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REFERAT FRÅN DNHL:s DNHL:s 20:E  

”KONGRESS”  

PÅ COMFORT HOTEL VESTERBRO I KÖPENHAMN. 

DEN 30 NOVEMBER 2021. 

 

§ 1  INLEDNING 
    
Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s  
ordinarie ”Kongress 2021” på Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn. Därefter förklarade han  
kongressen för öppnad. 
 
- presentation av deltagarna     ./. 
 
Presidenten gick igenom deltagarförteckningen samt ombudsberättigade. Det fanns ett återbud,  
webmaster Mette Pettersen samt dessutom hade en person tillkommit, Atle Hagen, Helse Stavanger  
HF, Totalt var det 44 st deltagare.  
Under gjennomgangen av hvem som var røstberettigade oppsto det ulik oppfatning mellom presiden- 
ten og SIAKTIV om hvor mange røster SIAKTIV har på kongressen av de fremmøtte delegater.  
Presidenten  påsto 2 røster med henvisning tidligere korrespondanse med SIAKTIV. SIAKTIV, 
ved Finn Olav Bakken påsto 5 røster (Hamar/Elverum 1, Gjøvik 2 og Lillehammer 2). Presidenten  
ønsken ingen disputt om dette på selve kongressen. Det blev dermed talt opp 27 st röstberättigade.  
 
- se bilaga 1. 
 
§ 2  KONGRESSENS BEHÖRIGA UTLYSNING  
 

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, redogjorde för att inbjudan var utsänd, enligt stadgarna  
senast 90 dagar före kongressen, dels via ”DNHL-Nytt” och dels via mail till medlemsföreningarna. 
 
Kongressen beslöt 
 
att kongressen var behörigt utlyst. 
 
§ 3  VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR KONGRESSEN 
 
Följande funktionärer för kongressen valdes: 
 
ordförande Dag Raugstad, Helse Stavanger HF 
 
sekreterare Lars-Göran Bengtsson, LPK N.V Götaland 
 
- fort sid 2. 
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två justerare Gitte Nielsen, IF Bispebjerg Hospital och Vibeke Hop, Helse Stavanger HF  
 
två rösträknare  Hans Adolfsson, SI Aktiv Lillehammer, och Mikael Nilsson, LPK N:v Götaland   
  
Mötesordföranden, Dag Raugstad, tackade för förtroendet.  
 
§ 4  PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN GÅNGNA 
      MANDATPERIODEN  (1/8 2019-31/7 2021)     ./.  
 

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, presenterade presidiets verksamhetsberättelse  
för mandatperioden 1 augusti 2019-31 juli 2021. 
 
Kongressen beslöt 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen för den gångna mandatperioden. 
 

- se bilaga 2. 
   
§ 5  RÄKENSKAPER/BOKSLUT FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN  
       (1/8 2019-31/7 2021)     ./. 
 
Kassören, Merete Skjellanger Hilby, presenterade räkenskaperna/bokslutet för mandatperioden 
1 augusti 2019-31 juli 2021, som visade på ett underskott i perioden på NKR 9 586:86. 
 
Frågan kom upp angående intäkter (53 390 Nkr) resp utgifter (102 247:11) vid ”Kongressen 2019”  
i Stavanger. 
 
Förslag kom på att upprätta ett årligt räkenskap. 
 
Kongressen beslöt 
 
att intäkter resp utgifter i samband med ”Kongressen 2019” i Stavanger presenteras senare 
att ett årligt räkenskap presenteras fr o m den 1 augusti 2021-31 juli 2022 och från 1 augusti  
2022-31 juli 2023. 
att godkänna de presenterade räkenskaperna/bokslutet för den gångna mandatperioden. 
 
- se bilaga 3. 
 
 § 6  REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR PRESIDIET  
        FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN (1/8 2019-31/7 2021)     ./.   
 

Ingen av de valda revisorerna, Mona F. Johansen och Kjersti Sagbackken, fanns på plats när 
revisionsberättelsenför mandatperioden 1 augusti 2019-31 juli  2021 presenterades utan detta  
skedde via storbildsskärm. Mona F.Johansen har inte undertecknat berättelsen, men detta  
kommer att göras vid lämpligt tillfälle. 
 
