
		Referat	Hospitaler	&	Institutioner	Region	Danmark.	9/4-	2017.		

1. Sindsrobøn.
2. Præsentationsrunde.

Til	stede:	Allan	–	sekretaer/næstformand	H&I	Danmark
Dan	–	formand	H&I	København	
Peter	–	formand	H&I	Syddanmark	
Anne	Dorte	–	formand	H&I	Nordjylland	
Steff	–	formand	H&I	Danmark	
Michael	–	observatør	SOV	
Jimmy	–	H&I	Nordjylland	
Ronnie	–	observatør	Midtjylland	
Runar	-	Syddanmark	

Afbud:	Lars	H	–	merchandise	

3. Oplæsning	NA´s	visioner.	Allan
4. Oplæsning	BFID,	et	medlem	deler.	Ronnie
5. Godkendelse	af	referat.	Godkendt
6. Workshop.	Peter	&	Allan	laver	vores	Intern	Workshop.Tak.
7. Hvordan	går	det	i	områderne?

	Status H&I Kbh. Marts 2017. 

Hej mine servicefrænder.   

I øjeblikket er vi repræsenteret på retspsyk afd. 80 og 81 på Glostrup Hospital. 



 

Vi er 2 der kommer der fast og vi har nogen gange en speaker med derud. 

Det er som det altid har været, den sidste tirsdag i måneden fra kl. 19-20. 

Der kommer ca. 2-5 indsatte og 2-5 ansatte/praktikanter til møderne. 

 

Der er rigeligt med emner der gerne vil med ud og fortælle deres vej til NA og vi aftaler på 
forhånd med afdelingerne, hvis der er et emne der specielt gerne må belyses. 

 

Vi arbejder på for tiden, at forsøger at finde en åbning ind i fængslerne her i hovedstaden 
igen. Steff har udfærdiget og vi har i fællesskab gennemlæst og redigeret en forespørgsels til 
vores Justitsminister/justitsministeriet, for at se om vi kan komme i dialog med ham/dem, 
om at få H&I møder op at køre igen. 

Problemet lige nu, er at Kriminalforsorgen ikke prioriterer møderne og det kunne vi godt 
tænke os at se om vi kan ændre på. 

 

Jeg/vi er stadig i tæt samarbejde med præsterne i Vester Fængsel, der var ophavsmænd og 
iværksætterne til kontakten til vores fællesskab, der gav os mulighed for at holde 
H&I møderne i Vester og Blegdammen. 

 

Vi har fået en anmodning fra en institution i KBH om at komme ud og fortælle vores vej til 
NA, men jeg er på nuværende tidspunkt i tvivl om der er H&I eller O&I der skal varetage 
den opgave. 

 

Jeg/vi glæder os til at se jer snart i Fredericia. 

 

Kærlighed til jer og tak for jeres service. 

 

Venligst. Dan H&I KBH  



	

		

	 			H&I	Nordjylland	April	2017	
	Anne	Dorte	og	Jimmy	er	nye	betroede	tjenere	i	H&I	Nordjylland	og	har	overtaget	et	ikke	særligt	velfungerende	
underudvalg	og	de	møder	og	forpligtigelser	som	følger	med	dette.	De	er	ikke	blevet	mødt	på	S6	Retspsyk.	og	vil	
”friske”	mødet	op	med	en	ny	præsentation	til	personalet	samt	søge	ny	kontakt	til	dagbehandlingen	i	Aalborg.	En	
anden	del	af	Nordjylland	er	også	de	møder,	som	varetages	af	formand	H&I	Danmark,	et	asylcentermøde	i	
Hanstholm	og	et	møde	på	behandlingssted	i	Viborg,	da	Midtjylland	ikke	har	kunnet	indfri	ansvarligheden	ifht.	
sidstnævnte.	Vi	ser	frem	til	et	H&I	i	Nordjylland,	som	kan	udføre	de	opgaver	som	ligger	her.	

	

	

Status hi Syddanmark Marts 2017 
 
 
 

 
Udvalget består Pt. af Peter som formand og Liz som er panelleder, samt 
Zebina, ligeledes som panelleder. 
 
