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Velkommen til konferansen 
 
"Åpen, ærlig og villig". Kritisk blikk på relasjoner i 
rusbehandlingen 
 

Tid og sted: Konferansen finner sted 6. november kl. 09.45 –15.30 på VID.  

VID vitenskapelige høgskole 
Campus Diakonhjemmet Oslo 
Diakonveien 14.  Lokale D14-AUN - AUØ 
0319 Oslo 
 
Påmelding og pris:  

Påmelding skjer elektronisk samtidig med betaling. Da det er begrenset antall plasser gjelder 
førstemann til mølla-prinsippet. 

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2019 

Pris for deltakelse er 700 kr (inkl. kaffe/te og lunsj). Studenter, pasienter eller arbeidsledige kan delta 
for 150 kr. Deltakelse til nedsatt pris forutsetter at du på forhånd sender en forespørsel til 
liese.recke@vid.no.  

Målgruppe: Alle som interesserer seg for rusbehandling; forsker eller jobber i 
rusbehandling/rusomsorg samt pårørende og (tidligere) brukere.  

 

Om foredragsholdere: 

 

Unni Sandodden er sosionom. Hun har jobbet 13 år i Sagene Bydel, Oslo. De siste 11 årene har hun 
jobbet i Bybo, Kirkens Bymisjon. Siden 2000 har hun jobbet med boligsosialt arbeid.  Unni er opptatt 
av endringskrav og normalitetstvang innen fagfeltet som står i sterk kontrast til hverdagen hun jobber 
i.  

Nanna Mik-Meyer er professor og prodekan for forskning ved Copenhagen Business School. Hun 
har en lang empirisk forankret forskningserfaring i møtet mellom system og klient, 
marginaliseringsprosesser (vedr. hjemløse, personer med funksjonsnedsettelser og funksjonelle 
lidelser mv.) og kvalitative metoder. Hennes forskning publiseres både nasjonalt og internasjonalt - i 
2019 foreløpig to artikler i hhv. British Journal of Sociology og Journal of Classical Sociology.  

David Frank is substance user currently in treatment with methadone, advocate for people who use 
illegal substances, and scholar who studies issues related to substance use. He recently completed 
his PhD in sociology at the Graduate Center and his dissertation examined how well methadone 
maintenance treatment in the United States aligned with the needs of people in the program. He is 
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particularly interested in challenging biologically deterministic notions of “addiction” by focusing on the 
harmful effects of structural forces like laws and policy in the lives of people who use drugs. In his 
spare time, he likes to play guitar and watch horror movies with his cat, Mr. Cousteau. 

Morten Hesse er lektor ved Center for Rusmiddelforskning i Danmark, og har siden 1995 arbeidet 
med behandling av rusmiddelproblematikk. I årenes løp har han hatt det privilegiet å ha en liten rolle i 
mange menneskers liv, når de forsøkte å skape en forandring for seg selv. Han har i den 
sammenheng forsøkt å gå mindre og mindre i veien, ettersom årene har gått.  Han skrev i 2007 ph.d.-
avhandling om psykiske lidelser og rusproblemer. 

 

Dagens program:  

Det tas forbehold om mindre programendringer.  

 

09.45: Velkomst 

10.00: Unni Sandodden 

En kjærlighetserklæring til de som ikke får det til med nordpolenekspedisjoner, startlån, kaffebarer og 
rusfrihet 

Unni Sandodden vil med utgangspunkt i sin mangeårige erfaring som sosialarbeider presentere 
hvordan det i praksis oppleves å håndtere ulike paradokser og dilemmaer som opptrer i arbeidet med 
svært utsatte borgere. I takt med utviklingen av sosialt arbeid fra omsorg til endringsarbeid har 
statens forventninger til sosialklienter og sosialarbeidere endret seg. Det gjelder ikke minst på det 
boligsosiale området hvor hjemløshet ikke presenteres som manglende adekvate boliger, men som et 
individuelt psykososialt problem beskrevet som borgerens manglende boevne.  

Ved hjelp av teorier om recovery, myndiggjøring og brukermedvirkning beskriver og forventer 
myndigheter hvordan tildeling av bolig og sosial støtte medvirker til at den utsatte borger endrer vaner 
og adferd og tilpasser seg de anviste boligforhold. Det konkrete ansvar for endringsarbeidet påhviler 
sosialarbeideren som gjennom bruk av samtaler og sosialt samvær forventes å motivere borgeren til 
livsstilsendringer.  

