
Årsberetning 2016

Vi setter glutenfritt på dagsordenen!



Organisasjonens formål 
er på landsbasis å ivareta personer med glutenin-

toleranse sine interesser i samfunnet. Dette gjøres ved 
å ta vare på medlemmenes brukerkompetanse og bruke 
denne erfaring som basis for opplysende og rådgivende 

virksomhet for medlemmer, enkeltmennesker, myndigheter 
og fagmiljøer. Organisasjonen skal i sitt arbeide forene fag-

kompetanse og brukerkompetanse. 

Norsk cøliakiforening, NCF, skal være kontaktorgan mellom 
medlemmer og myndigheter, samarbeide med medisin-
ske og ernæringsfaglige miljøer, fremme forskning og ny 

kunnskap om fagfeltet og bidra til å utvikle gode og 
virksomme nasjonale og internasjonale kontaktledd.

NCF’s visjon:
Høy livskvalitet 

for alle med gluten-
intoleranse.
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I JANUAR deltok NCF på seminar om medietrender og arbei-
det med de nye nettsidene kom godt i gang. Årets første sen-
tralstyremøte gikk av stabelen på Gardermoen, og av saker 
nevnes oppstart av arbeidet for å finne fylkeslag til å arran-
gere landsmøtet i 2017, oppnevne medlemmer av fagrådet 
og ernæringsrådet, samt starte prosessen med forenkling av 
vedtektene. Generalsekretæren deltok på lederkonferansen i 
regi av Frivillighet Norge.

I FEBRUAR deltok NCF på konferansen «Utstyrt for framti-
den» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser, og på kurs i strategisk kommu-
nikasjonsplanlegging. I tillegg jobbet NCF med kommuni-
kasjonsplan internt i samarbeid med en innleid kommuni-
kasjonskonsulent. NCF dro også på bedriftsbesøk til Baker 
Hansens bakeri i Akershus, hvor vi bl.a. fikk en omvisning i 
det glutenfrie bakeriet. 

I MARS startet Hilde Lundekvam Gravdal som prosjektleder 
for NCF kompetanse ekstern. Dette prosjektet er NCFs stor-
satsning framover, og tar for seg å øke den glutenfrie kompe-
tansen blant fagpersoner. I tillegg begynte Lars André Johns-
rud som salgs- og markedskonsulent, og Mona E. Lindholm 
som økonomi- og administrasjonskonsulent. Sentralstyre-
møtet hadde sitt andre møte i midten av måneden hvor sen-
tralstyret hadde en markering av at medarbeider gjennom 
11 år, Gunn Ellen Svendsberget, ble pensjonist. 

I APRIL var ernæringsfysiologene i NCF tilstede på Cereal-
fagdagen ved NOFIMA, og de holdt også opplæring av mat-
kursledere i Fredrikstad. I tillegg stod de på NCFs stand på 
Fagforbundets NEFF fagseminar. De representerte også NCF 
på innspillsmøte hos Helsedirektoratet.

I MAI deltok NCF på det årlige møtet for de nordiske og bal-
tiske cøliakiforeningene i Finland. Fire representanter fra 
sekretariatet deltok. Prosjekter som «Eating Out» og lisen-
siering var de viktigste postene på programmet. NCF leverte 
også innspill om glutenfri mat til Helsedirektoratet, til «Ny 
handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)». I tillegg var 
det møte i ernæringsrådet hvor det ble laget handlingsplan 
og planlagt kurs. I slutten av måneden var det sentralstyre-
møte, hvor bl.a. NCF Østfold ble valgt til landsmøtearrangør 
2017.

I JUNI gikk NCF over til et nytt medlemssystem, OrgSys. 
Medlemssystemet gir NCF god oversikt og flere nye mulighe-
ter. Juni var for øvrig en svært travel måned for sekretariatet. 
Den nye nettsiden ble lansert. I tillegg var det fagrådsmøte i 
Bergen, hvor prosjektet «NCF kompetanse ekstern» ble pre-
sentert. NCF dro også på bedriftsbesøk hos produsenten Fria 
i Gøteborg. Ernæringsfysiologene deltok på Nordisk ernæ-
ringskonferanse i Gøteborg, og Kostforum, i regi av Diabetes-

forbundet, samt Frokostmøte om jod. I tillegg gikk det årlige 
Elverum-kurset av stabelen hvor hele sekretariatet bidro. Og 
sist, men ikke minst: NCFs forskningsfond tildelte kr 150.000 
til Eivind Ness-Jensens forskning på cøliaki.

I JULI tok NCF en velfortjent ferie.

I AUGUST deltok NCF ved åpningen av Jebsen-senteret for 
cøliakiforskning på Rikshospitalet. Medlemstilbudene «Sko-
lepakken» for barn og «NCF tar saken» ble lansert. Det siste 
er et nytt tilbud som skal hjelpe enkeltmedlemmer som har 
problemer med å nå fram, f.eks. med å få trygg og glutenfri 
mat på jobb, skole, barnehage osv. Det var også oppstart av 
matkurs, og NCF kompetanse ekstern arrangerte workshops 
for å utarbeide kursmateriell til ansatte på institusjoner, 
ansatte på skole/SFO og barnehage og kokker.

I SEPTEMBER startet NCF med sentralstyremøte og sam-
ling for bakeledere på Gardermoen. NCF holdt foredrag om 
ernæring i både Molde og Bergen, og deltok på kurs om poli-
tisk påvirkning hos Virke. NCF var også representert på faglig 
seminar og møte i AOECS i Warszawa. AOECS er paraplyorga-
nisasjonen for cøliakiforeningene i Europa. Fra NCF deltok to 
representanter. 

