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Referat hovedstyremøte 13.oktober 2021 

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

Egge, Bjørn Garlimo og Georg Kallestad.  

Forfall:  Peder Gjermundsen  
______________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Andreas Hole, Elisabeth Ødemark (referent) 
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Onsdag 13. oktober, 11.00 til 15.15 
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   Oskarshall, Wergelandsveien 1-3, Oslo  
__________________________________________________________________________________ 

 

Saksliste møte nr. 7/2021: 
 

1/7-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 11/7 flyttes inn som underpunkt til sak 8/7 etter forslagstillers ønske.  

 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med de endringer som fremkom i 
møtet.  

 
2/7-2021      Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 12. august 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.  

 

3/7-2021 Økonomirapportering pr 31. august 2021 

Per Gjertsen la frem regnskapsrapporten pr august med en oppdatert 

prognose. Andreas Hole presenterte underregnskapet til Bartekampen pr 

september. Han informerte videre om at et foreløpig regnskap for 

Bartekampen vil være klart i løpet av oktober.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

4/7-2021 Øvrig rapportering   

Andreas Hole la frem medlemsrapporten pr 5. oktober. Etter innspill fra 

Artbeidsutvalget vil det settes opp en fordeling av medlemsantall pr lokallag 

med tanke på populasjon for å få en oversikt. Det var enighet om at 

medlemsrekruttering blir et tema på den kommende samlingen for 

tillitsvalgte og likepersoner.  
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Pr i dag har PROFO 3376 betalende medlemmer. Hole 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.  

 

Hole presenterte status for aktivitet sosiale medier og PROFO har nå nærmere 

3000 følgere på Facebook.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

5/7-2021 Bartekampen  
Andreas Hole informerte om at de foreløpige regnskapstallene skal på plass i 

løpet av oktober. Det endelige regnskapet forventes å være klart i november.  

Hovedstyret hadde deretter en gjennomgang av konseptuttrykk og innhold. 

Det kom innspill til bruken av Prostatakreftforeningens logo i presentasjons- 

og informasjonsmateriell. Hovedstyret er veldig fornøyd med konseptet og ser 

frem til evaluering på samlingen i november.  

 

Hole hadde videre en kort gjennomgang av ulike medieoppslag. Det krever 

mye ressurser å bearbeide nasjonale medier. Han la deretter frem en oversikt 

over de ulike samarbeidspartnerne og PROFO har et godt utgangspunkt for 

videre arbeid i 2022.  

 

Det er planlagt et evalueringsmøte med Tre Kroner/Flokk, samt evaluering 

med Per Heimly og Oslo Digital. Hole presenterte deretter milepælene for 

2022.  

 

Bjørn Garlimo viste til dialog med lokallaget i Bergen ang tilbakemelding fra 

kommunikasjonsdirektøren på Haukeland universitetssjukehus i forbindelse 

med reaksjonen på lokallagets Bartekampen-stand. Andreas Hole vil kontakte 

kommunikasjonsredaktøren for en redegjørelse. Når dette er gjort, vil 

hovedstyret informeres.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

6/7-2021 Samling for tillitsvalgte og likepersoner 12. til 14. november   
Elisabeth Ødemark gikk gjennom det foreløpige programmet. Hovedstyret og 

Andreas Hole supplerte med forslag til ulike foredragsholdere. Det kom 

innspill om en presisering av programmet med tanke fordelingen av 
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aktiviteter mellom likepersoner og tillitsvalgte. Ødemark presiserte at 

programmet skal behandles videre på møtet i Likepersonsutvalget neste uke.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

 

7/7-2021 Nye metoder 
Daniel Ask hadde en kort gjennomgang av vedtaket i møtet i 

Beslutningsforum i september.  

 

Andreas Hole viste til møte med Astellas. Han ønsket innspill på når PROFO 

bør komme inn i prosessen for godkjenning av nye behandlingsformer.  

