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Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) genomförde sin

”KONGRESS 2019”
den 5 oktober på Clarion Hotel i Stavanger, med  Stavanger 

Universitetssjukhus, SUS BIL, som arrangör !

Hela 34 st deltagare var anmälda, övervägande delen helt naturligt 
från Norge,men även från Danmark, Finland, Island och Sverige !

Kongressen inleddes redan på fredag kväll, den 4 oktober, 
med gemensam middag på Egons Restaurang i Stavanger ! 

LÄS MER OM KONGRESSEN PÅ KOMMANDE SIDOR !

“DNHL-Nytt” ges ut av DNHL:s AU vid 3-4 tillfällen under året och syftet 
är att vara ett språkrör mellan presidiet för Samarbetsorganisationen 

“De Nordiske Hospitals Lege” och medlemsföreningarna inom vårdsektorn 
i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige !

Föreningarna kan också vara med och påverka innehållet genom notiser,
referat, synpunkter etc !
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”KONGRESS 2019”
DEN 4-6 OKTOBER 

PÅ CLARION HOTEL I STAVANGER !

INLEDNING

Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till 
DNHL:s ordinarie ”Kongress 2019”. Han vände sig speciellt till de båda hedersledamöterna 
Poul-Erik Oppelstrup, Danmark, och Rolf Vifladt, Norge, samt till projektledaren, inför 
”De Nordiske Hospitals Leker 2020”, Helen Hudson. 

FUNKTIONÄRER

Som mötesordförande valdes Dag Raugstad, SUS BIL, och som sekreteraren Lars-Göran 
Bengtsson, DNHL. Som justerare valdes Sissel Undheim, SI-Aktiv och Anja Kråböl, OUS 
BIL. Rösträknare slutligen blev Vibeke Hop, SUS BIL och Gitte M. Nielsen, IF Bispebjerg 
Hospital, Danmark.

BESLUT

Mötet beslöt att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen för mandatperioden 
1 augusti 2017-31 juli 2019.

Kassören, Merete Skjellanger Hilby, presenterade räkenskaper/bokslut för mandatperioden 
och kongressen beslöt, efter uttalande av revisorerna Mona F. Johansen och Kersti
Sagbakken, att ge presidiet ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.

Kongressen beslöt också att godkänna den presenterade verksamhetsplanen samt 
den ekonomiska planen/budgeten samt kontingent för kommande verksamhetsperiod, 
1 augusti 2019-31 juli 2021.
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MOTIONER/FÖRSLAG

Fem motioner var inlämnade till kongressen. 

Motion nr 1 (avslag)

I motion nr 1 ville presidiet minska antal medlemmar i presidiet från 8 st till 6 st. Denna
motion föll för förmån för tidigare beslut.

Motion nr 2 (godkänd)

I motion nr 2 föreslog presidiet att anställda inom vårdsektorn skall få rätt att deltaga vid 
arrangemang utan att vara medlem i någon förening. Denna motion fick ett positivt
bemötande. 

Motion nr 3 (godkänd)

Presidiet sökte fullmakt från kongressen att göra mindre ändringar i tävlingsbestämmelserna 
och godkänna s k ”pröva-på-grenar” vid ”De Nordiske Hospitals Lege”. Även denna
motion fick ett positivt bemötande.

Motion nr 4A (godkänd)

I motionen föreslog Haukelands BIL, Bergen, förändrade tävlingsbestämmelser i orientering. 
Kongressen beslöt att godkänna detta.

Motion nr 4B (godkänd)

I motionen föreslog Si-Aktiv förändrade tävlingsbestämmelser i bowling herrar och damer 
2-manna lag. Kongressen beslöt att godkänna förändringen.

Följande val förrättades:

a) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som väljs av kongressen

Ordinarie Suppleant

Gitte M. Nielsen, Danmark (omval) Freddy Ibsen, Danmark (omval)
Rudolf Adolfsson, Island (omval) Anna Soffia Gudmundsdóttir, Island (omval)
Merete Skjellanger Hilby, Norge (omval) inget val genomfördes
Lars-Göran Bengtsson, Sverige (nyval)   Kent Carlsson, Sverige (nyval) 
Hannu Nurminen, Finland (omval) Kati Heinonen, Finland (omval)
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b) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som utses av resp lands 
     förbund och fastställes av kongressen

Ordinarie Suppleant

Lars G. Hansen, DHIF (omval)   Gert Andersen, DHIF (omval)
Arild Johansen, NHIF (omval)  Finn Olav Bakken, NHIF (nyval) 

c) president av ovanstående valda ordinarie ledamöter

Arild Johansen (omval)

d) kassör av ovanstående valda ordinarie ledamöter

 Merete Skjellanger Hilby (nyval)

e) signatur

Signaturen tecknas av presidenten, Arild Johansen, och forretningsføraren, Merete Skellanger 
Hilby var för sig.

f) två revisorer inför kommande mandatperiod

Kjersti Sagbakken, Norge (omval)
Mona Johansen, Norge (omval)

g) valberedningen, bestående av tre ledamöter, inför nästa kongress.