I OKTOBER hadde sekretariatet internseminar hvor hand-
lingsplanen for 2017 ble gjort ferdig. I tillegg ble landssty-
remøte og det årlige dagsmøtet Leverandørforum avholdt.  
På sistnevnte ble det holdt foredrag om utviklingen på det 
glutenfrie marked og globale trender ved AC Nielsen, og om 
FODMAP ved klinisk ernæringsfysiolog, Gry Skodje.
NCF kompetanse ekstern jobbet videre med kursmateriell, 
og avholdt to innspillsmøter for servitører og helsesøstre.

I NOVEMBER ble prisen for Årets glutenfrie bedrift delt ut. 
Drytech, som lager Real turmat, ble årets produsent. PULS 
Ditt værested på Gjøvik vant prisen for beste glutenfrie spise-
sted og Kjøkkenskapet i Kristiansand ble kåret til årets kon-
ditori. Representanter fra NCF deltok også på seminar om 
kommunikasjon i frivillige organisasjoner i regi av Frivillig-
het Norge. Og NCF holdt kurs for nye bakekursledere i Bodø, 
og holdt foredrag om ernæring for fylkeslagene i Vestfold, 
Oslo og Kristiansand. NCF var også representert på møte i 
Kostforum ved Nasjonalforeningen for folkehelse og møte 
med Likestillings- og diskrimineringsombudet om «cøliaki 
og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven». I NCF kompe-
tanse ekstern ble det avholdt flere workshops. Årets femte 
og siste sentralstyremøte ble arrangert på Gardermoen. 

I DESEMBER deltok NCF på seminar om «Inkludering/akti-
visering i skole, barn m/nedsatt funksjonsevne» på Litte-
raturhuset, og NCF kompetanse ekstern jobbet videre med 
arbeidsgrupper.

2016 – et år med fokus på vekst og kompetanseutvikling
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NCF jobber for å bedre livskvaliteten til våre medlemmer. I 
2016 har vi hatt fokus på hvordan vi kan løse denne oppga-
ven enda bedre. I korte trekk handler dette om medlemstil-
budet samt kunnskapen i samfunnet rundt oss. 

Likepersontjenesten sikrer at alle nye medlemmer blir kon-
taktet slik at de som ønsker det kan få personlig rådgivning. 
Bakekursene tilbyr sunnere alternativer, og nye oppskrifter 
implementeres i bakekursene. Bakekursene blir videre sup-
plert med matkurs. Begge kurskategoriene samles under 
betegnelsen «Det glutenfrie kjøkken». De første matkursene 
ble igangsatt i 2016

Det har vært jobbet aktivt for at medlemsarrangementene 
skal ha mer faglige innslag, og hvor i fylkene arrangemen-
tene skal holdes for å nå ut til flest mulig. Prosjektleder for 
NCF Kompetanse ekstern har via egne prosjektgrupper lagt 
grunnlaget for kurs for leger, annet helsepersonell, kokker, 
serveringspersonell, lærere og førskolelærere.

Medlemmenes bidrag
NCF er helt avhengig av medlemmenes bidrag. Over 300 fri-
villige har valgt å ta tillitsverv i en eller annen form. I tillegg 
til å gjennomføre sine oppgaver, deltar de fleste på opplæ-
ring og seminarer. De er engasjerte som:

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

• Kursledere bakekurs
Det ble gjennomført 82 bakekurs, med ca. 600 deltakere i 
2016. Kurslederne planlegger, ordner med ingredienser og 
gjennomfører bakekursene. 

• Kursledere matkurs
Det ble gjennomført opplæring for kursholdere, og det ble 
arrangert to testkurs. 

• Likepersoner
Personer som får en diagnose innen glutenintoleranse (cøli-
aki, ikke-cøliakisk glutensensitivitet, dermatitis herpetifor-
mis, hveteallergi) har ofte mange spørsmål og er usikre på 
hvordan de skal takle et glutenfritt kosthold. NCF tilbyr alle 
som melder seg inn i NCF, kontakt med en likeperson. Våre 
likepersoner kontakter mellom 1100-1200 personer i året. 

Medlemmene bidrar med over halvparten av NCFs inntekter. 
I 2016 utgjorde medlemskontingenten ca. 5,1 millioner kro-
ner og Landslotteriet over 1,2 millioner kroner. Dette utgjør 
basisen for driften av NCF. 

Medlemssituasjonen
NCF har en stabil tilgang av medlemmer og har de siste 
årene hatt en netto økning på ca. 200 medlemmer. Dess-
verre ble det i 2016 en netto reduksjon på 286. Per 31.12.2015 
hadde NCF 10086 medlemmer. I 2016 endret NCF med-
lemskategorier, hvor familiemedlemskap ungdom gikk ut og 
familiemedlemskap ble erstattet med husstandsmedlem-
skap. Flere familier valgte da å redusere antall medlemmer 
eller avslutte sitt medlemskap. 

Knut H. Peterson, 
Generalsekretær

Med fokus på livskvalitet Det ble 
gjennomført 
82 bakekurs, 
med ca. 600 

deltakere 
i 2016. 

