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Referat hovedstyremøte 8. oktober 2020 

 

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Egil Egge, Bjørn Garlimo, 

Hans-Fredrik Donjem (11.00 til 15.00 på Teams) 

Forfall:  Peder Gjermundsen   
__________________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Andreas Hole og Janicke Mathisen.   
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Torsdag 8. oktober 2020, kl. 10.00-15.00 
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   Radisson Park Inn, Gardermoen  
__________________________________________________________________________________ 

 
Møtet startet med opplæring i SharePoint. Hans-Fredrik Donjem og Peder Gjetmundsen vil 

få opplæring på et senere tidspunkt.   

 

Saksliste møte nr. 8/2020: 
 

1/8-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med de punktene som fremkom i 

møtet.    

 

2/8-2020 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 18. august 

 
 Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.  
 

3/8-2020 Økonomistatus  

Daniel Ask refererte til e-post fra Kreftforeningen som informerte om at den 

økonomiske støtten for 4. kvartal utbetales i henhold til opprinnelig plan. Det 

foretas ingen avkortning av utbetalingen for 2020. 

 

Andreas Hole gikk gjennom regnskapsrapport pr august 2020. Avgjørelsen fra 

Kreftforeningen medfører at budsjettet for 2020 ligger fast.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

4/8-2020 Medlemsrapport 
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Janicke Mathisen presenterte medlemsrapport pr 30. september 2020. 

Styret hadde en gjennomgang av medlemsantall fordelt på lokallag. Enkelte 

lokallag har en solid økonomi, mens andre lag opplever økonomiske 

utfordringer Det kan være en fordel å bruke krefter fra de mest aktive 

lokallagene med tanke på de mindre aktive lokallagene. Åpne møter er et godt 

rekrutteringsgrunnlag, men her har koronasituasjonen lagt en rekke 

begrensninger.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

5/8-2020 Vervekampanje  
Janicke Mathisen presenterte vervekampanjen. Kampanjen er lagt ut på 

Facebook og den har også fått en egen hjemmeside. I tillegg er kampanjen 

også beskrevet i det kommende bladet av PROFO-nytt. Saken ligger også på 

forsiden på PROFOs hjemmeside. Det vil bli sendt ut et nyhetsbrev til alle 

medlemmer. Det kom innspill om å buke SMS for å nå dem som ikke har e-

post.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

6/8-2020 Prostatakreftuka 

Daniel Ask fremsnakket arrangementet og takket sekretariatet for 

gjennomføringen av prosjektet. Janicke Mathisen viste til at LIVE-sendingen så 

langt har hatt 1100 avspillinger. Hole understreket at vi nå har fått 

prostatakreft på agendaen på en annen måte enn gjennom de fysiske 

folkemøtene og Blå sløyfe-aksjonen. Fagpersonene som var involvert i 

Prostatakreftuka har gitt enstemmige og positive tilbakemeldinger.  

   

Når det gjelder etterbruk så omtales Prostatakreftuka i det kommende 

nummeret av PROFO-nytt. Diskusjonene fra LIVE-sendingen og teamene er 

delt opp og ligger tilgjengelig på YouTube, Facebook og prostatakreft.no 

 

Når det gjelder ytterligere etterbruk vil www.tidligoppdagelse.no bli et viktig 

element. Dette er folkeopplysning med store etterbruksmuligheter og filmene 

med Nils Ole Oftebro kan brukes i mange år. Fokus må holdes på PSA-testing 

og innføring av masseundersøkelse. Før screeningsprogrammet er på plass må 

menn ta ansvar for egen helse. Tidlig oppdagelse er hovedsak i PROFO-nytt. 

Lenke til www.tidligoppdagelse.no legges nå inn som en del av signaturen til 

PROFO.  

http://www.tidligoppdagelse.no/
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Det vil avholdes et snarlig møte med Fagrådet om hvordan følge opp

 media, Allmennlegeforeningen og det politiske miljøet rundt PSA-screening. 

