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MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en organisasjon hovedsakelig 
bestående av og for tidligere rusmisbrukere i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), men har også medle-
mmer, og leverer tilbud til andre rusavhengige. Organisasjonen ble stiftet 1. juni 2004 og er brukerstyrt. 

Organisasjonen ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom pasient/bruker og behan-
dlingssystemet, øke den enkelte brukers rehabiliteringspotensial gjennom læring og sosial trening, gi bruke-
rne en felles stemme, men mest av alt, vise at også denne gruppen mennesker innehar store ressurser. 

MARBORG har helt siden sin etablering søkt metoder og muligheter for å kunne hjelpe LAR brukere og 
andre rusavhengige med den vanskelige oppgaven det er å integreres inn i samfunnet. Vi tar sikte på å 
være et bindeledd mellom brukerne og helseforetakene, kommunene og de sentrale myndigheter. På denne 
måten søker vi å øke forståelsen for, og innsikten i de rusavhengiges situasjon. 

Men minst like viktig er de tjenestene organisasjonen tilbyr de enkelte brukerne. Arbeidstrening, kurs, 
sosiale tiltak, trygge rusfrie møtesteder og rusfrie boliger, er eksempler på tilbud vi driver eller samarbeider 
med andre organisasjoner om. Alle disse tilbudene kan du lese mer om lengre ut i denne rapporten.

Denne årsrapporten gir en kort oversikt over organisasjonens drift og prosjekter i 2010, og er et forsøk på 
å gi innsikt i organisasjonens arbeid i året som har gått. Vi tror også at denne rapporten vil synliggjøre at vi 
har funnet en arbeidsmetode som virker, nemlig brukestyrte oppfølgingstilbud. Brukerstyring er grunnste-
nen i alle våre tilbud, og det ser ut til at dette er en metode som virker særlig godt for gruppen ruasvhengige.

MARBORG ønsker fortsatt at flere aktive og engasjerte brukere skal velge å bruke mer av sin tid og res-
surser på organisasjonen. Da vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til de av oss som trenger litt ekstra hjelp 
for å komme videre. Vi ønsker å fortsette å være en ressurs ikke bare for brukerne, men også for kommuner, 
helseforetak og behandlingstilbud rundt om i landsdelen. 

Vi er avhengige av dere brukere, slik at vi kan utvikle oss og stadig bli en bedre og mer vidtfavnende organ-
isasjon. Derfor trenger vi flere tidligere rusavhengige som kan være aktive i MARBORG, og tilføre oss enda 
bredere kunnskaper. Vi jobber også med å utarbeide en håndbok i brukermedvirking på feltet. I denne op-
pgaven samarbeider vi med de andre brukerorganisasjonene for rusavhengige, gjennom samarbeidsforumet 
RiktigRetning.

Vi håper også at alle LAR brukere og andre rusavhengige som sliter med å finne frem i systemet, eller som 
føler at de ikke får den rehabiliteringen de mener de har krav på, tar kontakt slik at vi kan være til hjelp.

Brukere, ansatte, undervisningsinstitusjoner og andre aktører i rusfeltet, har vært flinke til 
å benytte seg av brukerkompetansen i MARBORG i 2010, og vi håper på enda flere henven-
delser i året som kommer.

Forord
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MARBORG er tilgjengelig for…
•	 Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som er i behandling med Metadon eller Subutex, eller er 

klarert for inntak i slikt tilbud. Også støttemedlemmer mottas.
•	 Organisasjonens tilbud er i hovedsak tilgjengelig for LAR brukere, men også andre tidligere og 

aktive rusavhengige får tilbud fra organisasjonen. Vi har også ansatte uten egen ruserfaring.
•	 Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR spesielt, kan 

kontakte oss i forhold til tilbud, informasjon og dialog.

MARBORGs mål…
•	 Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate misbruket og skape seg et rusfritt liv, eller økt 

livskvalitet
•	 Å sikre at alle i LAR, men også andre rusavhengige, får oppfylt sine rettigheter, både medisinsk og 

rehabiliteringsmessig.
•	 Å være delaktig i å hele tiden skape nye og differensierte tilbud til tidligere og aktive rusavhengige i 

og utenfor LAR tiltak.
•	 Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle tilbud til tidligere og aktive rusavhengige. 
•	 Å igangsette og drive tilbud til brukergruppen. 

MARBORG ønsker å…
•	 Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes rehabilitering.
•	 Styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet.
•	 Gi brukerne en felles stemme.
•	 Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs.
•	 Påvirke og samarbeide med lokale og sentrale myndigheter for å skape og opprettholde gode 

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

MARBORGs tilbud…
•	 Hjelp til søknader og klager samt informasjon om LAR systemet og annen rehabilitering.
•	 Hjelp til problemløsning, samt informasjon om andre offentlige tilbud.
•	 Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige. (F.eks. Kafé X og BrukerBasen)
•	 Tilbud om arbeidstrening. 
•	 Tilbud om forskjellige tilrettelagte kurs.
•	 Tilbud om sosiale tiltak.
•	 Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner i LAR.
•	 Herreklubben Hårek. Et tilbud til menn som har hatt rusproblemer.
•	 BrukerBasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud etter institusjon eller fengsel.

Tilbud og målsetninger
Årsrapport MARBORG 2010
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Kafé X er et prosjekt under RIO, men drives i samarbeid med MARBORG både i forhold til drift og øko-
nomi. Fra og med 2010 har MARBORG støttet driftene av kafeen med midler til en stilling samt over kr 100 
00- i driftstilskudd over en lengre periode. 

Stillingen jobber med styrkning og videreutvikling av arbeidet med arbeidstrening, som kom i gang gjen-
nom etableringen av TTV prosjektet. I tillegg jobber den ansatte med å etablere flere faste tilbud på kafeen. 
Kafé X er derfor også en del av MARBORG sitt organisasjonskart.