Medlemsutviklingen: NCF har en jevn tilgang på medlemmer hvert år. 
I 2016 var det det en økning i antall utmeldinger.  
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Sentralstyret  

I juni 2016 trakk sentralstyrets leder seg, og nestleder Asbjørn Jørgensen overtok som leder. 
Som ny nestleder ble Laila Vigsø konstituert. I 2016 har sentralstyret bestått av:

Leder: ...........................................................Wenche Hoel Røine ..................................NCF Buskerud
Nestleder/Leder: .........................................Asbjørn Jørgensen ....................................NCF Nordland
Styremedlem/Nestleder: ............................Laila Vigsø .................................................NCF Hordaland
Styremedlem: .............................................Sissel Helene Larsen ................................NCF Telemark
Styremedlem:  ............................................Sigmund Svendsen ...................................NCF Rogaland
Styremedlem: .............................................Ambjørg Blikfeldt .....................................NCF Troms
Styremedlem: .............................................Bjørn Korsmo ............................................NCF Hedmark

1. vara: .........................................................Øivind Wabø ..............................................NCF Vestfold
2. vara: .........................................................Bente Cathrine Holm Sørheim ................NCF Hordaland
3. vara: .........................................................Marit Simonsen ........................................NCF Troms

Sentralstyret fra og med 24. oktober 2015: 

Wenche 
Hoel Røine

Ambjørg 
Blikfeldt

Laila Vigsø Bjørn KorsmoSigmund 
Svendsen

Asbjørn 
Jørgensen

Sissel Helene 
Larsen

Sentralstyret har i 2016 gjennomført 5 styremøter. 1. vararepresentant innkalles til alle møtene. Fra og med juni 2016 har 
også 2. vararepresentant vært innkalt. Det er behandlet 81 saker.

Sentralstyret har ved hvert møte behandlet status for handlingsplanen. Handlingsplanen er utarbeidet etter strategiplanen 
som er vedtatt av landsmøtet. I møtet i august foretok sentralstyret en evaluering av styrets arbeid, kommunikasjon og sam-
handling.
 

Æresmedlemmer  

NCF har 3 æresmedlemmer:

• Johan Ek ....................................................- em. dr. med.
• Nils Hovdenak .......................................... - prof. em. dr. med. 
• Berit Amundsen ....................................... - forfatter av den første boka om cøliaki

NCF Kompetanse
NCF har fokus på å gi tillitsvalgte og frivillige kunnskap, 
klare retningslinjer og gode arbeidsrutiner. Det arrangeres 
kurs for nye styremedlemmer, nye kursledere, nye likeper-
soner, valgkomiteer og instruktører til kurs for nydiagnosti-
serte. I tillegg gis opplæring til ansvarlige for fylkeslagenes 
nyhetsbrev. 

Målet med NCF Kompetanse er å gi alle tillitsvalgte kurs i 
sitt tillitsverv.

NCF kompetanse ekstern
NCF kompetanse ekstern er en av NCFs største satsninger. 
Prosjektet har som formål å heve kunnskapen om håndte-
ring av glutenfri mat og diagnostisering av cøliaki, og er delt 
inn i fire faser over en periode på 2 år, fra mars 2016 til mars 
2018.

Fase 1: Etablere prosjektgrupper
Fase 1 pågikk fra mars til juni 2016 og målet var å etablere 
prosjektgrupper. Det ble etablert fire prosjektgrupper for 
følgende faggrupper: «ansatte på skole, SFO og barnehage», 
«ansatte på institusjoner», «kokker» og «leger». Det ble i til-
legg etablert to innspillsgrupper for faggruppene «servitø-
rer» og «helsesøstre». Hver prosjektgruppe består av perso-
ner med relevant kompetanse, og totalt 27 personer er med 
som prosjektdeltakere, inkludert prosjekteier Knut H. Peter-
son og prosjektleder, Hilde L. Gravdal. 

Fase 2: Utarbeide kursinnhold 
sammen med prosjektgruppene
Fase 2 pågikk fra august til desember 2016, og målet var å 
kartlegge utfordringer og behov for de ulike faggruppene og 
utarbeide kursinnhold. Hver og en prosjektgruppe møttes 
tre ganger på workshop hos NCF høsten 2016. Innspillsgrup-
pene møttes én gang. 
Workshopene hadde følgende agenda: 
• Workshop nr. 1 i august/september: Prosjektgruppen  
 kartla utfordringer og behov for de ulike gruppene. 
 Hva trenger de ulike faggruppene av kunnskap i kurset?
• Workshop nr. 2 i oktober/november: Prosjektgruppen 
 godkjente forslag til rammer og struktur for kurset lagt  
 frem av prosjektleder, og videre arbeid med kursinnholdet.
• Workshop nr. 3 i desember/januar: Prosjektgruppen gikk 
 igjennom kursinnholdet så langt. Oppfylte lærings-
 målene, innholdet og metoden hensikten? 
 Gruppeoppgavene ble gjennomgått og det ble informert  
 om videre arbeid med kursene/prosjektet.

Fase 3 og 4 i 2017
Fase 3 omhandler å ferdigstille alt av kursmateriell (teo-
rihefter, Powerpoint, gruppeoppgaver), rekruttere frivil-
lige kursholdere og se på mulighet for sponsoravtaler til 
kursene. Fase 4 handler om å holde testkurs, opplæring 
av kursholdere og starte markedsføring av kurs. Fase 3 
og fase 4 vil pågå fra og med januar 2017 og frem til mars 
2018.

Utvikling av organisasjonen

Association of European Coeliac Societies (AOECS) har en 
Europeisk ordning for lisensiering av glutenfrie produkter. 
Produsentene får da rett til å sette crossed grain-symbolet 
på produktemballasjen. Hensikten er at de som kjøper pro-
duktene lett kan se at det er glutenfritt, og at de skal være 
helt sikre på at de trygt kan spise det. NCF er lisensgiver 
overfor norske produsenter. 

