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INSTÄLLT

Tyvärr beslöt DNHL:s presidie, vid sitt senaste möte via nätet, 
att avbryta förberedelserna inför ”DNHL 2022”, som var planerat

till den 9-12 juni i Vierumäki, Finland ! Detta bl a beroende på 
att det är svårt att planera när man fortfarande inte vet hur

pandemin utvecklar sig i sommar !

Dessutom krävde arrangörerna, Vierumäki Sport Institute, att
DNHL måste garantera minst 400 deltagare vilket inte var möjligt !

Läs om ett eventuellt nytt arrangemang på sid 2 !

“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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Finn Olav Bakken, SI-Aktiv, Lillehammer med flera föreningar, försöker hitta möjlighet att
genomföra ett arrangemang under augusti/september 2022 ! Först försökte man lägga detta
i Lillehammer, men det fanns inga lediga datum för detta ! Sedan har man försökt med 
Elverum, men också detta har misslyckats ! Nu får vi se om Sykehuset i Innlandet hittar 
någon annan arrangörsplats ?

MER INFO KOMMER SÅ SNART DETTA ÄR KLART !

Landstingets PK N:v Götaland, som arrangerade ”De Nordiske Hospitals Lege” såväl 1984 
i Vänersborg/Trollhättan som 2014 i Göteborg, har erbjudit sig att ansvara för arrangemanget 
vid DNHL:s ”Kongress 2023” i Göteborg ! Senast kongressen arrangerades i Sverige, även 
den gången i Göteborg, var 2013 !

PRESIDIET KOMMER ATT TA BESLUT  
OM DETTA VID SITT NÄSTA MÖTE !
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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 någon Hannu Nurminen Gitte Melldgaard Nielsen
representant i presidiet repr för de finska föreningarna repr för de danska föreningarna
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