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Referat hovedstyremøtet 26. mai 2021 

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil 

Egge, Peder Gjermundsen og Bjørn Garlimo 

Forfall:    
______________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Andreas Hole og Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Wall 

deltok på sak 3/4 og Silje Falla Tørmoen deltok på sak 4/4.  
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Onsdag 26. mai 2021, kl. 10.00- 13.15 
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   På Teams 
__________________________________________________________________________________ 

 

Saksliste møte nr. 4/2021: 
 

1/4-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
   
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
2/4-2021      Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 29. april 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

3/4-2021  Regnskapsrapportering   
Per Gjertsen gikk gjennom regnskapsrapporten pr april 2021. Elin Lilloe-Wall og 
Andreas Hole kom med utfyllende kommentarer til enkelte av postene.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 
 

4/4-2021 Øvrig rapportering   

Silje Falla Tørmoen presenterte medlemsrapporten pr 20. mai 2021. Det vil 
sendes ut et avklaringsbrev om medlemskap i løpet av kort tid. Antallet 
innmeldinger ligger litt under tallene for i fjor.  
 
Styret hadde en diskusjon om medlemsutviklingen og kommende 
vervemuligheter.  
 
Falla Tørmoen kunne videre informere om at PROFO har fått 321 nye følgere på 
Facebook i 2021. PROFOs Instagram-konto, som ble startet opp i desember 2020 
og har nå 222 følgere.  
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Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 
 

5/4-2021 Landsmøtet 2021  

  Hovedstyret var meget fornøyd med både den formelle og den tekniske 
gjennomføringen. Andreas Hole fikk positive tilbakemeldinger på jobben som 
møteleder.  

Hovedstyret fikk på landsmøtet mandat til å finne et medlem til valgkomiteen 
for Region Sør. Arne Gundersen, leder PROFO Telemark, foreslås som medlem 
av valgkomiteen for Region Sør. 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
Med bakgrunn i mandat fra landsmøtet oppnevner hovedstyret Arne 
Gundersen som medlem av valgkomiteen fra Region Sør. Valgkomiteen vil 
informeres om vedtaket.  
 

6/4-2021 Bartekampen 2021 

  Andreas Hole gikk gjennom mediesamarbeid med TV2/Egmont og hva dette 

innebærer av markedsføring. Det er mulig å starte annonsering allerede i 

løpet av de nærmeste ukene. Det jobbes med avklaring av ulike 

betalingsløsninger for givere.  

 

Fotograf Per Heimly er med på laget og det legges opp til rekruttering av en 

rekke kvinnelig profiler som skal påføres bart. Konseptet er i tråd med det 

som har fungert så bra i Sverige. Konseptet skal ikke kopieres, men lages med 

en norsk vinkling. Det vil jobbes videre med dette i et kreativt arbeidsmøte på 

mandag.  

 

Andreas Hole la frem forslag til mulige modeller til Bartekampen blant TV-

personligheter, bloggere, artister, politikere, idrettspersonligheter, personer 

innen finans og skuespillere. PROFO bør lande på fire til seks modeller. Hole 

presenterte forslag til hvordan modellene kunne brukes i markedsføring.  

 

Hovedstyret ønsker at det legges opp til at de lokallag som har over 200 

medlemmer kan stille med to representanter på den kommende Bartekamp-

samling på Gardermoen 29. juni 2021. 

 

 Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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7/4-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling  

Andreas Hole informerte om at brevet om undersøkelsen ble sendt ut til 

mottakerne forrige uke. Det er laget en egen hjemmeside til undersøkelsen ( 

https://prostatakreft.no/undersokelse) Hole understreket at det er viktig at 

PROFO tar eierskap til denne studien.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

8/4-2021 Nye metoder 
Daniel Ask informerte om at Beslutningsforum og Bestillerforum har 
månedlige møter. Han ga en kort gjennomgang av de sakene som er tilmeldt 
møtene i de ulike foraene. Andreas Stensvold, Karol Axcrona og Wolfgang 
Picker vil i løpet av kort tid sende inn en sak om PSA-screening. Svein Kjosavik 
har sendt inn en søknad om metodevurdering av STHLM3.  
 
Andreas Hole påpekte PROFOs mulighet for å påvirke og følge opp arbeidet og 
vedtak i Nye metoder. PROFO kan også støtte søknader under høringsrunden.   

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

9/4-2021 Referat fra fagrådsmøte 19. mai 2021 

Daniel Ask refererte kort fra Fagrådsmøtet. Fagrådet er tydelig på at antallet 

roboter må reduseres og det må legges større vekt på kvalitet i behandlingen. 