I mars 2016 ansatte NCF en medarbeider som skal jobbe 
aktivt ut mot markedet for å få flere norske produsenter til 
å lisensiere sine glutenfrie produkter. Ved utgangen av 2016 
hadde 27 produsenter lisensiert 202 produkter. 37 produkter 

er tatt ut av produksjon, så netto aktive produkter er 165. 
Samme positive utvikling rapporteres fra de fleste søster-
organisasjoner i Europa. 

NCF påser at de lisensierte produktene testes på et uavhen-
gig laboratorium minst én gang i året. Det skaper trygghet 
for forbruker å benytte lisensierte produkter. 

Det har vært jobbet med å finne muligheter for å ha infor-
masjon om lisensieringen, ute i butikkene. Vi har spesialt 
samarbeidet med Coop, og hatt dette som tema på Leveran-
dørforum som NCF arrangerer en gang i året. 

Lisensiering
NORSK
CØLIAKIFORENING
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NCFs medlemsundersøkelser viser at de to viktigste årsakene 
til at medlemmene ønsker å være medlem i NCF er: 
1. Å motta informasjon om og hvordan man lever 
 best mulig med glutenintoleranse. 
2.  Å støtte arbeidet NCF gjør i samfunnet for øvrig. 
 Dette er retningsgivende for NCFs tilbud og øvrige arbeider. 

Gjennom sine arrangementer er det fylkeslagene som møter 
medlemmene. Landsmøtet vedtok at 80 % av fylkeslagenes 
arrangementer skal være av faglig karakter. Dette er et viktig 
vedtak for å gi et tilbud som medlemmene etterspør. 
Fra NCF sentralt får medlemmene følgende tilbud:

www.schaer.com

Godt 
Brød Godt  

Liv

Godt Glutenfritt brød som aldri har vært frosset! Vi baker brødet med 

et høyt innhold av surdeig, quinoa, hirse, solsikke og linfrø. Dette gjør 

vi for å lage et brød med en fuktig konsistens og høyt fiberinnhold. 

Håndlaget med fersk deig, gjør at brødet smaker akkurat som det 

kom ferskt fra ovnen. Det er ikke frosset, slik at du kan nyte brødet 

direkte uten verken tining eller risting. Glutenfritt, laktosefritt, og  

hvetefritt. Produktet finner du i Fri For hyllen.

G
et h
vi fo
Hå
kom
dir
hve

Norsk cøliakiforening 3 - 2016

Nytt medlemstilbud:

NCF tar saken
Side 41  

Tredobling  
i antall barn 

med cøliaki 
Side 32

Vi tester

turmat  
Side 36

suppehøst  
Suppe – en middagsfavoritt        

Side 14

Fargerik

Norsk cøliakiforening 4 - 2016

Hva 
bringer 2017? 
Forskning, marked, 
samfunn
Side 48

Glutenfri 
hotellfrokost:
Vi har testet 
12 hoteller 
i 6 storbyer
Side 24

Bak og kom i 
julestemning  Side 14

Hva er 
den norske 

julebakst-
tradisjonen?

Årets 
glutenfrie 
produkter
Side 50

Våre sprøe knekkebrød er bakt i vårt eget lille knekkebrøds-
bakeri i Dalarna. Her møter nye ingredienser som bokhvete, 
teffmel og chiafrø, klassisk håndverk. Resultatet blir et herlig 
rustikt, gluten- og laktosefritt knekkebrød med fiber. Oppdag 
hele vårt sortiment i den glutenfrie hyllen.

FULL AV SMAK

FRI FOR GLUTEN
BAKT MED 
CHIAFRØ,

BOKHVETE 
OG TEFF

NYHET!

GLUTENFRI

Norsk cøliakiforening 2 - 2016

Barn: 
Spiller mengde gluten i kostholdet noen rolle?  Side 24

MALINFlink på glutenfritt: Om bakeglede – og sommerlige favoritter  Side 40

Hvetestivelse – elsket og hatet Side 6

Vi tester  lomper, hamburger- og pølsebrødSide 15

• Medlemsbladet glutenFRI
Artikler om kosthold, helse og forskning, faste barnesider, pro-
dukttester og leservennlig design har blitt godt mottatt fra 
medlemmene og annonsørene. Medlemsbladet kommer med 
4 utgaver i året. GlutenFRI har endret noe på design i 2016, da 
det ble innledet samarbeid med en ny designer.  

• Nettsiden www.ncf.no
Nettsiden oppdateres jevnlig, og her finner medlemmer og 
andre interessant stoff og nyttig informasjon. Medlemmer kan 
logge inn på medlemssiden, og her ligger mye ekstra informa-
sjon. Det ble besluttet i 2016 å etablere en ny nettside, og med 
den vil "Min side" utvikles ytterligere. Dette blir et viktig tilbud 
til medlemmene, og målsetningen er god kvalitet, brukervenn-
lighet og mye faglig stoff samt informasjon fra organisasjonen. 
Medlemssiden har også en egen del for frivillige i NCF. Her fin-
nes alt som bidrar til at den enkelte skal være kjent med sitt 
verv/rolle og organisasjonen.

• Nettprat
Leder i fagrådet, prof. dr. med. Trond S. Halstensen har hatt 
nettprat hver onsdag på www.ncf.no, mellom 18.00 og 20.00. 
Trafikken er stabilt høy, og sekretariatet har færre henvendel-
ser om medisinske spørsmål. 

