Referat hovedstyremøtet 16. mars 2022
Til stede:

Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem (på
Teams), Egil Egge og Bjørn Garlimo.

Forfall:

Peder Gjermundsen

______________________________________________________________________________

Sekretariatet: Andreas Hole og Elisabeth Ødemark (referent).
Elin Lilloe-Wall deltok på sak 3/2.
__________________________________________________________________________________

Tidspunkt: Onsdag 16. mars, 12.00 til 16.15.
__________________________________________________________________________________

Sted:

Kongsseteren, Wergelandsveien 1-3

__________________________________________________________________________________

Saksliste for møte nr. 2/2022:
1/2-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/2-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet
26. januar
Vedtak: Referatet fra 26. januar ble godkjent uten endringer.

3/2-2022 Landsmøte 2022
Saksliste
Andreas Hole la frem utkast til saksliste.
Vedtak: Hovedstyret vedtok sakslisten med det tillegget som fremkom i
møtet.
Årsregnskap 2021
Elin Lilloe-Wall gikk gjennom årsregnskapet for Prostatakreftforeningen
og Bartekampen.
Vedtak: Hovedstyret vedtok årsregnskapene slik de ble lagt frem.
Regnskapene vil bli sendt ut til digital signering.
Årsmelding 2021
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Styret gikk gjennom utkast til årsmelding og sekretariatet vil jobbe videre
med dokumentet basert på innspill som kom på møtet.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. Den endelige
gjennomgangen og godkjenningen vil tas på et Teams-møte.
Valgkomiteens innstilling
Innstillingen var sendt ut i forkant.
Vedtak: Hovedstyre tok innstillingen til orientering.
Utkast til Kontrollkomiteens beretning
Utkastet til beretning var sendt ut i forkant.
Vedtak: Hovedstyret tok utkastet til beretning til orientering.
Utkast til politisk plattform
Daniel Ask presenterte bakgrunnen for utkastet til politisk plattform og
hovedstyret gikk deretter gjennom utkastet. Hovedstyret ønsker å endre
navn på strategiplanen til politisk plattform.
Vedtak: Den politiske plattform erstatter dagens strategiplan. Utkastet tas
videre til PROFOs fagråd. Den endelige gjennomgangen og godkjenningen
vil tas på et Teams-møte.
Innkomne saker til landsmøtet:
Forslag fra prosjektgruppen i Bartekampen:
På vegne av deltakerne i Bartekamp prosjektgruppe fremmer jeg forslag
om at Bartekampens hovedaksjonsmåned i 2023 blir mai måned 2023.
Vedtak: Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret støtter forslaget fra Prosjektgruppen.
Forslag fra PROFO Bergen:
Landsmøtet vedtar at Profos hovedstyre aktivt skal arbeide for å få
Brakyterapi inn som alternativ behandling for prostatakreft pasienter
utført ved sykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger i tillegg
til Radiumhospitalet.
Vedtak: Hovedstyrets innstilling:
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Hovedstyret støtter forslaget fra PROFO Bergen, men ønsker å redusere
antallet behandlingssteder til fire sykehus og da i Tromsø, Trondheim,
Bergen og Oslo

4/2-2020 Søknad om navneendring fra PROFO Stavanger
På årsmøtet 2022 i PROFO Stavanger og omegn ble det vedtatt å søke om
navneendring til PROFO Sør-Rogaland.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5/2-2020 Samling i Svolvær 22. til 24. april
Daniel Ask gikk gjennom programmet og reisearrangementet for
samlingen. Hovedstyret reiser opp til Bodø torsdag 21. mars og vil avholde
styremøte denne dagen.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

6/2-2022 Medlemsrapport
Andreas Hole la frem medlemsrapporten pr 13. mars.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

7/2-2022 Bartekampen 2022
Vedtak: Dette punktet utsettes til neste ordinære hovedstyremøte.

8/2-2022 Planlegging av øvrige arrangement i 2022
Daniel Ask presenterte følgende:
11. juni: Generalforsamling i Europa UOMO
Hvert land har to personer til stede, men kun en avgir stemme ved
avstemming. Ask er den stemmeberettigede.
3. november: Den Nasjonale Prostatakreftdagen
4. til 6. november: Tillitsvalgt- og likepersonssamling
Vedtak: Daniel Ask og Dag Utnes deltar på vegne av PROFO på
Generalforsamlingen i Europa UOMO.

