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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Vi fortsætter stadig med at køre de nyopstartet udvalg 

ind, således at de kan få den hjælp som de behøver til at lave H&I service… 

Vi har holdt workshop på senest KOKNA. Sammen med det lokale OI Udvalg. Workshoppen lå godt 

tidsmessing, og der var ca. 25 deltager. 

OI er så småt ved at dukke op i 3 hvis ikke 4 områder og vi foresætter fortsat med at opfordre dem til at 

deltage på vores H&I Danmark komite møde (10-08-2019 kl. 12.00 Vendersgade 63 7000 Fredericia alle er 

velkommen) og tilbyder at hjælpe med at øve OI præsentationen og dele vores erfaringer med at lave 

service udenfor NA 

Vi har fået rapport fra 4 områder   

København, Nordsjælland og Bornholm 
Hej servicefrænder i OSK KBH. 

Her er en forsinket status fra H&I KBH. 

Vi kommer som vi har gjort de sidste 7 år på afd 80 & 81 på retspsyk i Glostrup. 

Vi er 4 faste der kommer stort set hvergang og det er i tæt samarbejde med SOV at vi afholder H&I 

møderne der. 

Der er indsatte/anbragte der er gengangere og som troligt kommer til møderne. 

Vi har aftaler med afd. Om at vi gerne vil møde de indsatte til møderne i Brøndby og i Albertslund, når at de 

har udgang. 

Det er for at give dem lidt tryghed, ved at de ser nogle kendte ansigter til møderne og det måske er en 

smule mindre intimiderende at skulle til møde, med nye mennesker. 

Der kommer mellem 4-8 indsatte hvergang og 3 ansatte/praktikanter. 

Møderne er fra kl 19-20 sidste tirsdag i måneden og alle der har en lille H&I repræsentant i maven og som 

praktiserer programmet, er velkomne. 

 

Vi er indtil i sidste måned kommet på 802 i Brøndby, men da de indlagte ikke viste interesse for det, har vi 

valgt afgøre det på den måde, at viser nogen interesse, kan derinde og så kommer vi og holder et møde. 

Det er den anden torsdag i måneden, fra kl 19-20  

Det er igen i tæt samarbejde med SOV. 

Vi er begyndt at komme i Storstrøms Statsfængsel på Falster. 

Det er den første torsdag i måneden og er fra ca 18-19.30-45 

Vi kører fra Albertslund kl 16.30 og er tilbage ca kl 21. 

Fængslet ønsker at vi kommer 2 gange om måneden og det er også på sigt målet. 

Der kommer 2 repræsentanter fra Lolland og vi er igang med at rekruttere flere medlemmer fra regionen, 



så at SOV på sigt, selv kan stå for det ene møde, men indtil det sker, er det mig der er panelleder og som 

kører derned med forskellige speakere. 

Der er 10 mennesker, der er sikkerhedsgodkendt og der er en del udgifter forbundet med kørslen og med 

speakere, der kommer fra flere forskellige sjællandske byer, men vi forsøger at holde udgifterne nede, ved 

ikke at tage så meget pr km. 

Vi har været der 2 gange og de indsatte giver udtryk for taknemmelighed over at vi kommer, så det giver 

rigtig meget mening at blive ved med det. 

  

Vi afholder panelmøder (servicemøder) hver anden måned og har afholdt et i Roskilde og et på Falster, hvor 

vi laver workshoppen gør, gør ikke hver gang, for at klæde folk på, i forhold til hvad vi gør og hvad vi ikke 

gør som repræsentanter for NA, når at vi komme på institutioner og fængsler. 

Næste gang er i Roskilde i den gamle arrest torsdag D. 12 september fra kl 17-19 og igen, alle der har et 

praktiserende program er velkomne. 

  

Jeg har været fraværende de sidste 3 OSK møder og det beklager jeg, men jeg har været så priviligeret, at 

jeg hver gang har været ude og opleve verdenen, det er jeg også ved næstkommende møde, men 

næstformanden er deltagende ved møderne og kan svare på eventuelle spørgsmål. 

  

Håber i får en fantastisk sommer, det har jeg valgt at få. 

Kærlighed. Dan H&I formand KBH 

 

Syddanmark 

Hej herinde 
I sønderomme var der kun 2 og vi var også kun 2 afsted siste gang.  
det gode hold vi haft glæde af er skiftet ud så håber def kommer et nyt godt team derinde  
Nyborg har kørt lidt sløvt efter den nye behandling har overtaget og vi har meldt afbud en gang, grundet 
mangel på folk der kunne tage med, men da vi var afsted her i starten af juli var der igen pænt mange, 8 stk 
og 3 ville vildt gerne have nøgle ringe næste gang 
Søby den åbnet del har ikke været oppe og køre endnu, start vanskeligheder og den lukket der er der 
begyndt ikke at komme nogen, vi har lavet en aftale med fængslet om at tage ned i en hverdag om dagen 
og snakke med fangerne selv og fortælle hvem vi er så d.8/8 tager Carina Mum, Morten Bahn og jeg derned 
på de åbne afd. Derefter behandling afd. Og så på de lukket til sidst, indtil da er vi i bero på Søby  
 
Midtjylland  

Hej med jer! Her i midt Jylland er vi på to steder. Det ene er et behandlingshjem, med et gennemsnitligt 
fremmøde på: 17,3 der er vi den sidste onsdag i måneden og midtjylland har været der siden November 
2017. det andet sted er for folk med psykiske problemer og evt. indsat af retssystemet. Møderne foregår 
hver 3. onsdag i måneden. Møderne varetages af panelleder, paneldeltager og af og til et NA medlem der 
er i bedring. Møderne er gode møder hvor deltagerne får meget med sig derfra. Deltagerne siger der gives 
meget at tænke over, hvilket er godt og at NA budskabet videregives. Samt at der er meget inspiration, at 
tage med sig derfra til hvert møde. Der deltager ca. 2 pr. møde i gennemsnit, hvor af der er kommet to nye 
til sidste møde, som ikke havde kendskab til NA programmet. 

I Kærlig Service ånd jeres betroede tjener for H&I Midtjylland Søren  

Nordjylland 



 

SOV 

Kig under (København, Nordsjælland og Bornholm) Sov indgår der i  
 

Til sidst vil vi sige tak for jeres støtte og opbakning og sige at vi fortsat vil bringe NA´s budskab 

- Så at ingen addict behøver at være alene på en 

institution uden kendskab til Narcotics Anonymous 

budskab om håb og frihed fra aktiv addiction. 

- I kærlig serviceånd Ronni H&I Danmark. 


