
Agenda Oversettelseskomiteen 6.9.20 

 

 

Status:   

Det har vært sommer (håper alle fikk det med seg innimellom alle regnbygene) 

og som vanlig ganske så stille. 

Det er helt greit. Vi driver med dette når vi har tid og lyst og sommerferien er 

ikke tiden da vi sitter med oversetting. 

Utover høsten håper jeg derimot på info fra alle som driver med oversetting om 

hvor de er og litt om fremdriftsplaner. 

 

 

Saker: 

 Hjertesukk fra medlem. 

Jeg fikk en epost fra et medlem som sliter med depresjoner. Jeg kopierer 

inn posten her:  

"Jeg har et hjertesukk. I Basic Text og i Det virker, Hvordan og 

Hvorfor at depresjon og angst er karakterfeil. 

Dette er sikkert en direkte oversettelse fra amerikansk, men her hos 

oss er dette to diagnoser som er omtalt i ICD10 (oversikt over 

diagnoser). 

Jeg sliter selv med angst og depresjon, og jeg kjenner at det er 

støtende at mine diagnoser er karakterfeil. 

Anonyme Narkomane kan ikke fikse disse diagnosene, dette må det 

profesjonelle til. 

I Tradisjon 10 står det at NA ikke bør ha meninger om utenforliggende 

spørsmål, og dette er jo et sånt tema. I tillegg står det «In times of 

illness» at vi skal oppsøke profesjonelle når vi har fysiske, mentale 

og økonomiske problemer." -Sitat 

På side 27 i Basic text (trinn 3) står følgende: "Vi slåss ikke lenger mot 

frykt, sinne, skyld, selvmedlidenhet og depresjon." 

På side 29 (trinn 4): "Vi skriver om våre negative egenskaper som skyld, 

skam, anger, selvmedlidenhet, nag, sinne, depresjon, frustrasjon, 

forvirring, ensomhet, bekymring, svik, håpløshet, nederlag, frykt og 

benektelse." 

I Norge og Europa er depresjon en mental lidelse under ICD-10. 

 



Nå tror jeg ikke dette er en sak for oversettelse spesielt da teksten er rett 

oversatt men lurer på om vi skal legge det frem for regionen. 

Jeg mener i uansett dette bør belyses og debatteres. 

 

 Tradisjon 11 og Regionen– orientering. 

 

 Oppdatering av Møteinnledningskort på web –orientering. 

 

 Søke Regionen om ekstra midler for å kjøpe abonnement på en fullversjon 

av Zoom. -Gikk videre fra forrige møte 

 

Eventuelt 

 Det kommer uforholdsmessig mye irrelevant info fra Delegat på Web-

Mail 

 

 

 

 

IKT 

Geir 

Leder 

 

 

Stian-Vilde, Det virker. Vilde fortsetter med trinndelen inntil videre. 

 

Marianne- Jens Alex, Guiding Principles 

Odd Bjarne 

Send eposter, savner rapporter om fremdrift 

 

Budsjett må sendes i dag. 

Rapport til regionen 2 uker før møtet.  

Regionsmøte i Bodø 

Evt Nestleder 

 


