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Referat hovedstyremøte 12. august 2021 

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

Gjermundsen, Bjørn Garlimo og Dag Andersen.  

Forfall:  Per Gjertsen   
______________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Janicke Mathisen, Elisabeth Ødemark (referent) 
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Torsdag 12. august, 10.00 til 14.00  
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   Radisson Blu, Gardermoen 
__________________________________________________________________________________ 

 

Saksliste møte nr. 6/2021: 
 

1/6-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med punkter under Eventuelt.  

 
2/6-2021      Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 28. juni 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

3/6-2021 Øvrig rapportering   

Janicke Mathisen presenterte medlemsrapporten pr 3. august 2021, både 

samlet og fordelt på lokallag. Tallene pr dags dato viser en positiv trend 

sammenlignet med 2019 og 2020. Dette settes blant annet i sammenheng 

med undersøkelsen til Sophie Fosså.  

 

Det er høy aktivitet på sosiale medier og vi når ut til mange personer. Pr i dag 

har vi snart 300 følgere på Instagram.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. PROFO vil betale for 

plassering under Bartekampen i september slik at våre nettsider dukker 

høyere opp på Googles søkemotor når noen skriver søkeordet prostatakreft.  

 

4/6-2021 Bartekampen 2021 

Janicke Mathisen ga en statusoppdatering av materiell og hun sendte rundt 

annonsene som skal vises i Dagbladet.  
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Bjørn Garlimo ønsker at screening inkorporeres i budskapet, og aller helst 

PSA-screening. Han fikk ikke støtte for det synet. Mathisen presiserte at 

screening og PSA vil bli beskrevet i informasjonsbrosjyren, på hjemmesiden og 

Facebook. I den svenske kampanjen har de valgt samme løsning.  

 

Hun viste videre frem Bartekampens oppdaterte hjemmeside 

(bartekampen.no) med utkast til innsamlingsmoduler fra iRaiser samt en 

oppdatert oversikt over status over samarbeidspartnere.  

 

Det er satt opp en samlet oversikt over bestillingen for profilartikler fra 

lokallagene. Bestillingene vil bli justert til en minstebestilling på 50 eks pr 

artikkel. Bartekampen vil selge de samme artiklene i 2021, 2022 og 2023. Det 

enkelte lokallag er oppfordret til å opprette et eget Vipps-nummer til bruk for 

salg av artikler.  

 

Mathisen presenterte videre utkast til programmet for 

lanseringsarrangementet i Oslo 1. september. Styret ønsker å opprettholde de 

foreslåtte datoer for folkemøtene i Bergen 7. september og i Trondheim 9. 

september.  

 

Sekretariatet vil følge opp avtaler som kommer på plass etter initiativ fra 

lokallagene.  

 

Vedtak: Flertallet i hovedstyret vedtok følgende budskap for Bartekampen 

2021: En syv menn får prostatakreft i løpet av livet. Tidlig oppdagelse og 

forskning redder liv og nå trenger vi din hjelp. 

 

5/6-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling  

Daniel Ask informerte om at undersøkelsen ble avsluttet 5. august. Det er 
kommet inn ca. 1500 svar, og Fosså er fornøyd med responsen. 
Analysearbeidet er i gang og hun vil delta på et kommende hovedstyremøte 
for å redegjøre for resultatene.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

6/6-2021 Nye metoder 
Daniel Ask informerte kort om bakgrunnen for punktet. Han viste videre til et 
ekstraordinært møte i Beslutningsforum 10. august ang cystisk fibrose. Det 
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neste ordinære møtet i Beslutningsforum er 30. august og da er det også 
møte i Bestillingsforum. Det er ingen prostatakreftrelaterte saker på 
agendaene til disse møtene pr i dag.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

7/6-2021 Politisk påvirkningsarbeid 
Daniel Ask informerte om at 2021 er første gang Prostatakreftforeningen 

stiller på Arendalsuka. Elisabeth Ødemark presenterte programmet og PROFO 

har fått med seg to av Norges fremste eksperter innen prostatakreft og 

screening, urolog Karol Axcrona, Ahus og seniorforsker Per-Henrik Zahl fra FHI 

under bolken faglige innlegg. Fra Høyre vil det være stortingsrepresentant 

Anne Kristine Linnestad som stiller i debatten. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

8/6-2021 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 

Datoene er satt til 10 og 11. november. Det blir en digital sending 10. 

november og fysisk seminar på Ullern videregående skole 11. november. 

Program og opplegg vil bli klargjort etter møtet i Fagrådet 19. august.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

9/6-2021 Bingo og nasjonalt lotteri 
Bingo: Daniel Ask viste til e-poster sendt fra Basse Vasaasen samt e-post med 
oversikt over de lokallagene som pr i dag har registrert seg i Lotteri- og 
stiftelsessynet med tanke på fremtidige bingoinntekter. Fristen for søknad om 
godkjenning er 15. oktober. Elisabeth Ødemark vil kontakte Vasaasen for 
videre oppfølgning av lokallagene.  
 
Nasjonalt lotteri: Elisabeth Ødemark viste til Andreas Hole har hatt møte med 
produsenten av skrapelodd. Det vil bli lagt frem utkast til skrapelodd på et 
kommende hovedstyremøte.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

10/6-2021  Tilbakemelding fra regionene   

De ulike representantene hadde en gjennomgang av planer i de ulike 

regionene. Aktivitetsnivået er vei oppover da smitten er på vei ned. Flere 

lokallag avventer med stands etc i forbindelse med Bartekampen til etter 
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valget. Det er viktig at lokallagene er aktive overfor lokalpresse under 

Bartekampen. Initiativ overfor nasjonal presse skal forankres i hovedstyret.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  
 

 

11/6-2021 Eventuelt  

Brukermedvirkning:  

Daniel Ask viste til en henvendelse fra Viktor Berge ang en undersøkelse om 

livskvalitet for pasienter som må behandles på nytt.  

 

Vedtak: PROFO stiller seg bak undersøkelsen og vil delta som 

brukermedvirkere. 

 

Henvendelse fra et medlem ang Hifu og Tulsa: 

Daniel Ask refererte til sitt svar på e-posten og informerte om at det relevante 

lokallaget vil følge opp saken videre. Det er ønske om å informere om ulike 

behandlingsløsninger i PROFO-nytt 4/2021.  

 

Vedtak: Daniel Ask sender svar på henvendelsen.  

 

Antibiotikakampanjen  

Elisabeth Ødemark viste til e-post fra Kreftforeningen og samarbeidspartnere 

rundt en invitasjon til å støtte en antibiotikakampanje. Ødemark ga en kort 

bakgrunn for punktet.  

Vedtak: Sekretariatet fikk mandat til å signere oppropet på 

antibiotikakampanjen.no på vegne av Prostatakreftforeningen.  

  

12/6-2021 Orienteringer 

Det var ingen saker under Orienteringer.  

 
 

 

 

https://kreftforening-my.sharepoint.com/personal/sigrid_bratlie_kreftforeningen_no/Documents/Antibiotikaresistens/antibiotikakampanjen.no

