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         ARILD JOHANSEN, PRESIDENT

HØSTREFLEKSJONER FRA PRESIDENTEN !

Kjære idrettsvenner!

Jeg håper dere alle har hatt en fin sommer - selv om vi alle på ulikt vis er preget
av
coronapandemien.

DNHL-STATUS 2020

Medlemssituasjonen:

Det er ingen endring i medlemsmassen siden rapporteringen i forrige DNHL-
nytt nr. 2/2020:

Norge

Norsk helsevesens idrettsforbund NHIF, AHUS BIL, Velferdslaget Helse Fonna, 
Haukeland sykehus idrettslag, Oslo universitetssykehus BIL, SI AKTIV, St. 
Olavs Hospital BIL, Stavanger universitetssjukehus SUSBIL, Sørlandet 
sykehus, Arendal BIL, Sørlandet sykehus, Kristiansand BIL, Sykehuset Østfold 
BIL.

“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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Sverige

LPK N:v Gøtaland, MSE Fritid Eskilstuna og Umeå er med videre.

Danmark

Idrettsforeningen Bispebjerg og Dansk hospitals idrætt.

Finland

Laksilaiset r.y.

Island

Starfsmannafelag Landspitala

Økonomi/regnskap

Det er minimale endringer i DNHLs økonomi siden forrige DNHL-nytt. 
Bankbeholdningen pr. 24092020 NKR ca. 120 000,-. 

HVA MED AKTIVITETER I 2021 0G 2022 ?

DNHL har pr. dags dato på grunn av usikkerheten knyttet til utviklingen i 
coronapandemien ikke planlagt idrettsaktiviteter i 2021. Men presidiet vil om 
kort tid ta endelig stilling til dette.

DNHLs kongress høsten 2021

DNHL skal i henhold til sine vedtekter avholde kongress i løpet av høsten 2021.
Presidiet vil om kort tid drøfte hvordan og hvor kongressen 2021 skal avholdes.

Hva så med DNHL2022 ?

Det er min mening at DNHL må ha som sitt hovedmål å få arrangert 
DNHL2022. SUSBIL, Stavanger hadde planlagt et flott arrangement 
DNHL2020 - som dessverre måtte avlyses på grunn av coronapandemien. 
SUSBIL er blitt forespurt om foreningen kan tenke seg å stå som DNHL2022-
arrangør. SUSBIL har meddelt at foreningen ikke kan stille som arrangør i 
2022.
Presidiet vil om kort tid diskutere mulige kandidater til å arrangere DNHL2022. 

TIL SLUTT VIL JEG ANMODE ALLE OM Å TA GODT VARE PÅ 
HVERANDRE OG ØNSKE DERE EN FIN HØST !

Arild Johansen
president
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Nedan följer lite nostalgi från Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” 
(DNHL) under åren 1975-2020 nedtecknade av Lars-Göran Bengtsson, som valdes in 
i presidiet när detta bildades 1984 i Köpenhamn. Han var senare organisationens 
president under åren 1993-2011 och är nu dess sekreterare. 

DNHL ARRANGEMANG

Sedan DNHL bildades 1975 har det genomförts hela 66 arrangemang t o m ”Kongressen 
2019” i Stavanger ! Här kan noteras att ”De Nordiske Hospitals Lege” genomörts vid 24 
tillfällen, 10 gånger i Danmark, 6 gånger i Sverige, 5 gånger i Norge, 2 gånger på Island 
och  1 gång i Finland.

- se medsänd fil

BÄSTA FÖRENING

Vid dessa 24 tillfällen har bästa förening totalt utsetts och denna ”tävling” leds av 
Landstingets PK N:v Götaland som vunnit vid 7 tillfällen följt av Ullevåls Sykehus BIL
4 gånger och Lillehammer Fylkessykehus BIL 3 gånger.

- se medsänd fil
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FAIR PLAY-POKALEN

Även en s k ”Fair Play-Pokal”, för speciellt uppmärksammade insatser, har utdelats sedan 
1998, vid de två senaste tillfällena 2016 och 2018 har denna gått till individuella personer,
2016 till Rose-Marie Svensson från MSE Fritid i Eskilstuna, Sverige och 2018 till Vebeke Hop
från  Stavanger Universitetssykehus BIL.

- se medsänd fil

FÖLJ SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
PÅ HEMSIDAN: www.dnhl.org 

INFORMATION
Samarbetsorganisationens 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 (NHIF)

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  
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