Ask viste videre til henvendelsen fra PROFO Nedre Buskerud ang PSMA Pet CT. 

Fagrådet anbefaler ikke PROFO å gå videre med dette. Ask informerte 

deretter om en e-post ang Nye metoder og benign prostatahyperplasi (BPH) 

fra et medlem i PROFO. Fagrådets anbefaling er at PROFO ikke går videre med 

dette initiativet. Det er også kommet en henvendelse når det gjelder 

selvtesting for PSA, og Fagrådet oppfordrer PROFO til å takke nei til dette 

tilbudet.  

 

Aks redegjorde for oversettelsen av resultatene fra en undersøkelse i regi av 

Europa UOMO. Han var opptatt av at resultatet gjøres kjent i PROFO og da 

dette er relevant informasjon. Lenken til resultatet av undersøkelsen er: 

Resources » (europa-uomo.org) 

 

 Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

10/4-2021 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 

https://prostatakreft.no/undersokelse
https://www.europa-uomo.org/resources/#europa-uomo-powerpoint-presentations
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Daniel Ask viste til samarbeidet med Fagrådet som var meget fornøyd med 

gjennomføringen av DNP 2020. Det legges opp til et program som blant annet 

skal ha fokus på utredning, tidlig oppdagelse og kvalitet på behandling. 

Datoen for DNP 2021 er satt til 11. november og med en digital sending 10. 

november.  

 

  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

11/4-2021 Plan for politisk påvirkningsarbeid 

Daniel Ask viste til landsmøtevedtaket i Høyre om innføring av screening av 

prostatakreft. Andreas Hole viste til kontakt med Høyre Viken og forslaget ble 

fremmet fra stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad fra Høyre Follo. 

Det har vært lite fokus på vedtaket i etterkant. PROFO bør nå utfordre 

Helsekomiteen på Stortinget for å få en avklaring på deres ståsted når det 

gjelder screening.  

 

Andreas Hole viste til PROFOs mulige deltakelse på Arendalsuka 2021. Det er 

reservert et lokale på Clarion Hotel i Kristiansand og det er helt sentralt at 

politikere kan sitte i panelet.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

12/4-2021 Plan for møter med eksterne samarbeidspartnere 
Daniel Ask viste til et kommende møte med Kreftforeningen 10. juni med 

fokus på forskningssamarbeid.  

 

PROFO skal ta initiativ til et møte med ledelsen i Kreftforeningen med fokus 

på tidlig oppdagelse. Andreas Stensvold, Karol Axcrona og Wolfgang Picker fra 

Fagrådet har sagt seg villige til å delta på dette møtet.  

 

Det er også ønske om et møte med Helsedirektoratet ang prostatakreft og arv 

relatert til Den nasjonale handlingsplanen. Det vil også være hensiktsmessig å 

få avholdt et møte med Kreftregisteret.  

 

I tillegg vil PROFO følge opp det politiske miljøet.  

 

13/4-2021 Tilbakemelding fra regionene   
De ulike representantene ga en gjennomgang av avvikling av lokallagenes 

årsmøter i regionene. Agder Vest og Øst planlegger et felles medlemsmøte 
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etter sommeren. PROFO Fonna har gått inn for å avvikle laget. Fonna må 

oversende en formell søknad om avvikling. Hovedstyret vil da følge opp dette. 

PROFO Sør-Trøndelag ønsker å gjennomføre årsmøtet i september i 

kombinasjon med en sosial sammenkomst.  

 

Vedtak: Hovedstyret opprettholder vedtaket om at alle lokallag gjennomfører 

årsmøtene innen 30. juni. Sekretariatet vil kontaktet lokallaget i Sør-Trøndelag 

om muligheter for gjennomføring.  

 

14/4-2021 Møteplan for hovedstyret  

  AU-møte: 5. august kl. 10.00  

 Hovedstyremøte: 12. august kl. 10.00, fysisk hvis mulig  

 

  Vedtak: De foreslåtte datoene ble vedtatt.  

 

15/4-2021 Eventuelt  

  Det var ingen punkter under Eventuelt.   

 

16/4-2021 Orienteringer 

Daniel Ask viste til møte i Europa UOMO ang aktiv overvåkning. Han vil delta 

på dette møtet.  

 

Han viste videre til en henvendelse fra Sophie Fosså ang et forskningsprosjekt 

i samarbeid med Kirsti Aas. Han vil komme tilbake med mer informasjon om 

dette når han har fått underlagene tilsendt fra Fosså.  

 
 