Organisasjonskart

 

 

Årsmøtet 

Styre 

Hovedkontor  
Tromsø 

Prosjekter 

Kafé X 

Fribilletter kultur og 
sport 

Sosiale tiltak 
Fysisk trening 

Arbeids 
trening 

Barne prosjektet 

Kvinnegruppa/ 
Herreklubben 

Sosiale tiltak 

Kurs og  
opplæring 

TTV 

Arbeidstrening 
Styrking av Kafé X  

med en stilling 

BrukerBasen 

Rusfrie boliger 
Arbeidstrening 

Sosiale tiltak 

Systemarbeid Avdeling Bodø 

Systemarbeid 

Sosiale tiltak 
Aktivitetsdager 
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Årsmøtet  
Organisasjonens øverste organ 
er årsmøtet som er åpent for alle 
organisasjonens medlemmer, 
og for andre som er interessert i 
organisasjonens drift og tilbud

Styret 
Styret består av fem 
brukerrepresentanter og tre andre 
mennesker med ulik tilknytning 
til rus og rusfeltet. Styret har 
bestått av følgende medlemmer i 
2009:

• Wibecke Årst

• Asbjørn Larsen

• Carl G. Eliassen

• Paul Pettersen

• Merethe Ellingsen

• Arne Luther

• Georg Høyer

• Siv Fredagsvik

W. Årst fungerer som styreleder 
med A. Larsen som nestleder. C. 
G. Eliassen er daglig leder ved 
MARBORGs lokalavdeling i Bodø, 
og har vært det siden 2005. A. 
Luther har i mange år vært lokal-
politiker i Tromsø samt ansatt i 
fiskeridirektora-
tet, og G. Høyer 
er professor i 
sosialmedisin 
ved Universitetet 
i Tromsø. S. Fredagsvik jobbet i 
Bodø kommune da hun ble valgt 
inn i styret, men jobber nå på 
LARiNord sin avd. i Bodø, altså 
i spesialisthelse tjenesten. De to 
resterende styremedlemmene er 
brukerrepresentanter.

Styret hadde fire styremøter i 
2010, samt årsmøte i april, 

Styret har vært medvirkende i å 
styrke og utvikle organisasjonen, 
men har valgt å delegere mye av 
ansvaret for den daglige driften 
til daglig leder og styrets arbeids-
gruppe.

Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa består av 
brukerrepresentantene i styret, 
men vi ønsker gjerne flere 
interesserte brukere med i 
arbeidsgruppa. Gruppa har 
møttes gjevnlig i året som har 
gått.  I tillegg til arbeidsgruppa 
har de ansatte i org. hatt faste 
planleggingsmøter gjennom året.

Medlemmer
MARBORG jobber ikke aktivt for 
å registrere medlemmer, noe som 
er et bevist valg. Vi har blitt møtt 
med mye skepsis hos brukerne 
når vi har bedt om navn og adres-
se og annen kontaktinformasjon. 
Spørsmålene som stilles er gjerne 
hvorfor vi vil ha informasjonen, 
hva vi skal bruke den til, og om 
dette er et krav for å kunne søke 
hjelp hos MARBORG. Spørsmål 
om denne type informasjon fører 
altså ofte til unødvendig mistillit 
til organisasjonen.

Mange av de vi allerede har 
registrert representerer en død 
medlemsmasse. De deltar ikke 
aktivt i organisasjonen, svarer 
ikke på henvendelser, og påvirker 
lite organisasjonens drift. Når vi 
i tillegg har et meget godt samar-
beid med LARiNord som sikrer 

at vi får sendt 
ut informasjon 
til alle i LAR i 
Nord Norge de 
gangene dette 

er nødvendig, har vi valgt å ikke 
registrere medlemmer aktivt.  

Dette betyr ikke at vi ikke har 
medlemmer, eller at vi ikke regis-
trerer medlemmer. Vi hadde ved 
utgangen av året nærmere 100 
medlemmer, der hoveddelen av 
disse er i LAR.

Vi tenker at antall medlemmer 
ikke er det viktigste, men organ-
isasjonens aktivitet og tilbud, og 
hvor mange brukere disse til-
budene når.

«Dette betyr ikke at vi ikke har 
medlemmer, eller at vi ikke regis-
trerer medlemmer...»

Oppbygning og administrasjon
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På studietur til England i januar 2010. Fra venstre: Asbjørn Larsen fra RIO/MARBORG, Jon 
Storaas fra RIO, Hans Ivar Larsen fra MARBORG, og Rita Hemmingsen, også hun fra MAR-
BORG.

Studietur
Årsrapport MARBORG 2010
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Hovedkontor Tromsø 
Hovedkontoret holder fortsatt 
til i Brukerhuset, Vestregt 
66. Huset eies av Tromsø 
Kommune og disponeres gratis 
av de to organisasjonene RIO og 
MARBORG.

1. Etg og kjeller 
Kafé X med storskjerm, bordten-
nis, , tv-spill, matservering, bar-
neprosjekt, kulturtilbud mm.

2. Etg:  
Kontorer for RIO, MARBORG, 
Kafé X, og Tromsø Yogaskole.

3. Etg:  
Kurslokaler for Tromsø Yogaskole

Utgiftene til vedlikehold og drift 
av Vestregt. 66 er delt mellom 
RIO og MARBORG, og vi har i 
året som har gått fortsatt utviklin-
gen av huset. Sammen har de to 
organisasjonene lagt ned over en 
million kroner 
i dette arbei-
det, inkludert 
egeninnsats via 
frivillig arbeid. 
Dette har også gitt oss mulighet til 
å tilby arbeidstrening til de bru-
kerne som ønsker og har behov 
for denne type tilbud.

Ny kjellerstue med 50” flatskjerm 
og «surround» kom på plass i 
2009, og har gjort at vi nå har en 
ny og flott arena for sosiale sam-
menkomster. Tromsø idrettslags 
hjemmekamper blir selvfølgelig 
vist, i tillegg til champions league. 

Kjellerstua er også til utlån for de 
av kafeens brukere som ønsker å 
benytte den til feiringer av egen 
eller sine barns bursdag eller an-
dre arrangementer.

Kvinnegruppa og Herreklubben 
har også benyttet seg av denne 
muligheten for å samles til noe 
sosialt, uten at det påløper for 
mange utgifter.

Vi har også i 2010 hatt svært 
mange besøk fra ansatte i rusfel-
tet lokalt, politikere, og ikke minst 
ansatte og brukere fra andre deler 
av rusfeltet rundt om i landet. 

