
Narcotics Anonymous             Anonyme Narkomane 

OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité  
P. boks 58, 4661 Kristiansand S  

hi-oi@naossk.org 

R e f e r a t  6 / 5 - 2 0 1 5
 
Til Stede: Andre, Tore, Øystein, Trond, Otto og Tor 

Andre ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 
• Tor leste NAś 12 konsepter for NA-Tjeneste 
• Otto leste det 2dre konseptet 

• Det er gruppene som kommer med ideene til aktivitetene i 
servicestrukturen 

• Gruppene har ansvaret for å følge opp aktivitetene både med resurser 
og ved å gi korreksjoner. 

• Agenda opplest og godkjent 
• Referat fra forrige møte opplest.. Ingen komentarer 
• Kassabeholdning: Ukjent (ca 22 000.- sist) 
• Fra OSSK- En sak som omhandler annonsen i Fevennen. 
• Rapport fra leder til OSSK opplest 
• Post/Mail: Div bank, ARA byglandsfjord, OSSK, Løvetannavisen og Arendal kommune. 

Ingen ting av interesse bortsett fra Faktura Fevennen. 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Går sin gang på Torsdager.  

• Web: Mobilversjonen er besøkt marginalt bedre enn webversjonen. 318 nye 
besøkende i April (begge versjonene til sammen) (vedlegg 1) 

• Plakatansvarlig: Lise har sagt seg villig til å ta på seg lokalt plakatansvar i Mandal. Hun 
vil komme på et av de neste OI-møtene. Nytt plakatforslag utformet - egen sak.  

• OI oppdrag «Farm in action» rapport opplest (vedlegg 2)  

• OI oppdrag «Addictologiakademiet» rapport opplest. En del kommentarer rundt den 
mangelen på respekt NA ble møtt med. (vedlegg 3) 

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel (Otto): Ingen møter i April.  

• Kristiansand Kretsfengsel (Olaf). Egen rapport. (vedlegg 4) Vi takker Olaf  for 
tjenesten og håer å se han på møtene fremover.  
 

• Lolandsheimen (Tore)  
Møte avholdt i april- Grei gjennomføring, men med dårlig oppmøte, kun en ansatt fra 
institusjonen. 

• ARA (Arve)  Panelleder meldte at han ikke kunne komme, men at møtene går sin gang.  

mailto:hi-oi@naossk.org


Narcotics Anonymous             Anonyme Narkomane 

OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité  
P. boks 58, 4661 Kristiansand S  

hi-oi@naossk.org 

SAKER 

1. Valg  
A. Panelleder Arendal fengsel.  

-Ingen villige. Andre tar ansvar for det neste møte den 26/5. 
B. Panelleder Kristiansand fengsel.  

-Ingen villige. Andre tar ansvaret her også.  

2. Ny infoplakat.  
Forslag til plakat: Utkastet ble godt mottatt, men det er ønskelig med en liten 
korreksjon.  
Forslag om trykking av plakatene på plakatkvalitet (A4): Plakatkvalitet er en god ide, 
men komiteen ønsker at det blir hentet inn flere priser. (kr 1 723.- for 400stk på Allkopi)  

3. Forslag til prinsippvedtak:  
 
«Dersom man er engasjert i omsorg og behandlingsindustrien, kan man ikke utføre 
aktive OI-tjenester eller HI tjenester innenfor det område man er engasjert i.»  
 
Saken ble diskutert og etter flere innspill med forskjellige synspunkter ble det 
konsensus om at vedtaket er riktig og nødvendig. Både for å beskytte NA og 
enkeltmedlemmet som gjør tjeneste.  

4. Sak fra OSSK om utvidelse av annonsen i Fevennen til hver uke. Komiteen ser på dette 
som et rent budsjettspørsmål og vil selvfølgelig utvide annonsen dersom gruppene i 
området godkjenner en dobling av budsjettet for annonsering i Fevennen. Vi sender 
dette tilbake som en sak for OSSK.  

5. Infomøte på Lolandsheimen tirsdager 13-15. Tore og Tor tar dette. De vil forsøke å få 
med seg en observatør.  

EVENTUELT 
Ingen saker 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
SEKRETÆR 

PS! Rupo og Politiet

mailto:hi-oi@naossk.org


Monthly Stats Report: 1 Apr - 30 Apr 2015  

Project: M.naossk.org 

URL: http://m.naossk.org 

 

Summary 

  Page Loads Unique Visits First Time Visits Returning Visits 

Total 544 491 195 296 

Average 18 16 7 10 

 

