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Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege´s” (DNHL) 20:e kongress genomfördes 
den 12-14 november på Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn.

Till att leda kongressen valdes Dag Raugstad från Helse Stavanger HF, han gjorde det även vid 
kongressen 2019 i Stavanger.

Presidet presenterade verksamhetsberättelse och räkenskaper/bokslut för den gågna mandat-
perioden, 1 augisti 2019-31 juli 2021, som både kongressen och revisorerna godkände.

Kongressen fastställde också verksamhetsplan och ekonomisk plan/budget för den kommande 
mandatperioden 1 augusti 2021-31 juli 2023.

PADEL NY GREN !

På förslag från MSE Fritid i Eskilstuna, Sverige, godkändes padel som ny gren vid De Nordiske 
Hospitals Lege, första gången blir i Vierumäki 2022.

NY PRESIDENT !

Som ny president, efter avgående Arild Johansen, vades Thomas Gulbrandsen från Akershus 
Universitetssykehus HF (läs mer om Thomas på sid 4). 

I övrigt omvaldes ledamöterna i presidiet. Den isländska ledamoten, Rudolf Adolfsson, avsade
sig sin plats och därmed saknar Island representant i presidiet, men förhoppningsvis kommer 
man att vara med vid ”DNHL 2022”, den 9-12 juni i Vierumäki, Finland. 

Referat från ”Kongressen 2021” är tidigare utsänt !

“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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AVTACKNING

Den avgående presidenten, Arild Johansen, avtackades efter 10 år som president (2011-2021).
Förutom en personlig gåva tilldelades han en pins som hedersledamot nr 3 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 längre från Island i presidiet, 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 nr 4 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.

(MINDRE ÄN 6 MÅNADER KVAR)

      

SEDAN LÄNGE HAR ARBETET I GÅNG FÖR ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 
2022”, SOM GENOMFÖRS I VIERUMÄKI, FINLAND DEN 9-12 JUNI ! OFFICIELL 
ARRANGÖR ÄR LAKSILAINET R.Y. LAHTI MED VIERUMÄKI SPORT INSTITUTE 

SOM LOKAL ARRANGÖR !

Med detta ”DNHL-Nytt” finns info inför ”DNHL 2022” i Vierumäki, bestående av upplägget av
arrangemanget, kostnader för boende, grenar etc. Presidiet vill nu understryka att det nu är 

viktigt att alla medlemsföreningar tar seriöst del av detta.

Förutsättningen för att ”DNHL 2022”, den 9-12 juni, skall kunna genomföras är att det kommer 
minst 400 deltagare från de Nordiska länderna och det är nu upp till oss i presidiet och er som

medlemsföreningar att försöka bidraga så att detta går att genomföra.

Har ni frågor att ställa gör detta, i första hand, till vår finländske representant i presidiet 
Hannu Nurminnen med mailadress h.nurminen53@gmail.com. Se övriga mailadresser sidan 4.

VÄL MÖT I VIERUMÄKI, FINLAND, DEN 9-12 JUNI 2022 !

mailto:h.nurminen53@gmail.com
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THOMAS GULBRANDSEN

SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE 
HOSPITALS LEGE´S” NYA PRESIDENT !

Thomas Gulbrandsen är 31 år och bor i Lørenskog, Norge, han arbetar på Akershus Universitets-
sykehus HF (AHUS som forkortelse) och är till yrket radiograf. Han är styremedlem i BIL-AHUS 
(Bedriftsidrettslaget til AHUS) och spillende lagleder BIL-AHUS Innebandy.

Jeg ble født og oppvokst i grunnlovsbygda Eidsvoll, rettere sagt Råholt. Som 19-åring flyttet jeg til 
Spania og studerte der i 3 år, før nesa vendte hjem igjen til Norge og Gjøvik i 3 år. Det var også her 
jeg tok utdannelsen som radiograf. Jobbet deretter sommeren 2015 ved Hamar Sykehus, før turen 
gikk til AHUS og Lørenskog. Har blitt værende der siden og trives veldig godt!
Er veldig sportslig interessert av meg, og har både spilt basket og amerikansk fotball forut for 
innebandyen. Min karriere i BIL-AHUS innebandy startet med å delta på Norsk Helsevesens 
Idrettsforbund (NHIF) sitt norgesmesterskap i Oslo. En virkelig kick-start, men vi tok sølv. Ble lagleder 
på slutten av 2016, og har vært dette siden. I DNHL regi har jeg vært med til Island (Reykjavik i 2016) 
og Finland (Vierumaki i 2018), og i NHIF regi ved Elverum (2017) og Trondheim (2019).
Dessverre har det vært en periode i 2020-2021 hvor innebandyen ikke har kunnet holde samme nivå 
som tidligere, men jeg og alle medlemmene ønsker at dette skal bli bedre fremover.

Vervet jeg ble valgt inn i ved DNHL (dvs. president), kom ganske så brått på meg! Dro til København 
og hadde egentlig på forhånd bestemt meg for å ikke ta på meg noen ting. Dette viste seg at absolutt 
ikke ble resultatet i etterkant, og mulig grunn til dette er at jeg er en person som ofte tar ordet i slike 
forsamlinger. Så når jeg hadde kommet med kommentarer rundt diverse saker på møtet, var det vel 
gjort. Først ble det fremmet forslag om meg som styremedlem, og var veldig usikker men sa tilslutt ja. 
Deretter skulle det nye presidiet i DNHL gå på gangen for å fremme en lederkandidat (president). 
Fikk da på følelsen at de ville oppnevne meg raskt, og fikk ganske så rett på det. Alle de andre i 
presidiet pekte på meg ganske raskt, og skjelven i henda kom ganske så raskt. Gikk noen tanker i 
hodet da, og jeg måtte ha litt betenkningstid. Tilslutt sa jeg ja og ble fremmet for forsamlingen som 
presidiets ønske om ny president og ble valgt ved akklamasjon.
En stor ære å bli valgt som den yngste presidenten i organisasjonen noensinne, og er samtidig veldig 
takknemlig for tilliten. Samtidig vil jeg takke den forrige presidenten, Arild Johansen, for hans innsats 
i tiden som president.

Etter kongressen i København er oppgavene vi fremover har som organisasjon store. Fra min 
forståelse har det blitt stadig mer krevende å arrangere de nordiske sykehuslekene, samtidig som 
at pandemien har gjort sitt. Derfor ble det fremmet på kongressen mulige veier å gå videre for å få 
mer deltakelse, som det nye presidiet vil jobbe for fremover samtidig som det planlegges for et supert 
DNHL 2022 i Vierumaki, Finland.

TAKK FOR TILLITEN OG GOD JUL OG GOTT NYTT ÅR !

Mvh Thomas Gulbrandsen, President DNHL
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FÖLJ SAMARBETSRGANISATIONEN ”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, Thomas Gulbrandsen, mailadress: thogul90@gmail.com
eller mobil +47 464 144 85 !

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
Thomas Gulbrandsen
repr för det norska förbundet (NHIF)

thogul90  @  gmail.com

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

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

ISLAND Ledamot Ledamot
Har inte längre nogon Hannu Nurminen Gitte Melldgaard Nielsen
Representant i presidiet repr för de finska föreningarna repr för de danska föreningarna

h.nurminen53@  gmail.com gittenuuk@hotmail.c
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