John Jensen, Danmark (omval) sammankallande  
Vibeke Hop, Norge (omval) 
Lotta Bylund, Sverige (omval)

Kongressen beslöt

att fastställa samtliga ovanstående val.

            
         STAVANGER – HERE WE COME – 11-14 JUNI 2020 !

                                     - se medsänd fil ”Invitation till ”DNHL 2020”
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                       TACK LASSE MAGNUSSON !

                                                

Presidenten, Arild Johansen, tackade också avgående ledamoten, Lasse Magnusson, 
som sedan 2007 representerat de svenska föreningarna i Samarbetsorganisationen. 
Lasse Magnusson, som arbetade som friskvårdskonsulent inom Region Jönköping, har 
också med sina medarbetare inom Ryhovs MK deltagit i samtliga av de 13 st ”Nordiske 
Skidager” som genomförts på Beitostölen sedan 1993. Lasse var också en av de 
huvudansvariga när Ryhovs MK arrangerade ”DNHL 1994”. Presidenten överlämnade 
en speciell present, ett DNHL Standar och en DNHL pins till Lasse Magnusson.

Lasse Magnusson tackade för sin tid i Samarbetsorganisationen och noterade att ha fått 
många vänner som han kommer att behålla hela livet. Han hoppades också på ett åter-
seende i samband med ”De Nordiske Hospitals Leker 2020” den 11-15 juni i Stavanger.

Under ledning av projektledaren, Helen Hudson, inför ”De Nordiske Hospitals Leker 2020” 
den 11-14 juni i Stavanger och området rund staden ! Denna startade med en videopresen-
tation om planerna för ”DNHL 2020” ! Denna visade bl a möjlighet för deltagarna att tävla 
i den kända och populära ”Nordsjöritten” på cykel med distanser på 9,2 resp 4,1 km !

Först besöktes Randaberg kommun, strax utanför Stavanger, där ett flertal av disciplinerna 
under ”DNHL 2020” kommer att genomföras ! Där bjöds också på lunch i en av hallarna !

SVERD I FJELL

Efter lunchen körde bussen vidare för att besöka den golfbana som kommer att användas 
vid ”DNHL 2020” - Sola Golfklubb ! Alla var överens om att det kommer att bli hög klass på 
tävlingarna, i alla fall när det gäller tävlingsplatserna !

Bussen passade också på att göra en rundtur i de vackra omgivningarna runt Stavanger ! 
Projektledare, Helen Hudson, berättade också att man bl a kommer att erbjuda deltagarna 
på ”DNHL 2020” en vandring till Preikestolen !

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892409421131531&set=a.884640691908404&type=3&eid=ARBv7n2UfYj1kfYA9awoJa3mjsdOR-4v8RBv3_bj19fRN4mWkLRzHe1JSj2VAtQES5MlxwxQwtJRLlZ8
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VÄL MÖTT PÅ DNHL:s ”KONGRESSEN 2019” 
DEN 4-6 OKTOBER I STAVANGER !

  

Det er med glede og stolthet det ønskes velkommen til neste DNHL,2020 – som gjennomføres 
11.-14.juni i Stavanger, Norge.

Nytt for neste år er nye aktiviteter anno 2020, samtidig videreføres de anerkjente, sportslige og
gode aktivitetene – både for lag og individuelt. 

Fellesskap, energi og sosialt er  viktig. Vi har klart å legge flest mulig av lekene til Randaberg 
( den grønne landsbyen), hvor både haller og uteområdet ligger tett ved hverandre. Dette betyr
at det er fullt mulig å gjøre sine aktiviteter, samtidig kunne heie og være tilskuer på andre 
kamper og disipliner. 

Solen skal selvsagt skinne  - så det rigges til solfylte uteområder og sitteplasser for både mat 
& drikke. Egen kafe vil kunne by på kald mat / varm mat, sunt & usunt.

På de aktiviteter som er noe mer eksternt, som golf på Sola Golfklubb, Nordsjørittet og Bowling
– vil det være like mye energi og glede, og ikke minst ”proffe” folk som bidrar til kjekke dager.

Turene til Preikestolen er unik. Guiden vår, har norgesrekord i hvor mange turer han har gått pr
dag, uke og år. Hans motto er som DNHL,2020 – energi, glede og samhold -  i pakt med natur 
og inntrykk. 

Hotel Energy står klart til å ta imot dere alle sammen torsdag 11. Juni  for Åpning / Get 
Togheter, og lørdagens Bankett blir et ” fyrverkeri” av både stemning og underholdning.

SUSBIL som arrangør har tatt høyde for at dette skal bli de beste leker noensinne. Så nå er 
det opptil dere å komme.

VELKOMMEN til DNHL,2020!

På vegne av SUSBIL

  
Helen Hudson 

Prosjektleder CAO, arrangement

Følg oss på:
www.dnhl.no

fab: dnhl stavanger 2020

http://www.dnhl.no/
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JULE- OG NYTTÅRSHILSEN FRA PRESIDENTEN !