• Second Opinion
Dette er et tilbud om en fornyet medisinsk vurdering til 
personer som mener de ikke har fått god nok vurdering av 
helsevesenet. Leder i fagrådet, prof. dr. med. Trond S. Hal-
stensen tar imot personer som ønsker en ny vurdering av 
mulig glutenintoleranse. 

• Nyhetsbrev
I forbindelse med skifte av nettside, ble fylkeslagenes nettsi-
der lagt ned. I stedet skal informasjonen fra fylkeslaget og ut 
til medlemmene gjøres som nyhetsbrev. Flere av fylkeslagene 
kom i gang i 2016. Øvrige fylkeslag vil få opplæring og komme 
i gang etter hvert. 

I 2016 ble det sendt tre nyhetsbrev til alle medlemmer som har 
registrert e-postadresse. I tillegg sendes nyhetsbrev til fylkes-
lagsstyrene, likepersoner og kursledere.

• Familiekurset på Elverum 
Familiekurset er et stort og populært arrangement. Deltakerne, 
både barn og voksne, deltar i lek, foredrag, bakekurs og andre 
aktiviteter. All mat er glutenfri. I tillegg til programmet, blir 
utveksling av informasjon mellom deltagerne viktig og nyttig. 
NCFU presenterer sin organisasjon for de eldste barna. For å 
demme opp den minskende søkerskaren til Familekurset, ble 
det i 2016 døpt om til Familiecamp på Elverum, og det ble også 
laget en ny logo som er brukt i markedsføringen.

• NCF tar saken er et nytt tilbud. Hensikten er å benytte styr-
ken i foreningen når et enkeltmedlem har problemer å nå frem 
på jobb, skole, barnehage osv. Tilbudet er godt mottatt av med-
lemmene og i 2016 mottok sekretariatet syv saker, hvorav fire 
jobbes videre med. 

• Økonomiske medlemsfordeler
Via medlemskapet i NCF får medlemmene også økonomisk 
gode tilbud på varer og tjenester. Oversikt over disse finnes på 
www.ncf.no

• Skole- og barnehagepakken
For å møte uforutsette situasjoner i skole og barnehage får 
medlemmer tilbud om en praktisk pakke – for å gjøre hverda-
gen enklere og tryggere.

Utvikling av medlemstilbudet
FAMILIEKURSET 

på Elverum er 
et stort og populært 

arrangement. 
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Hovedkampanjen
Hovedkampanjen i 2016 har vært «Takk for maten». 
Kampanjen retter seg mot større idretts- og kulturar-
rangementer. Fylkeslagene tok kontakt med arrangører 
og sjekket opp tilbudet av glutenfri mat. Dersom dette 
burde/kunne utvides, hadde fylkeslagene materiell og 
annen informasjon som kunne bidra til at arrangemen-
tet fikk et godt glutenfritt tilbud. Også denne kampanjen 
er forberedt og ledet fra sekretariatet, med frivillige i fyl-
kene som utøvende mot aktørene. 

Det var god aktivitet fra fylkeslagene, og flere fylkeslag 
spilte inn at kampanjen burde fortsette i 2017 også, da 
det er mange arrangementer i fylkene. 

Presse/media
Også i 2016 har NCF hatt mange henvendelser fra pres-
sen. Dette gjelder deltagelse i direktesendinger i radio, 
intervju til aviser og blader, samt levere faglig stoff til 
journalister som skriver artikler om glutenintoleranse. 

Politisk
NCF har hatt møter med Helsedirektoratet hvor kontakter 
ble knyttet og det ble enighet om at NCF stiller seg positiv 
til å delta i en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet. 
NCF har deltatt i følgende høringer:
• Ny handlingsplan, Helsedirektoratet
• Arsen i ris
• Berikning av matvarer, Mattilsynet

Tillitsvalgte og frivillige
NCF har over 300 tillitsvalgte og frivillige. De frivillige, 
bakeledere, matkursledere og likepersoner, står for 
den direkte kontakten med nydiagnostiserte og holder 
kurs. Kursene er rettet mot medlemmer, men er åpne 
for alle. 

Mange tillitsvalgte og frivillige har promotert sine aktivi-
teter i lokalpressen.   
  
Leverandører og produsenter:

• Hurtigmat-markedet
Det dukker opp nye varianter av glutenfrie produkter, 
men det helhetlige tilbudet lar vente på seg. NCF håper 
at nyutviklede kurs skal bidra til at flere aktører vil se 
mulighetene for å håndtere glutenfri mat. 

• Leverandørforum
Leverandørforum er et forum hvor NCF møter leveran-
dørene og de hverandre. De viktigste temaene er at NCF 
får informert leverandørene om planlagte aktiviteter og 
resultater av gjennomførte aktiviteter. Leverandørene 
kommer med spørsmål og innspill. Det er også foredrag 
av inviterte gjester. I 2016 var hovedinnslagene fra:
o Markedsanalyse- og meningsmålingsbyrå AC Nielsen: 
 Markedet generelt, utviklingen på glutenfritt marked, 
 globale trender
o Klinisk ernæringsfysiolog Gry Skodje: FODMAP - 
 nytt begrep i behandling av irritabel tarmsyndrom 

Leverandørforumet har god interesse blant leverandø-
rene, og antall deltakere har økt år for år. 

Register for spisesteder
Register for spisesteder, overnattingssteder og utsalgsste-
der på NCFs nettside, www.ncf.no har fått et nytt og mer 
hensiktsmessig design. Det ble jobbet videre med registe-
ret, og det er mottatt positive tilbakemeldinger fra flere av 
firmaene om kvalitetssikringen av registeret som NCF gjør. 