Men virkeligheten lever ikke alltid opp til teoriene. Unni Sandodden beskriver en praksisnær og 
uforutsigbar jobbhverdag med å stampe opp tette doer hos brukere, kaotiske leiligheter, rus og 
psykoser, og hun beskriver skammen, når hun og den ikke-motiverte bruker står på teppet hos de 
myndigheter, som fastholder at virkeligheten skal reflektere teoriene. 

 

10.45: Pause 

 

11.00: Nanna Mik-Meyer 

Fagprofessionelles møte med utsatte klienter: Dilemmaer i den organisatoriske praksis  

Hvordan ser innsatsen ut i forhold til de mest utsatte borgere i dag? Nanna Mik-Meyer vil presentere 
sin nyeste undersøkelse, som ser på den kompleksitet som kjennetegner arbeidet med misbrukere, 
hjemløse, psykisk syke og andre utsatte personer. Hun introduserer tre motstridende rationaler i 
arbeidet i dag, nemlig rationaler som stammer fra en webersk administrasjonsmodell, et 
kundeperspektiv fra ny offentlig styring (NPM) og fra psykologiske teorier om at mennesket har en 
universell drift mot selvutvikling. De tre rationaler gir hver især god mening, men i sin sameksistens 
skaper de flere dilemmaer og utfordrer ambisjonen om en sammenhengende sosial innsats. 
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11.45: Spørsmål og debatt  

 

12.15: Lunsj 

 

13.00: David Frank 

Positioning drug treatment within the context of the War on Drugs 

People in treatment for substance use/abuse generally have limited agency in regard to their own 
treatment - particularly those who understand their substance use or treatment goals in ways that do 
not fit the dominant institutional model. This situation is rarely questioned, in part, because the often-
overlapping medical and moral discourses invariably position people in treatment as willing initiates, 
ready to start a new and better life. Yet, peoples’ decisions to enter treatment are often/always 
mediated by coercive factors stemming from drugs’ illegality. In some cases, coercion is direct, as 
when people are forced to treatment as a punishment by the court/state. Yet, even those who attend 
treatment “voluntarily” operate within a context of criminalization that complicates notions of a choice 
to attend (or not attend) treatment. Frank addresses this issue by exploring new perspectives on the 
relationship between “patients” and treatment providers. He focuses in particular on building models 
that acknowledge the contingent nature of peoples’ treatment decisions and how that reality might be 
understood in real-world treatment settings. He argues that recognizing the role of the War on Drugs 
as a force of oppression for people who use drugs, and a crucial factor in their treatment decisions, 
will enable people in treatment and providers to develop better organizational structures and more 
productive ways of interacting with one another. 

 

13.45: Kaffe 

 

14.15: Morten Hesse 

Contingency Management – når den indre motivasjon er utilstrekkelig  

Det er en grunnleggende tanke at den behandlingssøkende borger skal være i besittelse av en ”indre 
motivasjon” for å kunne få utbytte av behandling. Det anses ikke som et gyldig utgangspunkt å si at 
man søker behandling for partnerens, barnas, eller arbeidets skyld. Hesse vil introdusere oss for en 
behandlingstilgang som problematiserer dette utgangspunkt. I den behandlingstilgangen som kalles 
”Contingency Management”, gir man kontant belønning eller andre goder til borgere, som lever opp til 
bestemte krav i behandlingen. Belønningen kan f.eks. være gavekort, som kan brukes til innkjøp av 
dagligvarer. ”Contingency Management” støter dermed imot ideen om den ”indre” motivasjon som 
nødvendig utgangspunkt for behandling. I Danmark er det samlet inn data som viser at behandling 
som bygger på ”Contingency Management” har god effekt på borgere i rusbehandlingen. Morten 
Hesse vil i sitt opplegg argumentere for at det er både moralsk og samfunnsmessig ansvarlig å 
belønne borgere, som gjør sitt beste for å leve opp til samfunnets forventninger. Dette gjelder særlig 
de borgerne, som ofte kun opplever sparsom anerkjennelse, uansett hvor stor innsats de gjør for å 
leve opp til omgivelsenes krav. 

 

14.45 -15.30: Avslutning og refleksjon ved fagperson (navn kommer senere) 

 