Dette ser vi gjerne at det blir mer 
av i året som kommer. Vi tenker 
jo at vi har funnet en del gode 
arbeidsmetoder, og vil gjerne dele 
denne kunnskapen med andre 
deler av rusfeltet

Administrasjon 
Administrasjonsoppgavene 
ved hovedkontoret øker for 
hvert år og etter hvert som vi 
starter opp nye prosjekter og 
tilbud, og etterspørselen etter 
brukerkompetanse er fortsatt 
økende i landsdelen. Resultatet 
er at den økte mengden 
arbeidsoppgaver har skapt et 
akutt behov for flere ansatte.

Med bakgrunn i denne utfor-
dringen ansatte vi i oktober en 
organisasjons sekretær i halv 
stilling. Stillingen er tenkt knyttet 
til organisasjonsutvikling, intern 
struktur, økonomi og andre admi-
nistrative oppgaver. 

Foreløpig har 
hun (for det er 
en hun) hatt nok 
med å sette seg 

inn i økonomi og intern regn-
skapsføring, men vil på sikt også 
overta andre oppgaver i organisa-
sjonen. 

Dette vil i stor grad avlaste daglig 
leder og gi denne større mulig-
heter til brukerkontakt og arbeid 
opp mot systemet.

Hovedkontor og lokalavdelinger I

«derfor ansatte vi i oktober en 
organisasjonssekretær i halv still-
ing..»

Vidar Hårvik er daglig 
leder av MARBORG

Årsrapport MARBORG 2010
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Sykehusapotekene i Helse 
Nord er vi også representert 
i, samt Kontaktutvalget for 
marginaliserte grupper i AID. 

Vi har representanter i forskjellige 
arbeidsgrupper 
knyttet opp mot 
Bodø kommune, 
både i forhold 
til oppstart 
av boliger for 
personer med dobbeltdiagnose, 
prosjektgruppe for oppstart av 
egen avrusningsenhet ved Salten 
psykiatriske senter og i forhold 
til utarbeidelsen av ruspolitisk 
handlingsplan.

Vi har også hatt personer 
som har deltatt på forskjellige 
seminarer og kurs, som for 
eksempel den 8.nasjonale LAR-

konferansen. 
Disse kommer 
i tillegg til 
de tidligere 
nevnte frivillige 

og er LAR brukere som ikke 
jobber frivillig, men som 
ønsker å få bedre innsikt i eget 
behandlingstilbud, og i rusfeltet 
generelt.

I 2011 har vi gjennomført 4-5 
allmøter for å møte brukerne 

våre. og for å høre hva som rører 
seg i brukergruppen

På slutten av året var daglig 
leder for Avd. Bodø og daglig 
leder for MARBORG, i møte med 

ordføreren i 
Bodø angående 
muligheten 
for oppstart av 
aktivitetshus\
rusfritt treffsted. 

Malen for dette tilbudet vil 
selvsagt være Kafé X i Tromsø, 
selv om det vil ta lang tid å nærme 
seg dennes aktivitetsnivå og 
store betydning i den enkeltes 
rehabilitering.

Prosjektbeskrivelsen finner du 
på nettsiden vår, under avdeling 
Bodø, om du er interessert i å få 
sett hva vi planlegger.

Dessverre er tilbudet til de 
rusavhengige i Bodø, sett fra 
brukernes side, dårlig. Særlig 
har de som ønsker seg ut fra en 
rusavhengighet en vanskelig 
hverdag siden det finnes få 
tilrettelagte tilbud til denne 
gruppen. Det er derfor et stort 
behov for nye aktive brukere som 
gjennom MARBORG kan få i gang 
nye tilbud og prosjekter. 

«Bodø kommune har gitt oss til-
bakemelding om at de jobber for 
å skaffe til veile egnede lokaler for 
et brukerstyrt treffsted...»

Avdeling Bodø
I 2010 har tre personer jobbet 
frivillig for MARBORG i Bodø. 
Alle er tidligere rusavhengige og 
alle er i LAR. Den ene av disse 
fikk fast jobb fra 1.september, i 
Bodø kommune, så de siste fire 
måneder har det vært bare to. 
Denne reduksjonen i arbeids-
kapasitet med en frivillig, har vi 
merket godt i forhold til hvor høyt 
aktivitetsnivå det er mulig for oss 
å holde lokalt.

Vinteren 2010 arrangerte MAR-
BORG, sammen med Valnesfjord 
helsesportsenter, Kirkens bymis-
jon og fylkesmannen i Nordland, 
en aktivitetsdag på VHSS. 

Dette skjedde for 3.år på rad og 
det var mellom 20-30 brukere fra 
Bodø og Fauske, 
i tillegg til en del 
ansatte i rusfeltet
Vi har hatt noen 
klagesaker i 2010 
bl.a. til pasientombudet og Helse-
tilsynet som hjalp brukerene til å 
få en bedre tjeneste.
Vi sitter som før i Ruspolitisk 
råd, Brukerrådet for NAV 
Bodø, og Brukerrådet for 
Nordlandssykehuset. 

Hovedkontor og lokalavdelinger II

«For tredje året på rad har vi 
arrangert aktivitetsdag sammen 
med andre organisasjoner...»

Årsrapport MARBORG 2010
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Råd og utvalg
Deltagelse i råd, utvalg, prosjekt/
styringsgrupper, arbeidsgrupper 
og andre fora, er en av MAR-
BORGs viktigste arbeidsoppgaver 
på systemnivå. Dette er arbeid 
som er med på å forme tilbudet 
til mange aktive rusavhengige, 
og mange som er på vei ut av en 
rusavhengighet. 

Det er vanskelig å skulle gi en 
komplett oversikt over de råd og 
utvalg der medlemmer av MAR-
BORG er representert, men vi vil 
gjerne nevne noen. 

I forhold til Tromsø kommune 
har vi i den siste tiden jobbet mye 
med boligsosial handlingsplan og 
enkelte av de planlagte tilbudene 
der. MARBORG har hatt repre-
sentanter i ar-
beidsgruppene 
for utnyttelse av 
Natthjemmet, 
Ørretholmen, Hardbrukshus og 
arbeidsgruppa for rusfrie boliger 
etter institusjon eller fengsel. Alle 
disse skal konkludere etter nyttår.

Vi har fortsatt lederansvaret i 
Brukerrådet for Rus psykia-
tritjenesten og nestleder vervet i 
Brukerutvalget for NAV Troms, 
som er et fylkesråd.

