Referat Hovedstyremøte 1. desember 2020
Til stede:

Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes og Per Gjertsen, Egil Egge, Bjørn Garlimo,
Hans-Fredrik Donjem og Peder Gjermundsen.

Forfall:
______________________________________________________________________________

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Lilloe-Wall deltok på sak
3/9 og Janicke Mathisen deltok på sak 4/9.
__________________________________________________________________________________

Tidspunkt:

Tirsdag 1. desember 2020, kl. 10.00-13.05

__________________________________________________________________________________

Sted:

På Teams

__________________________________________________________________________________

Jan Oldenburg deltok på møtet kl. 12.00 til 12.20 for å informere om sin forskningsstudie på
PSA-prøver. Dette vil være hovedsaken i julenummeret av PROFO-nytt.

Saksliste møte nr.9/2020:
1/9-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/9-2020

Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 8. oktober
Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/9-2020

Økonomistatus
Per Gjertsen gikk gjennom regnskapsrapporten pr oktober, prognosen for
2020 samt forslag til budsjett 2021.
Vedtak: Styret tok gjennomgangen av regnskapsrapporten og prognosen til
orientering. Forslag til budsjett ble godtatt med de endringer som fremkom i
møtet. Utbetalingen av styrehonorar vil gjennomføres som vedtatt på møtet.

4/9-2020

Medlemsrapport
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Janicke Mathisen gikk gjennom en oppdatert medlemsrapport.
I tillegg presenterte hun forslag til Årets julegave: Medlemskap i
Prostatakreftforeningen. Det består av gavemedlemskap for støttemedlemmer for 2020 og 2021 til 300,- og gavemedlemskap for
hovedmedlemmer for tilsvarende periode til 450,-. Kjøper man
gavemedlemskap i PROFOs nettbutikk mottar man et nedlastbart julekort.
Hovedstyret vil få tilsendt den oppdaterte medlemsrapporten.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen av medlemsrapporten til orientering
og støttet forslaget til gavemedlemskap. Nyhetsbrev med informasjon om
gavemedlemskap vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

5/9-2020

Forslag om avvikling av PROFO Finnmark
Daniel Ask presenterte henvendelsen fra lokallagsleder. Dag Utnes har vært i
kontakt med medlemmer i Alta. Det er ingen som pr i dag som har meldt seg
villig til å stille i styret.
Vedtak: Daniel Ask og Dag Utnes fikk mandat til å kontakte lokallaget i Tromsø
for å avklare mulighetene for en sammenslåing av de to lokallagene.
Sekretariatet kontakter Per-Einar Fiskebeck med kontonummer for overføring
av lokallagets midler til PROFO sentralt.

6/9-2020

Mustasjekampen 2021
Andreas Hole gikk gjennom den utsendte presentasjon til punktet. Han viste
til møter med Lars Bönnelyche i Tre Kronor Media. De har vært sentrale for å
få Schibsted på banen i Sverige. Tre Kronor stiller seg positive til å bistå PROFO
gjennom sitt kontaktnett i Schibsted i Sverige overfor Schibsted i Norge.
Det er reklamebyrået NEW som har bidratt med rekruttering av kjendiser,
profesjonelle bilder, etc. i Sverige. Den faglige kvaliteten av kampanjen i er
mye basert på arbeidet til NEW.
Kanselisjefen Göran Hellberg i Prostatacancerforbundet forslår at PROFO
legger opp til provisjonsavtaler det vil si prosentbaserte avtaler.
Torsten Tullberg, kampanjeleder i den svenske kampanjen, er meget god med
tanke på innsalg overfor bedrifter når det gjelder hva som er fordelene for
samarbeidspartnerne ved å bli en del av kampanjen.
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Vedtak: Hovedstyret ønsker at det inngås provisjonsbaserte avtaler med
firmaene ovenfor. Det vil bli møte i arbeidsgruppen for næringslivssamarbeid
16. desember for gjennomgang av status.