Kongressen beslöt  
 
att godkänna den presenterade revisionsberättelsen  
att ge presidiet ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden. 
 
- se bilaga      
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§ 7  INKOMNA FÖRSLAG (MOTIONER) FRÅN PRESIDIET, MEDLEMSFÖRENING  
       ELLER RIKSOMFATTANDE FÖRBUND     ./. 
 

- Padel  
 
MSE Fritid, Eskilstuna önskar att man, vid ”DNHL 2022” den 9-12 juni i Vierumäki, Finland,  
arrangerar padel som en försökstävling. I Sverige har padel på senaste året blivit en stor  
motionssport och vi tror att det är samma i hela Norden. 
 
Arrangörerna i Vierumäki konstaterar att det finns möjlighet att arrangera padel om det kommer 
tillräckligt med deltagare. 
 
Kongressen beslöt 
 
att i samband med ”DNHL 2022” arrangera padel som försökstävling. 
 
- se bilaga 5. 
 
- Basket 
 

S:t Olofs Sykehus från Trondheim önskar att samarbetsorganisationen vid «DNHL 2022»  
i Vierumäki, Finland arrangerar Nordiska Mästomerskap basket. Notera att detta inte är  
en motion, då dessa skall vara insända senast 60 dagar före kongressen. 
 
Kongressen beslöt 
 
att om arrangörerna finner det möjligt och om minst fyra lag anmäler sig genomföra basket  
      på försök i samband med «DNHL 2022» den 9-12 juni i Vierumäki, Finland. 
 
§ 8  FASTSTÄLLANDE AV ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR PRESIDIETS VERKSAMHET  
       UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN (1/8 2021-31/7 2023)     ./.    
 

Presidenten, Arild Johansen presenterade den framtagna verksamhetsplanen för mandatperioden  
1 augusti 2021-31 juli 2023.  
 
Kongressen beslöt 
 
att i den kommande verksamhetsplanen för 2021-2023 göra tillägget ”att presidiet tar hänsyn till   
     de förslag som framkom vid grupparbetet i samband med ”Kongressen 2021” 
att godkänna den presenterade verksamhetsplanen för kommande mandatperiod.  

 

- se bilaga 6. 
  
§ 9  FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISK PLAN/BUDGET SAMT KONTINGENT  
       UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN (1/8 2021-31/7 2023)     ./.      
 

Presidenten, Arild Johansen, presenterade den ekonomisk planen/budgeten för mandatperioden  
1 augusti 2021-31 juli 2023, samt föreslog oförändrad kontingent under mandatperioden 1 augusti 
2023-31 juli 2025. 
 
Kongressen beslöt 
 
att godkänna den ekonomiska planen/budget för kommande mandatperiod 
att kontingenten skall vara oförändrad för mandatperiod 1 augusti 2023-21 juli 2025. 
 

- se bilaga 7. 
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§ 10  VAL AV:  
 
a) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som väljs av kongressen 

 
Ordinarie  Suppleant 
Gitte M. Nielsen, Danmark (omval)  Freddy Ibsen, Danmark (omval)   
Merete Skjellanger Hilby, Norge (omval)   Kavitha Gengatharan, Norge (nyval)Lars-Göran 
Bengtsson, Sverige (omval)       Kent Carlsson, Sverige (omval)  
Hannu Nurminen, Finland (omval)  Pasi Mäki, Finland (nyval) 

 
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) 
Thomas GulbranDsen, NHIF (nyval)  Linn Buer, NHIF (nyval)   
 
c) president av ovanstående valda ordinarie ledamöter 

 
Thomas GulbranDsen (nyval) 
 
d) forretningsfører (kassör) av ovanstående valda ordinarie ledamöter 

 Merete Skjellanger Hilby (omval) 

e) signatur 
 
Signaturen tecknas av presidenten, Thomas GulbranDsen, och forretningsføraren, Merete Skellanger 
Hilby, var för sig. 