RiktigRetning, som er et samar-
beidsforum bestående av lederne 
for de fem brukerorganisasjonene 
på rusfeltet. Les mer om RR i eget 
avsnitt. 

Erfaringsnettverket som er 
Helsedirektoratets «brukerråd» 
og som ble opprettet i midten 
av 2009. Utvalget består av syv 
brukerorganisasjoner på rusfeltet.

Ruspolitisk råd er et utvalg 
bestående av brukere, ansatte og 
politikere og opprettet for å bedre 
tilbudet til de rusavhengige i Bodø 
kommune.

Brukerutvalget NAV Bodø. Som 
er et lokalråd. 

Ressursgruppe LAR er et samar-
beidsorgan initiert av MARBORG, 

Råd, utvalg og styringsgrupper

og består av representanter fra 
oss, LARiNord og ansatte i LAR 
Teamet i Tromsø kommune.

Samarbeidsforum er knyttet opp 
mot Arbeids og velferdsdirektora-
tet, og jobber hovedsaklig med 
fattigdoms spørsmål.

Fagrådet for rusfeltet har vi hatt 
flere møter med i året som har 
gått.  Da sammen med de andre 
brukerorganisasjonene på rus-
feltet. Vi er glad for at Fagrådet 
tar seg tid til å møte brukerorgan-
isasjonene, og på denne måten 
ønsker å skaffe seg flest mulig 
synspunkter på utfordringene i 
feltet.

Prosjekt/styringsgrupper
I forhold til Tillitsperson forsøket 
har vi representanter i styrings-

gruppa både i 
Tromsø og Øk-
snes. Begge disse 
kommunene 

har valgt en partnerskaps modell 
og har i  samarbeid med RIO og 
MARBORG forsøke å utvikle gode 
tilbud til rusavhengige i de to 
kommunene.

I tillegg til dette arbeidet deltar vi 
ofte som en form for konsulenter. 
Eksempler på dette er flere og det 
er ofte i forbindelse med oppret-
ting av nye tilbud i kommuner der 
vi ikke har anledning til å delta i 
prosjekt eller styringsgrupper på 
fast basis.

Det er svært vanskelig å gi noen 
komplett oversikt over denne 
type verv og arbeidsoppgaver for 
alle i organisasjonen. Prosjek-
ter avsluttes og nye kommer til, 
representanter byttes ut og foku-
sområder endres. Nevnte verv er 
et forsøk på å gi et tverrsnitt av 
vervene. 

RiktigRetning 
Under dette punktet om råd 
og utvalg finner vi det viktigst 
å trekke frem samarbeidsforu-
met RiktigReting som består av 
PROlar, LARnett Norge, RIO, 
Foreningen for human narkotika 

«... Fagrådet for rusfeltet har vi 
hatt flere møter med i året som har 
gått...»
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politikk- FHN, og MARBORG. 
Forumet har gjort at brukerorgan-
isasjonene har kommet nærmere 
hverandre, fått større forståelse 
for hverandres synspunkter, 
men viktigst av alt har det ført til 
større samarbeid mellom organ-
isasjonene. I året som har gått 
har vi blant annet jobbet med et 
utkast til en Brukerhåndbok for 
rusfeltet. Et arbeid som fortsatt 
pågår.

Konferanser og  
undervisning
Ansatte og medlemmer i MAR-
BORG har i 2010 deltatt på en 
rekke konferanser, og har vært 
forelesere ved flere av disse. 
Både til NAV sine tre Mulighet-
skonferanser,  Vekstbedriftene 
i Finnmark, Fylkesmennenes 
ruskonferanser, 
Universitetssyke-
huset i Tromsø 
og mange 
mange andre, 
har vi hatt gleden av å bli invitert 
som foredragsholdere og forele-
sere. 

Formidling av brukerkunnskap 
og brukererfaringer er noe av 
det viktigste arbeidet vi gjør, og 
denne type oppdrag har et stort 
fokus hos oss, og er noe vi prior-
iterer sterkt.

Vi tilbyr også aktive medlemmer, 
deltagere i våre prosjekter og an-
dre interesserte brukere å kunne 
øke sine kunnskaper ved å delta 
på konferanser og seminarer i 
rusfeltet. Også i 2010 har vi sendt 
mange brukere på kurs, konfer-
anser og samlinger. Dette tilbudet 
vil bli utvidet i 2011 ved at vi plan-
legger å kunne tilby opplæring av 
brukerrepresentanter i rusfeltet.

Undervisning
Organisasjonens medlemmer og 
ansatte brukes i større og større 
grad som forelesere ved rusrelat-
erte utdanninger. Lege og sosion-
omstudenter, kommende barnev-
ernspedagoger og sosionomer, 
samt ytterligere andre studenter På full fart til konferanse

Kurs og konferanser

på videregående, høyskole og 
universitetsnivå, har alle fått del i 
den innsikt og brukerkompetanse 
som MARBORGs medlemmer 
besitter. 

Skal vi trekke frem noe spesielt, 
må det være at vi nå er kommet 
med som forelesere ved kursene 
til turnuslegene i Finnmark. 
Her har det vært gjennomført et 
turnuslege kurs i 2010, og flere 
kommer i 2011. Dette er en svært 
viktig arena siden det gir oss mu-
ligheten til å øke ruskunnskapene 
hos kommende leger, som på sikt 
vil komme til å jobbe over hele 
landet. Dette arbeidet får altså 
ikke bare relevans for brukere i 
Finnmark, men også i resten av 
Norge.

I tillegg blir det 
drevet undervis-
ning ved Kafé 
X, og kafeen er 

godkjent som praksisplass for 
sosionom og barneversutdannin-
gen. Kafeen mottar også elever 
fra grunnfag Helsefag på praksis-
plass. Også BrukerBasen vil på 
sikt bli en arena for undervisning 
på lik linje med Kafé X

«...formidling av bruker-kunnskap 
og brukererfaringer er noe av det 
viktigste arbeidet vi gjør...»
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Tilbake til verden/Kafé X
TTV inneholdt arbeidstrening, 
kurs og sosiale tiltak i to ar-
beidstreningstilbud hvorav det 
ene var Kafé X. Prosjektet ble 
avsluttet ved utgangen av 2008 
pga. manglende finansiering.