Utadrettede aktiviteter

Søknad om økonomiske midler

• Extra Stiftelsen
 Ph.d. i samfunnsmedisin, Eivind Ness, et doktorgrads- 
 stipendiat over 3 år. Prosjektet skulle undersøke fore-
 komsten av cøliaki i en ikke-selektert voksen befolk-
 ning, og ledsagende symptomer, mangeltilstander og  
 ko-morbiditet blant indivi dene som har påvist cøliaki.  
 Søknaden ble ikke innvilget. 

• NCF søkte Gjensidigestiftelsen om å dekke andre året 
 av prosjektstillingen for NCF Kompetanse Ekstern.
 Stillingen er for en periode på to år og det skal etable-
 res og starte opp kurs for ulike faggrupper. 
 Gjensidigestiftelsen innvilget ikke søknaden. 

Landslotteriet
Landslotteriet er en av NCFs viktigste inntektskilder. I 
2016 ble det solgt nesten 73 000 lodd, som er et godt 
resultat. Det ga NCF over 1,2 millioner i netto inntekt. 
Resultatet er ca. 100 000 mindre enn i 2015. Lotteri-inn-
tektene er veldig viktig for NCF. Det bidrar til at vi kan 
holde et høyt aktivitetsnivå for medlemmene og i arbei-
det i samfunnet rundt oss. Vi takker alle medlemmene 
som deltok i lotteriet.  

• Årets glutenfrie bedrift 
I 2012 ble prisen for Årets glutenfrie bedrift delt ut for 
første gang. Prisen skal være med på å stimulere aktø-
rene i bransjen og hedre de som utmerker seg. 

Prisen er delt inn i tre kategorier: Produsent, Spise-
sted og Konditori. I kategorien Produsent ble bedrif-
tene tilskrevet og bedt om egennominering, men for 
spisesteder og konditorier var det medlemmene som 
nominerte. 

Vinnerne i 2016 ble:
o Produsenter: ..........Drytech as (Tromsø) – Real turmat
o Spisesteder: ...................... PULS Ditt værested (Gjøvik)
o Konditori: ..................Kjøkkenskapet as (Kristiansand)

I juni 2016 gikk NCF over til et nytt medlemssystem, OrgSys, 
etter 6 måneders forberedelser. 

Medlemssystemet er tidsriktig og gir NCF god oversikt og 
flere nye muligheter. 

Nytt medlemssystem

Vinnerne av Årets glutenfrie bedrift, f.v.: Jørn Eilertsen (Drytech as), Monica Lereng 
og Marit Helene U. Olsen (PULS Ditt værested), Joronn Tveit (Kjøkkenskapet as). 
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Regnskap 2016

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER            2016             2015

Salgsinntekter ................................................................................................................ 1 565 635 .................................... 1 043 027 
Annen driftsinntekt ..................................................................................................... 10 462 370 .................................... 9 823 551

Sum driftsinntekter ..................................................................................................12 028 005 .................................10 866 577

Varekostnader ...............................................................................................................  1 174 338 .................................... 1 026 565
Lønnskostnad ................................................................................................................. 5 819 418 .................................... 4 081 831 
Avskrivning på driftsmidler ...............................................................................................47 260 .........................................11 200 
Annen driftskostnad...................................................................................................... 5 610 831 ...................................  5 799 912

Sum driftskostnader .................................................................................................12 651 846 .................................10 919 508

Driftsresultat ..................................................................................................................-623 842 .......................................-52 931

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER          

Annen renteinntekt ............................................................................................................48 754 .........................................77 743
Annen rentekostnad .............................................................................................................2 042 ...........................................1 227
Resultat av finansposter ....................................................................................................46 712 .........................................76 516

Ordinært resultat før skattekostnad ..............................................................................-577 130 .........................................23 586

Ordinært resultat ...........................................................................................................-577 130 ........................................ 23 586

Årsresultat ..................................................................................................................... -577 130 ........................................ 23 586

OVERFØRINGER           

Avsatt til annen egenkapital .......................................................................................................0 .........................................23 586
Overført ............................................................................................................................. 577 130  .................................................0

Sum overføringer ..........................................................................................................-577 130 ........................................ 23 586

Regnskap 2016

Balanse

EIENDELER       2016 2015     
                       
Anleggsmidler        
Immatrielle eiendeler ....................................................................................................... 411 000 ..................................................0
Sum immatrielle eiendeler .............................................................................................. 411 000 ..................................................0

Varige driftsmidler        
Driftsløsøre, inventar, o.a. utstyr ..................................................................................... 115 800 .........................................39 250
Sum varige driftsmidler .................................................................................................. 115 800 ........................................ 39 250

Finansielle driftsmidler
KLP egenkapitaltilskudd .....................................................................................................57 595 .........................................49 469
Sum finansielle anleggsmidler ......................................................................................... 57 595 ........................................ 49 469
 
Sum anleggsmidler .......................................................................................................... 584 395 ........................................ 88 719

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer ............................................................................................................... 414 145 ......................................  248 038
Andre kortsiktige fordringer ............................................................................................ 236 219 ....................................... 575 060
Sum fordringer ................................................................................................................. 650 364 ...................................... 823 098

Bankinnskudd, kontanter, o.l. ......................................................................................5 498 341 ..................................  7 061 670

Sum omløpsmidler .......................................................................................................6 148 705 ...................................7 884 767

Sum eiendeler ...............................................................................................................6 733 100 ..................................  7 973 486

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital ........................................................................................................ 3 182 116 .................................... 3 759 246
Sum opptjent egenkapital ...........................................................................................   3 182 116 .................................... 3 759 246

