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1,5 millioner mennesker i Norge har astma, allergi eller overfølsomhet. 20 % av befolkningen har 
pollenallergi. 20-25 % av barn i Norge har eller har hatt astma innen fylte 16 år. Det finnes 
forskjellige grader av sykdommene, men mange er alvorlig rammet, hvilket i stor grad også 
påvirker omgivelsene, familie, skole, arbeidsplass etc. Sykdomsforekomstene vokser i et 
alarmerende tempo. Dette er en alvorlig situasjon.

Astma og allergier og relaterte sykdommer som eksem og kols, representerer komplekse og 
mangefasetterte medisinske og praktiske problemstillinger. For NAAF er det viktig å stimulere til, 
og kreve at myndighetspersoner, beslutningstakere samt opinion for øvrig, tar sykdommene på 
alvor, involverer brukere og berørte samt evner å handle på bakgrunn av den evidensbaserte 
kunnskap man har.

NAAF skal påvirke lokalt, regionalt og nasjonalt, både i forebyggende øyemed og for å hindre at 
sykdom forverres. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom:

Brukermedvirkning, medlemsaktivitet og engasjement
Det er brukerne som vet best hvordan det er å leve med sykdommene – den kompetansen skal 
vi dele med aktuelle aktører. Og det er ingenting som virker så effektivt som når våre 
medlemmer, og gjerne også andre frivillige, gjennomfører aktiviteter på forskjellig plan og viser 
ekte engasjement for saken.

Informasjonsformidling
Vårt forbund, og miljøer tilknyttet oss, har ledende kompetanse på våre områder. Å nå ut til 
resten av samfunnet med kunnskap og informasjon er svært effektivt for å belyse og høste 
sympati for våre saker.

Rådgivningstjenesten
En åpen rådgivningstjeneste, med statlig delfinansiering, er et viktig bidrag til folkehelsen. At 
staten setter en tjeneste som dette til NAAF, er en anerkjennelse av kompetansen i forbundet 
og den tilliten befolkningen har til oss som organisasjon. 

Behandlings- og rehabiliteringssentre
NAAF eier selskapet DNH SA, som eier og drifter Valle Marina på Gran Canaria. Hit kommer 
mange medlemmer, samt brukere gjennom Behandlingsreiser til utlandet til helsebringende 
opphold i en av verdens mest helsebringende klimasoner. I tillegg eier forbundet Geilomo, som 
gjennom et driftssamarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS HF), huser Geilomo 
barnesykehus. Forbundet støtter dessuten programmer for våre sykdomsgrupper i 
primærhelsetjenesten, og vi har ved flere anledninger hindret nedlegging eller oppløsning av 
viktige tilbud til våre grupper.



Økt forskning
Det er en stund igjen til vi fullt ut forstår alt om våre sykdomsgrupper. Veien dit er lang, og det 
er viktig å stimulere til forskning på områdene. NAAF er representert i mange store 
forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at vi deler ut midler 
gjennom vårt eget forskningsfond. 

Politisk påvirkning
I en skiftende politisk hverdag, med nedskjæringer, omprioriteringer og stadig nye reformer 
og løft, er det viktig å ha en sterk og tydelig røst i politiske kretser på alle plan. NAAF har 
gjennom årene fått gjennomslag for mange hjertesaker, men hviler ikke på laurbærene. 
Fornuftig helsepolitikk gir livskvalitet til våre grupper, samtidig som det sparer samfunnet for 
utgifter. 

Næringslivssamarbeid
NAAF skyr ikke privat kapital, da vi mener den kan være et viktig supplerende verktøy for å 
oppnå gjennomslag for våre saker. Å jobbe med industri og næringsliv for å inkorporere 
helseprinsipper gir verdi for alle parter, men vi skal aldri selge oss ut eller være til salgs. 
Eventuell økonomisk gevinst går rett tilbake til saken og styrker oss ytterligere. 