I april 09 fikk vi likevel mulighet-
en til å søke midler for to nye år, 
og juni samme år ble vi innvilget 
midler til en ekstra stilling ved 
kafé X. 

Stillingen er direkte knyttet til op-
pfølging av de som er frivillige/i 
arbeidstrening, og har særlig 
fokus på disse deltagerne, på å 
utvikle flere faste aktivitetstilbud 
ved kafeen, samt jobbe for å få på 
plass individuelle NAV løsninger 
for de som er arbeidstrening hos 
oss. 

Ansettelsen ble gjennomført i 
november 09, og vi har i 2010 
virkelig sett effekten av denne 
ekstra stillingen. Det gjennom-
føres mange flere planlagte 
aktiviteter, de frivillige får mye 
bedre oppfølging, og ikke minst er 
det blitt mye større kontinutet ved 
rullering av frivillige.

Kafé X
Konseptet Kafé X er eid av Rus-
misbrukernes Interesseorgan-
isasjon - RIO, og blir drevet i 
tett samarbeid med MARBORG. 
Lokalene tilhører Tromsø kom-
mune og de to organisasjonene 
disponerer disse gratis.

Som vi aller-
ede har nevnt 
i lengre foran 
i rapporten så 
er samarbeidsprosjektet Kafé X 
i stadig utvikling. Nye tilbud er 
kommet til, og antall besøk har 
økt kraftig. 

Finansieringen av tilbudet har 
tidligere kommet fra Helsedirek-
toratet via prosjekttilskudd til 
RIO. 2010 er første år der Tromsø 
kommune er inne med kr 450 
000,- som gis som direkte til-

«...et sosialt, trygt og utfordrende 
nettverk - for et mangfold av kvin-
ner, med ulike historier...»

skudd til RIO. I tillegg finansierer 
MARBORG en stilling ved kafeen 
tilsvarende samme beløp. 

Vi  var redd for at bortfallet av 
tilskuddet fra Helsedirektoratet 
skulle få konsekvenser for driften, 
men så har ikke skjedd. Dette selv 
om tilskuddet fra kommunen er 
helt i underkant av hva som er 
nødvendig for å drive tilbudet.

Dette har vært løst ved at både 
RIO og MARBORG har valgt å 
fordele ekstra midler til kafeen. 
I 2010 og for 
MARBORGs del, 
dreier dette seg 
om ca kr 100 
000,- til drifts-
utgifter,  som kommer i tillegg til 
den ekstra stillingen vi har styrket 
kafeen med. 

Vi viser ellers til årsrapporten for 
Kafé X som kan fås ved henven-
delse til MARBORG eller RIO.

Kvinnegruppa MARBORG
Kvinnegruppas første tilbud i 
2010 var en tur med hurtigruta. 
Denne samlingen, som vi også 
har gjennomført før, er spesiell, 
dette siden den er det eneste 
tilbudet gjennom året som også 
er tilgjengelig for kvinner utenfor 
Tromsø området. 
Turen har blitt gjennomført ved 
at vi har invitert kvinner i LAR 
til å delta, siden dette er den 
gruppa med kvinnelige tidligere 

rusavhengige 
som vi har best 
oversikt over. 
Tretten kvinner 
deltok, disse 

kom fra Tromsø, Brønnøysund, 
Mo I Rana og Bodø.

Målsetningen med reisen er å bi-
dra til en fellesskapsfølelse blant 
disse kvinnene som er i en relativ 
lik livssituasjon. 

Turen er en flott arena for sosial 
trening, skaper samhørighet og 
gir kvinnene en opplevelse av ikke 
å være alene om utfordringene en 

rehabilitering kan by på.

Responsen fra kvinnene som del-
tok på hurtigruteturen har vært 
fantastisk og samtlige ytret ønsker 
om å fortsette med slike turer i 
framtiden.

Formålet med selve gruppa er å 
fokusere på utfordringer som er 
kvinnespesifikke innenfor reha-
bilitering. Her diskuteres både 
foreldrerollen, pårørende prob-
lematikk, samt utfordringer ved 
det å være i LAR. 

Kvinnegruppa 
er nå utvidet til 
at deltagerne 
ikke bare er LAR 
– kvinner men 

kvinner i en rehabilitering. Foku-
set skal være rehabiliteringen, 
ikke hvilke behandlingsformer 
den enkelte har gjennomgått.

Siden dette er en kvinnegruppa 
som er i regi av MARBORG vil 
det være naturlig at vi fortsatt ser 
på aktuelle utfordringer ved det å 
være i LAR, da vi har en overvekt 
av LAR – kvinner.

Kvinnegruppa møtes med jevne 
mellomrom enten gjennom en 
sosial aktiviteter eller gjennom 
møter hvor vi diskuterer tema/
utfordringer.

En årlig reise eller tur er et viktig 
mål for gruppa. Dette siden vi har 
sett at slike arrangement forsterk-
er “eierskap” og samholdet blant 
kvinnene som deltar. 

«...Kafé X er eid av RIO og blir 
drevet i tett samarbeid med MAR-
BORG...»

Egne prosjekter og tilbud I
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Kvinnenettverket CORA
MARBORGs kvinnegruppe er 
også med i det felles kvinne-nett-
verket CORA. 

Kvinnenettverket CORA ble 
etablert og er drevet av 5 ulike 
organisasjoner. RIO, Røde Kors 
Nettverk, Kirkens sosialtjeneste, 
Tromsø bymisjon og MARBORG.

Nettverket består av kvinner som 
er eller har blitt utsatt for vold 
eller incest. De har avhengighets 
erfaringer, eller erfaringer med 
psykiske lidelser, eller fra soning i 
fengsel. Det er også samlet mange 
andre historier og erfaringer i 
nettverket. Det at kvinnene har en 
historie er deres 
felles plattform. 

Her drar vi på 
turer og teater, 
og har mange andre sosiale og 
fysiske aktiviteter. En fantastisk 
arena, hvor man bygger nye net-
tverk og skaper nye relasjoner til 
andre kvinner.

Nettverket har helt bevist blandet 
kvinnegrupper med forskjellige 
utfordringer, noe som har vist seg 
å være svært nyttig for kvinnene 
som deltar. Det å møte kvinner 
med andre utfordringer enn en 
selv, har gjort flere av deltagerne 
sterkere og gjort det lettere å takle 
egne utfordringer.

