
 

Opptrappingsplan 
for rusfeltet 

Ett av målene for rusfeltets 
opptrappingsplan, og for 

Brukerstemmen i Nord, er å bidra til 
at kommunene i Nord- Norge 

etablerer mer treffsikre tjenester 
gjennom styrket systematisk bruker-
medvirkning. Og ikke minst, å trygge 

deg som tjenesteutøver. 

 

Vil du vite mer om tilbudet og 
kanskje få besøk av oss? 

 

Du finner mer informasjon på rio.no 

og marborg.no 

 

Kontaktinformasjon 

Du kan få vite mer om prosjektet 
gjennom å kontakte 

organisasjonene.  

 

 

Vidar Hårvik 
MARBORG 
Tlf: 934 08 912 

vidar@marborg.no 

 

 

Asbjørn Larsen 
RIO 
Tlf: 452 68 495 

asbjorn.larsen@rio.no  

Du kan også kontakte rusrådgiveren 
hos fylkesmannen i ditt fylke.  

 

 
 

Brukerstemmen
i nord 

Brukerstemmen i Nord  
Et prosjekt finansiert av  

 

I samarbeid med  

Fylkesmennene i Nord- Norge 

mailto:vidar@marborg.no
mailto:asbjorn.larsen@rio.no


 
 

Hva ønsker vi å oppnå med Brukerstemmen? 
Mangel på erfarne medvirkere 

Nord- Norge har dessverre svært få erfarne 

brukermedvirkere. Dette skaper utfordringer 

for kommuner og spesialisthelsetjeneste særlig 

på bakgrunn av økt krav til brukermedvirkning 

på rusfeltet. 

Målet med Brukerstemmen er å hjelpe 

kommunene til å kvalitetssikre sine tilbud 

gjennom økt og systematisk bruker-

medvirkning. Samtidig er det et viktig mål å 

engasjere og få i gang nye brukermedvirkere 

lokalt i kommunene. 

 

 

Brukerstemmen i Nord drives gjennom 

prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og 

Fylkesmennene i Nord-Norge er representert i 

styringsgruppa. Dette tror vi er viktig for å sikre 

et best mulig tilbud til både brukere og 

fagpersonell i landsdelen.  

Gjennom Brukerstemmen i Nord ønsker vi å 

identifisere rusfeltets utfordringer i Nord -

Norge, samt være med på å løse disse. 

Brukermedvirkning 
Synet på rus og avhengighet har endret seg fra å se på avhengighet kun som et sosialt- og 

kriminalitetsproblem, til også å se på avhengighet som et helseproblem. Pasientens 

opplevelse av tilbud og tjenester er blitt viktigere. Brukernes egne mål har fått større fokus, 

samtidig som kommune og spesialisthelsetjenestens rolle som premissleverandører er blitt 

nedtonet. Dette skaper større behov for medvirkning, større krav til deltagelse i egen 

rehabilitering, og større behov for brukermedvirkere på systemnivå.  


