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Referat hovedstyremøtet 26. januar 2022 

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

Egge, Bjørn Garlimo og Peder Gjermundsen. 
______________________________________________________________________________ 

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

3/2022 og 6/2022.  

 

Fra kl. 12.00 til 13.30 var det en medisinsk oppdatering fra Andreas Stensvold, Wolfgang 

Picker og Karol Axcrona med påfølgende spørsmålsrunder.  
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Onsdag 26. januar, 10.00 til 15.00 
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   Teams 
__________________________________________________________________________________ 

 

Saksliste for møte nr. 1/2022: 
 

1/1-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med tilmeldt punkt 

                          under Eventuelt.   
  

2/1-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 8. desember 

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent uten endringer. 

  

3/1-2022  Økonomi 
Elin Lilloe-Wall la frem prognosen for 2021. Hun understreket at dette var 

foreløpige tall som ville bli avstemt innen utgangen av januar.  

Andreas Hole presiserte at tallene bekrefter at PROFO øker både aktivitetene 
og inntektene. Tallene på inntektssiden er konservative.  

Elin Lilloe-Wall la videre frem forslag til revidert budsjett for 2022.  

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

4/1-2022 Øvrig rapportering  

Andreas Hole presenterte en oppdatert medlemsrapport også fordelt på 

lokallagsnivå. Det er en økning på 26 medlemmer fra 2020 til 2021. Det er 
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viktig å tenke rekruttering hele året.  

 

Hovedstyret vil ha en gjennomgang av organisering og antall lokallag blant 

annet med tanke på geografisk størrelse.  

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
5/1-2022 Landsmøte og -konferanse 22. til 24. april 2022 

Daniel Ask viste til tidligere vedtak i hovedstyret 8. desember 2021. I Solvær 
har Scandic-hotellet kapasitet fra 22. til 24. april. Thon-hotellet var fullbooket 
denne helgen.  

Andreas Hole viste til at det ses på ulike løsninger når det gjelder 
transport/logistikk. Det er viktig å ta høyde for prisnivå og tidsbruk.  

Elisabeth Ødemark la frem en fremdriftsplan i forhold til frister for landsmøtet 
når det gjelder saksdokumenter og utsendelse.  

Andreas Hole kom med innspill til årsmeldingen for 2021 på bakgrunn av en 
diskusjon på AU-møtet med tanke på å tydeligere politisk vinkling på 
innholdet i årsmeldingen og gjøre meldingen mer omfattende. I tillegg 
foreslås det at det settes opp et dokument i form av en politisk plattform til 
fremlegging for landsmøtet. Dette vil tydeliggjøre hva PROFO står for og vil 
kunne bli et godt verktøy for hele organisasjonen. Det må avgjøres om dette 
dokumentet skal bli en del av handlingsplanen og samtidig se på PROFOs 
planverk i sin helhet.  
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og støttet forslaget 
om at det utarbeides en politisk plattform til fremlegging for landsmøtet. 
 

6/1-2022 Bartekampen  

Elin la frem utkast til prognosen for 2021 og viste til at det var en endring 

postene fra tidligere. Hun presenterte videre utkast til budsjett for 2022. 

Prosjektgruppen vil jobbe videre med tallgrunnlaget på møtet i gruppen 2. 

februar.  

 

Det er viktig at lokallagene påser at eget Vipps-nummer brukes ved salg. 

Prosjektgruppen vil ta innspillene på dagens møte med inn i det videre 

arbeidet.  

 

 Dato for berammelse av samling vil avklares i prosjektgruppen.  
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  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering  

 

7/1-2022 Sak gjeldene tidligere medlem og tillitsvalgt i PROFO Østfold 

  Per Gjertsen ga en kort redegjørelse for bakgrunnen for punktet.  

 PROFO sentralt følger opp mottakere av utsendt e-poster fra tidligere  

 tillitsvalgt i lokallaget i Østfold. 

 

  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

8/1-2022 Status for artikkel i PROFO-nytt om HIFU og brachyterapi 
Daniel Ask oppdaterte hovedstyret på status. Det vil komme en artikkel om 

alternativ behandling i PROFO-nytt 2/2022.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

9/1-2022  Planlegging av øvrige arrangement i 2022 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget fikk mandat til å sette opp forslag til datoer. 

