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Referat hovedstyremøte 12.november 2021 
Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Egil Egge, Peder 

Gjetmundsen og Hans-Fredrik Donjem.  
Meldt forfall: Bjørn Garlimo 

 

Sekretariatet: Andreas Hole, Silje Falla Tørmoen (referent) og Marcus Wall (sak 3/8-21) 
 

Tidspunkt: Onsdag 12. november, 09.00 til 14.00 
 

Sted: Kongsseteren, Wergelandsveien 1-3, Oslo 
 
 
 

Saksliste møte nr. 8/2021: 
 
1/8-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

   
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 
2/8-2021 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 13. oktober 

 
Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer. 

 
3/8-2021 Økonomirapportering pr 31. oktober 2021 

Per Gjertsen la frem regnskapsrapporten pr oktober med en oppdatert 
prognose.  

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

4/8-2021 Øvrig rapportering 
Silje Falla Tørmoen la frem medlemsrapporten pr 8. november. Etter innspill 
fra Arbeidsutvalget vil det settes opp en fordeling av medlemsantall målt 
opp mot populasjon per lokallag. Medlemsrekruttering blir et tema på den 
kommende samlingen for tillitsvalgte og likepersoner.
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Pr i dag har PROFO 3442 betalende medlemmer. Tørmoen la videre frem 
en oversikt over kontingentstatus og plan for oppfølgning av ikke-
betalende medlemmer. Det er ressurskrevende å få personer til å melde 
seg inn og i tillegg til å få medlemmer til å betale kontingenten. 

 
Tørmoen presenterte status for aktivitet sosiale medier og PROFO har nå 
nærmere  3000 følgere på Facebook. 
Egil Egge skal ta kontakt med Per Strand for å diskutere et samarbeid på 
Facebook. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

5/8-2021 Bartekampen 
Andreas Hole presenterte regnskapet til Bartekampen pr. oktober.  
 
Hole orienterer videre om kampanjen. Det må avklares om årets julekampanje 
skal knyttes opp mot Bartekampen eller ikke. Det skal fortsettes med 
merkevarebygging, slik at innsalget til bedrifter blir lettere. Frem mot nyttår er 
det viktig å lande en avtale med mediebyrået. Vi tar sikte på en ny avtale med 
Flokk og Tre Kronor. Evaluering av Bartekampen 2021 gjøres på samlingen 
12.14. november. Per Heimly er ønsket å ha med videre som fotograf, og han 
er også veldig positiv til videre samarbeid med PROFO.  

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
6/8-2021 Nye metoder 

Det er ingen nye metoder som har vært oppe til behandling i tilknytning til 
prostatakreft siden sist møte.  

 
Hole orienterer om www.nyemetoder.no som skal være en god og oversiktlig 
side som kan brukes til å følge med på metodevurdering og beslutning om 
hvilke tilbud som tas i bruk i det norske helsevesenet. Saken er også fast punkt 
på samtlige arbeidsutvalgs- og fagrådsmøter. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
7/8-2021 Politisk påvirkningsarbeid 

 Ask orienterer om kontakt med politiske partier. Hole viste video som ble spilt 
inn i forkant av DNP, «Den Nasjonale Prostatakreftdagen – dagen før dagen», 
der to medlemmer av helse- og omsorgskomiteen på Stortingen deltok. Dette 
gjaldt representantene Erlend Svardal Bøe (Høyre) og Even Røed 
(Arbeiderpartiet) 
Det orienteres videre om at det er god kontakt for PROFO ut mot politikken, 

http://www.nyemetoder.no/
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som må følges opp videre. 
 
Det ble avholdt møte med Kreftforeningens ledelse 3. November. Fra PROFO 
deltok Ask, Hole i tillegg til fagrådsmedlemmene Stensvold, Picker og Axcrona. 
Kreftforeningen fikk presentert gode argumenter fra PROFO om hvorfor det nå 
er viktig å ta grep i og igangsette et pilotprosjekt for prostatakreftscreening. 
Kreftforeningen ønsker at en større del av fagmiljøet deler denne oppfatningen 
før de støtter saken. 
 