f) två revisorer inför kommande mandatperiod 
 

Roar Hoddevik, Norge (nyval) 
Sigrun Hoem Evensen, Norge (omval)   
 
 g) valberedningen, bestående av tre ledamöter från Danmark, Norge  
      och Sverige inför nästa kongress 
 
Vibeke Hop, Norge (omval), sammankallande  
Lotta Bylund, Sverige (omval) 
John Jensen, Danmark (omval)    
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa samtliga ovanstående val. 
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§ 11 ÖVRIGT 

 

- Avtackning 
 
Den avgående presidenten, Arild Johansen, avtackades efter 10 år som president (2011-2021). 
Förutom en personlig gåva tilldelades han en pins som hedersledamot samt ett DNHL-Standar. 
Arild Johansen har representerat det norska förbundet, NHIF, under dessa 10 år och lagt ner ett  
beundransvärt arbete för organisationen.  
 
Organisationens isländske ledamot, Rudolf Adolfsson, avgick också och därmed finns det ingen 
representant från Island i presidiet längre, men förhoppningsvis kommer de att deltaga vid de olika  
arrangemangen i alla fall. Rudolf, som varit med i presidiet sedan 1997, fick också en personlig  
gåva samt tilldelades också han en pins som hedersledamot samt DNHL-Standar. Rudolf har, 
förutom arbetet i presidiet, ansvarat för två arrangemang på Island 2002 resp 2016.   
 
Såväl Arild Johansen som Rudolf Adolfsson tackade för sin tid i presidiet, som de hade upplevt 
mycket stimulerande och önskade organisationen lycka till i framtiden. 
 
§ 12 AVSLUTNING 
 
Mötesordförande, Dag Raugstad, överlämnade ordförandeskapet till den nyvalde presidenten  
Thomas Gulbransen som tackade för förtroendet att få leda Samarbetsorganisationen ”De 
Nordiske Hospitals Lege” den kommande mandatperioden. Därmed förklarade han Samarbets- 
organisationen De nordiske Hospitals Lege´s (DNHL) ”Kongressen 2021” för avslutad. 
 
 
 
Vid protokollet (enligt § 3b)    Mötesordförande (enligt § 3a)  
 
 
       JUSTERAT VIA NÄTET 
Lars-Göran Bengtsson    Dag Raugstad 
 
 
 

Justerat (enligt § 3c)      Justerat (enligt § 3c)  
 
   
      
Gitte Nielsen     Vibeke Hop 
 



 - Bilaga 1 -  1. (2) 

 

ANMÄLDA TILL DNHL:s ”KONGRESS 2021” 

DEN 13 NOVEMBER I KÖPENHAMN. 

 

PRESIDIET (7)  UPPGIFT  REPRESENTATION/FÖRENING 

Arild Johansen  President  Det norska förbundet 
       Stavanger Universitetssykehus BIL  
Lars-Göran Bengtsson Sekreterare  de svenska föreningarna 
       Landstingets PK N:v Götaland 
Merete Hilby Skjellanger Kassör  de norska föreningarna 
       Haukeland Sykehus Idrettslag, Bergen 
Lars G. Hansen  v.president  det danska förbundet 
       Idrettsforeningen Bispebjerg Hospital 
Gitte M. Nielsen     den danska föreningen 
       Idrettsforeningen Bispebjerg Hospital 
Rudolf Adolfsson     den isländska föreningen 
       Starfsmannafelag Landspitala 
Hannu Nurminen     den finska föreningen 
       Laksilaiset r.y. (Lahti), Finland 
 

ÖVRIGA (37) 

 

DANMARK (5) 
Freddy Ipsen   ersättare  den danska föreningen     
      Idrettsforeningen Bispebjerg Hospital 
Klaus Vilhelmsen     ” 
Søren Rømer     ” 
Tony Andersen     ” 
John Jensen   valberedningen ”       
 