  

10/1-2022 Politisk påvirkningsarbeid 

Daniel Ask viste til prosessen rundt forskningsprosjekt om PSA-testing etter 

søknad fra Andreas Stensvold og Karol Axcrona. Ask understreket videre at 

det er viktig at PROFO holder fokus på antallet behandlingssteder (volum) vs. 

distriktspolitikk. 

 

Bjørn Garlimo ga en kort oppsummering av bakgrunnen for de to personene 

han hadde spilt inn som mulige kandidater til politisk rådgivningsarbeid.  

 

Vedtak: Arbeidsutvalget vil følge opp de kandidatene som er spilt inn når det 

gjelder politisk påvirkningsarbeid.  

 

11/1-2022 Nye metoder 

Daniel refererte kort fra møtet i Bestillerforum 13. desember.  Sak 230-21 på 

agendaen var Abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel 

hos pasienter med nydiagnostisert metastatisk cancer prostata. I møtet ble 

det besluttet å gjennomføre en forenklet metodevurdering ved Statens 

legemiddelverk. Han refererte videre kort fra møte i Beslutningsforum og 17. 
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januar. Det var lite på agendaene når det gjaldt prostatakreft og nåværende 

regi av arbeidet og organiseringen av Nye metoder videreføres.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

12/1-2022 Bokprosjektet «Prostatakreft – hva nå? For deg som har fått 

diagnosen prostatakreft» med støtte fra Stiftelsen Dam  

 Andreas Hole hadde en kort gjennomgang av bakgrunnen for prosjektet og 

hovedstyret vil få tilsendt en kort informasjon om boken når den er på plass. 

Boken vil bestå av en rekke kapitler. Fagrådet med Karol Axcrona i spissen er 

aktivt involvert i prosjektet. Det jobbes videre med fremdriftsplanen.  
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

13/6-2021  Tilbakemelding fra regionene  

De ulike regionsansvarlige ga en oppdatering om aktivitetene i de forskjellige 

lokallagene. Det er viktig at det er en tett dialog mellom regionsansvarlig og 

det enkelte lokallag.  

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og vedtok at 

årsmøtene i lokallagene kan gjennomføres fysisk eller digitalt innen 8. april 

2022.  

 

14/1-2022  Møteplan første kvartal 2022 for AU og hovedstyret  
Daniel Ask la frem forslag til følgende møteplan for 2022:  
 

AU-møter: 17/2 og 6/4,  

Hovedstyre-møter: 16/3, 21/4 og 4/5. 

 

Vedtak: Hovedstyret vedtok forslaget til møteplan.  

 

 

15/1-2022 Eventuelt  

Daniel Ask informerte om at Sørlandet sykehus har innkalt til et møte 28. 

januar i forbindelse med at sykehuset ønsker å opprette et eget 

likepersonstilbud. Dette er en ny måte å organisere likepersonsarbeidet på. 

Ask forslo at Dag Utnes deltar på møtet på vegne av PROFO.  
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Vedtak: Dag Utnes fikk mandat til å delta på møte på vegne av 

Prostatakreftforeningen.  

   

16/1-2022 Orienteringer 
Daniel Ask viste til stor respons på medlemsundersøkelsen EUPROMS 2.0 

sendt ut av Europa UOMO. Nederland og Norge er de to landene som ligger i 

topp når det gjelder antall besvarelser. Rapporten fra undersøkelsen vil 

sendes til medlemslandene samt EU.  

 

Han viste videre til en henvendelse fra Ressurssenter for menn – Reform; et 

av landets fire likestillingssentre. De ønsker deltakelse fra PROFO i forbindelse 

med et prosjekt: Prostatakreft – glemmer vi den seksuelle helsen.  

 

Ask informerte deretter kort fra et digitalt møte i brukerpanelet i 

Kreftregisteret 19. januar.  

 

Han avsluttet med å informere at han hadde bidratt til i en artikkel av Torgrim 

Tandstad i Onkologisk Tidsskrift rundt vektøkning og prostatakreft.  

 

 
 

 
 
 


