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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Vi har på nuværende tidspunkt H&I møder i alle områder 

i Danmark og vi er glade for det arbejde områderne ligger i det. Tak for service!  

Vi har holdt workshop senest NOKNA. med hjælp fra den H&I Nordjylland. Workshoppen lå virkeligt godt 

tidsmessing, og der var ca. 20 deltager. Vi var holdte også workshop på Skanderborg med ca. 15 deltager 

Vi har efter en del efterspørgsel at tage konceptet ”fængsels sponser” op igen. Det er det sponcership 

koncept som foregår hvor H&I Danmark skal fungere som et forbindingsled imellem indsatte og mulige 

sponsorer. Vi tager det op på vores næste regions møde  (9-11-2019 kl. 12.00 Vendersgade 63 7000 

Fredericia alle er velkommen)  

Vi har fået rapport fra 4 områder indtil videre såfremt at vi modtagere flere så bliver en ny opdateret 

rapport sendt ud. 

København, Nordsjælland og Bornholm 
Vi kommer fortsat på retpsyk i Glostrup den sidste tirsdag i måneden, der er en kvinde som har givet udtryk 
for at hun gerne vil med hvilket er dejligt da der af og til også er kvinder på afdelingen. I august havde vi en 
pårørende aften hvor vi kom og delte som vi plejer, der kom desværre ikke så mange pårørende men det 
var dejligt at være der og vi delt og snakkede som vi plejer, strukturen er ret løs derude og alt er lige som 
det skal være 
 
I storstrømsfængslet kører det rigtig godt og tilbagemeldingen fra ansatte og indsatte er meget positiv og 
de er rigtig glade for vi kommer. 
De er fuldt bugget med 54 på behandlingsafdelingen. 
Der må komme 25 til møderne hver gang og der er fuldt hus. 
Vi kommer den første torsdag i måneden og er begyndt at snakke om hver 3 uge, altså skrue lidt op med 
kortere interval. 
Det er meget begrænset hvor mange som kommer ud til rigtige na møder grundet deres domme og 
personale Mangel. 
Der er begyndt at komme flere til og vi er en 5-6 faste nu og det lykkedes os indtil videre at finde ny 
indleder hver gang. 
Flere som er med 1 gang er meget begejstrede og vil gerne med igen, vi har selv en fed følelse hver gang vi 
kører derfra og har nogle gode snakke, det giver virkelig så meget mening<3️. 
 
Knus og kram fra sjælland 
Michael & Dan 
 

 



Syddanmark 

Lukket Søby: der er begyndt at være god opbakning i fængslet, 3-4 fanger til mødet. Mangler stadig NA’er 
der vil deltage 

Åben Søby :er stadig en udfordring og der har været 2 en gang. 

Sønder omme :Liz går af og er ved at give det vidre til Annette der er fint opbakning 12 indsatte mødte op 
sidst 
godt samspil med krim. 

Nyborg: køre rigtigt godt der kommer imellem 6 og 15 hvergang og de er rigtig glade for os. 

Haderslev svare ikke så ved ikke hvordan at det går der? 

Zebina går af som Formand efter jul og Carina fortsætter, Jesper stiller op som Næstformand. 
Venlig hilsen Zebina  

 
Formand HI syddanmark 

 
Midtjylland  

Hi- Midtjylland køre stadig på to institioner i området. Det ene er et behandlings sted det andet en afdeling 
på retspsyk. Begge steder er glade for vi kommer og og giver udtryk for folk profitere af møderne.  
Der er kommet en henvendelse fra en anden afd af det behandlings sted vi allerede køre på som vi pt har 
valgt og sige vi ikke kan varetage på grund af manglende service kræfter og også fordi stedet er en 
udslusning som selv har mulighed for at kunne køre ud til møde.  
 
 Kh C  
 

Nordjylland 

Vi er stadig på den sammen institution i Vodskov. Da vi var flere i service, prøvede vI flere gange at tage 

kontakt til Aalborg psykiatrisk afdeling, men de er ikke til at få lavet en aftale med efter at de har fået en ny 

afdelingschef. Vi har besluttet at holde lidt igen med at komme ind på flere institutioner da der stadig er 

meget udskiftning i vores Servicefolk. OI Nordjylland er lige opstartet, så der regner vi med at lave noget 

samarbejde med dem.  

Vi holder fast servicemøde en gang om måneden, hvor vi aftaler hvem der tager afsted til næste H&I møde 

samt hvad vi kan gøre bedre og hvordan. 

Mvh Morten. 

 

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 H&I Danmark. 


