Narcotics Anonymous Offentlig Information, Region Nordjylland

Dato:

19. juni 2021 Kl. 12.00 – 15.30

Tilstede:

Thomas, Peter, Joan, David, Stine, Benjamin, Levi

Afbud:
Sted:

Romdrupvej 51
9270 Romdrup

Referent:

Stine
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Punkt 1.
De 12 servicekoncepter.
Formanden bød velkommen og de 12 servicekoncepter blev oplæst.

Punkt 2.
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Dagsorden godkendes.

Punkt 3.
Præsentation.
Langvarigt medlem af OI-udvalget gennemgår præsentation af NA. Præsentationen er udarbejdet
til brug i forbindelse med Offentlig Information.
Beslutning:
Orientering.
Præsentationen fremføres.
NB: Referent var endnu ikke til stede ved mødet.
Punkt 4.
Plakater & flyers.
Der vil deles erfaringer fra tidligere praktiseret OI i Nordjylland samt en samtale om
opgaveprioritering. Herefter vil følge en debat om hvilke steder, der bør modtage
informationsmateriale, kontakten heromkring samt registrering af materialer.
Offentlig Information Nordjylland har længe været lukket ned, mens Helpline har kørt upåklageligt
videre. Nuværende gruppedannelse er anderledes end tidligere, men erfaringen siger, at
pamfletter og flyers er mest nærliggende. Derfor prioriteres denne informationskanal højt.
Erfaringen er endvidere at grundstenen for hele informationsprocessen er informationstræning.
Det drejer sig om at opbygge kompetencen til at formidle hvad NA er, som en repræsentant for
NA fremfor privatperson samt besidde tilstrækkelig viden om trin, traditioner mv. for at kunne
besvare eventuelle spørgsmål. Hertil er man også altid to af sted.

Beslutning:
Drøftedes.
Steder og materiale
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Foreslåede steder til distribution samt prioritering heraf (højere tal = valgt af flere medlemmer)
Arresthuse
Kriminalforsorgen
1
Politigården
Læger
6
Misbrugscenter
5
Skadestue
Hospitalets
Psykiatrisk
2
information
ambulatorium
Borgerservice
Psykiatrisk sengeafd
2
Jobcenter
Ungerådgivningen
1
Varmestuer
1
Behandlingssteder
2
Rådgivningscenter
Uddannelseshuset
1
Ungdomsklubber
Natklubber
Apoteker
Offentlig transport
Tekniskskole
Gymnasiale udd.
Folkeskoler
SPS-vejledere
1
Produktionsskoler
Head Space
2
Det besluttes, at materialet der gives, skal være tilpasset stedet for distribution. Der er således
enighed om opmærksomhed på modtageren, fx professionel el. borger i jobcentersystemet. Hertil
gives naturligvis KUN officielt materiale, dog kan bruges materiale tiltænkt andre dele af NA end
blot Offentlig Information.
Det aftales at begynde med en informationskanal via flyers. Det diskuteres hvor aktuel denne
kommunikationsform egentlig er i dagens Danmark. Det foreslås derfor, at muligheden for ’udgive’
eller ’tilbyde’ en kort filmpræsentation samt informationsmateriale i PDF-format og tilpasset
elektroniske kanaler, undersøges.
Det aftales, at muligheden for en officiel -na.dk mailadresse til OI-udvalget, undersøges.

Genbesøg og skemaføring
Det besluttes, at udgangspunktet for genbesøg er hver 3. måned.
I den forbindelse bør der i begyndelsen indgås en aftale for opfølgning, herunder udveksling af
kontaktinformation.
Adresse- og kontaktinformation samt ansvarlig OI-kontakt til pågældende sted noteres i skemaet.
Hertil noteres det udleverede materiale samt tidspunktet herfor.
Det besluttes, at udgangspunktet vil være 1 plakat, 10 pamfletter til de professionelle (i
lægehuset), 10 flyers til patienter (i lægehuset) samt 10 visitkort.
Punkt 5.
Træningsdag for OI-medlemmer.
Beslutning:
Godkendt.
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Det besluttes at det er nødvendigt med træning og opbygning af formidlingskompetencen. Der vil
følge en dato for træningsaktiviteterne medio august.
Punkt 6.
Workshop ved konvent.
Formanden foreslår at afholde en workshop for OI i forbindelse med konventet i oktober.
Formålet vil være vidensdeling regionerne i mellem samt at gøre opmærksom på behovet for
servicekræfter.
Beslutning:
Forslaget godkendes og tages videre til konventkomiteen.
Ifm. Efterlysning af servicekræfter foreslås følgende minimumskrav:
- Arbejdende kendskab med NA-programmet
- Tilhørsforhold til NA
- Sponsor
- 1 års cleantime
Posten kunne fx være ’plakatansvarlig’. Jobbeskrivelse vil forelægge på træningsdagen.

Punkt 7.
Til OSK.
Elementer fra dagen, der bør tages videre med til møde i områdeservicekomiteen.
Fremlægge for OSK ønsket om at PR-håndbogen oversættes til dansk. I den forbindelse kan der
henvises til Sverige, der er vores sponsor og har oversat den til svensk.
Beslutning:
Godkendt.
Punkt 8.
Servicesindsrobøn
Formanden sagde tak for et godt møde, der blev afsluttet med en fælles sindsrobøn.

