
PHF til Hans Petter Mittet 

 

 

Når vi utnevner en person til Paul Harris Fellow så er det en æresbevisning for særlig 

samfunnsgagnlig innsats. 

Og styret i Trondhjem Rotary Klub har besluttet å utnevne Hans Petter Mittet til Paul Harris Fellow. 

 

Hans Petter har vært medlem av klubben vår siden 1998. Han har i perioden fra 1970 til i dag, hatt 

mange ledende, ansvarsfulle stillinger og styreverv i næringslivet, særlig på Vestlandet og i Midt 

Norge. 

 

Men begrunnelsen for å utnevne Hans Petter til Paul Harris Fellow ligger særlig i hans store innsats 

for kreftsaka og hans aktive arbeid i samband med planlegginga av det nye St. Olavs Hospital. 

Samtidig med at han siden 2001 har kjempa mot kreften i sin egen kropp, har han prioritert å 

hjelpe andre gjennom sitt engasjement. 

 

Han er innvalgt, etter anbefaling fra Kreftforeningen, i Brukerutvalg St. Olavs Hospital og Helse Midt 

Norge, i Pasientorganisasjonenes fellesforum ved Helsebygg Midt Norge, og i diverse råd og utvalg i 

Helsebygg Midt Norge vedrørende bygging av nytt sjukehus. Videre er han frivillig hjelper i 

Kreftforeningen og prosjektleder for Kreftforeningens prosjekt “Næringslivssamarbeid i Midt Norge”. 

Hans Petter har etablert sitt enkeltmannsforetak som heter Kreftkrigen Mittet. 

Alt dette mens han har hatt tre operasjoner over ett år, fikk spredning av kreften, fikk cellegift, stomi 

og tilbake til normal. 

 

Da jeg ringte Hans Petter den 13. november for å fortelle om Paul Harris Fellow, var han i Oslo for å 

delta aktivt i starten av “Aksjon menn og kreft” hvor han bl.a. skulle ha et innlegg. Seinere hadde han 

samme kveld en flott og gripende opptreden i Dagsrevyen på NRK TV. Hovedbudskapet var slik jeg 

forsto det, at menn var for seine til å gå til lege. Og nå lager NRK en dokumentar om Hans Petter 

Mittet. Det er derfor vi har Mali Finborud Nøren som gjest her i dag og hun tar opp film for 

dokumentaren. 

 

Hans Petters uegennyttige innsats for å hjelpe andre samtidig med sin egen særdeles tunge og 

vanskelige livssituasjon, er en heilt framifrå praktisering av Rotarys motto Service above Self, å gagne 

andre. Vi beundrer deg, og vi er meir enn stolte av deg Hans Petter! Og vi er glade for å få lov til å 

vise det ved å utnevne deg til Paul Harris Fellow. 

 