NORGE (27) 
Sissel Undheim     SI Aktiv, Gjövik 
Geir Fossum      ” 
Frode Hvaal      ” 
Ann-Iren Karlsen     ” 
Heidi Ramen      ” 
Finn Olav Bakken  ersättare  det norska förbundet    
       SI Aktiv, Lillehammer 
Sveinung Vatnehol      ” 
Gunn Monica Bakken    ” 
Hans Adolfsson     ” 
Unni Stöa      ” 
Hanne Sønsteby      SI Aktiv, Elverum-Hamar 
Kavitha Gengatharan    Haukeland Sykehus Idrettslag, Bergen 
Sigrun Hoem Evensen    ” 
Phu Martin Tran     ” 
Roar Helge Hoddevik    ” 
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Jan Erik Rønning     Akershus Universitetssykehus HF 
Thomas Gulbrandsen    ” 
Vibeke Hop    valberedningen Norsk representant 

       Helse Stavanger HF  
Dag Raugstad      ” 
Øyvind Watland      “ 
Ingve Sandvold      ” 
Karin Haaland      ” 
Vigdis Murvold      “ 
Atle Hagen      “ 
Recep Øzeke      Oslo Univeritetssykehus BIL 
Linn Buer       ” 
Martin A. Furu      ” 

SVERIGE (5) 

Kent Carlsson  ersättare  de svenska föreningarna      
       MSE Fritid, Eskilstuna  
Mikael Nilsson     Landstingets PK N:v Götaland 
Håkan Lindbom      ” 
Kristina Bennhage      ” 
Kristina Lagesson     ” 
 
TOTALT: 44 ST 
 
 
 
 
 



- Bilaga 2 - 1. (8) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4-6 OKTOBER I STAVANGER, NORGE 

 

PREIKESTOLEN 
 

TYVÄRR VAR DET ENDA ARRANGEMANGET SOM 
GENOMFÖRDES UNDER MANDATPERIODEN 2019-2021, 

PÅ GRUND AV COVID-19, OVANSTÅENDE 
"KONGRESSS 2019" I STAVANGER.  

 
                         

 

 

 

 



- 2 - 

 
 

 
 

 

 

1 AUGUSTI 2019 – 31 JULI 2021 

 

 

Innehållsförteckning     sid 

 
 

PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  1 - 6 

- Innehållsförteckning      2 

 - Förtroendevalda      3 

- Möten        4 

- Ekonomi        4 

- Medlemskontingent      4 

- DNHL-Nytt       4 

- Representation       4 

- Övrigt        5 

- Slutord        5 

    

1. Kongress 2019 

   
 

 

Bilagor: 
 
         1. REGNSKAP   - för perioden 1 augusti 2019-31 juli 2021  

           2. REVISIONSBERÄTTELSE                            - för perioden 1 augusti 2019-31 juli 2021 
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PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE   

 

Presidiet för Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) avger  

härmed följande verksamhetsberättelse för perioden 2019-08-01 – 2021-07-31.  

 

FÖRTROENDEVALDA 

 

Följande personer har under mandatperioden varit förtroendevalda inom  

Samarbetsorganisationen: 

 

Namn  Uppdrag  Representerande  

 
Arild Johansen  president (AU) Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) 
Lars-Göran Bengtsson sekreterare (AU) de svenska medlemsföreningarna 
Merete Skellanger Hilby  kassör  (AU) de norska medlemsföreningarna 
Lars G. Hansen  v.president    (AU)  Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) 
Gitte M. Nielsen  ledamot   den danska medlemsföreningen 
Hannu Nurminen  ”    den finska medlemsföreningen 
Rudolf Adolfsson  ”    den isländska medlemsföreningen 
 
Finn Olav Bakken  suppleant   Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) 
Kent Carlsson  ”     de svenska medlemsföreningarna 
vakant  ”    de norska medlemsföreningarna 
Gert Andersen  ”    Dansk Hospitals-Idraet (DHIF)  
Freddy Ibsen  ”    den danska medlemsföreningen 
Kati Heinonen  ”    den finska medlemsföreningen 
Anna S. Gudmundsdóttír ”    den isländska medlemsföreningen 
 

 

Kjersti Sagbakken  revisor 

Mona Johansen  ”  

