
 

(Uddrag fra CAR 2018) 

 Baggrundsinformation og link relateret til dette ene kan ses herunder. Dette kan være 
hjælpsomt i overvejelserne om forslag vedrørende stof erstatning terapi og medicinsk 
understøttet behandling. 
I den forgangne konference cyklus, har vi bedt regionerne om at give os en ide om de 
udfordringer de møder, så vi kan behandle dette emne i den kommende cyklus´ strategiske 
plan. Ikke alle regioner har svaret (vi har hørt fra 66), men 86 % af de der har svaret har oplevet, 
at øget brug af stoferstatnings terapi og/eller medicin til behandling af addiction har påvirket 
NA i deres region. Af disse regioner, har mere en halvdelen indikeret at påvirkningen fra det er 
stor. En komplet rapport om de regionale svar vi har modtaget vil være til rådighed når 
konference godkendelses rapporten kommer og vil blive lagt online. 
 
Link til ”Narcotics Anonymous og personer i behandling med substitutionsmedicin” - 
https://www.nadanmark.dk/wp-
content/uploads/OU%20oversattelse/OU%20Pamfletter/NA%20og%20personer%20i%20b
ehandling%20med%20substitutions%20medicin.pdf 
Link til ”Bulletin #29 - Vedrørende metadon og andre stof erstatnings programmer” - 
https://www.nadanmark.dk/print-selv/ 
 
Forslag 9: Pålægge World Board at lave en projekt plan til behandling på Verdens 
Service Konferencen (VSK) 2020 om at udforme eller revidere et stykke litteratur, 
som direkte kan omhandle “Stof erstatnings terapi” (SET) og “Medicinsk 
understøttet behandling” (MUB) i relation til NA.   
Intention: At påbegynde en diskussion om hvordan vi kan behandle SET/MUB i et stykke 
litteratur, set i relation til vores budskab og program, og skabe en fælles holdning. 
Forslags stiller: Northern New York Region 
Økonomisk konsekvens: Der er minimale udgifter ved at lave projektplanen. Udgifterne for 
NAWS vil vedrøre selve projektet hvis planen godkendes af VSK. 
 
Begrundelse fra Regionen: Dagens virkelighed er at flere og flere nykommere kommer ind i 
NA efter først at have gennemgået en eller anden form for behandling eller medicinsk støtte, 
hvor de ordineres SET/MUB. Det i sig selv er ikke godt eller skidt, og ifølge vores Tiende 
Tradition har NA ikke nogen holdning til om det er rigtigt eller forkert. Derimod har NA 
holdning til cleantime og bedring. Nykommere får ordineret SET/MUB og oplever ofte at deres 
livskvalitet øges, og henvises så til NA, kun for ofte at møde tvivl, fordømmelse og nogen gange 
direkte afvisning.  
At dette emne aldrig rigtig er blevet belyst og afklaret, har som resultat fremmedgjort utallige 
nykommere som måske aldrig har følt sig hjemme i NA. Dette spørgsmål har skabt nok kløfter, 
fremmedgørelse og negative offentlige relationer i de sidste år, til at afstedkomme en pamflet 
for professionelle kaldet ”Narcotics Anonymous og personer i behandling med 
substitutionsmedicin”. Vi tror at dette emne bør adresseres til grupperne og bedringsmøderne, 
på en måde der når både nykommere og oldtimere lige meget. Hvordan dette skal udformes og 
hvilken form for litteratur det skal være, vil være op til Fællesskabet. Om det skal fokuserer på 
nykommeren der kommer på SET/MUB, eller på de mindre tolerante medlemmer, eller om det 
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fremhæver og tydeliggør specielle Traditioner -  alt dette besluttes gennem litteratur 
gennemgangs processen. 
P.s. – I den måned der har været arbejdet på at udforme dette forslag til CAR, er mindst 5 
forhenværende medlemmer fået en OD, i lokalt område i Northern New York Region. Sidst 
kendte statistik på nuværende tidspunkt, siger at 140 addict dør hver dag af OD alene i USA. 
Hvor mange af disse har mon ikke følt sig hjemme i NA på grund af ovenstående? 
 
WB respons: NA har ingen holdning til udenforstående metoder til behandling af addiction. 
Men vores møder bliver påvirket når der kommer mange potentielle medlemmer til dem, som 
ikke forstår vores definition af ordet clean eller vores program til bedring. Til gengæld misser 
vi en mulighed for at dele vores måde at leve på, når disse addicts ikke føler sig velkomne og 
ikke bliver længe nok til at høre budskabet. 
 Der er kun to steder i vores bedringslitteratur der udtrykkeligt nævner stof erstatnings terapi, 
i Basis Tekst og i IP#29, En introduktion til NA møder. I Basis tekst er historien ”Den eneste 
forudsætning” om et medlem der fandt NA mens han stadig var i stof erstatnings terapi og som 
efterfølgende blev clean. Vores nyeste IP, En introduktion til NA møder, siger: ”Vores 
bedringsprogram begynder med afholdenhed fra alle stoffer inkl. alkohol.  Nogle gange kommer 
folk til NA-møder mens de stadig bruger stoffer, er i afgiftning eller på substitutionsmedicin. 
Uanset hvad du måske bruger, når du først kommer til NA, er du velkommen.”  
  For nylig har vi udgivet en informations pamflet - Narcotics Anonymous og personer i 
behandling med substitutionsmedicin, så vi kan afklare overfor professionelle hvad vi har at 
tilbyde addicts. Pamfletten forklarer forskellen mellem NA´s tilgang og den stof erstatnings 
terapi/medicinsk understøttet behandling har:  
  ”Som vi skrev før, så har NA ingen holdning til udenforstående organisationer og fagpersoner 
og deres praksis. Men i forbindelse med NA og møderne har vi nogle generelt accepterede 
principper, og et af dem er, at NA er et program for total afholdenhed. Pr. definition er 
behandling med substitutionsmedicin indikator på, at der bliver givet medicin til mennesker, 
som behandling af addiction. I NA bliver addiction behandlet ved afholdenhed og gennem 
anvendelse af de åndelige principper, som Narcotics Anonymous Tolv Trin indeholder.”  
 Der er ingen steder i vores bedrings litteratur, der siger det så klart som denne informations 
pamflet. Vi tror at budskabet i denne pamflet afspejler den fremherskende forståelse i vores 
Fællesskab, og vi vil gerne se denne forståelse komme klarere til udtryk i vores bedrings 
litteratur, ikke bare i vores informations materiale, så at disse potentielle medlemmer føler sig 
velkomne. Spørgeskemaet omkring litteratur der er med i denne CAR, indeholder en mulighed 
for at prioritere en IP til medlemmer: NA og addicts i SET/MUB. 
  
     


