
Forkortelser 
 
 

OSK = Område Servicekomité. Den komiteen som er ment å skulle tjene 
gruppene innenfor et område. I Norge har vi i skrivende stund Område Øst 
Servicekomité (OØSK), Område Øst2 (OØ2SK), Område Vest (OVSK), Område 
Midt-Norge (OMSK), Område Nord (ONSK) og Område Sør Servicekomité 
(OSSK). (*). 
 
 GSR = Gruppeservicerepresentant. Ei gruppes representant til en 
områdeservicekomité. GSR er ment å skulle være bindeleddet mellom gruppa og 
området. Vi har også vara GSR. 
 
RSK = Regional servicekomité. Dette er komiteen som er ment å skulle tjene 
områder og grupper innenfor sin region. (Også NA som helhet). I dette tilfellet 
NA Regionen Norge. (Et land kan bestå av flere regioner). (**). 
 
H&I- komité = Hospital & Institusjonskomité. En komité som skal drive sine 
tjenester til klienter i forskjellige institusjoner. Sykehus, fengsler, 
behandlingssentre, rehabiliteringssentre, osv. (Underlagt område- og/eller 
regionskomiteen). 
 
OI- komité = Offentlig Informasjonskomité. En komité som skal informere 
offentligheten om hva NA er, og hva vi kan tilby rusavhengige. Er gjerne inne på 
en institusjon før H&I for å informere ansatte. (Underlagt område- og/eller 
regionskomiteen). (***). 
 
RKM = Regionskomité medlem. RKM er områdets representant i regionskomiteen.  
RKM skal være bindeleddet mellom område og region. Vi har også vara RKM. 
(****). 
 
RD = Regionsdelegat. Delegaten skal være bindeleddet mellom regionen og 
verden for øvrig. Vi har også en vara RD. 
------ 
WSO = World Service Office. Dette er NAs tjenestekontor som ”driver” NA 
fra dag til dag. Her finner vi betalte spesialarbeidere. Disse yter hjelp til 
enkeltmedlemmer, grupper og komiteer innenfor NA- fellesskapet. Står bl.a. for 
trykking og salg av NA- godkjent litteratur og annet servicemateriell. Kontoret 
ligger i Los Angeles, USA. Vi har også underavdelinger i Belgia, (WSO Europe), 
og i Canada, (WSO Canada). WSO er underlagt: 
 



WB = World Board. WB er tjenesterådet for WSC. Rådet står også til tjeneste 
for NA- fellesskapet som helhet, og fører tilsyn med hva som foregår i NAWS, 
inkl. WSO. Rådet skal bestå av opptil 18 medlemmer fra hele verden. De står 
bl.a. ansvarlig for at saker som er vedtatt å skulle utføres, blir utført. Disse 
sakene fremmes på: 
 
WSC = World Service Conference. Dette er NAs verdenskonferanse hvor de 
fleste RDer møtes annet hvert år. Konferansen holdes vanligvis i Los Angeles. 
På konferansen tas det opp saker som angår NA- fellesskapet. WSC er NAs 
”hovedbeslutningsorgan”. Alle tjenesteråd og komiteer i NA er i prinsippet 
underlagt WSC. 
 
NAWS = Narcotics Anonymous World Services Inc. Dette er det “lovlige” navnet 
på WB. Det blir også brukt i referanse til alle ”komponenter” av 
verdenstjenesten: WSC, WB, WSO og: 
 
HRP = Human Resource Panel. Et panel som består av 4 medlemmer. Disse kan 
presentere en liste med navn (tatt fra World Pool) for WSC ved valg av tjenere 
til WB, HRP og såkalte Co- Facilitator posisjoner, og også til andre komiteer som 
blir opprettet i forskjellige sammenhenger. (Co- Facilitator er den personen som 
leder WSC- møtet. Det er vanligvis to personer som deler på den oppgaven, og de 
blir valgt av konferansen for den tiden WSC møtes (ca. 1 uke annet hvert år)). 
 
WP =  World Pool. Et ”pool” hvor NA- medlemmer kan legge inn sine resymeer, 
slik at HRP får muligheten til å velge ”kvalifiserte” tjenere til verdenstjenester. 
 
---- 
 
Engelsk forkortelse:  
 
(*)  = ASC – Area Service Committee. 
 
(**)  = RSC – Regional Service Committee. 
 
(***)  = PI – Public Information. 
 
(****) = RCM – Regional Committee Member. 
 