 

Ask informerer videre om at Fagrådet har sendt inn et forslag om et 

pilotprosjekt om screening av prostatakreft. Forslaget gikk ikke gjennom i 

Bestillerforum, men er nå sendt til Helsedirektoratet for videre behandling.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

8/7-2021 Politisk påvirkningsarbeid 
Daniel Ask hadde en kort gjennomgang av møtet på Arendalsuka hvor 

tematikken var prostatakreft og screening. Flere i styret hadde fulgt møtet 

fysisk/digital og var enige i at dette hadde vært et godt arrangement. Ask 

foreslo at PROFO også deltar neste år. Andreas Hole viste til et nylig møte 

med Bayer som hadde presentert ulike kreative løsninger for et mulig opplegg 

i 2022. Hole fremmet ideen om at PROFO tar et fellesmøte med sine 

samarbeidspartnere med tanke på planleggingen for neste år.  

 

Bjørn Garlimo hadde tilmeldt et forslag om at PROFO oppretter et politisk råd 

bestående av personer med politisk kompetanse, erfaring og nettverk. Det var 

ulike tanker rundt dette i hovedstyret og Hans-Fredrik Donjem viste til at 

skulle PROFO velge å opprette et slikt råd, vil dette være en vederlagsfri 

oppgave. Før PROFO går videre i denne prosessen vil man kontakte personer 

med relevant kompetanse for å hente inn råd om en hensiktsmessig 

fremgangsmåte. Det er helt sentralt at man for avklart mandat og 

forventinger. Arbeidsutvalget vil følge opp denne saken.   

 

Andreas Hole viste til at PROFO vil ta initiativ til et møte med Kreftforeningen 

rundt tematikken tidlig oppdagelse og screening. Daniel Ask, Andreas Hole, 
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Karol Axcrona, Wolfgang Picker og Andreas Stensvold vil delta. Dato vil bli 

nærmere avklart.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

9/7-2021 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 
Andreas Hole gikk gjennom det utsendte programmet i forbindelse med Den 

Nasjonale Prostatakreftdagen 11. november. Det er tidsaktuell problematikk 

på agendaen.  

 

I tillegg til den fysiske fagdagen 11. november vil det være en digital sending 

med samme tematikk som skal overføres på kvelden 10. november.  

   

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

10/7-2021 Fagrådsmøte 4. oktober 

Daniel Ask ga en kort gjennomgang av møtet og viste til at mange av punktene 

på fagsrådmøtet allerede var redegjort for under tidligere saken på dagens 

hovedstyremøte.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

11/7-2021  Tilbakemelding fra regionene   

De enkelte hovedstyrerepresentantene hadde en kort oppsummering fra 

aktivitetene i sine regioner. Det har vært et ulikt aktivitetsnivå i de forskjellige 

lokallagene og koronasituasjonen har lagt noen føringer for hva som har vært 

mulig å gjennomføre.   

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

12/7-2021 Eventuelt  

  Det var ingen punkter under Eventuelt.   

 

13/7-2021 Orienteringer 

Hans-Fredrik Donjem orienterte om Kjærleikskam - teatertekst av Torvald 

Sund om prostatakreft. Donjem viste til prosessen rundt den fremtidige 
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oppføringen av stykket. Åpningen av stykke kan eventuelt samkjøres med 

lanseringen av Bartekampen 2022. Det er ønske om å involvere 

Prostatakreftforeningen i finansieringen av oppføringen av stykke. Det ligger 

an til en samlet kostnadsramme på 2 millioner kroner og foreningen skal stå 

for 1 million. Donjem luftet ulike forslag til finansiering. Arbeidsutvalget vil 

følge denne saken videre.  

 

Andreas Hole foreslo at hovedstyret inviterer Sophie Fosså til et av 
hovedstyremøtene før jul slik at hun kan presentere resultatet av 
undersøkelsen om stråling. Styret støtte forslaget.   