Sum egenkapital ...........................................................................................................  3 182 116 .................................... 3 759 246

Gjeld 
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser .............................................................................. 1 359 968 .................................... 1 359 968      
Sum avsetning for forpliktelser .................................................................................... 1 359 968 .................................... 1 359 968      

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld ................................................................................................................ 326 184 ....................................... 536 602
Skyldige offentlige avgifter .............................................................................................. 452 013 ....................................... 302 848
Annen kortsiktig gjeld ................................................................................................... 1 412 820 .................................... 2 014 822
Sum kortsiktig gjeld......................................................................................................2 191 016 ...................................2 854 272

Sum gjeld .....................................................................................................................  3 550 984 ...................................4 214 240

Sum gjeld og egenkapital .........................................................................................  6 733 100 ...................................7 973 486

Asbjørn Jørgensen
leder

Laila Vigsø 
nesteleder

Sissel Helene Larsen
styremedlem

Sigmund Svendsen
styremedlem

Ambjørg Blikfeldt 
styremedlem

Bjørn Korsmo 
styremedlem

Oslo, den 11.03. 2017
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Komiteer

Kontrollkomité
Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består i perioden 
2016 – 2017 av: 

Leder:  ........... Lars Even Olsen ...............NCF Buskerud
Nestleder: ..... Vibeke Haddal Lien .........NCF Troms
Medlem:........ Tove Astrid Kvarme ........NCF Oslo/Akershus
Vara: .............. Marit Svensen Stiegler ....NCF Hordaland

Vibeke Haddal Lien har trukket seg i perioden. 

Valgkomité
Valgkomiteen velges av landsmøtet og består i perioden 
2016 – 2017 av:

Leder: ............ Linn Eli Haugli Jensen .....NCF Hedmark
Nestleder: ..... Einar Grønnes..................NCF Møre og Romsdal
Medlem:........ Solrun Antonsen .............NCF Vestfold
Vara: .............. Helge Berg Andersen.......NCF Hordaland

Komité for Årets glutenfrie bedrift i 2016:
Leder: ............ Anette Årsland ................Sekretariatet
Medlem:........ Anne Betty Sødal ............NCF Sør-Trøndelag
Medlem:........ Bjørn Korsmo...................Sentralstyret
Medlem:........ Mona Johansen  ...............NCF Telemark
Medlem:........ Knut H. Peterson .............Sekretariatet

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.

Forskningsfondet for cøliaki
Forskningsfondet er en egen stiftelse, med styret som det 
øverste organ. Styret i Forskningsfondet for cøliaki vur-
derer om det skal deles ut midler til forskning, og hvis så, 
hvilke prosjekter som skal innvilges. Fondets kapital er per 
31.12.2016 på kr. 2.724.489,85.

Kapitalen er for liten til å kunne gi god og langsiktig avkast-
ning. Styret har henvendt seg til NCF med ønske om å bygge 
opp kapitalen til minimum 5 millioner kroner. Dette jobbes 
det med. 

Det ble delt ut 150 000 kroner i 2016 til ett forskningsprosjekt:
doktorgradsstipendiat Eivind Ness-Jensen. Hans prosjekt 
skal undersøke forekomsten av cøliaki i en ikke-selektert 
voksen befolkning, og ledsagende symptomer, mangeltil-
stander og ko-morbiditet blant individene som har påvist 
cøliaki.

Styret i forskningsfondet for 2015–2018 består av: 

Leder: Prof. dr. med. Ludvig M. Sollid, 
Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
Personlig vararepresentant: Prof. dr. med. Knut E. A. Lundin,
Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
Medlem: Overlege dr. med. Jarle Rugtveit, 
Barneavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Personlig vararepresentant: Dr. med. Niklas Stabell,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medlem: Dr. med Edda Olafsdottir, 
Haukeland Universitetssykehus
Personlig vararepresentant: Dr. med. Thomas Reiher,
Haukeland Universitetssykehus
Medlem: Klinisk ernæringsfysiolog Tiril Gaare Mikkesen, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Personlig vararepresentant: Klinisk ernæringsfysiolog 
Marie Wegge Nilsen, Vestre Viken – Bærum sykehus
Medlem: Klinisk sosionom Marit Edland,  
Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter
Personlig vararepresentant: Hanna Zitsell Sandven, 
Norsk cøliakiforening/NCF Buskerud

K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre (J CoDiRC)
Forskningsmiljøet ved UiO og OUS-Rikshospitalet ble tildelt 
18 millioner kroner over 4 år til forskning på cøliaki. 
Senteret åpnet 18. august. 

Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid og består av 
fem forskningsgrupper, hvor den ene ledes av professor 
Knut E.A. Lundin. Pasienter vil stå sentralt i forskningen 
hvor forskningsresultater skal omgjøres til praktisk 
pasientbehandling. 

Generalsekretær Knut H. Peterson i NCF sitter som medlem 
av «Patient advisory board» sammen med Heidi Urwin fra 
Coeliac UK. 

Fagrådet
Fagrådet har jobbet med videreutvikling av «muffinspro-
sjektet» (se under) for dobbeltblindet provokasjon. Det er 
avholdt to møter.

Fagrådets medlemmer utpekes av sentralstyret, og har i 
2016 bestått av:

Leder: ............ Trond S. Halstensen ..........prof. dr.med.
Medlem:........ Åsta Otteren Ellingsen ......ernæringsfysiolog
Medlem:........ Gry Skodje .........................klinisk ernærings 
                                                                    fysiolog
Medlem:........ Hanna Z. Sandven  ............brukerrepresentant
Medlem:........ Nils Hovdenak ...................prof. em. dr. med.
Medlem:........ Hans Kristian Holm ..........overlege dr. med.

