 
samme situasjon, ha det hyggelig sosialt 
og samtidig lære mer om sine egne og 
andres plager. Sammen med 
ungdomsorganisasjonen skal NAAF 
arbeide for at det legges til rette for 
aktiviteter og samlingspunkt for disse 
aldersgruppene, både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Vi skal arbeide for at 
deres rettigheter synliggjøres og styrkes, 
og sikre at de involveres i prosesser og 
avgjørelser som berører dem. 

Kreve tilrettelegging i skoler og barnehager 
NAAF skal arbeide for en godt tilrettelagt hverdag for alle barn som er berørt av våre
sykdomsgrupper, både på skole og i barnehage. Vi skal kreve at deres rettigheter er kjent
og ikke brytes, og fungere som en konstruktiv rådgiver for både skole, barn, elever og
foresatte. 

Være tydelige i debatten om dyr i det offentlige rom
NAAF skal arbeide for at personer med dyreallergi i minst mulig grad eksponeres for
dyrehår.  

NAAF skal være tydelig i å fremme retten til å benytte offentlige rom og transportmidler
uten å få økte helseplager, og sikre at lovfestede rettigheter er kjent og opprettholdes
gjennom å påpeke og påklage lovbrudd.  

Kreve god luftkvalitet og inneklima for alle 
NAAF skal være en aktiv pådriver for å bedre den lokale luftkvaliteten i norske byer. Vi
skal kreve at luftforurensning utendørs reduseres til et nivå som minst overholder
grenseverdiene i forurensningsforskriften. NAAF skal vise til sammenhengen mellom
inneklimaproblemer i norske bygg og helseproblemer. 
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