Date Page Loads Unique Visits First Time Visits Returning Visits 

Wed, 1 Apr 24 22 12 10 

Thu, 2 Apr 13 11 5 6 

Fri, 3 Apr 16 14 5 9 

Sat, 4 Apr 14 13 3 10 

Sun, 5 Apr 13 9 4 5 

Mon, 6 Apr 18 16 4 12 

Tue, 7 Apr 17 13 5 8 

Wed, 8 Apr 18 15 4 11 

Thu, 9 Apr 15 15 5 10 

Fri, 10 Apr 19 18 4 14 

Sat, 11 Apr 21 20 10 10 

Sun, 12 Apr 18 17 9 8 

Mon, 13 Apr 27 26 14 12 

Tue, 14 Apr 19 18 8 10 

Wed, 15 Apr 17 15 4 11 

Thu, 16 Apr 14 13 4 9 

Fri, 17 Apr 10 9 3 6 

Sat, 18 Apr 18 17 6 11 

Sun, 19 Apr 20 18 8 10 

Mon, 20 Apr 17 14 6 8 

Tue, 21 Apr 18 16 5 11 

Wed, 22 Apr 16 15 8 7 

Thu, 23 Apr 19 19 10 9 

Fri, 24 Apr 14 11 4 7 

Sat, 25 Apr 20 18 6 12 

Sun, 26 Apr 23 22 9 13 

Mon, 27 Apr 21 20 14 6 

Tue, 28 Apr 21 19 7 12 

Wed, 29 Apr 21 17 5 12 

Thu, 30 Apr 23 21 4 17 

 

http://m.naossk.org/


Monthly Stats Report: 1 Apr - 30 Apr 2015  

Project: Naossk.org 

URL: http://naossk.org 

 

Summary 

  Page Loads Unique Visits First Time Visits Returning Visits 

Total 477 405 123 282 

Average 16 14 4 9 

 

Date Page Loads Unique Visits First Time Visits Returning Visits 

Wed, 1 Apr 21 18 4 14 

Thu, 2 Apr 15 13 4 9 

Fri, 3 Apr 18 13 4 9 

Sat, 4 Apr 15 15 6 9 

Sun, 5 Apr 16 13 3 10 

Mon, 6 Apr 10 10 3 7 

Tue, 7 Apr 17 17 7 10 

Wed, 8 Apr 11 10 2 8 

Thu, 9 Apr 11 9 2 7 

Fri, 10 Apr 13 11 5 6 

Sat, 11 Apr 20 16 5 11 

Sun, 12 Apr 14 14 7 7 

Mon, 13 Apr 21 18 8 10 

Tue, 14 Apr 11 11 4 7 

Wed, 15 Apr 16 13 3 10 

Thu, 16 Apr 10 10 2 8 

Fri, 17 Apr 24 19 8 11 

Sat, 18 Apr 16 13 5 8 

Sun, 19 Apr 20 14 5 9 

Mon, 20 Apr 19 18 6 12 

Tue, 21 Apr 13 12 4 8 

Wed, 22 Apr 16 14 2 12 

Thu, 23 Apr 19 14 4 10 

Fri, 24 Apr 19 14 4 10 

Sat, 25 Apr 19 14 3 11 

Sun, 26 Apr 19 15 3 12 

Mon, 27 Apr 16 13 6 7 

Tue, 28 Apr 15 13 2 11 

Wed, 29 Apr 9 9 1 8 

Thu, 30 Apr 14 12 1 11 

 

http://naossk.org/


Rapport, Offentlig Informasjonsmøte Farm in action 13/4-15
Til stede var Otto og Tor som fremførte presentasjonen. Jan Erik og Tore var med som 
observatører. Fra behandlingsstedet deltok 5 ansatte.

Tor ledet møtet og tok seg av informasjonen om NA. Fremføringen var muntlig uten prosjektor, 
men med grunnlag i punktene fra presentasjonen for behandlingsindustrien som ligger på nett.

Otto fortalte om sin vei til NA og erfaringene han har hatt i tilfriskning gjennom Anonyme 
Narkomane.

Det ble godt med spørsmål og møtet varte i ca 1,5t.

Etter en rask evaluering etter møtet var vi enige om at det var en god presentasjon og at vi 
fremstilte NA på en måte som var bårde korrekt og informativ. Tilbakemeldingene fra de ansatte 
var svært gode.

Et par punkter, som sponsorskap og forholdet til ansatte som også går i NA kunne vært bedre 
utdypet.

Alt i alt mener vi at den nye presentasjonen fungerer svært bra i fobindelse med OI og 
behandlingsindustrien da den gir svar på mange spørsmål som ofte blir misforstått.

PS. Farm in action ønsket av vi kom tilbake og holdt informasjonen for de ansatte som ikke var til 
stede. Vi ba dem om å kontakte oss på samme møte som sist, og at dette da ikke ville være noe 
problem fra vår side.

