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Eirin Myrdal Ulvåg 
(10) har cølliaki og blir 
svært syk om hun får i 
seg gluten. Nå reage-
rer moren på at det 
igjen skal kuttes ned i 
stønaden.
Trine rognli

«I Norge har vi et fantastisk sys-
tem som gjør at om uhellet tref-
fer så får vi medisiner til barna 
våre gratis. Vi tar det som en 
selvfølge at det skal være sånn. 
Det er en av grunnene til at fle-
re enn meg betaler skatt med 
glede. Det er med på å jevne ut 
sosiale forskjeller og ivaretar 
fremtiden. Dette er velferdssta-
ten på sitt beste! I hvert fall for 
de barna som er såpass «heldig» 
å ha en sykdom som ikke må re-
guleres av kosthold.»

Dette skriver Caroline Myrdal 
i et lengre innlegg på Facebook-
siden til Norsk Cøliakiforening 
forum. 

I statsbudsjettet for 2020 vil 
regjeringen kutte i stønaden for 
alle som får støtte til fordyret 
kosthold på grunn av cøliaki og 
ikke-cøliakisk glutensensitivi-
tet. De som i dag får sats 2 vil få 
sats 1, dvs. en reduksjon fra kr 
1047 til kr 686. Barn og unge (5-
30 år) som i dag får sats 3 vil få 
sats 2, og gå ned fra kr 1372 til kr 
1047 i måneden.

Dette synes Myrdal er svært 
skuffende.

Mat som medisin
Eirin Myrdal Ulvig hadde vært i 
dårlig i form lenge, før hun for 
tre år siden fikk diagnosen cøli-
aki. Sykdommen gjør at den ti 
år gamle jenta blir svært dårlig 
om hun får i seg produkter med 
gluten.

– Hun får store magekramper, 
kan få feber og blir sittende på 
toalettet resten av kvelden. 
Hun blir rett og slett svært syk.

– I tillegg har det langtidsvir-

kende negativ effekt på mage 
og tarm om hun ikke er forsik-
tig med maten. Da vi var på sy-
kehuset hadde hun nesten in-
gen tarmtotter igjen. Og vi vet 
at det kan føre til kreft og store 

Må betale sju ganger så mye for et brød til datteren - ellers ...

blir hun alvorlig syk

oPPForDrer: Caroline Myrdal (t.v) oppfordrer alle til å signere oppropet mot å kutte i støtten til dem med cøliaki. Selv har hun en datter 
med den autoimmune sykdommen, Eirin Myrdal Ulvåg (t.h).  Foto: PrIVat

skader på kroppen om hun ikke 
holder seg til glutenfri mat, sier 
mamma Myrdal.

Hun forteller at hun og man-
nen selv har økonomi til å holde 
hverdagen for dattera glutenfri, 
men hun er bekymret og skuf-
fet for andre. For det er en stor 
prisforskjell i matvarer med og 
uten gluten. Kostnaden er noe 
Myrdal gir eksempel på i inn-
legget:

«Vi får stønad for å dekke noe 
av medisinen. For glutenfri mat 
er dyrt. Minst 2–3 ganger dyrere 
enn glutenholdige varer. Til ek-

sempel koster ett glutenfritt 
brød på 500 gram 50,40 kr – det 
vil si kilospris på 100,80 kr. Et 
vanlig brød med samme næ-
ringsinnhold har en kilopris på 
11,79 kroner. Det er 755 % i pris-
forskjell. Du synes kanskje at 
11,79 i kilospris var lite for et 
brød og tenker at du betaler 
mer? Det kan helt sikkert stem-
me det også – men forskjellen 
her er at det ikke finnes noe bil-
ligere alternativ for dem som 
spiser glutenfritt.»

Myrdal skrev innlegget for å 
få flere til å signere oppropet 

mot kutt i stønaden, og forteller 
at hun har fått mange tilbake-
meldinger og mange har delt 
innlegget.

– Det mest frustrerende er at 
dette er en sykdom, og maten 
er medisinen. Det er mange 
som har engasjert seg og signert 
oppropet etter jeg la ut innleg-
get, og jeg har fått mye støtte. 
Jeg håper dette blir tatt på al-
vor. Det handler om medisin til 
syke barn, sier hun.

(NTB): Konsumprisindek-
sen (KPI) økte med 0,5 
prosent fra august til 
september. En prisøkning 
på klær og sko bidro til 
oppgangen, mens lavere 
strømpriser trakk ned.
Fra september i 2018 til sep-
tember i år steg konsumprisin-
deksen med 1,5 prosent, mens 
tolvmånedersveksten i kjer-

neinflasjonen KPI-JAE økte 0,1 
prosentpoeng til 2,2 prosent i 
samme periode, ifølge tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppgangen skyldes blant an-
net økte priser på klær og sko 
med 7 prosent. Det var også 
prisoppgang på møbler, bolig-
tekstiler og flyreiser.

I motsatt retning trakk strøm-
prisene og prisene på biler. In-
kludert nettleie var det en pris-

nedgang på strøm på 3,2 pro-
sent fra august til september, 
mens bilprisene falt med 1,6 
prosent.

Prisnedgang på mat
Det ble også målt prisnedgang 
på matvarer med 0,6 prosent.

Direktør Ingvill Størksen for 
Virke dagligvare sier at nedgan-
gen i matvareprisene er større 
enn ventet, til tross for at det er 

vanlig at prisene går ned i for-
bindelse med typiske til-
budsperioder som påske, jul og 
skolestart.

– De siste 7 årene har vi sett 
en svak nedgang i matprisene 
fra august til september. Ned-
gangen på hele 0,6 prosent er 
relativt høyt for denne måne-
den, sammenlignet med tidli-
gere år, sier hun i en pressemel-
ding.

Høyere priser på klær og sko dro prisveksten opp