Herreklubben Hårek
Herreklubben har gjennom året 
hatt flere faste tilbud. Dette har 
bestått av blant annet fysisk 
trening hver mandag, samt vol-
leyball hver tirdag. Dette siste 
tilbudet er generelt og gjelder ikke 
kun menn. 

Hårek har gjennomført tolv andre 
tilbud i 2010, og vi tar sikte på å 
gjennomføre minst samme antall i 
2011. I tillegg ble det gjennomført 
et datakurs i desember som var 
tilgjengelig både for kvinner og 
menn i målgruppa. 

Tilbudene har blitt gjennomført 

Egne prosjekter og tilbud II

en gang pr mnd, og har blitt plan-
lagt og bestemt via allmøter med 
gruppens deltagere. Dette for å 
sikre høy grad av brukerstyring i 
tilbudet. 

Vi har dessverre ikke lykkes helt 

med å finne aktuelle personer 
i gruppa som har kunnet ta det 
fulle og hele ansvar over gjen-
nomføringen av tilbudet. Sty-
ringsgruppa har derfor periodevis 

vært inne og 
gjort en del 
jobb i forhold 
til organisering, 

utsending av invitasjoner mm.

Vi har kun fått positive tilbake-
meldinger fra deltagerne, og 
selv om enkelte har ønsket seg 
andre aktiviteter enn de som har 
blitt gjennomført, har alle hatt 
forståelse for at det er flertallet i 
gruppa som be-
stemmer, og at 
ikke alle ønsker 
kan bli oppfylt.

Vi håper at vi 
i 2011 kan får 
gjennomført enda flere aktiv-
iteter, men vi er da avhengig av at 
en eller flere av gruppens deltage-
re tar større ansvar for gjennom-
føringen av disse aktivitetene. 

Brukerbasen - BB
BB et brukerstyrt og rusfritt bo og 
oppfølgingstilbud til mennesker 
med rusproblemer som kommer 
ut fra institusjon eller fengsel. 

Tilbudet er et samarbeid mellom 
MARBORG og Tromsø kommune, 
der RIO er søkerinstans hos Helse 
og rehabilitering.

Prosjektet har 
prosjekttilskudd 
der deler av finan-
sieringen kommer 
fra Helsedirektor-
atets, og den an-
dre fra Extrastif-
telsen Helse og rehabilitering.

Tilbudet er unikt på landsbasis 
siden metoden som er lagt til 
grunn er brukerstyring der kun 
tidligere rusavhengige er ansatt 
for å drive oppfølging, botrening 
og veiledning. 

Selvhjelpsfokuset er også viktig, 
og en av de viktigste målset-
ningene ved oppfølgingen er å 
utruste beboerne med kunnskap 
om egen rusavhengighet (sett fra 

et brukerståst-
ed) samt hvilke 
redskaper og 
verktøy man kan 
ta i bruk for å 
hindre tilbake-

fall og fortsette sin tilfriskning.

Den erfaringsbaserte kunnskapen 
har også god bredde siden de 
ansatte har erfaringer fra svært 
forskjellige tilnærminger til det 
å bli rusfri. 12 trinnsmodellen, 
familiebehandling og LAR for å 
nevne noen.

BB fikk sine første to ansatte i 
april 2009, og tok inn sine første 
beboere i mai 2010. Det er plass 
til tre beboere, eget rom for 
pårørende/barn på besøk, og eget 
NADA rom. NADA akupunktur 
har fra starten av vært et tilbud 
på BB, og denne behandlingsfor-
men har vist seg å være svært 
virkningsfullt mot abstinenser, 
angst og uro. 

«det at kvinnene har en historie er 
deres felles platform..»

«...tilbudet er unikt på landsbasis 
siden kun tidligere rusavhengige 
er ansatt for å drive oppfølging og 
botrening...»
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Egne og eksterne prosjekter og tilbud

Beboerne må ha planlagte dagak-
tiviteter minst fire dager i uka, 
samt at de får støtte til å etablere 
gode hverdagsrutiner med det 
å bo, trene, gjøre lekser, delta 
sosialt mm. I de tilfeller der be-
boerne ikke er i jobb, NAV tiltak 
eller skolegang, vil de få hjelp til 
komme i gang med dette, samt at 
de tilbys å jobbe ved Kafé X inntil 
en mer egenbestemt aktivitet er 
på plass. Beboerne får også hjelp 
til å skaffe seg egen egnet bolig, 
samt komme i gang med sosiale 
aktiviteter og diverse kurs.

BB er et høyterskeltilbud 
med tett oppføling og med 
nulltoleranse for rusbruk.

Tilbudet inneholder også oppføl-
ging i egen bolig i inntil seks mnd 
etter utflytting.

les mer på: www.brukerbasen.no

Sosiale tiltak
De fleste av de tilbud MARBORG 
leverer til brukermassen inne-
holder sosiale tiltak. Dette kan 
spenne fra sport og aktiviteter i 
skog og mark, til kultur og hob-
byaktiviteter. Vi har helt siden 
organisasjonens spede begynnelse 
hatt stort fokus på denne type til-
bud, særlig siden det i svært liten 
grad finnes tilrettelagte tilbud av 
denne typen til mennesker som 
ønsker seg ut av sine rusproble-
mer.

Vi tenker at det er to hovedvilkår 
som må være på plass dersom 
det skal være mulig å komme seg 
ut av en rusavhengighet, det ene 
er en trygg bolig i rusfrie omgiv-
elser, det andre er meningsfulle 
aktiviteter. Vi har derfor i størst 
mulig grad ønsket å tilby denne 
type hjelp til den enkelte bruker. 

Mer informasjon om våre pros-
jekter og tilbud, finner du ved å 
besøke denne nettadressen: 
www.marborg.no/prosjekter 

Tillitsperson forsøket
(Fra Helsedirektoratets nettside

Formålet med forsøket er 
gjennom utvikling og utprøving 
av ulike modeller og metoder 
for bruk av tillitspersoner å 
bidra til at mennesker med 
rusrelaterte problemer får et mer 
helhetlig og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud. Hensikten er å 
fremme livsmestring og økt sosial 
inkludering for den enkelte. 

