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 NCFs formål 

er å ivareta personer  
med glutenintoleranse  

sine interesser  
i samfunnet. 

NCFs visjon 
Et godt liv  

uten gluten. 
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OM NORSK CØLIAKIFORENING  
 
Norsk cøliakiforening er en organisasjon for deg som ikke tåler gluten. Vi er også til for alle 
berørte og de som ønsker å støttes oss. 
 
Foreningens formål er å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser ved å drive 
opplysende og rådgivende virksomhet. NCF er et kontaktorgan mellom medlemmer og 
myndigheter, fremmer forskning og ny kunnskap og fungerer som kontaktorgan i 
internasjonalt samarbeid. NCF samarbeider også med medisinske fagpersoner og kliniske 
ernæringsfysiologer. 
 
Den overordnede visjonen for NCF er "Et godt liv uten gluten".  
 
Foreningen er en landsdekkende organisasjon med 15 fylkeslag. NCF har ca. 10 000 
medlemmer, NCFU har i tillegg 1750 medlemmer. 
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STRATEGISKE PERSPEKTIV OG MÅL – KORT PRESENTASJON 
 
 

 
 
 

 
FORMÅL 
 
Vi arbeider for å ivareta interessene til personer med glutenintoleranse. Dette skal vi få til 
gjennom å  

● Gi medlemmene tilgang til produkter og tjenester som er til nytte i hverdagen, blant 
annet gjennom å videreutvikle fylkeslagene. 

● Gjøre det enkelt for medlemmene å få kontakt med frivillige og ansatte i foreningen. 
● Etablere og videreutvikle gode medlemsfordeler. 
● Rekruttere nye medlemmer med mål om en årlig netto medlemsvekst på 5 %. 
● Rekruttere og gi opplæring til nye og eksisterende tillitsvalgte og frivillige. 
● Være synlige i de viktigste fora og plattformer som medlemmene benytter. 
● Synliggjøre NCF i media og påvirke overfor myndigheter og i politikere. 
● Ha en balanse mellom inntekts- og kostnadsnivå og budsjettere for sikker drift. 
● Bruke våre ressurser på en best mulig måte. Roller, ansvar og aktiviteter må 

defineres til det beste for medlemmene. 
● Bidra til stadig mer forskning på cøliaki og glutenintoleranse. 
● Fremme forskning på langtidsvirkning ved eksponering av gluten. 

 
 

 

Et godt liv 
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medlemmer 

Opplæring og 
rekruttering av 
tillitsvalgte 

Synlighet i media 
og politiske fora 

Økonomisk sikker 
drift 

Fornuftig bruk av 
ressurser 

Sertifisering Kompetanseheving Forskning 

Ivareta interessene til 
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STRATEGISKE PERSPEKTIV 
 
Medlemsperspektivet – NCF vil: 

● Utvikle produkter og tjenester som er nyttige for medlemmene. 
● Sørge for en effektiv levering av tjenester til medlemmene. 
● Gi ulike tilbud til ulike medlemsgrupper som barn, pensjonister, nydiagnostiserte. 
● Sørge for at nettsiden til enhver tid er oppdatert og nyttig for medlemmene. 
● Gjennomføre kampanjer for å øke kunnskapen hos medlemmene. 
● Videreutvikle medlemsapp. 
● Sørge for å ha nok likepersoner som kan være til hjelp for medlemmene. 
● Sikre at alle personer er ivaretatt i organisasjonens tilbud uavhengig av hvor sensitiv 

den enkelte er for gluten. 
● Alle personer med cøliaki og glutenintoleranse skal ha tilgang til trygg og sunn 

glutenfri mat.  
○ NCF skal sikre at alle medlemmer kjenner til hvor de finner trygge og sunne 

glutenfrie alternativer    
○ NCF skal arbeide aktivt for å påvirke leverandører av glutenfri mat til å bedre 

næringsinnholdet i glutenfrie produkter 
○ NCF skal arbeide aktivt for at myndigheter bidrar til tryggere og sunnere 

glutenfrie produkter. Dette kan gjøres gjennom å ta i bruk nøkkelhullsmerking 
og brødskalamerking på glutenfrie produkter, samt i det offentliges 
kommunikasjon med næringen. 

○ NCF vil vurdere å se på merkeordninger generelt og om det er behov for 
revidering av innholdsmerking, slik at det blir tydeligere for forbruker hva som 
er trygg og sunn glutenfri mat» 

 
 
Samfunnsperspektivet 

• Lette en cøliakers hverdag gjennom opplysning og opplæring i samfunnet. 

• Skoleelever med cøliaki skal få et glutenfritt tilbud i alle sammenhenger der mat 
serveres. 

• Arbeidsliv 

• Glutenfritt tilbud på reise, f.eks. bensinstasjoner, fly, hotell etc. 
 