 

Lotta Bylund  (S) Valberedningen 
Vibeke Hop  (N) ” 
John Jensen  (DK)   
 

Poul-Erik Oppelstrup  hedersledamot 

Rolf Vifladt  ” 
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MÖTEN  

 

Samarbetsorganisationen har under mandatperioden genomfört tre presidiemöten,  

kongress samt konstitueringsmöte: 

 

2019 

4 oktober  Presidiemöte  Stavanger, Norge 

5 ”  Kongress  ”   

5 ”  Konstitueringsmöte  ”  

   

2020 

25 november  Presidiemöte via Skype 

 

EKONOMI   

 

- se bilaga 1  - REGNSKAP för perioden 1 augusti 2019-31 juli 2021  

  - REVISIONSBERÄTTELSE kommer att presenteras på kongressen  

 

MEDLEMSKONTINGENT  

 

Medlemskontingenten första året är gratis, men om föreningen deltar i ”De Nordiske  

Hospitals Lege (DNHL) får man betala en ”pröva-på-avgift” som f n är 750 Nkr.  

 

Vid kongressen i Stavanger 2019 beslöt också att anställda inom vårdsektorn kan deltaga  

vid nordiska mästerskap utan att vara medlem i en förening som är ansluten till DNHL mot  

att betala en deltagaravgift på 200 norska kronor. 

 

De nationella förbunden i Danmark och Norge betalar medlemskontingent enligt klass 7  

(4 000 medlemmar eller fler). För att bli medlemmar i Samarbetsorganisationen fodras  

också medlemskap i resp nationellt förbund för de föreningar som kommer från Danmark  

och Norge. 

 

DNHL-NYTT 

 

”DNHL-Nytt”, vars syfte är att vara ett språkrör mellan Samarbetsorganisationens presidie  

och medlemsföreningarna, ges ut av presidiet. Under mandatperioden 2019-2021 utkom 

”DNHL-Nytt” med: 

 

- 2 nummer 2019 

- 4 nummer 2020  

- 2 nummer 2021 

 

Totalt: 8 nummer 

 

 

REPRESENTATION  

 

Samarbetsorganisationen brukar under mandatperioden representera vid de tillfällen de olika 

medlemsländerna genomfört nationella tävlingar eller kongresser/förbundsmöten. Detta har, 

på grund av Covid-19, inte varit aktuellt under mandatperioden 2019-2021. 

DNHL-Nytt 
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ÖVRIGT 

 

I övrigt hänvisas till:  

 

Kongress 2017     4-6 oktober Stavanger, Norge 

 

På grund av Covid-19, som startade under mars månad 2020, genomfördes inga andra  

arrangemang under mandatperioden 2019-2021. 

 

 

 

SVERD I FJELL 

 

1. KONGRESS 2019 

 

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. 
 
Under ledning av projektledaren, Helen Hudson, inför ”De Nordiske Hospitals Leker 2020” 
den 11-14 juni i Stavanger, genomfördes en videopresentation 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. 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 ! 
 
OPPFØLGING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR MANDATPERIODEN 1. AUGUST 2019- 
31. JULI 2021 
 
Mål/aktiviteter i virksomhetsplanen 
 

 



att “De Nordiske Hospitals Lege 2020” genomförs, enligt upprättat   
      arrangemangsavtal med Stavanger Universitetssykehus B.I.L,  
      den 11-14 juni i Stavanger, Norge 
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Oppfølging: 
Presidenten hadde under vinteren 2019-2020 en rekke planleggingsmøter med prosjektledelsen for 
DNHL2020. Målet som ble formidlet fra prosjektledelsen var å skape et mesterskap som både ivaretok 
de tradisjonelle idrettsøvelsene, men i tillegg introduserte nye alternative konkurranse og 
mosjonsøvelser som Trolljegeren, Nordsjørittet, Yoga og tur til Prekestolen. 
 