Generalsekretær Knut H. Peterson er fagrådets sekretær.

• Muffinsprosjektet
Fagrådet har, sammen med Orkla Foods Norge, utviklet sjo-
kolademuffins som smaker det samme, har samme kon-
sistens og ser like ut, enten de inneholder gluten eller ikke. 
Hensikten er å ha produkter som kan benyttes som blind-
test for å diagnostisere personer med ikke-cøliakisk gluten-
sensitivitet. 

Protokollen ble godkjent av Etisk komité og er nå et fors-
kningsprosjekt. Det vil nå bli foretatt tester på Haukeland 
universitetssykehus i Bergen og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus i Oslo. 

• Fagrådet har engasjert seg i høringsuttalelser

• Artikler til medlemsbladet; glutenFRI
Fagrådets medlemmer har bidratt med faglige artikler i glu-
tenFRI.

Bakeskolerådet endres til ernæringsrådet
Bakeskolerådet har i 2016 endret navn til ernæringsrådet. 

Ernæringsrådet jobbet med blant annet testing av bake-
oppskrifter, revidering av bakehefter og utvikling av «Det 
glutenfrie kjøkken». Det har vært oppstart av matkurs for å 
høste erfaringer. 

Det er avholdt to møter. Ernæringsrådets medlemmer utpe-
kes av sentralstyret og har i 2016 bestått av:

Leder: ............ Johan Ludvig Brattås.........NCF Hordaland
Medlem:........ Ellen Ø. Sundbye ...............NCF Møre og Romsdal
Medlem:........ Asbjørg Gautesen ..............NCF Rogaland
Medlem:........ Solrun Antonsen ...............NCF Vestfold
Medlem:........ Helle Alfheim Vinje ...........NCF Nordland
Medlem:........ Turid Hjermann Dahl .......NCF Hordaland   

Lise Friis Pedersen i sekretariatet er ernæringsrådets sekre-
tær.

NCF Junior (medlemmer i aldersgruppen 0–14 år)
Styret for NCF Junior utpekes av sentralstyret. For å kunne 
arrangere styremøter uten å belaste med lang reisetid, 
kommer barnemedlemmene fra et avgrenset geografisk 
område. 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 fylkessty-
rer om saker som er viktige for gruppen 0-14 år.

Det er nå representanter for NCF Østfold som er medlem-
mer av NCF Junior-styret.

NCF Junior-styret har i 2016 bestått av:
• Hanne Ebeltoft Eriksen  .........................................Skjeberg
• Beatrice Ullern .......................................................Moss
• Jenny Marie Bråthner Foslund ..............................Moss
• Trine Ebeltoft ............................(voksen) ...............Skjeberg
• Cathrine Ullern ........................(voksen) ...............Moss

NCF Junior-styret legger frem egen årsberetning. 

Råd og styrer
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NCF er medlem av
Hovedorganisasjonen Virke

Frivillighet Norge
Association of European Coeliac Societies

Miljø
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Sekretariatet

Det ble i mars måned ansatt tre personer i sekretariatet: 
•  Mona Elisabeth Lindholm, økonomikonsulent, 
 erstatter Gunn Ellen Svendsberget som gikk av med pensjon
• Lars André Johnsrud, salgs- og markedskonsulent med ansvar 
 for lisensiering, register over spisesteder, firmaer som benytter 
 NCF som referanse og bidrar med annonsering
• Hilde Marie Lundekvam Gravdal, prosjektleder 
 NCF Kompetanse Ekstern

Sekretariatet har i 2016 bestått av:
Knut H. Peterson  .................................................. Generalsekretær
Anette Årsland  ............................................................Prosjektleder
Lars André Johnsrud ......................... Salgs- og markedskonsulent
Nina Sævik ............................... Informasjonskonsulent / redaktør
Kristin T. Stenerud .............................Kommunikasjonskonsulent
Lise Friis Pedersen ............................................. Rådgiver ernæring
Hilde Marie Lundekvam Bardal .................................Prosjektleder 
                                                                  NCF Kompetanse Ekstern
Ruth Sandring .......................................... Organisasjonskonsulent
Mona Elisabeth Lindholm...............Økonomi- og adm. konsulent 

Bedriftsbesøk
Sekretariatet har besøkt Baker Hansens bakeri, Akershus, 
i februar og den svenske produsenten Fria i Gøteborg i mai.

Kurs og seminarer
Representanter fra sekretariatet har vært tilstede på:
• Kurs i strategisk kommunikasjon, 
 Norsk kommunikasjonsforening
• Mediatrender, Kantar TNS
• Nordic Nutrition Conference i Gøteborg
• Cerealfagdagen, Nofima
• Presentasjonsteknikk, Virke
• Kostforum
• Seminar om jod
• Utstyr for framtiden, Nasjonal kompetansetjeneste 
 for barn og unge med funksjonsnedsettelse
• Politisk påvirkning, Virke
• Seminar om Google
• Kommunikasjon i frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge

Øvrig
• Stand på Klinisk ernæringsfysiologer, Keff konferanse
• Matstreif, utstilling i Oslo

Foredrag
Rådgiver ernæring, Lise Friis Pedersen har hold foredrag hos 
følgende fylkeslag: NCF Østfold, NCF Hordaland, NCF Møre og 
Romsdal, NCF Agder, NCF Vestfold og NCF Oslo og Akershus. 