Produktmerkeordning
Om man påpeker at det finnes for mange unødvendige kjemikalier i hverdagsprodukter, må 
man også gjøre noe med det. Etter å ha drevet en nasjonal produktmerkeordning i mange 
tiår, har vi nå slått oss sammen med nordiske søsterorganisasjoner og lansert Asthma Allergy 
Nordic, med globale ambisjoner. Å oppmuntre og hjelpe industrien til å lage mer 
helsevennlige produkter er bra for våre grupper, men også for resten av samfunnet. Og igjen 
går inntjeningen direkte tilbake til saken og forbundets helsefaglige samfunnsoppdrag. 
Faglig integritet og prosesser som utelukker korrupsjon, er selvsagt for forbundet.



Astma og allergi skyldes både arv og miljø
Der én eller begge foreldre har én eller flere av sykdommene, vil risikoen for at barna også 
utvikler sykdommene øke. Det i seg selv gir økende forekomst. I tillegg påvirkes vi i 
økende grad av faktorer i miljøet vi lever i. Dette akselererer forekomstøkningen videre. 
Medisinske eksperter og miljøer peker på mange forskjellige faktorer som bakgrunn for 
astma og allergi. Som forbund identifiserer og fremhever NAAF fire konkrete faktorer vi 
mener er viktige å kjenne til: 

• Unødvendige kjemikalier i hverdagsprodukter
• Luftforurensning
• Dårlig inneklima
• Biodiversitetshypotesen – som peker på at man i minskende grad er i kontakt med den

naturlige bakterieflora immunsystemet trenger for å utvikle seg og fungere normalt

Av disse faktorene er det tre vi ønsker å jobbe videre med:

Unødvendige kjemikalier i hverdagsprodukter
Vi lever i et samfunn der alle de produkter vi omgir oss med, ikke minst produkter for 
personlig pleie, inneholder både nødvendige og unødvendige kjemikalier. Et kjemikalium 
er ikke nødvendigvis farlig i seg selv, det er den daglige eksponeringen over tid som kan 
skape utfordringer for immunsystemet. Lovgivningen setter visse grenser for hva og hvor 
mye vi kan eksponeres for i enkeltprodukter, men hensyntar ikke våre grupper. Av den 
grunn er det viktig å minimere bruken av, eventuelt utelate helt, de typisk unødvendige 
og/eller allergifremkallende stoffene.

Luftforurensning
Spesielt mennesker i tettbygde strøk i Norge påvirkes negativt av gass- og 
partikkelluftforurensning i luften vi puster inn. Også her er det snakk om 
eksponeringsverdier over tid som påvirker immunsystemet slik at man utvikler 
sykdommene. Av den grunn er det viktig å påpeke årsakssammenhenger, samt å 
redusere utslippene av slik forurensning.

Dårlig inneklima
Det moderne mennesket er mer inne enn tidligere, enten det er i hjemmet eller på 
arbeidssted eller utdanningsinstitusjoner. Det er flere faktorer i moderne bygg som 
gjør at inneklimaet ikke er optimalt. Typiske grunner kan være emisjon fra 
byggematerialer, dårlig ventilasjon, samt sterke dufter av forskjellige slag. Enkelte 
faktorer kan gi akutte reaksjoner hos mennesker med sykdommene, andre faktorer 
påvirker immunsystemet over tid. Av den grunn er det avgjørende å påse at inneklima 
der man oppholder seg mye, er på et sunt nivå.

Forbedring på disse feltene oppnår NAAF blant annet gjennom 
kunnskapsformidling, politisk påvirkningsarbeid, næringslivssamarbeid og 
brukermedvirkning i råd og utvalg både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
NAAF skal være en tydelig samfunnsdebattant i saker om universell utforming for å 
fremme våre medlemmers interesser. 

Det er et mål for NAAF å vokse som organisasjon. Dette innebærer blant annet: 
•Organisasjonsutvikling - flere medlemmer og frivillige, samt økt medlemsaktivitet
•Synlighet i samfunnsdebatten
•Gi råd og være en støttespiller overfor helsemyndighetene, blant annet gjennom
regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

•Utvidet internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling

www.naaf.no   naaf@naaf    tlf: 22 35 35 35
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