MARBORG har fra starten av 
vært delaktig i prosessen med 
å etablere dette forsøket. Både 
gjennom planleggingsmøter med 
Helsedirektoratet forut for utly-
sningen av midlene, ved at vi er 
representert i styringsgruppene til 
forsøket i to av de 30 kommuner 
som er tildelt prosjektmidler, og 
ved at vi er rep-
resentert i den 
nasjonale referan-
segruppen. 

TP Erfaringer
Det viser seg at dette kan være 
et vanskelig tilbud å få på plass. 
Det å være ansatt i en kommune 
og samtidig skulle være «vak-
thund» og bjeffe høyt når bl.a. 
kommunen ikke oppfyller sine 
lovpålagte tjenester, skaper store 
utfordringer i det daglige arbeidet 
for TP personene.

Vi kan trygt si at det har vært 
større utfordringer i Øksnes enn 
i Tromsø kommune, som er de 
to styringsgruppene vi deltar i. 
I 2010 har det vært værre enn 
noen gang, med avisoppslag, der 
bekyldninger om juks, feilbruk 
av penger og personangrep har 
florert.

Det er derfor på sin plass å 
si at målet med TP forsøket 
er at sterkt hjelpetrengende 
rusavhengige skal få et bedre 
tilbud. Dette burde være et 
mål for alle som jobber i rus-
feltet, og dersom noen som 
jobber i dette feltet føler seg 

truet av at tilbudet styrkes, er 
det vår oppfattning at de bør 
finne seg noe annet å gjøre, 
som fortrinnsvis ikke er å 
arbeide med mennesker.

Det er likevel ikke tvil om at TP 
forsøket har hjulpet mange ru-
savhengige som «satt fast» i sys-
temet. Disse har nå fått hjelp til å 
komme videre, de har fått oppfylt 
sine rettigheter, fått utarbeidet IP, 
og de TP ansatte har her oppfylt 
sin rolle som «los» i et vanskelig 
og uoversiktlig system, på en god 
og medmenneskelig måte.

 
Det kan være lurt.... 
hvis du fant denne rapporten in-
teressant, å gå inn på våre nettsid-
er og lese mer om de forskjellige 
tilbudene, prosjektene og annet 

som vi til daglig 
jobber med.

Her finner du 
også rapporter 
fra tidligere år, 
prosjektbeskriv-

elser, og innmeldingsskjema til 
organisasjonen. 

Det er fint om du ønsker å støtte 
oss, om ikke med annet enn det å 
melde deg inn i organisasjonen.

Alle kan bli medlemmer i MAR-
BORG, og en innmelding er jo 
også en støtteerklæring til det 
arbeidet vi gjør, og vil gjøre oss 
mer slagkraftig i diskusjonene vi 
har med systemet.

Dersom du synes noe mangler på 
nettsiden vår, om det er informas-
jon du ikke finner, eller annet du 
ønsker å gi oss tilbakemelding på, 
så finner du e-post adressene på 
nettsiden. Her finner du også et 
eget søkefelt dersom det er noe 
spesiellt du leter etter.

Tilbakemeldinger er alltid bra, 
og vi ser gjerne at akkurat du tar 
kontakt med oss.

Mer informasjon finner du på: 
Web: www.marborg.no 
E-post: post@marborg.no

«dersom noen som jobber i dette 
feltet føler seg truet av at tilbudet 
styrkes, er det vår oppfattning at 
de burde finne seg noe annet å 
gjøre...»
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Økonomi

Kort om økonomi
Hovedkontoret i Tromsø er ansvarlig for økonomi, søknader og rapportering for hele organisasjonens drift 
og alle prosjekter. 

Regnskapstjenester kjøpes fra Tromsø Regnskap, og revisjon er utført av revisjonsselskapet Dørum og Nor-
dstrøm.

MARBORG  Drift hadde i 2010 et positivt resultat på kr 54 992,- 

Dette er det positive resultatet på de tilbudene og regnskapsavdelingene der vi blant annet har støtte fra 
Helsedirektoratet gjennom «frivillige tiltak til rusmiddelavhengige og prostituerte», kommuner og fylkes-
menn, og som er det tilskuddet som dekker drift av organisasjonen og enkelte mindre tiltak. Dette dreier 
seg altså om regnskapsavdelingene 101 Drift, 102 Kafé X, 106 Avd. Bodø. Når det gjelder 103 Kvinnegruppa 
er navnet litt misvisende siden utgiftene til både Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek ligger i denne 
posten. Her fikk vi et eget tilskudd fra NAV Drift og Utvikling til disse to tiltakene, og styret valgte derfor å 
ikke bruke penger fra Helsedirektoratets hovedtilskudd til disse tilbudene. 

Når det gjelder 104 TTV (Tilbake til verden), 105 Brukerbasen, og 107 Brukeropplæring så har alle disse 
egne særskilte tilskudd, der overskytende midler er søkt overført til 2011. 

Det er viktig at våre tilskuddsytere ser at disse overskytende midlene ikke er generelle 
driftsmidler, men midler knyttet til spesifikke prosjekter og aktiviteter. Disse overskytende 
midlene er selvsagt rapportert til de respektive tilskuddsyterne, og vil bli benyttet til de res-
pektive prosjekter og tiltak.

 Tilskudd 2010 og overført fra 2009 
  Tilskuddsyter Drift  Kvinne/mann TTV BrukerBasen  Brukeroppl Avd. Bodø 

  Tomsø/bodø           
              
Tromsø kommune 30 000           
Fylkesm. Finnmark 80 000           
Hele og rehab  90 000     900 000     
Helsedirektoratet          290 000   
Helse Nord 50 000           
Helsedirektoratet  700 000           
NAV DU     450 000       
Fylkesm. Troms 10 000           
Fylkesm. Nordland           50 000 
Tromsø kommune 16 000           
NAV DU   100 000         
Bodø Kommune           10 000 
Alta Kommune 2 500           
Sørfold kommune 2 000           
Troms fykeskomm 10 000           
Fylkesm. Troms 20 000           
Tromsø kommune 75 000           
Saltdal kommune 2 000           
              
Sum Tilskudd 1 087 500 100 000 450 000 900 000 290 000 60 000 
              
Overført fra 2009 14 188 0 509 820 844 366 0 39 196 
              
Overfrørt fra DNB 09 268 917           
              
Sum 09 + tilskudd 10 1 370 605 100 000 959 820 1 744 366 290 000 99 196 
              
Samlede inntekter 
2009-2010   4 563 987         
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Forenklet oversikt over inntekter og utgifter
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Forenklet oversikt inntekter og utgifter 2010 
 