9/2-2022 Politisk påvirkningsarbeid
Daniel Ask viste til digitale møter 7. mars med Eiler Macody Lund og Helge
Schjølberg som mulige deltakere i PROFOs politiske påvirkningsarbeid.
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Møtene var veldig positive. Det vil avholdes møter med de to øvrige
kandidatene Kari Kjerkol og Terje Ohnstad på et senere tidspunkt. Bjørn
Garlimo vil følge opp Ohnstad.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

10/2-2022 Nye metoder
På møtet i Bestillerforum 25. april er det fremmet et forslag om bruk av
abirateron (Zytiga) i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling, med
eller uten tillegg av enzalutamid (Xtandi), til kurativbehandling av
pasienter med høyrisiko prostatakreft.
Fristen for å komme med innspill til forslaget er 5. april.
Vi forhører oss med fagrådmedlem Andreas Stensvold i forhold til dette.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

11/2-2022 Likepersonsamarbeid med Kreftforeningen
Dag Utnes viste til det utsendte vedlegget og informerte kort om
samarbeidet. Neste steg er å oppnevne en representant til et forum som
skal ta beslutninger i det videre arbeidet.
Vedtak: Dag Utnes utpekes fast representant inn i forumet og likeperson
Turid Andresen som vara. Sekretariatet melder dette videre til
Kreftforeningen.

12/2-2022 Avklaring av behov for profilartikler
Vedtak: Dette punktet utsettes til neste ordinære hovedstyremøte.

13/2-2022 Tilbakemelding fra regionene
De ulike regionsansvarlig ga en kort oppsummering av lokale aktiviteter.
Noen av lokallagene har avholdt sitt årsmøte og de øvrige lokallagene vil
avholde sine årsmøter i løpet av kort tid.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

14/2-2022 Eventuelt
Det var ingen punkter under Eventuelt.

15/2-2022 Orienteringer
4

Daniel Ask viste til valg til representantskapet i Kreftforeningen. Etter de
nye vedtektene er det ikke lenger personvalg på representanter fra de
tilsluttede foreningene, men det er den enkelte foreningen som velges inn.
Det er nå 10 foreninger som vil få en plass i representantskapet og PROFO
stod på listen fra valgkomiteen. PROFO har sendt inn sin stemme og fulgte
valgkomiteens innstilling.
Han informerte videre fra møte i København 11. mars i regi av Astellas.
Tematikken var fremtidens kreftbehandling i Skandinavia og de ulike
lands ambassadører var også til stede på møtet. Ask og Andreas Hole
deltok på vegne av PROFO
Ask presenterte deretter kort en søknad til Stiftelsen Dam om fem
mestringskurs som et lavterskeltilbud for menn med prostatakreft og
deres partnere. Hvis søknaden innvilges, er det planlagt med oppstart i
november.
Ask er invitert til å delta på Cancer Symposium.
Han viste videre til en henvendelse fra PROFO-medlem Roger Larsen som
er leder av Progether. Larsen ønsker et samarbeid med PROFO om en
online-tjeneste på våre hjemmesider. Denne saken vil diskuteres videre
med fagrådet på kveldens møte.
Elisabeth Ødemark viste til en e-post fra Kreftforeningen om en
kommende kampanje om alkohol og kreft. Kun syv prosent av
befolkningen er klar over at alkohol øker faren for brystkreft og to av ti
kjenner til sammenhengen mellom alkohol og tarmkreft.
Det er et ønske om å bidra til å økt oppmerksomheten om alkohol som
risikofaktor. Kampanjen er i planleggingsfasen.
Hun redegjorde deretter kort om invitasjon til å delta på Kreftrehabkonferansen 2022 som er nasjonale fagdager om rehabilitering for
kreftpasienter. Fagdagene gjennomføres i forskjellige deler av landet for å
nå ut til ulike miljøer på tvers av fylker og regionale helseforetak. Målet
med fagdagene er å øke kunnskapen om rehabilitering for kreftpasienter.
Dag Utnes vil følge opp invitasjonen.
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