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“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 !

Det är nu klar att Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege´s” ”Kongress 2021”
kommer att genomföras prel i november månad i Köpenhamn med idrottsföreningen
vid Bispebjerg Hospital som lokal arrangör ! Exakt datum är ännu ej klart, men kommer att
meddelas så fort det blir det !

Det är nu klart att ”De Nordiske Hospitals Lege 2022”, den 9-12 juni, återvänder till Vierumäki,
Finland ! Officiell arrangör blir, som vid ”DNHL 2018”, Laksilainet r.y. Lahti med Vierumäki Sport
Institute som lokal arrangör !
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LARS-GÖRAN BENGTSSON

Nuvarande sekreteraren i DNHL kom med i presidiet redan från början, den 3 november 1984
i Köpenhamn. Han valdes till president vid ”Kongressen 1993” i Jönköping, efter Poul-Erik
Oppelstrup, och ersattes som detta av Arild Johansen vid ”Kongressen 2011” i Lillehammer
då han övergick till att vara sekreterare som han är för närvarande.
Han var också sekreterare i Sveriges Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) fr o m 1979 till
dess att förbundet lades ner i och med utgången av 2018. Under 1990-talet hade SSIF över
100 st medlemsföreningar för att 2018 endast vara en handfull.
Här följer hans syn på antalet medlemmar i de olika länderna:
NORGE
Från Norge finns ett betryggande antal medlemsföreningar i DNHL och det finns ett stort intresse
för sjukhusidrotten, detta mycket tack vara Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF). Övervägande
av deltagare på DNHL:s arrangemang är från Norge.
DANMARK
Även i Danmark finns ett förbund, Dansk Hospitals-Idrettsforbund (DHIF), men här är det betydligt
svårare att få medlemmar till DNHL. I dag är det bara Idrettsforeningen vid Bispebjerg Hospital (IBBH)
som är aktiva medlemmar, det måste finnas större intresse i Danmark ?
FINLAND
Även i Finland, som inte har något nationellt förbund, finns det f n bara en aktiv förening Laksilainet r.y.
(Lahti City Hospital). Här var tidigare också sjukvården i Helsingfors och NIckby med. Även i Finland
måste vår kontaktperson hitta fler medlemsföreningar !
ISLAND
Ända sedan Island kom med i DNHL har det varit en aktiv förening, Starfsmannafelag Landspitala
från Reykjavik. Vi kanske inte kan begära mer från Island, som dock har arrangerad ”De Nordiske
Hospitals Lege vid två tillfällen, men skulle det komma någon mer förening från Island vore det
trevligt !
SVERIGE
Sedan det svenska förbundet, SSIF, upphörde, fr o m 2019, är 3-4 svenska föreningar medlemmar
i DNHL. Av dessa är Lars-Görans ”egen” förening, Landstingets PK N:v Götaland, den största och
vunnit priset ”Bästa förening” vid sju tillfällen !
Lars-Göran planerar nu att, via Korpen – Svenska Motionidrottsförbundet (som är detsamma som
Bedriftsidrettsforbunden i Danmark och Norge) gå ut med information till föreningar inom vårdsektorn
i Sverige för att på så sätt hitta intresserade medlemmar till DNHL.
- fort sid 3.
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Som en fil till detta nummer av ”DNHL-Nytt” finns den broschyr med som kommer att sändas ut
inom hälsosektorn i Sverige. Vill ni använda den för att sprida information i de kanaler ni har får
ni gärna göra detta !
SPRID INFORMATION VIDARE INOM ER KANALER TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
I NORDEN OM MÖJLIGHET ATT BLI MEDLEMMAR I SAMARBETSORGANISATIONEN
”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” !
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.
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