Året 2019 går mot slutten.  Samarbeidsorganisasjonen 
«De Nordiske Hospitals Lege» (DNHL) har i år hatt som 
sin viktigste oppgave å arrangere:

             ARILD JOHANSEN
DNHL Kongress 2019                 DNHL:s PRESIDENT

DNHLs Kongress 2019 ble avviklet den 5. oktober i Stavanger, 
Norge med Stavanger universitetssjukehus bil SUSBIL som teknisk 
arrangør. Kongressen samlet 32 deltagere deriblant DNHLs 
æresmedlemmer Poul Erik Oppeltsrup fra Danmark og Rolf Vifladt 
fra Norge. Foreninger fra alle de nordiske land var representert. 
Behandlingen av flere av de vedtektsfestede kongress-saker bar preg av de store utfordringer 
DNHL står overfor – med sterk nedgang i medlemstallet hovedsakelig i Sverige -herunder 
nedleggelse av det svenske nasjonale forbundet SSIF. Jeg vil i denne sammenheng rette en 
stor takk til DNHLs sekretær Lars-Gøran Bengtsson for stort engasjement og flere initiativ for 
både å vedlikeholde svenske medlemskap og å verve nye medlemmer – også individuelle 
medlemmer. 

Som en konsekvens av nedleggelsen av det svenske nasjonale forbundet SSIF ble den 
svenske representasjonen i DNHLs presidium i kommende mandatperiode redusert til en 
representant. På kongressen ble Lasse Magnusson takket av etter å ha sittet i presidiet siden 
2007. Han har representert de svenske foreningene. Nok en gang en stor takk til Lasse for 
hans innsats for hospitalsidretten i Norden. 
Kongressen ble avsluttet med en orientering om DNHL 2020 fra SUSBIL v/prosjektleder Helen 
Hudson. Kongressmedlemmene ble etter at Kongressen 2019 var avholdt på umerket vis 
guidet av SUSBIL rundt på de ulike arenaene som vil betjene oss i DNHL 2020.
En stor takk fra meg til SUSBIL for flott tilrettelegging av DNHLs kongress 2019 og 
presentasjonen av planene og arenaene for DNHL 2020!
Fra meg – en stor takk til alle dere som har nedlagt en stor innsats for både DNHL og 
hospitalsidretten i våre medlemsforeninger i 2019.

Edgar Hansen til minne
Den 27. oktober 2019 mottok jeg det triste budskap at Edgar Hansen uventet hadde gått bort 
under opphold i Spania. Edgar var i en periode på 1990-tallet både leder i Norsk helsevesens 
idrettsforbund NHIF og medlem i DNHLs presidium. Fra år 2000 og fram til 2016 var han igjen 
styremedlem i NHIF som kasserer. Jeg har på vegne av DNHL vist Edgars familie vår 
deltagelse i sorgen over hans bortgang og samtidig berømmet Edgars innsats for norsk og 
nordisk hospitalsidrett.

Hva kan vi se frem til i 2020?
Jo selvsagt ser vi frem til DNHLs nordiske mesterskap i Stavanger, Norge 11.-14. juni 2020. 
Orienteringen og omvisningen i tilknytning til DNHLs kongress i 2019 viste at deltagerne tilbys 
flotte fasiliteter som borger for at vi vil få et vellykket mesterskap. Spesielt spennende
er det at arrangøren inviterer til topptur til Prekestolen, deltagelse i Nordsjørittet og 
Trolljegeren. Planleggingen av mesterskapet pågår for fullt og forhåndspåmeldingene er 
annonsert. 

VELKOMMEN TIL FLOTTE NORDISKE SYHEHUSLEKER 2020 I STAVANGER!

Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle:

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 2020 !
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FÖLJ SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
PÅ HEMSIDAN: www.dnhl.org 

INFORMATION
Samarbetsorganisationen har fått en ny hemsida och vår nye webbredaktör heter
Mette Pettersen !

Vid frågor när det gäller hemsidan vänd er till Presidenten, Arild Johansen,
 mailadress: arij2@online.no eller mobil +47 915 23 460 !

Vill ni ha mer info om Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) 
kontakta Sekreteraren Lars-Göran Bengtsson, mailadress: lgb.vanersborg@gmail.com 
eller mobil + 46 (0)73 639 71 88.

 **** LEDAMÖTER I PRESIDIET ****

President
Arild Johansen

repr för det norska förbundet

arij2@online.no

Kassör Sekreterare Vice President
Merete Skjellanger Hilby Lars-Göran Bengtsson Lars G. Hansen
repr för de norska föreningarna repr för det svenska föreningarna repr för det danska förbundet (DHIF)

mskjh@hotmail.com lgb.vanersborg@gmail.co  m lars.gerhard.hansen@regionh.dk

Ledamot Ledamot Ledamot
Rudolf Adolfsson Hannu Nurminen Gitte Melldgaard Nielsen
repr för den isländska föreningen repr för de finska föreningarna repr för de danska föreningarna
radolfss@landspitali.is h.nurminen53@  gmail.com gittenuuk@hotmail.co  m

   ÖNSKAR SAMARBESTORGANISATIONEN
”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” !
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