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Referat hovedstyremøte 14. juni 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). Elin Wall deltok på utvalgte 
saker. 
________________________________________________________________________________ 
Tidspunkt: Tirsdag 14. juni 13.30 -17.00 
__________________________________________________________________________________ 
Sted: Wergelandsveien 1-3 
 
 

Saksliste for møte nr. 5/2022: 
 
1/5-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

2/5-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4. mai 2022 

  Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

3/5-2022 Medlemsrapport og implementering av Winorg 

Tørmoen la frem medlemsrapport per 30. mai 2022. Det er per nå 3331 stk 
betalende medlemmer. 

Ask orienterte om at det har kommet inn innspill fra Olav Sørensen, Lofoten, 
som ønsker at det arbeides mer mot nye medlemmer og å øke medlemstallet. 
Et forslag han kom med er reduksjon av medlemskontingent ved siste halvdel 
av året. 

Donjem foreslår at man kan være mer aktive på sykehus for å verve 
medlemmer, samt dele ut informasjon til nylig diagnostiserte.  

Medlemsverving inngår i opplæringsplanen som arbeides med. 
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Winorg er det nye medlemssystemer som skal tas i bruk. Det er planlagt 
overgang til høsten. Det er mulighet for at opplæring i systemet kan tas som 
en parallellsesjon på tillitsvalgtsamlingen i november. 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

4/5-2022 Økonomirapport 

Wall la frem økonomirapport per 31. mai. Regnskapet viser en inntekt på 
4 129 293,-, og et foreløpig resultat på 675 214,-. 
 
Iraiser kan brukes mer aktivt til innsamling  i mindre kampanjer, slik som 
farsdag.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

5/5-2022  Bartekampen 2022 – orientering om status 
 Det ble orientert om på eget møte i forkant av hovedstyremøtet. 

    
6/5-2022 Arendalsuka 2022 – orientering om status 

Hole orienterte om status for Arendalsuka. Åpent møte er satt til 17. august 
kl. 15-16:15. Det er satt opp en fotoseanse samme dag kl. 12-15 der Per 
Heimly og Erlend Elias bidrar. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
7/5-2022 Politisk påvirkningsarbeid   
 Oppfølging av interne ressurser 
 Hole har tatt kontakt med Kjerkhol og Dale. Hole sender de noen forslag til 

møtetider som arbeidsutvalget skal delta på.  
 
  Eksterne møter 
 Det skulle vært gjennomført et møte med Høyre 9. juni, men måtte utsettes til 

over sommeren da det var flere som ikke kunne delta. Foreløpig dato med 
Høyre er satt til 13. september. 
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 Bearbeidelse av politisk plattform 
 Arbeidsutvalget arbeidet med dette på siste møte. Tørmoen setter opp utkast 

på det som ble vedtatt, og dette tas videre med fagrådet for kvalitetssikring. 
 
  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 
8/5-2022 Nye metoder  

Siste møte var 23. mai. Saken som omhandlet Stockholm-3 er satt på vent da 
det er forespurt dokumentasjon.  
Neste møte er satt til 20. juni, hvor innføring av Nubeqa er en av sakene som 
omhandler prostatakreft.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
9/5-2022 DNP 3. november  
 Ask orienterte om at Fagrådet skal bistå med å sette opp program og 

foredragsholdere for Den Nasjonale Prostatakreftdagen. Hole orienterte 
videre om at Gimle kino er holdt av til denne dagen. Møtet blir en halv dag, 
rundt 9-13 slik som tidligere.  

 
  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 
10/5-2022 Samling for tillitsvalgte og likepersoner 4-6. november 2022   

Det arbeides nå med tilbudet som er innhentet fra Thon Slottsparken og 
reserveres innen kort tid. Det er et ønske med kurs for nye likepersoner, samt 
oppfriskningskurs for de som alt er likepersoner. Dette kan man søke om 
midler til fra Kreftforeningen, . Hovedstyret ønsker å dele opp dette i to 
samlinger, en for tillitsvalgte og en for likepersoner. Likepersonsutvalget tar 
dette videre, og får bistand av sekretariatet.  
 
Vedtak: Hovedstyret vedtok at det deles opp i to ulike samlinger, en for 
tillitsvalgte 4-6. november og en for likepersoner 25-27. november. 
   

11/5-2022 PROFO fyller 20 år – kongress 21-23. april 2023 
  Tørmoen orienterte om tilbudene som er hentet inn.    
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og vedtok å holde av 
Scandic Park Sandefjord. 
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12/5-2022 Nyhetsbulletin     

Hole orienterte om status for nyhetsbulletin til tillitsvalgte. Det er planlagt 
utsendelse 4-6 ganger i året, oftere ved behov. Arbeidsutvalget har 
redaksjonelt ansvar. 
Det ble videre diskutert om det skulle vært en egen nyhetsbulletin til 
medlemmer. Det foreslås at nyhetsbulletin til medlemmer sendes ut 2 ganger 
per år, rundt en måned i forkant av bladutsendelse. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
13/5-2022 Tilbakemeldinger fra regionene   

Regionsansvarlige orienterte om tilbakemeldinger fra sine regioner. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

14/5-2022 Eventuelt   
Sak 14 på forrige hovedstyremøte «Forslag fra Lars Bjerke i PROFO Oslo om 
psykologhjelp». Hole forhører seg meg Håkon Aars. 
Kreftkoordinatorer, Vardesentrene og lignende har tilgang til psykolog. Dette 
kan være en mulig løsning på denne saken, og vil undersøkes nærmere.   
 
Bjørn har satt opp utkast til disposisjon for opplæringsprogram, som skal 
arbeides videre med. 
 
Nordisk møte i Finland er satt til oktober. Det er satt opp fire møtedatoer, og 
det er ønskelig at to fra hovedstyret deltar i tillegg til Hole.  
 
Utnes orienterte om at sykehus og likepersoner etterspør visittkort som de 
kan gi til pasienter. Hovedstyret mener at dette kan gjøres av lokallagene selv, 
med en mal fra designer Tomy. 
 
Vedtak: Hovedstyret vedtok at Ask, Garlimo og Hole deltar på dette møtet og 
avklarer møtedato. 

 
 

15/4-2022 Orienteringer   
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Tørmoen sjekker opp kommunikasjonen med Reform. De skal utarbeide en 
brosjyre for prostatakreftpasienter og en fagkongress.  
 
Norwegian Cancer Symposium avholdes 14-15. september i Bjørvika. 
Påmeldingsfristen er satt til 15. juni. Ordstyrer oppfordrer medlemmer til å 
melde seg på tross utgått påmeldingsfrist.   
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

 


