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Referat hovedstyremøte 04. mai 2022 
Til stede: Daniel Ask, Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil Egge, Peder 
Gjetmundsen og Bjørn Garlimo 
 
Meldt forfall:  
 
_________________________________________________________________________________ 
Sekretariatet: Andreas Hole og Silje Falla Tørmoen (referent).  
________________________________________________________________________________ 
Tidspunkt: Onsdag 04. mai 10.00 -15.00 
__________________________________________________________________________________ 
Sted: Wergelandsveien 1-3 
 
 

Saksliste for møte nr. 4/2022: 
 
1/4-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

2/4-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 21. april 2022 

  Vedtak: Referatet ble vedtatt med endringer som fremkom i møtet.  
 

3/4-2022 Landsmøtet og samlingen i Svolvær 2022 - evaluering 

Tørmoen orienterte om tilbakemeldinger fra evalueringsskjema som ble sendt 
ut til alle deltakerne. Det var gode tilbakemeldinger på arrangementet. 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

4/4-2022 Bartekampen 2022 – orientering om status 

Donjem, Ask og Hole orienterte om status for Bartekampen. Første fotoshoot 
er gjennomført og neste fotoshoot er satt til 31. mai. Tørmoen skal purre på 
lokallagene for å velge en lokal kampanjeansvarlig, og det blir en intern 
lansering 15. juni. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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5/4-2022  Arendalsuka 2022 – orientering om status 

Ask og Hole orienterte om status for Arendalsuka 2022.  
Vi planlegger i samarbeid med Bayer og Janssen å gjennomføre to aktiviteter i 
løpet av Aredalsuka. 
1. Møte om tidlig oppdagelse av prostatakreft 
2. Fotoseanse med fotograf Per Heimly og stylist Erlend Elias  

   
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

  
6/4-2022 Politisk påvirkningsarbeid 

- Oppfølging av interne ressurser 
Ask orienterte om oppfølging av interne ressurser. Det har vært møte med 
Eiler Macody Lund og Helge Schjølberg, og det skal også settes opp møte med 
Geir Steinar Dale og Kai Kjerkhol. 
 
- Eksterne møter 
Ask og Hole orienterte om eksterne møter som er avholdt, blant annet med 
Arbeiderpartiet og Høyre. Det er satt opp møte med Helsedirektoratet og skal 
også settes opp et møte med Senterpartiet. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
7/4-2022 Implementering av politisk plattform   
 Det vil legges til en innledning i den politiske plattformen og settes opp i 

prioritert rekkefølge. Plattformen skal vise hva PROFO står for, og skal kunne 
brukes internt og eksternt. 

   
Hovedstyret diskuterte innspilt forslag om å utarbeide en opplæringsplan for 
dette arbeidet i lokallagene. Det vil være flere muligheter for en slik 
opplæring. Arbeidsutvalget vil utrede mulighetene for en slik plan.  
  
Det legges også opp til at det på tillitsvalgtsamlingen høsten 2022 skal handle 
mye om den politiske plattformen med opplæring og implementering i 
lokallagene.  

 
Hovedstyret ønsker å «rydde opp» i handlingsplanen frem mot neste 
landsmøte slik at den speiler den politiske plattformen. 
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  Vedtak: Hovedstyret vedtok at dette blir tatt opp på neste AU-møte. 
 
8/4-2022 Nye metoder  

- Møte i bestillerforum 25. april 
Ask orienterte om møtet i bestillerforum som ble gjennomført 25. april. 
Her var det to saker oppe som gjaldt prostatakreft, som har vært orientert om 
på tidligere hovedstyremøter. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
9/4-2022 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 3. november  
 Ask orienterte om Den Nasjonale Prostatakreftdagen som skal gjennomføres 

3. november. Tørmoen sjekker opp kapasitet og tilbud på ulike lokaler. 
Program og innhold vil bli fulgt opp i samarbeid med fagrådet. 

 
  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 
10/4-2022 Tillitsvalgtsamling høsten 2022   

Det vil bli avholdt en tillitsvalgtsamling 4-6. november. Tørmoen henter inn 
tilbud fra hoteller i Oslo og Oscarshallen hos Orgservice. 
 
Vedtak: Hovedstyret vedtok at program blir tatt opp på neste AU-møte. 

   
11/4-2022 PROFO fyller 20 år 

Donjem foreslo at Ask og Hole skriver ned PROFOs historie. Dette kan 
kombineres med portrettintervjuer og kan brukes i PROFO-nytt og sosiale 
medier i 2023. 

 
Dato som foreslås for landsmøte 2023 er 21-23. april. Hovedstyret ønsker at 
dette gjøres som en kongress. 
Noen av forslagene til destinasjon for landsmøte 2023 er Geiranger, Ålesund, 
Stavanger og Trondheim. Tørmoen henter inn tilbud på hoteller fra disse 
stedene. 

 
Vedtak: Hovedstyret vedtok at dato for 2023 settes til 21-23. april og at det 
gjøres som en kongress. 
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12/4-2022 Tilbakemelding fra regionene    

Hole nevnte at det er ønskelig å sette opp en mal for hva regionsansvarlige 
skal få av tilbakemeldinger fra regionene. 
Regionsansvarlige orienterte om tilbakemeldinger fra sine regioner. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

 
 
13/4-2022 Møteplan 2022   

01. juni AU-møte kl. 11:30-15 
14. juni Hovedstyremøte kl. 11:30-16 
09. august AU-møte kl. 11:30-15 
24. august Hovedstyremøte kl. 11:30-16 
 
Vedtak: Hovedstyret vedtok disse møtedatoene. 
 

14/4-2022 Forslag fra Lars Bjerke i PROFO Oslo om psykologhjelp   
Hole forhører seg med Håkon Aars om et mulig samarbeid eller mulige 
løsninger.  

 
Vedtak: Hovedstyret arbeider videre med mulige løsninger. 

 
 

15/4-2022 Orienteringer   
  Ask orienterte om et studie som omhandler betablokker mot metastaser. 
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

16/4-2022 Eventuelt   
Konstituering: Garlimo er ny som nestleder. Det foreslås at både Utnes og 
Garlimo går inn i fagrådet, og at Garlimo går inn for Utnes i 
redaksjonskomiteen. 
 
Garlimo foreslo å gi ut en nyhetsbulletin til tillitsvalgte 2-4 ganger i året. Dette 
forslaget var resten av hovedstyret enige i, og forslaget vil bli viderebehandlet 
i arbeidsutvalget. 
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PROFO ønsker å bli større på testamentariske gaver. Dette kan legges inn i 
PROFO-nytt og som annonser. 
 
Det er ønskelig at det legges inn mer informasjon for tillitsvalgte på nettsiden. 
Her kan det settes inn en meny og legge inn diverse Bartekampendokumenter 
og linker til våre sosiale medier og lignende. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 