7/9-2020

Fosså-undersøkelsen om strålebehandling
Andreas Hole orienterte om bakgrunnen for punktet og de utsendte
underlagene.
Han sa videre at han har informert Fosså at han vil holde i finansieringen
overfor sponsorer. Hole presenterte budsjettet og selve prosjektet har en
budsjettramme på ca 200 000,-.
Vedtak: Hovedstyret vil at PROFO tar eierskap i dette prosjektet.

8/9-2020

Forslag til møteplan våren 2021
Det tas forbehold om at listen nedenfor kan justeres med tanke på
smittesituasjonen og muligheter for å avholde fysiske møter.
AU-møte: 13. januar
Hovedstyremøte: 28. januar
AU-møte: 24 februar
Hovedstyremøte: 18. mars
AU-møte: 13. april
Hovedstyremøte: 29. april
Landsmøte: 30. april
Vedtak: Forslag til møteplan ble godkjent.

9/9-2020

Tilbakemelding fra regionene
Representantene ga en oppdatering av aktiviteter og møter i de ulike
regionene. Koronasituasjonen legger fortsatt begrensninger på antallet fysiske
treffpunkter og har ført til mange avlysninger.
Styret ønsker at informasjon fra PROFO til lokallagene og medlemmer merkes
tydelig med «Nyhetsbrev» og at denne informasjonen sendes ut en gang pr
måned inkludert en oppsummering av aktivitetene i hovedstyret.
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Daniel Ask oppfordret Egil Egge til å kontakte Per Morten Holmen ang
oppfølgning av lokallag når det gjelder medlemsverving og aktiviteter.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

10/9-2020 Eventuelt
Jan Oldenburg ga en kort gjennomgang av sitt pågående forskningsprosjekt.
Prosjektet er basert på analyse av PSA-prøver, og han viste til at dette er et
omstridt tema i Norge. Han har fått tilgang til et stort antall PSA-tester, ca
900 000 prøver pr i dag. Oldenburg avsluttet med å presenterte hypotesen for
prosjektet.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orienteringen. Det ble vedtatt å
øremerke i gavegiroen i PROFO-nytt 2020 nr. 4 til forskningsprosjektet til Jan
Oldenburg.

11/9-2020 Orienteringer
Daniel Ask refererte fra møter med Eduard Baco ang forskningsprosjekt på
Hifu-behandling. Det er utfordringer knyttet til de deltakerne han rekrutterer
da dette kun er pasienter med en avgrenset Gleason score (3+4). I tillegg sliter
Baco med rekrutteringen. Hans-Fredrik Donjem ba Ask oppfordre Baco til å ta
kontakt med Hifu-prosjektet i Vestfold. Det foreligger pr i dag ikke tilstrekkelig
dokumentasjon om Hifu og blant annet UOMO avventer derfor med å gå inn
for denne behandlingen.
Ask presenterte bruken av Space Gel som nå vil bli gjennomført som et
innovasjonsprosjekt i Helse Møre og Romsdal.
Han viste videre til en pågående diskusjon med Kreftforeningen rundt deres
beskrivelse av symptomer ved prostatakreft. Denne informasjonen medfører
at for mange venter på symptomer, og da er det for sent. Han har lenge
jobbet for at Kreftforeningen endrer teksten samt videoen på hjemmesiden.
Ask kan sende inn forslag til tekst. Dette kan baseres på de nye
retningslinjene, men han ønsker et møte med Kreftforeningen i forkant av
dette arbeidet.
Ask har fått tilsendt ulik produktinformasjon med henvisninger til
prostatakreft. Han vil ta dette videre med Fagrådet.
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Ask avsluttet med å henvise til en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse
på vegne av medlemmene når det gjelder bruken av legemidler under
pandemien.
Andreas Hole viste til at PROFOs samarbeidspartner Astellas har laget et
nordisk treningsprogram «Next» for prostatakreftpasienter og leger. Dette
informasjonen som kan inkluderes i et nyhetsbrev.
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