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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Vi har fået fordelt en pæn del af det OI materiale som 

blev fundet i Fredericia. Ellers vil vi tage hul på det nye år ved at få kørt de unge udvalg ind, således at de 

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

Vi har holdt workshop på senest Esbjerg konvent. Vi kunne godt ønske os nogle mere attraktive tidspunkter 

F.eks. lørdag til middag i stedet for søndag formiddag sammentidig med at der blev holdt et NA møde… der 

kom 3 til Esbjerg konvent og kunne godt have Ønsket mere da vi føler at det er vigtigt 

Vi har fået rapport fra 2 områder. Der har været udskiftning i 2 af områderne og SOV er stadig ny 

opstartet.. vi får fulgt på det ved næste reg. Møde i Fredericia  

København, Nordsjælland og Bornholm 
Her er en opdatering fra H&I KBH. 
Vi kommer på retspsyk afd. 80 & 81 sidste tirsdag i måneden fra kl 19-20. 
 

Vi har det meste af 2018 været 3 faste deltagere i panelet, men Var de første 5 mdr af 2018, 4 faste 
paneldeltagere og med speakere udefra ved flere lejligheder. 
 

Vi har lige haft besøg af 2 deltagere og en personale, udenfor til et regulært NA møde, men det var lige 
overvældende nok og de måtte hjem igen hurtigt, men ikke uden at få ros for at forsøge. På nuværende 
tidspunkt er vi 3 faste igen og er nu kommet på retspsyk i knap 7 år. 

Vi startede året ud med at komme på afd. 802 på retspsyk i Brøndby. Det var den anden torsdag i 
måneden fra kl 19-20. Vi var 3 faste medlemmer i panelet og til tide 1 speaker udefra. 
 

Det gjorde vi ca 5 gange, men blev afvist i døren de sidste 2 gange, da vi skulle sikkerhedsgodkendes, da det 
er en afdeling for varetægtsfængslede, surigat fængslede og til fanger der skal mentalobserveres. 
 

Det ville vi gerne, men bolden lå hos dem og vi har flere gange, forsøgt at ringe til dem, men ingen 
tilbagemelding. Der kom ca 3-5 indsatte og 2-3 ansatte hvergang. 
 

Vi blev derimod kontaktet af afd. 801 som også ligger i Brøndby og som er en afd for skizofreni, affektive 
sindslidelser og diagnostisk udredning. Vi har været 2 faste i panelet men er nu 3 med 1 speaker udefra. 
 

Der er vi kommet de siden det stoppede på 802 og vi kommer på 801 i samme tidsrum og interval, som er 
den anden torsdag i måneden fra kl 19-20. Der kommer ca 3-4 indlagte og 2-4 ansatte. 



Grunden til at jeg skriver hvad afdelingerne er, er at der måske sidder nogle med en lille H&I’er inden i sig 
og at det giver en mulighed for at se hvad, i eventuelt siger ja til. 

Vi ser ikke diagnoser og har ikke nogen holdning til udenforstående spørgsmål, men det kan virke 
skræmmende, at skulle ind på disse afdelinger. Vi er i dialog med præsterne i Vester fængsel igen og de 
arbejder på at få plads og ressourcer, til at starte H&I møderne op igen. Vi har haft telefonisk kontakt og 
afventer at høre fra dem igen. Vi (H&I KBH) arbejder tæt sammen med H&I SOV og det overforstående, 
kunne ikke have ladet sig gøre uden deres hjælp. 

Min umiddelbare oplevelse af servicevilligheden, er dog at den er på vej op og at det er blevet nemmere at 
finde villige kræfter, til deltagere og speakere i udvalget. 

Glæder mig til gensynet snart. 
 

Venligst. Dan H&I formand KBH. 

Syddanmark 

Sønder Omme  vi har flyttet  møde til afd c og det har vist sig og være godt. vi har været der 2 gange og har 

en oplevelse af en lille gruppe på 5 6 stykker der er meget deltagerne vi køre med speak. vejen til Na.  Vi 

har haft en fængselsbetjent med sidst der gerne ville vide hvad det var og de indsatte sage Ja til det og var 

ikke hæmmet af det.  

Vi holder møde 1 torsdag i måneden kl 19.30 

 

På Søby kommer der som regel 3-4 indsatte. Møderne går godt. Samarbejdet med fængslet er også 

upåklageligt. Der bliver hængt sedler op med dato, hvor folk kan skrive sig på.  

Vi er meget de samme der tager afsted til HI, synes folk mangler motivation til at komme afsted. 

 

På Nyborg kan vi godt mærke at det ikke er skt ols der har behandlingen mere , der er ikke den samme 

tilslutning til møderne mere, men der er imellem 2 og 5 til møderne, og ja det er meget de samme der tager 

med, men det er de samme problematikker som service i NA , OSK osv vi klare os. 

Midtjylland  

Nordjylland 

SOV 

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. 


