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HVEM ERVI
Brukerforeningen LRR-Nett Norge (LNN) er en londsdekkende høyterskel brukerorgonisosjon for oss i
legemiddelossistert rehobilitering (LRR). LNN består ov en doglig leder, et styre, lokollog/kontoktpe.soner o9
en odministrosjon.
Bokgrunnen for etobleringen ov Brukerforeningen LRR-Nett Norge vor blont onnet det negotive bildet vi tølte
rnonge hor ov oss LflR-brukere.

Vi ønsker å gi LflR-brukere et onsikt, vise ot vi er ressurssterke, og ot vi er noe rner enn bore tidligere
rusmisbrukere. ViHRN og viVlL!!
Vi hor et demokrotisk volgt stgre bestående ov demokrotisk volgte brukere fro hele londet. Blle våre oktive
medorbeidere er selv i LAR (med unntok ov vår orgonisosjonssekretær).
Vi ønsker å få med oss flere engosjerte brukere, og hor lokolkontor/kontoktpersoner l0 steder i londet. Vi
ønsker å ho kontoktpersoner over hele londet. Hor du lyst til å engosjere deg i LNN, to kontokt. Vi hjelper
deg i gong.
To gonger i året orrongerer vi tueekendsomlinger der leder/nestledere/styremedlemmer/kontoktpersoner fro
lokollogene møtes for å utvikle orgonisosjonen videre i fellesskop.
For å få innflytelse på hvordon LHR som behondlingstilbud skol utvikle seg i Norge, er det viktig ot vi somler
oss!

Do brukermedvirkning hor vært i fokus de siste årene, så vi behovet for å donne en egen brukerforening som
toler vår sok. Hittil hor det ofte vært enkeltpersoner, eller BlO, som hor blitt plukket ut til å uttole seg på v6re
vegne. Dette hor vi endret på ved 6 donne en nosjonol brukerforening.
Legemiddelossistert rehobilitering er gonske nytt her i Norge. Det er viktig ot vi sorn vet hvordon det er å
motto denoe behondlingen blir tott med på råd om hvordon den videre utviklingen skol vcere.
Vi hor som mål å bevisstgjøre LHR-brukere deres muligheter og rettigheter idet norske LHB-svstemet.
Brukerforeningen LHR-Nett Norge skol jobbe for å sikre brukernes rettigheter o9 p6virke de ovgjørelser som
fottes idet politiske o9 foglige miljøet som omhondler LBR.
For 6 gjøre denne jobben, og for å etoblere en hondlekroftig orgonisosjon. trenger vi flere engosjerte
medlemmer. I juni 2017 hor vi co.2400 medlemmer i LHR-Nett Norge. o9 l0 lokolovdelinger rundt om i
londet. Noen hor egne kontor o9 tilbgr oktiviteter til brukerne, mens ondre jobber med å komme i gong.
Dette hor vi fått til sommenl Vi hor hott en utrolig vekst ide årene vi hor holdt på, men trenger fortsott nye
medlemmer. Det er viktig ot så monge som mulig engosjerer seg slik ot vi får en mulighet til å påvirke de
beslutninger, foglige og politiske som ornhondler vår hverdog.

Medlemskop i LFR-Nett Norge er grotis, og vi er portipolitisk uovhengig. Hovedmedlemmer vil grotis motto
"LflRposlen", vårt eget fogtidsskrift tre gonger i året. Vi oppfordrer støttemedlemmer til å bidro med det de
kon.

