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Brukerorganisasjon for LARiNord
Stiftet 1. juni 2004

Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Si noe om meg selv, rusavhengig siden 16 års alder, har brukt ”alt”, sittet masse i fengsel, aldri jobbet, lite skolegang, startet i LAR i 2003Arbeidet med MARBORG startet i 2003



Hvem er MARBORG for….

Organisasjon for ”tidligere” rusmisbrukere i 
behandling med metadon/subutex (LAR), 

hovedsaklig i Nord Norge 

Har også tilbud til andre tidligere rusavhengige

Hovedmålsetting:
Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate 

rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv
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Hvor finner du MARBORG?

 Hovedkontor i Tromsø
Tlf: 93 40 89 12

 Lokalavdeling i Bodø
Tlf: 41 56 93 23

 Jobber for lokal brukerrepresentasjon i
Mo I Rana
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Arbeid på to fronter…

 Opp mot systemet
 Lokalt, regionalt og sentralt via råd, 

utvalg og andre samhandlingsfora

 Tilbud direkte rettet mot brukerne via 
brukerstyrte tiltak og samarbeid med 
andre instanser og tjenester

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan komme med eksempler. Sentralt = Gravide og LAR, LAR retningslinjer, tillitsperson forsøket. Regionalt = brukerutvalget for NAV Troms, samarbeid med fylkesmenn og andre regionale aktører. Lokalt = Brukerrådet for RPT, tillitspersonforsøket, tromsø VelVel, boligsosial handlingsplan ++



Eksempler på råd og utvalg

Posisjon Råd og utvalg

Leder Brukerrådet for rus og psykiatritjenesten Tromsø kommune 

Representant Brukerutvalget for pasienter og pårørende UNN

Nestleder Brukerutvalget for NAV Troms

Representant Ruspolitisk råd Bodø kommune

Representant Brukerutvalget for NAV Bodø

Representanter Ressursgruppe LAR (LARiNord, Tromsø Komm, MARBORG)

Representanter Samarbeidsforum (Kontaktforum for Arbeids og velferdsdir.)

Representant Rusforum Tromsø

Representant Erfaringsnettverk av brukerorg. Innen rusfeltet (Helsedirektoratet)



Brukerstyrte tiltak og 
samarbeid…

 Kafé X
 Tilbake til verden – TTV
 Brukerbasen

 Samarbeidstilbud
 Kvinnenettverket Cora
 Herreklubben Hårek

 Partnerskapsmodeller
 Tillitspersonforsøket Tromsø kommune
 Tillitspersonforsøket Øksnes kommune



Hovedmål for tilbudene…

Utvikling av nettverksplattformer, 
aktivitetstilbud, og boligsosialt 

arbeid

I samarbeid med, og som supplering 
av kommunale tiltak



Brukerhuset og Kafé X
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•Etablert i 2003
•Syv frivillige i arbeidstrening
•Tre frivillige uten rus bakgrunn
•To sosionomer
•Handelsstanden
•Andre frivillige org.
•Kultur

•Rusfri møteplass for
nettverksbygging
i trygge sosiale 
omgivelser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kafeen ville vært et dårligere tilbud uten TTV, og TTV et dårligere tilbud uten Kafé X og Brukerhuset



Et magasin...



TTV - mål og tilbud…

 Tilbud til rusavhengige i en 
rehabiliteringsprosess og med rus-
frihet som mål

 Målet er å gi deltagerne bedre 
forutsetninger for å kunne delta i 
vanlig arbeid eller skole, OG tilby 
aktiviteter i en vanskelig livsfase der 
det jobbes med (re)habilitering
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det kan snakkes om rus men da i en terapeutisk sammenheng Arbeidstrening… Kurs… Sosiale tiltak… Andre tilbud…



Brukerbasen…

 Rusfritt korttids bo og oppfølgingstilbud 
etter institusjon eller fengsel… 

 Kun tidligere rusavhengige ansatt for å 
drive botrening og oppfølging…

 1x100% daglig leder og 2x50% 
miljøarbeidere ansatt 1 april. Flere skal 
ansettes etter hvert…

 Treårig prosjekt med støtte fra Helse og 
rehabilitering, og statlige LAR midler
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Aktivitet gir livskvalitet…

Men det hele starter med bolig



MedikamentAssistert Rehabiliterings BrukerOrganisasjon

www.marborg.no
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