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Service erklæring, kortversjon 
 

 

MARBORG er tilgjengelig for… 

 Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som har eller har hatt rusproblemer. Vi tar også inn 
støttemedlemmer, slik at alle som ønsker kan bli medlem. 

 Organisasjonens tilbud er tilgjengelig for alle tidligere og aktive rusavhengige. Våre ansatte 
og frivillige har alle egen tilbakelagt ruserfaring. 

 Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR 
spesielt, kan ta kontakt i forhold til kurstilbud, informasjon, støtte i egen rehabilitering, 
dialog mm. 
 

MARBORGs mål… 

 Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige som ønsker det, å forlate sin rusavhengighet og 
skape seg et rusfritt liv. Samt støtte de med ønske om et redusert misbruk og økt livskvalitet. 

 Å sikre at alle rusavhengige får oppfylt sine rettigheter, både medisinsk og i forhold til 
rehabilitering og oppfølging. 

 Å være delaktig i å skape nye og differensierte tilbud til tidligere og aktive rusavhengige i og 
utenfor LAR tiltak. 

 Å igangsette og drive tilbud til brukergruppen. 

 Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle tilbud til tidligere og aktive rusavhengige. 

MARBORG ønsker å… 

 Påvirke og samarbeide med lokale, regionale og sentrale myndigheter for å skape og 
opprettholde gode behandlings - og rehabiliteringstilbud. 

 På sikt være med på å gjøre disse tilbudene tilgjengelige for alle tidligere rusavhengige. 

 Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes rehabilitering eller utfordring. 

 Styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet. 

 Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs. 

 Gi brukerne en felles stemme. 

MARBORGs tilbud… 

 Hjelp til søknader og klager samt informasjon om rusbehandling inkludert LAR. 

 Hjelp til problemløsning, samt informasjon om offentlige tilbud. 

 Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige. (F.eks. Kafé X og BrukerBasen) 

 Tilbud om arbeidstrening, forskjellige tilrettelagte kurs og sosiale tiltak. 

 Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner med rushistorie. 

 Herreklubben Hårek. Et tilbud til menn med rushistorie. 

 BrukerBasen. Bo og oppfølgingstilbud, etter rusbehandling eller fengsel. 

 Kafé X. Rusfri møteplass Tromsø 

 Café Exit. Rusfri møteplass Narvik 
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