PROFO vil også ta et initiativ om et møte med den nye generalsekretæren i 

Kreftforeningen når det gjelder blant annet nyheten om at Kreftforeningen 

har bevilget midler til screening for lungekreft.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

7/8-2020 Mustasjekampen 2020 

Hans-Fredrik Donjem understreket behovet for forankring av den nye 

aksjonen i organisasjonen, men grunnet det avlyste landsmøte og 

ekstraordinære landsmøte, er det styret som må fatte et vedtak om en 

etablering av Mustasjekampen i Norge. Det er laget en presentasjon av 

PROFO som er sendt til gjennomgang også hos Göran Hellberg i 

Prostatacancerförbundet. 

 

Det svenske reklamebyrået Tre Kronor har jobbet overfor Schibsted i Sverige 

på vegne av Prostatacancerförbundet. Andreas Hole har vært i kontakt med 

daglig leder i Tre Kronor og de ønsker dialog om et mulig samarbeid fremover. 

Hole har videre fått identifisert to kontaktpersoner i Schibsted i Norge for 

videre oppfølgning.  

 

Vedtak: Hovedstyret vedtok å gjennomføre en kampanje i november 2021 og 

kampanjen får navnet Mustasjekampen. Andreas Hole gis oppgaven som 

prosjektleder med de mandatene som er hensiktsmessige.  

 

8/8-2020 Vararepresentantenes rettigheter på hovedstyremøtene 
  Daniel Ask viste til de utsendte innspillet fra AU.  

 

Vedtak: AUs innstilling ble vedtatt og vararepresentanter innkalles til 

hovedstyremøtene når styrerepresentanten er forhindret fra å delta.  

 

9/8-2020 Tilbakemelding fra regionene   

Representantene ga en oppdatering av aktiviteter og møter i de ulike 

regionene. Koronasituasjonen legger begrensninger på antallet fysiske 

treffpunkter.   
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10/8-2020 Eventuelt   

  Det var ingen tilmeldte punkter under Eventuelt.  

 

11/8-2020 Orienteringer  

Daniel Ask viste til et digitalt møte i UOMO. På agendaen stod rapport fra den 

gjennomførte medlemsundersøkelsen. PROFO vil få tilsendt rapporten på 

engelsk. Et av hovedtemaene gikk på aktiv overvåking og mental helse. 

PROFO har fått invitasjon til å delta med en representant på seminaret til 

Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom 

forskernettverk 2. og 3. juni 2021. Egil Egge vil delta på vegne av PROFO.  

Dag Utnes refererte fra et møte i FFO om Akson; en ny journalløsning som skal 

bedre kommunikasjonen mellom ulike deler av helsevesenet. Utnes hadde 

også deltatt på et nettmøte om likepersonsarbeid i koronasituasjonen. Han vil 

ta dette videre med PROFOs likepersonsutvalg.  

 

Andreas Hole ga en kort oppdatering om stråleprosjektet til Sophie D. Fosså. 

 

 Daniel Ask refererte fra styreledermøte med generalsekretær Ingrid S. Ross  
3. september. Møte var ment som en presentasjon av den nye 
generalsekretæren og det ble også satt fokus på likepersonsarbeid og 
brukermedvirkning.  
 
Ask refererte videre til samarbeidsmøte med Kreftforeningen 16. september. 
Kreftforeningen har for stort fokus på symptomene på prostatakreft og ikke 
på behovet for screening. PROFO hadde sendt inn tre saker til møte i forkant.  
1)Oversikt over forskningsprosjekt/søknader til årets "Open Call" som har 
relasjon til prostatakreft. 
2) Stadig synkende gjennomsnittsalder for nydiagnostiserte 
prostatakreftpasienter. Hvilke informasjonstiltak vil være hensiktsmessige for 
å nå ut med denne informasjonen? 
3) Hva kan vi felles gjøre for å redusere stråleskader? Er det mulig å benytte 
det nye Protonsenteret ved Radiumhospitalet til prostatakreftpasienter? 
 
Kreftforeningen ba om å få komme tilbake til alle punktene, og det kom ingen 
klare svar. Pr i dag er det ikke kommet svar på spørsmålene ovenfor. 
 
Ask informere kort om en henvendelse fra "Team Wiggonator - Minnefond". 
Han avsluttet med å redegjøre for en henvendelse fra en lokallagspolitiker i 
Arbeiderpartiet.  

 