Regnskapsavdelinger Overført 

fra 2009 
Inntekter 
2010 

Utgifter Årsresultat i 
følge regnskap 

Sum med 2009 
midler 

      
101 Drift 283 104 951 300 1 201 237 248 945 34 159 
102 Kafe X 0 100 000 102 744 2 744 2 744 
103 Kvinnegr/Herrekl 0 100 000 89 731 10 268 10 268 
104 TTV 509 820 450 000 382 784 67 992 577 812 
105 BrukerBasen 844 128 900 000 851 391 51 001 895 129 
106 Avd. Bodø 39 195 100 000 115 651 15 618 23 577 
107 Brukeropplæring 290 000  79 248 210 751 210 751 
 
 

Oversikt over kontobalanser pr 31.12.10 
Kontonavn Beløp 
POSTBANKEN  
Marborg Drift 0639 33 52800 381 005 
Marborg TTV 0539 39 45496 577 026 
Marborg BB 0539 64 84376 890 210 
Marborg Bodø 0539 42 34909 23 360 
Marborg feriepenger 0539 76 73474 81 738 
Marborg Vedlikehold 0539 76 73482 3 800 
  
DNB  
Marborg Stillinger 1503 12 97149 19 844 
Marborg Skattetrekk 1503 12 97157 43 384 
  
SUM alle konti pr 31.12.10 2 020 367 
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Til sist...

Noen ord fra daglig leder

Fort går tiden, og nå sitter jeg sitter jeg altså her igjen og skal si noen 
ord sånn helt til slutt. I år er det verre enn i fjor. Da kunne jeg bare 

summere opp fra langt tilbake, og være fornøyd med det, men ikke i år..

Rusfeltet er i endring, og ikke alt er like bra. Galskapen bak å redu-
sere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten, uten at kommunene 

er satt i stand til å takle den økte utfordringen, er uten grenser. Og vi 
ser det i de tilbudene vi driver, mennesker som fortsatt er syke av sin 
avhengighet, også etter sine tilmålte tre til seks måneders behandling.

Alle skjønner da at du ikke blir frisk av tre mnd. behandling, når 
du har vært rusmiddelavhengig i flere tiår. Eller gjør de det? Me-

disinernes sterke inntog i rusfeltet, og det medfølgende økte fokuset 
på sykdomsforklaring og medikamenter, har for mange vært med på 
å skape en «jeg kan ikke bli frisk» holdning. Og når det tar måneder å 

få medikamentfri døgnbehandling, og tre uker å få LAR, ja da er det mange som velger LAR, ikke fordi de 
egentlig ønsker det, trenger det, eller tror det er best. Men fordi velmenende ruskonsulenter og leger over-
beviser dem om at «da får du et tilbud raskt»

Men hva fører dette til?  Jo mennesker som kun har sett en dose heroin passere bordplata mens de selv 
sniffet sine streker med amfetamin eller drakk sin øl, tas nå inn i LAR, og det med en tro på at de skal 

bli friske? Unnskyld meg, men hvor pokker har folk lagt hjernen sin? De har den i alle fall ikke i bruk.

Apropos hjerne. Substitusjonsmedisin i LAR blokkerer for opptak av andre opiater og fjerner russug. Er 
det virkelig slik at noen tror LAR hjelper for noe annet enn akkurat denne avhengigheten? Ja dessverre 

ser det ut til at enkelte tror det, og derved påfører brukere ytterligere ett problem. Dessverre hjelper LAR 
knapt nok for opiatavhengighet, om ikke medisineringen følges av sosialfaglige tilbud, egnet bolig, givende 
dag-aktiviteter, og tett oppfølging.

Redusering av problemet er ikke vanskelig! Vi må få på plass et system der det er noenlunde like lang 
ventetid på alle typer rusbehandling, både døgnbehandling, LAR og poliklinikk. Dette vil være med på 

å sikre at alle får rett tilbud, til rett tid. Og da tenker jeg ikke at det skal bli lengre ventetid på LAR, men at 
ventetiden på døgnbehandling må ned.

Bare du selv vet hva du ser for deg i livet. Rusfrihet er bra, men det er ikke det eneste saliggjørende. Noen 
vil aldri bli rusfri. Ikke fordi de ikke kan, men fordi de ikke vil, eller ikke tør tror på at det er mulig. Da 

er det viktig at vi likevel klarer å behandle disse med respekt. Respekt for deres valg, forutsetninger, og leve-
måte. Vi må slutte å bruke sanksjoner, trusler og fordømming, bare fordi noen velger å gjøre noe annet enn 
hva vi tenker er lurt og formålstjenlig.

Og hva ønsker nå de som tar kontakt med de forskjellige tjenestene? Jo hovedsakelig ønsker de å bli møtt 
med respekt og en følelse av likeverd. Klarer man å gi den enkelte bruker den opplevelsen, så kan mye 

annet tilgis. 

Råd kan være så mangt. og bare den som har skoen på, vet hvor den trykker heter det. Det er i alle fall 
slik at en hver er spesialist på eget liv. Enkelte ganger må man kanskje ha hjelp til å se helheten, til å 

se muligheter og ikke problemer, til å velge retning, men det er ikke unikt for oss rusmiddelavhengige. Det 
gjelder oss alle. Alle har vi venner og pårørende vi søker råd og veiledning hos, og noen av oss må hente 
denne veiledningen hos offentlige hjelpeinstanser. Det er ikke noe å skamme seg over.

Gir man opp i møtet med rusavhengige, og tenker at han/hun bli aldri å klare dette, ja da har man også 
gitt opp seg selv, og ens egen evne og mulighet til å påvirke i positiv retning. Alle kan bli rusfrie, du kan 

aldri gjette hvem som klarer den jobben, og hvem som ikke gjør det. Vi må aldri gi opp, men heller fortsette 
å arbeide med å gi den enkelte troen på seg selv og egne evner. Samtidig er alle like mye verd, og like mye 
verdt vår oppmerksomhet. Rusfri eller ikke.  
 
Vidar Hårvik
Daglig leder 
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