Ask orienterer om at det har kommet inn forslag om å starte opp et politisk 
råd. Styret diskuterte saken, og besluttet og utsette behandlingen til neste 
styremøte. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok øvrig gjennomgangen til orientering. 

 
8/8-2021 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 11. november 

 DNP var vellykket. Det var gode foredrag med mye god informasjon og stor 
enighet blant foredragsholderne. Det er sendt ut et evalueringsskjema til 
deltakerne.  

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
9/8-2021    Samling for tillitsvalgte og likepersoner 12. Til 14. november 

Det er gjort noen endringer i programmet, som alle skal ha mottatt. Det er 
ønskelig å legge in 10 minutter for å fortelle om Kjærleiksam. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
10/8-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling 

Sophie Fosså presenterte resultater av en annen undersøkelse som 
sammenlignet radikal prostatektomi mellom OUS og Martiniklinikken. 
Konklusjon er at det er bedre resultat etter nervebesparende RP ved MaK enn 
ved OUS, særlig for erektil funkjon. Bruk av frysesnittanalyse under RP 
muliggjør bedre nervesparing. Fosså vil bli invitert tilbake til hovestyret ved et 
senere møte for presentere resultatene fra undersøkelsen om 
strålebehandling. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
11/8-2021 Berammelse av Landsmøte 2022 – mulig landskongress? 

 Hovedstyret hadde en diskusjon om muligetene for å avholde en landskongress 
i 2022. Det ble konkludert med at vi avventer kongressen til jubileet i 2023. Når 
det gjelder landsmøtet er det foreslått 22-24. April 2022. Arbeidsutvalget følger 
opp dette til neste styremøte. 
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Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

12/8-2021 Tilbakemelding fra regionene 
 Det orienteres fra de ulike regionene. 
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

13/8-2021 Eventuelt 
Dag Utnes orienterte om at det arbeides med en felles plan om 
likepersonsarbeid mellom Kreftforeningen og de tilsluttede foreningene. 
Arbeidet koordineres av Kreftforeningen ved Kari Felicia Nestande. Hun 
inviteres til neste hovedstyremøte 8. Desember. 

 
14/8-2021 Orienteringer 

- Nils Petter Sjøholt la frem en statusoppdatering om arbeidet i Den 
Europeiske prostatakreftforeningen, Europa UOMO. Hans oppgave er 
å ha kontakt med nye medlemmer av UOMO. Som organisasjon har 
det blitt jobbet med en undersøkelse som omhandler livskvalitet og 
prostatakreft. I forrige undersøkelse var Norge det landet hvor det ble 
avgitt flest svar. Donjem nevner at undersøkelsen må sendes ut til 
alle PROFO sine medlemmer med en påminnelse. Dette gjøres av 
sekretariatet. 

- Det er nå utgitt en ny undersøkelse, EUROPROM2.  

- Screening er også noe de jobber mye med ut mot medlemsland.  

- UOMO skal være med på EAU sin kongress.  

 

Ask orienterer om at han har vært med på en podcast i regi av 
legemiddelfirmaet MSD, der temaet var kreftomsorg.  

 
Ask orienterer om en henvendelse fra selskapet Bayo Medical Device (BMD). 
Selskapet jobber med utvikling av et nytt system for personer som er berørt av 
alvorlig inkontinens. De ønsker å invitere med pasienter i en 
spørreunderøskelse via Teams. Deltakere mottar 1000kr for å svare, og det vil 
være mulig å donere disse epengene til PROFO. 

 
Behandlingen av saken som omhandler Bracky vil bli behandlet på neste 
hovedstyremøte. 

 
Hole orienterte om dialog med PROFO Bergen og deres samarbeid med 
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Haukeland Universitetssykehus. PROFO Bergen formidler at de har skrevet et 
brev til Haukeland Universitetssykehus i etterkant av utfordringen knyttet til 
markedsføringen av Bartekampen. 

 
Nils Martin Hynne ga en statusoppdatering rundt Kjærleikskam - teatertekst av 
Torvald Sund om prostatakreft. Dette skal også tas opp på samlingen 12-14. 
november.
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