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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. 

Der er kommet rapport fra 3 ud af 4 aktive områder. Vores næste regionsmøde er holder vi fysisk og 

invitere så mange som muligt fra H&I og OI og andre intresseret. Det bliver lørdag den 12 november kl 12. 

adresse kommer på H&I hjemmesiden når lokalet er booket: 

https://www.nadanmark.dk/hi/ 

  

KBH:  

Vi kommer regelmæssigt igen på retspsyk afd. C1 i Roskilde.  
Det var det tidligere retspsyk afd. 80/81 på Glostrup hospital der blev sammenlagt med psykiatrien i 
Roskilde. 
Vi er 5 deltagere i panelet der kommer den sidste onsdag I måneden fra kl 19-20 og det er undertegnet der 
står for kontakten. Der bliver sendt en besked Ca 1 uge før vi kommer, med navnene på deltagerne, så vi 
kan komme ind og igennem visitationen. 
Der kommer Ca mellem 3-9 ind og ansatte til møderne og vi får skabt nogle ringe i vandet. 
 
Vi kommer også på lukket psyk i Brøndby på afd 802 og har nu været der 2 gange. 
Vi kom der tidligere for et par år tilbage, men udskiftede overlæger og Corona satte et midlertidigt stop for 
det. 
Det er Alex der står for for kontakten og for paneldeltagerne og det er den anden tirsdag i måneden fra kl 
19-20. 
 
Ut er i gang med indledende samtaler med præsterne i Vester fængsel for en eventuel tilbagevenden med 
H&I møder i Vester fængsel igen. 
Det foregik tidligere hver anden fredag fra Ca 18-20.30 da det krævede en del sikkerhedsforanstaltninger at 
komme ind og at få hentet de forskellige deltagere i det store fængsel.  
Det er præsterne der stod for den frivillige del indenfor murene og lokalerne, men de var blot en flue på 
vægen til møderne.  
Ut håber lidt på lidt den samme ramme, men vi tager imod hvad de eventuelt smider i vores retning. 
 
Udgifter til transport er steget betydeligt, men vi forsøger i det omfang det er os muligt, at samkøre til 
møderne. 
 
Kærlighed til jer og tak for jeres service.  
Dan 
 

https://www.nadanmark.dk/hi/


 

Syddanmark: 

Hejsa, det går godt i syddanmark. Vi har nu et velfungerende møde første onsdag I måneden, I Nyborg. Vi 
har haft to møder indtil videre, og der har været god opbakning, første møde kom de 10, og det seneste 
kom de seks. Der har været stor interesse I na under møderne og de er så glade for at vi kommer. Stor 
succes. 
 
D 8 nov starter vi to møder op på søbysøgård, et på den åbne og et på den lukkede afdeling. De kommer til 
at køre anden tirsdag I hver måned. Vi er spændte på at komme i gang. 
 
Sdr. Omme køre fortsat med varierende deltagelse, to møder om måneden. 
 
Mvh Emil 
 

Midtjylland: 

I Midtjylland kommer vi 2 gange om måneden i Møgelkær fængsel. Og 1 gang om måneden kommer vi på 

psykiatrisk i Viborg (psykose afdelingen)  ellers er udvalget oppe at køre og der bliver værnet om de to 

møder vi har 

K.H Ronni 

 

 

 

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. 