Som kommentert ovenfor og nedenfor måtte SUSBIL på grunn av coronapandemien – etter råd fra 
norske helsemyndigheter - avlyse DNHL2020 i Stavanger – en beslutning DNHLs presidium selvsagt tok 
til etterretning. 
 
att under mandatperioden hitta och ingå arrangemangsavtal med arrangör  
     för "De Nordiske Hospitals Lege 2022" 
 
Oppfølging: 
Presidiet har inngått kontrakt med Laksilaiset r.y., Finland om å stå som arrangør av DNHL 2022  
den 9.-12. Juni 2022 i Vierumaki, Finland. 
 
att fortsätta ett aktivt arbete, i samarbete med de nationella förbunden i Danmark (DHIF) och Norge 
     (NHIF), för att fler föreningar inom vårdsektorn i dessa länder skall söka medlemskap i Samarbets- 
     organisationen  
 
Oppfølging: 
En arbeidsgruppe nedsatt av presidiet har arbeidet med spørsmålet om hvordan å få med flere 
foreninger. Dessverre har aktiviteten i gruppen vært lav bl. a. på grunn av coronapandemien. 
 
Enkelte av presidiets medlemmer har imidlertid arbeidet aktivt i perioden med å få med flere medlemmer 
– både foreninger og enkeltpersoner. 
 
DNHL har nå følgende antall medlemsforeninger: 
 
Danmark: 2  
Bispebjerg Idrettsforening og Dansk Hospitalsidrætt (DHIF) 
 
Finland: 1 
Laksilaiset r.y. (Lahti) 
 
Island: 1 
Starfmnnafelag Landspitala, Reykjavik 
 
Norge: 11 
Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) 
SI-Aktiv (Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Hamar, Reinsvoll) 
SUSBIL, Stavanger 
Haukeland sjukehus idrettslag (HSI), Bergen 
Oslo Univesitetssykehus BIL (OUS) 
AHUSBIL (Akershus) 
Sørlandet sykehus Krisitansand 
Sørlandet sykehehus Kristiansand 
St. Olavs Hospital, Trondheim 



Sykehuset Østfold 
Velferdslaget Fonna 
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Sverige: 3 
Landsstingets PK N:v Gøtaland 
Melarsjukhuset Eskilstuna 
Personalklubben Umeå 
 
att i detta arbete även ta hjälp av bedrifts- och korpidrottsförbunden  
     i Danmark, Norge och Sverige 
 
Oppfølging: 
Det vises til kommentar under foregående mål/aktivitet. 
 
att verka för att Samarbetsorganisationens hemsida utvecklas på ett  
     positivt sätt för att uppfylla de krav medlemsföreningarna ställer 
 
Oppfølging: 
DNHL opprettet i mandatperioden 2017-2019 ny hjemmeside. I foregående mandatperiode 2019-2021 
er alle formelle kontrakter vedr. hjemmesiden som webhotell og domenenavn overdørt fra firma enavn til 
firma Core Trek. Forbundets forrige webmaster Gert Uffe Andersen og forbundets nye webmaster Mette 
Pettersen har bistått aktivt i  arbeidet med å få ordnet endringene. 
 
att Samarbetsorganisationens presidiemöten, av ekonomiska skäl,  
     endast genomförs vid kongress och vid "De Nordiske Hospitals  
     Lege", övriga kontakter bör tas via mail eller över skype 
 
Oppfølging: 
Presidiet har i mandatperioden fulgt opp dette ved beslutninger via mail og ett presidiemøte via 
Skype/telefon. 
 

ÖVRIGT 

 

Presidiet försöker nu, efter pandemin, att blicka framåt mot nya arrangemang och redan är ”DNHL  

2022 inbokat till den 9-12 juni i Vierumäki ! Detta betyder att spelen återvänder till Finland !  

 

Totalt har ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) hittills genomförts vid 24 tillfällen fördelat på  

Danmark 10 gånger, Sverige 6 gånger, Norge 5 gånger, Island 2 gång och Finland 1 gång,  

detta blir således andra gången i Finland. 

 

 Ytterligare arrangemang som kan diskuteras är ex ”Nordiske Skidager”, som tidigare arrangerats 

på Beitostölen vid 13 st tillfällen !  



