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Mange NA-medlemmer har oplevet hospitals- & institutionsservice som en vigtig del af deres
personlige bedring. Vore medlemmer, som deltager aktivt i H&I-service, er en meget vigtig ressource i
vores fællesskab. En forpligtelse til H&I-service er en af mange veje til at blive involveret i NAservicestrukturen på og hjælper os til at føle os som en del af vores fællesskab.
Vi ved, at aktiv addiction fører til fængsler, institutioner og død. Samtidig er NA’s hovedformål at
bringe budskabet om bedring til den addict, der stadig lider.
Det er derfor ikke overraskende, at det at bringe NA’s budskab om bedring ind på hospitaler og
institutioner er en af vores prioriteter.
NA-medlemmer har konsekvent bakket op om denne hensigt ved at oprette hospitals- &
institutionsudvalg (H&I) i hele verden.
Dog har nogle NA-medlemmer været tilbageholdende omkring at blive involveret i H&I-service, fordi
de aldrig har været fængslet, arresteret eller på institution.
Med vores personlige erfaring og den rette forberedelse er vi alle unikt kvalificeret til at viderebringe
budskabet om bedring.
Denne pamflet har til formål at fungere som en kort introduktion til Narcotics Anonymous' H&Iservice samt at opmuntre flere medlemmer til at benytte sig af denne mulighed for at yde service.

Hvad er et H&I-møde?

Formålet med et H&I-møde er at bringe budskabet om bedring til addicts, som ikke har fuld adgang til
almindelige Narcotics Anonymous-møder.
H&I-møder – med undtagelse af de, som afholdes for langtidsanbragte – er ment som en introduktion
for de addicts, der deltager i det grundlæggende i NA-program.
For at opnå en klar forståelse af et H&I-møde er det vigtigt at kende vores servicestruktur. Et H&Imøde er generelt en service, som udbydes af en områdeservicekomités H&I-underudvalg. Disse møder
finder sted på hospitaler, behandlingssteder, i fængsler samt ungdomsinstitutioner. Det er vigtigt, at et
H&I-møde altid afholdes efter H&I-underudvalgets retningslinjer, snarere end som i en NA-gruppe.

Hvordan bliver jeg involveret?

Et områdes H&I-underudvalg er centrum for planlægning og organisering. Det er det ideelle sted at
begynde, hvis man gerne vil involveres! Den første ting, du kan gøre, er at møde op til et områdes
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H&I-underudvalgsmøde og deltage i en orientering for nye og interesserede medlemmer. Disse møder
orienterer medlemmerne om den information og de clean time-krav, der er nødvendig for deltagelse i
H&I-service. På disse møder bliver medlemmer valgt til at bringe vores budskab til institutionerne.
Normalt er næste trin at deltage i et H&I-møde som observatør. Via denne proces opnår medlemmer
en basal forståelse af H&I-service og beslutter derfra niveauet for deres engagement.

Hvorfor involvere mig?

H&I-service tilbyder addicts en mulighed for at vise taknemmelighed, være ansvarlige og dele
Narcotics Anonymous' budskab uden forventninger. Det er ligeledes et effektivt redskab, der hjælper
os til at forblive clean og blive ved med at komme tilbage.
H&I’s budskab er det samme som NA’s budskab: ”At en addict, en hvilken som helst addict, kan holde
op med at bruge, miste trangen til at bruge og finde en ny måde at leve på.” Den gave, vi deler, er håb
og frihed fra aktiv addiction gennem NA’s program. Ethvert NA-medlem, som ønsker at viderebringe
dette budskab, opfordres til at blive involveret i H&I-service.
Der er mange måder at yde service på i Narcotics Anonymous, og mange af os har fundet H&I-service
som det mest givende aspekt i vores bedring.
Vi håber, denne pamflet vil opmuntre dig til at blive en del af H&I, så du selv kan opleve de gaver,
som det kan give.
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