Tor



Deltakere: Andre, Tore og Tor fra NA Anders og Terje fra  
Addiktologiakademiet

Rapport OI-Møte Addiktologiakademiet. 20/4 kl 20:00
Vi ble møtt med en kjølig holdning fra den ene av vertene, som mente at han ikke hadde behov for 
noen informasjon om NA. Manglende respekt for hvem vi var og hva vi representerte var 
påtagende, Etter hvert kom vi likevel i gang med vår OI-presentasjon etter at vi måtte erkjenne at 
«vi hadde behov for å gi den» Det ble noe amputert da de ikke ønsket å høre om trinnene: etter 
eget sigende kunne de alt om dem. 

Selve presentasjon gikk bra, og vi fikk enkelte spørsmål som vi besvarte etter evne. Hvor mye av 
informasjonen som har nådd frem vil tiden kanskje vise, men vi fikk ikke akkurat noen entusiastiske 
tilbakemeldinger. Jobben ble gjort.

Etter presentasjonen vår ble vi flyttet til et annet rom for å overvære en presentasjon av deres 
program. Settingen ble så spesiell at vi måtte enten fratre rollen som OI-representanter eller 
avbryte møte. Etter en vurdering tok vi beslutningen om å bli for å ikke komplisere forholdet til 
Addiktologiakademiet ytterligere. Vi informerte dem om at vi i denne settingen ikke lengre kunne 
representere NA, men kun være til stede som enkeltindivider. Dette ble tatt godt i mot og vi ble 
utfordret til dialog gjennom presentasjonen deres.

Vi hørte på deres presentasjon og kom med enkelte innskytelser for å rette opp i de feiltolkningen 
de hadde av hva NA og NAs program er. De bad om direkte og personlige tilbakemeldinger, og de 
fikk noen, men godt innenfor anstendigheten da vi var gjester på besøk.

Det som kom ut av presentasjonen deres var: De har et totalt annet syn på rusavhengighet som er 
knyttet opp til noe de kaller STERB. Diffe er en personlighet som «STERBER» ut i fra lyst og 
begjær som er tilknyttet frykt, skyld og skam overført  gjennom traumer fra tidlig barndom. 
Presentasjonen deres ble forelest ved hjelp av en tavle, mange streker og egne erfaringer. 

Vedkommende forklarte at han var homofil og hadde en sterk sexapetitt. Etter å ha blitt HIV-smittet 
fortsatte han ubeskyttet sex for å tilfredstille sitt lystbehov på toss av at han smittet sine partnere 
med en potensielt dødelig sykdom. Disse handlingene ble forklart/rasjonalisert på en noe uklar 
måte, da ingen av oss kjente oss igjen i beskrivelsen. Begreper som egenvilje og aksept av 
fortiden virket helt ukjent på han som presenterte programmet. Det kunne også se ut som om 
begrepet ærlighet kontra sannhet ikke akkurat var nyansert. Akademiet mener at denne modellen 
gjelder for alle avhengigheter og er direkte overførbar til rusavhengighet.

Hans oppfattelse av NAs program var at vi ble rusfrie etter de første tre trinnene og at resten gikk 
ut på å lete opp skam og skyld i trinn fire osv. slik at vi i trinn 8 og 9 måtte oppsøke og be om 
unnskyldning for alt det gale vi hadde gjort. Dette demanterte vi på det sterkeste, men viser en 
skremmende dårlig innsikt i NAs program.

Konklusjonen vår er at Addiktologiakademiet har sitt eget program som ikke har noe med NAs 
program å gjøre. Vi mener også at NAs program blir fremstilt på en negativ måte slik at deres eget 
program virker mer forlokkende.

Det ble gitt full forståelse fra deres side for at grupper stanser delinger som ikke bygger opp under 
en ånd av tilfriskning fra rusavhengighet, eller kan være så utleverende at de kan skade seg selv 
eller andre.

De er også inneforstått med at personer som ikke holder seg «innenfor» kan bli tilsnakket etter 
møte.

Utover dette må vi nok si at OI-møtet ble ganske mislykket. Det er nok tvilsomt at flere personer 
blir sent ned fra «Akademiet» til NA med et åpens sinn etter dette. 



Hei. Jeg kan desverre ikke komme på HI&OI møte Onsdag 06.05-2015. 
Jeg  
går av som panelleder etter å ha tjeneste gjort i ett år i Kr. sand  
fengsel. Jeg vil få takke komiteen og dens medlemmer for godt og  
lærerikt samarbeid noe som har gjort min tilstedeværelse i NA mye 
mer  
innholdsrik. Det har også vært en enorm vekst i min tilfriskning i 
det  
året som jeg har tjeneste gjort som panelleder i fengselet. Så  
hjertelig takk.

MVH

Olaf
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