 

 

Slutligen vill Samarbetsorganisationen framföra sitt tack till samtliga medlemsföreningar i de  

länderna inkl de riksomfattande förbunden i Danmark och Norge för ett fint samarbete under  

den gångna mandatperioden, trots att vi blev tvungna att ställa in det planerade arragemanget 

Av ”DNHL 2020” på grund av med Covd-19. 
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EN SPESIELL TACK ! 

 

Vi skulle, medio 2020, ha kommet hjem fra ”DNHL2020” i Stavanger - et nordisk mesterskap som  

ville ha blitt avviklet i et strålende sommervær - men slik gikk det ikke. Coronapandemien stoppet 

DNHL2020, og forøvrig det meste ikke bare i våre land, men også i resten av verden. I denne 

forbindelse vil DNHL benytte anledningen til å uttrykke en: 

 
 

STOR TAKK TIL SUSBIL SOM LA NED ET IMPONERENDE ARBEID MED  
Å PLANLEGGE DET SOM VILLE BLITT ET FLOTT OG MINNEVERDIG  

NORDISK MESTERSKAP I STAVANGER - ALL ÆRE TIL DERE! 

 

Härmed överlämnar presidiet för Samarbetsorganisationen "De Nordiske Hospitals Lege"  

sin verksamhetsberättelse för mandatperioden 2019-2021. 

 

 

Arild Johansen 

President 

repr för Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖVRIGA I PRESIDIET: 
Lars-Göran Bengtsson (S)   sekreterare 
Merete Skellanger Hilby (N) kassör 
Lars G. Hansen (D)   v.president 
Gitte M. Nielsen (D)  ledamot 
Rudolf Adolfsson (I)  ” 
Hannu Nurminen (F)  ” 
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REGNSKAP FÖR SAMARBETSORGANISATIONEN  

”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” 

FRÅN DEN 1 AUGUSTI 2019 TILL DEN 31 JULI 2021. 

 
Inntekter:    
Arrangement 0   
Medlemskontingent 69900   
Innbetaling til Kongress 53390   
Renter 108,75   
Sum inntekter 123398,75   
    
Utgifter    
Arrangementsstøtte 0   
Gave 1700   
Møter 0   
Kongress 102247,11   
Webside/Administrasjon 28412   
Gebyr 625,5   
Sum utgifter 132984,61   
    
    
Bankbeholdning 
31.07.2019 172606   
Bankbeholdning 
30.07.2021 163020   
    
Driftsresultat -9586,86   

   

 
Bergen den 30 oktober 2021 
 
Merete Skjellanger Hilby 
Kassör 
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MOTIONER TILL DNHL:s ”KONGRESS 2021” 

DEN 13 NOVEMBER I KÖPENHAMN. 

 

MOTION NR 1 

 
PADEL PÅ FÖRSÖK  
 
Förslagsställare: MSE Fritid, Eskilstuna, Sverige 
 
Vi önskar att man, vid ”DNHL 2022” den 9-12 juni i Vierumäki, Finland arrangerar  
padel som en försökstävling. I Sveriga har padel på senaste året blivit en stor  
motionssport och vi tror att det är samma i hela Norden. 
 
Skulle det inte finnas padelbanor på sportanläggningen i Vierumäki så får man  
flytta den delen av arrangemanget till Lathis. 
 
 
Eskilstuna, Sverige, den 3 september 2021. 
 
 
Rose-Marie Svensson 
Ordförande 
MSE Fritid Eskilstuna 
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BUDSJETT FORSLAG FOR SAMARBETSORGANISATIONEN DE 
NORDISKE HOSPITALS LEGE (DNHL)  
INFÖR MANDATPERIODEN 2021-2023. 