 
Liz afholder møder èn gang om måneden i Sdr. Omme. Hun har god opbakning 
fra hendes hjemmegrupper, som ofte deltager som speakere og indledere. 
Der er mellem 2 til 8 indsatte med til møderne. 
 
 
Zebina, og betroede tjenere fra hendes hjemmegruppe, starter det første 
møde På herberget Store Dannesbo i April måned. Peter er med til det første 
møde. 
 
 
Det undersøges om Middelfart rusmiddel center, vil lægge hus til afholdelse af 
Hi møder. Betroede tjenere fra gruppen i Middelfart, vil gerne påtage sig 
denne opgave. 
 
Oi Formanden fra Syd Danmark er løbende i Dialog med statsfængslet Ringe, 
vedr. genopstart af Hi møder dernede. Grunden til at det er Oi som har 



kontakten er, at de for nylig har været dernede og afholde en Oi 
præsentation. 
 
Service hilsner fra Peter 
 
	

			Midtjylland	–	intet	udvalg.	Vi	sendte	en	henvendelse	videre	med	Ronnie.						

	

		Sov	–	intet	underudvalg,	der	er	doneret	støtte	til	H&I	fra	området/gruppe.	

	
Region	Danmark	–	rapport	i	tidligere	mail,	er	på	hjemmeside.Formand	har	
ansvar	for	møderne	på	Tjele	behandling,	hvor	formand	H&I	Danmark	er	
panelleder.	Møderne	går	rigtig	godt,	god	tilslutning	og	opbakning	fra	
institutionen.	Ny	speaker	hver	gang	vil	blive	foretrukket.	
	

8. 				Regnskab.	Fremvist	og	info	omkring	dette	samt	budget	er	delt.		
	

9. 				Merchandise.	Var	ikke	repræsenteret	på	mødet,	der	blev	solgt	for	9600,-	
på	SOKNA.	Merchandise	var	savnet	på	mødet,	flere	medlemmer	ønskede	
info	omkring	forskellige	emner	og	følte	sig	ikke	involveret,	eftersom	
Merchandise	ikke	har	været	tilstede	på	regionsmøder	siden	nov.2015.	

	

10. 			Donation/litteratur.	De	sidste	Basis	tekster	er	aflev.	til	underudvalg	og	nyt				
litteratur	vil	blive	indkøbt.	

	

11. 			Evt.							

RETNINGSLINIER:	Vi	førte	vores	retningslinier	”up	to	date”,	og	vil	fremlægge	
dem	i	RSK	til	godkendelse	hos	OSR	erne.		

H&I	møde	på	behandlingssted:	dialog	omkring	ansvar	vedr.	dette,	da	det	for	
tiden	er	varetaget	af	formanden	H&I.	Vi	blev	enige	om	at	fortsætte	dette	



indtil	andre	vil	møde	op	kontinuerligt	og	vise	vedholdenhed	i	dette	inden	
mødet	skal	overgives.	

NÆSTFORMAND:	Da	der	i	retningslinierne	ikke	var	periode(tid)	på	
næstformandsposten,	er	den	nu	fastsat	til	2	år,	så	ønsker	nogle	at	stille	op,	
er	de	velkomne	på	næste	møde,	forudsat	pågældende	opfylder	de	i	
retningslinierne	nævnte	punkter.	Ellers	vil	Allan	fortsætte,	dog	uden	at	stille	
op	som	formand	næste	gang	en	sådan	skal	opstilles.	

OI-H&I	WORKSHOP:	Vi	afventer	udspil	fra	OI	Formand	med	indhold-tid-sted.	

12. 				Fra	RSK-med	til	RSK.	Penge	iflg.	budget	er	overført.	Henvises	til	RSK	
referat.	Info	omkring	Lydbog	–	1100,-	donation	til	RSK	fra	Marchandise	
afleveret	på	sidste	RSK	møde,		

13. 				Næste	møde/møder.	16/9-2017	kl	12.00	
																																												Vendersgade	63,	7000	Fredericia.	

14. 				Dagsorden	næste	møde.	På	hjemmesiden.	
15. 				Sindsrobøn.	

	
Tak	for	et	godt	møde,	i	som	sædvanlig	en	kærlig	serviceånd.	

	