 
Økonomisk perspektiv – NCF vil: 

● Budsjettere for en sikker drift og balanse mellom inntekter og utgifter. 
● Øke utnyttelsen av våre midler og anlegg, der de frivillige og de ansatte i 

organisasjonen er de fremste ressursene. 
● Bruke våre frivillige på en best mulig måte. 
● Definere roller, ansvar og aktiviteter til det beste for medlemmene. 
● Øke inntekter ved å sørge for at alle fylkeslag søker aktuelle midler. 
● Søke på prosjektmidler for ulike prosjektinitiativ for å videreutvikle organisasjonen og 

tjenestene. 
● Øke medlemsmassen og sikre at vi beholder medlemmene i overgangen fra NCF via 

NCFU til NCF. 
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Internt perspektiv – NCF vil: 
● Jobbe for å sikre og øke grunnstønaden. 
● Sørge for at rådgiver i ernæring utøver samarbeid og tar initiativ overfor produsenter 

og leverandører, for å yte bedre service overfor medlemmene. 
● Gi kontinuerlig relevant opplæring til kursholdere for NCF Kompetanse og andre 

aktuelle frivillige og tillitsvalgte. 
● Jobbe for en sertifisering av spisesteder for å betrygge medlemmene ved kjøp av 

glutenfri mat  
● Jobbe for at alle fylkeslag har likepersoner som gjennomfører kurs, møter og 

arrangementer. 
● Fortsette med å videreutvikle og lansere digitale foredrag og nettforum som skal gi 

medlemmer og tillitsvalgte økt kunnskap og kompetanse. 
● Følge opp aktivitetene i fylkeslagene. 
● Gjøre det enkelt for medlemmene å få kontakt med både likepersoner i fylkene og 

ansatte i sekretariatet. 
● Skape partnerskap og kontaktnett med politikere og offentlig administrasjon, 

herunder de som jobber for oss, de som finansierer oss og de som utdanner 
helsepersonell. 

● Fremme forskning på langtidsvirkning ved eksponering av gluten. 
 

 
 
Lærings- og vekstperspektiv – NCF vil: 

● Utvikle og gi opplæring til ansatte, tillitsvalgte og frivillige. 
● Yte hjelp og støtte slik at styrearbeid kan forenkles. 
● Sørge for at likepersoners rolle, ansvar og oppgaver er definert. 
● Sørge for at fylkeslagene har en god og effektiv organisering og samspill både mot 

medlemmene og sekretariatet. 
● Jobbe kontinuerlig med å håndtere medlemmenes behov. 
● Satse på videre sertifisering og kompetanseheving av spisesteder. 
● Satse på videre kompetanseheving for eksterne faggrupper.  
● Innføre en felles kontoplan for fylkeslagenes regnskap slik at dette kan sammenstilles 

på en god måte for felles oversikt for foreningen. 
● Sørge for at medlemsapp blir tilgjengelig for dermed å kunne gi god og løpende 

informasjon til medlemmene. 
● Være synlig i de viktigste fora og plattformer som medlemmene benytter, for å 

lettere kunne nå eksisterende og fremtidige medlemmer. 

 
KRITISKE SUKSESSFAKTORER – HVORDAN SKAL VI NÅ MÅLENE 
 
Hva må vi gjøre for å beholde medlemmene? 

● Avklare forventninger og levere produkter og tjenester. 
● Gi gode økonomiske medlemsfordeler. 
● Offensiv kommunikasjon til medlemmene med informasjon, tilbud, arrangementer 

og tiltak. 
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● Synliggjøre hva som har blitt gjort for medlemmene og fellesskapet, for eksempel 
forskerkonferansen og matmesser. 

Hva må sekretariatet bidra med for at vi skal få inn alle søkemidler?(s. 7) 
● Søke på sentrale midler. 
● Veilede fylkeslagene i søkeprosesser. 

Hva må vi gjøre overfor serveringssteder, institusjoner, skoler/barnehager og produsenter 
● Bruke NCF kompetanse. 

Hvordan leverer vi tjenestene? 
● Sekretariatet leverer nasjonalt. 
● Fylkeslagene leverer lokalt.  
● Sekretariatet og sentralstyret legger til rette for erfaringsdeling mellom fylkeslagene. 

Hva gir økt verdi for medlemmene? 
● At vi leverer ut fra forventningene. 

Hvordan skal vi sikre utvikling og kompetanse? 
● For å kunne rekruttere tillitsvalgte må vi sørge for å tilby relevante kurs og 

tilstrekkelig informasjon. 
● Sørge for en bred og sammensatt kompetanse i styrene, blant annet ved å definere 

ønsket kompetanse blant styremedlemmene. 
 
 
 

NØKKELTALLSINDIKATORER – INDIKATORER FOR OPPFØLGING 
AV KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
 

● Budsjett 
● Handlingsplaner 
● Medlemstall 
● Synlighet i media 
● Medlemstilfredshet 
● Dataanalyser 
● Antall deltakere på arrangement, både sentralt og lokalt 
● Antall klikk, likes etc. 
● Evalueringsskjemaer 
● Politisk gjennomslag for viktige saker. 
 

 
 