 
Medlemskontingent   kr   48.000,- 
Medaljer               kr   21.000,- 
Kongress     kr   53.000,- 
Renter                                  kr        100,- 
                                               Kr 172.100,-  
 
UTGIFTER  
Møter                                       kr    25.000,- 
Gaver      kr      3.000,- 
Kongress                               kr  103.000,- 
Medaljer                                   kr      6.000,- 
Webside/admin.                    kr    10.000,- 
Bankgebyrer                            kr      1.000,- 

  Kr 128.000,- 
 
Budsjettert overskudd   kr    44.100,- 
 

Kommentarer: 
 
Inntekter: 
Arrangementsinntekter er budsjettert med kr 50.000,- basert på 400 deltagere a kr. 125,-. Ved DNHL 
2018 var det 533 eksterne deltagere i Vierumaki – også da a kr. 125,- 
Kongress (tilbakebetaling fra deltagerne) er foreslått til kr. 53.000,- dvs. det samme som  
i 2019 i Stavanger. 
 
Utgifter: 
Vi hadde ikke møteutgifter i 2019-21. Men i kommende periode er det DNHL i Finland og jeg har da lagt 
inn at i alle fall deler av presidiet vil delta der (avholde et presiemøte om nødvendig) og ha krav på 
dekning av reise- og oppholdsutgifter. Har satt opp kr. 25.000 mot tidligere (2017-19) ca. kr. 50.000,-. 
Gaver er nøkternt foreslått til kr. 3000,-. 
Kongressutgifter er satt til kr. 103.000,- dvs. omtrent det samme som i Stavanger. I Stavanger betalte vi 
imidlertid vel kr. 5000,- til bussturen til arenaene – noe vi ikke skal ha i København. 
Medaljer: Ved DNHL 2018 ble det delt ut 588 medaljer. Beholdningen i dag er 287 medaljer. Mitt forslag 
på kr. 6000,- er basert på kjøp av 400 medaljer a kr 25. 
 Webside/administrasjon omfatter avgifter til Core Trek AS kr 6000,- for 2 år og godtgjøring til webmaster 
kr4000,- for 2 år. 
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VERKSAMHETSPLAN  
FÖR SAMARBETSORGANISATIONEN 

“DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” 

UNDER MANDATPERIODEN  

1 AUGUSTI 2021-31 JULI 2023. 

 
På basis av DNHLs hovuduppgift som seier att: 
”DNHL är en fritidsorganisation som, genom idrott och andra friskvårdsaktiviteter,  
strävar efter att samla personalen inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn  
i en gemenskap, där både kroppen och själen utvecklas i gott kamratskap mellan  
de anställda.” 
 
Skal DNHL i mandatperioden 1 augusti 2021-31 juli 2023 arbeta for følgende  
aktivitetsmål: 

 
att “De Nordiske Hospitals Lege 2022” genomförs, enligt upprättat   
       arrangemangsavtal med LAKSILAISET R.Y., Finland den 9.-12. juni 2022  
       i Finnish Sport Institute i Vierumaki. Att i samarbete med LAKSILAISET R.Y.  

søka att utvida evenementen til også å arrangera lavterskeltilbud av mer  
mosjonskaraktær for å hitta flera deltakare 

       
att presidiet tar hänsyn till de förslag som framkom vid det grupparbete som genom- 
      fördes i samband med ”Kongressen 2021” 
 

att under mandatperioden hitta och ingå arrangemangsavtal med arrangör  
      för "De Nordiske Hospitals Lege 2024" och ytterlegare søka att utvida  
      evenementen til også arrangera lavterskeltilbud av mer mosjonskaraktær  
      for å hitta flera deltakare 
 
att fortsätta ett aktivt arbete, i samarbete med de nationella förbunden  
      i Danmark (DHIF) och Norge (NHIF), för att fler föreningar inom  
      vårdsektorn i dessa länder skall söka medlemskap i Samarbets- 
      organisationen  
 
att i detta arbete även ta hjälp av bedrifts- och korpidrottsförbunden  
      i Danmark, Norge och Sverige 
 
att verka för att Samarbetsorganisationens hemsida utvecklas på ett  
     positivt sätt för att uppfylla de krav medlemsföreningarna ställer 
 
att Samarbetsorganisationens presidiemöten, av ekonomiska skäl,  
     endast genomförs vid kongress och vid "De Nordiske Hospitals  


