
Afsluttende rapport fra Offentlig Information  April 2018 

Det har været svært at afslutte og skrive denne rapport. Så mange tanker og projekter er forsøgt 
søsat, og kun få er lykkedes.  Jeg tror dog, der er skabt langt større opmærksomhed og viden om 
OI i hele landet, hvilket i høj grad var et af vores mål. 

Der har kun været en enkelt aktivitet i OI i 2018. En workshop i SOV. Den gik i øvrigt rigtig godt og 
deltagerne udtrykte stor tilfredshed, men også lidt overvældede over informations mængden.  Jeg 
har dog tilbudt, efter min formands tid, at stå til rådighed med input og erfaringer såfremt SOV 
lykkes med at finde medlemmer som ønsker at starte et oi udvalg op. 

Helpline kører videre som før jeg blev formand.   Det er ikke alle tovholdere som rapporterer til 
deres OSK, hvilket jeg nævner således at RSK og OSR/OSS er opmærksom på dette . Vær obs på at 
øget aktivitet skaber øget pres og dermed opkald til helpline, som derfor skaber større fakturarer. 
Måske man sku overveje om det er tid til at undersøge nye mulighed for administration af 
helpline… 

Infomailen skal i være obs på, så den ikke igen bare kører uden t blive besvaret.  Så enten skal RSK 
tage stilling til hvem som besvarer den, eller den skal lukkes ned, idet det er NA som helhed, 
ubesvarede mails reflektere tilbage på. 

På mødet den 21. vil jeg medbringe projektor, visitkort, plakater etc som jeg har opbevaret.  Det 
viser sig at der har været visitkort etc. rundt om i landet. Pt er der flere i SOV. 

Facebook siden ligger klar hvis der kommer ny formand som ønsker at overtage projektet. Jeg har 
også brugt et program som hedder ”trello” til at samle al oi information i, dette vil også videre 
gives til rette vedkommende udpeget af RSK.  

Det føles ret umuligt at videregive de erfaringer jeg har fået. Så det må blive ved dette. 

Tak fordi jeg ku lave service. 

Sanne Fristed 

Afgående oi formand 

 

 

 

 


