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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. 

Vi har modtaget rapport fra 2 områder. Der er på nuværendene tidspunkt h&i oppe at køre i 4 områder. Vi 
har deltaget på OI learning Day i Nordjylland og delt vores erfaringer omkring hvordan vi laver service i det 
offentlige rum, og vi fik selv en del med derfra 

Formanden for H&I træder af senest til april da vedkommende på det tidspunkt har sat så længe som 
retningslinjerne og rotations princippet foreskriver ��� og vil vil bruge den næste tid på at blive klar til det. 

 

I Syddanmark: Vi har med lidt besvær fået lov til at komme tilbage til Nyborg for at holde møde på deres 
behandlings afdeling. D 28 /7 har vi et indledende møde med afdelings leder, mig formand og Carina 
panelleder, til en snak om hvad vi kan tilbyde, og derefter et besøg på selve afdelingen hvor kan gøre lidt 
reklame for de kommende møder, vise ansigt, uddele litteratur. Derefter skulle vi umiddelbart starte op 
hurtigst muligt med et møde i måneden. Vi krydser fingre. 

Der er sendt mail afsted til søbysøgård, om mulig genoptagelse af møde både på deres lukkede og deres 
åbne afdeling. Vi venter stadig på svar. 

Møder i sdr omme har vi har et rigtig godt samarbejde med kriminalforsorgen og betjentene i fængslet, der 
er ansat en social pædagog som vil opfordre de indsatte til at deltage i møderne. Der er møder 2 gange i 
måneden. Og fin, men svingende deltagelse, alt mellem 2 og 10 frem mødte per møde. 

Tak. 

Mvh Emil H, formand H&i syddanmark. 

Midtjylland: 

I Midtjylland kommer vi 2 gange om måneden på Møgelkær fængsel. Og 1 gang om måneden kommer vi på 
psykiatrisk i Viborg (psykose afdelingen) udvalget er godt oppe at køre og en del betroet tjenere. Udvalget 
har pt ingen formand. Det er derfor aftalt at vi udleveret opgaverne fra gang til gang imellem de begroet 
tjenere i udvalget. 

 

 

 

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. 


