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Sammendrag 
Artikkelen diskuterer to rehabiliteringsprogram for rusmiddelmisbrukere i en kommunal setting. 
Et byråkratisk rehabiliteringsprogram tilpasset et kommunalt byråkratisk system.  Tiltakene som 
tilbys er livsnødvendige, men synes å bidra til vedvarende marginalisering. Det nettverksbaserte 
rehabiliteringsprogrammet tar utgangspunkt i at rusmiddelmisbruk både er en livsform og 
individuelt levd liv. Rehabilitering kan oppnås gjennom hjelp til sosial integrasjon og etablering 
av nye praksisformer tilpasset den enkelte. Nettverksrehabiliteringen hviler implisitt på en 
forståelse av individualitet og sosial praksis, i motsetning til den mer mentalistisk men også 
systemisk informerte byråkratiske formen.  
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Innledning 
Det er mange som forsøker å slutte med 
rusmiddelmisbruk og mange lykkes. 
Samtidig fins det studier som viser at så 
mange som 90 % av de som deltar i 
rehabiliteringstiltak faller tilbake til 
rusmiddelmisbruk (McIntosh and 
McKeganey 2000). Det ser ut til at nøkkelen 
til en varig rusfri tilværelse ikke alene ligger 
i rusmiddelmisbrukerens evne til å slutte å 
bruke rusmidler, men snarere i evnen til å 
forbli rusfri. Dette gjør det viktig å 

undersøke i hvilken grad og på hvilken måte 
ulike rehabiliteringsprogram legger til rette 
for at rusmiddelmisbrukere kan skape en 
vedvarende rusfri tilværelse. Denne 
artikkelen går inn på dette problemområdet 
ved å diskutere to modeller for 
rehabilitering. Målsettingen er å utvikle et 
sosiologisk perspektiv på rehabilitering av 
rusmiddelmisbrukere basert på et empirisk 
materiale. Det handler mer om å utvikle et 
teoretisk perspektiv enn å presentere 
empiriske funn. Artikkelen representerer 



ingen evaluering av eksisterende tiltak i 
forhold til rusmiddelmisbrukere. 
Datamaterialet som artikkelen bygger på ble 
samlet inn i forbindelse med en evaluering 
av rehabiliteringsprogrammet Ny giv, som 
drives av Kirkens Bymisjon i en mellomstor 
norsk by. Ny giv er et tiltak som er satt i verk 
for rusmiddelmisbrukere som bruker 
Metadon. 
 
Artikkelen tar utgangspunkt i to typer 
rehabiliteringsprogram for rusmiddel-
misbrukere. Det ene er Ny giv, mens det 
andre er det kommunale hjelpeapparatet. Det 
foregår et visst samarbeid mellom de to 
programmene, men de synes å ha ulike 
praktiske definisjoner av rehabilitering i 
forhold til rusmiddelmisbruk. En praktisk 
definisjon viser til det som blir gjort og 
presentert som rehabilitering. Det 
kommunale rehabiliteringsprogrammet yter 
grunnleggende støtte for personer som skal 
slutte med rusmisbruk og som trenger mat 
og bolig i en rehabiliteringsperiode. Dette er 
tjenester som er av fundamental betydning 
for personer som vil ut av et rusmiddel-
misbruk. Tjenestene er regulerte av 
byråkratiske og juridiske prinsipp som for 
eksempel tjenesteyters arbeidstid, 
sosialloven og tilgjengelige økonomiske 
ressurser. Dette er en tjenesteyter/klient-
modell, der tjenesteyter forvalter 
institusjonelle regler og ressurser, mens 
klienten har visse rettigheter mot å innfri 
visse plikter. Dette kaller vi ”byråkratisk 
rehabilitering”. Denne typen rehabilitering 
retter fokus mot rusmidlet og den enkelte 
misbruker og setter i verk tiltak som er 
regnet som nødvendige for at misbrukeren 
skal bli rusfri. Problemet er implisitt forstått 
og behandlet som et individuelt avhengig-
hetsforhold. Kirkens Bymisjon tar 
utgangspunkt i at rusmiddelmisbruk ikke 
bare er et individuelt avhengighetsproblem 
men at det også representerer en livsform. 
Rusmiddelmisbrukere under rehabilitering 
trenger dermed hjelp til å skape nye 
livsformer som kan erstatte rusmiddel-
misbrukets livsformer. Å etablere en rusfri 
tilværelse innebærer etter dette ikke bare å 
bli rusfri, men å etablere nye sosiale nettverk 

og utvikle nye livsstiler og karrierer. Dette 
kaller vi ”nettverksrehabilitering.” I denne 
artikkelen er vi opptatt av rehabiliterings-
praksiser som implisitt eller eksplisitt følger 
av de to ovenfor nevnte former for 
rehabilitering. Vi vil også forsøke å utvikle 
en teoretisk forståelse av forhold som kan 
vise seg relevante for å etablere en varig 
rusfri tilværelse for rusmiddelmisbrukerne 
under rehabilitering.  
 
 
 
Bakgrunn 
Rehabilitering har en historie både som 
begrep og praksis. Tradisjonelle 
rehabiliteringsprogram har vært 
endimensjonale i dobbel forstand. 
Rehabilitering har vært regnet som en 
tjeneste fra tjenesteyter til mottaker preget 
av profesjonelle eller institusjonelle 
definisjoner av hva som utgjør korrekt, 
adekvat og tilstrekkelig rehabilitering. 
Ideologien i dag går i retning av at flere 
instanser skal samarbeide om å gi hjelp og 
brukeren skal ha innflytelse over 
rehabiliteringen som iverksettes (NOU 
2001:22). Dette kalles ”helhetlig 
rehabilitering.” I forskriften om habilitering 
og rehabilitering av 1.juni 2001 heter det 
at:”habilitering og rehabilitering er 
tidsavgrensede, planlagte prosesser med 
klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
brukerens egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet” (Normann, Sandvin og 
Thommesen 2003: 28).  Formålet med 
rehabilitering er optimal selvstendighet og 
sosial og samfunnsmessig deltagelse.  
 
Internasjonal forskning viser at mange 
rusmiddelmisbrukere klarer å komme seg ut 
av en tilværelse preget av narkotikamisbruk 
etter lang tid og gjentatte forsøk. Mange 
rusmiddelmisbrukere slutter å bruke 
narkotika uten hjelp av medikamenter eller 
behandlende og rehabiliterende institusjoner 
(Prins 1994; McIntosh og McKeganey 2000 



og 2002). Noen lykkes etter opphold på 
behandlingsinstitusjoner, og de senere år har 
flere rapportert å ha hatt god hjelp av 
medikamenter som for eksempel Metadon. 
Dette medikamentet gir substitusjons-
behandling til personer som ikke har maktet 
å forbli rusfri etter gjentatte behandlings-
opphold på kollektiv eller andre 
institusjonstyper (Fekjær 2004). 
Informantene blant rusmiddelmisbrukerne i 
dette prosjektet mottar metadonbehandling. 
For å oppnå varig rusfrihet må det likevel 
mer enn behandling til. Utformingen av 
rehabiliteringstiltak blir dermed avgjørende. 
Det kommunale hjelpeapparatet har i dag 
ansvaret for å tilby rusmiddelmisbrukere 
helhetlig rehabilitering. Helsetilsynets 
rapport viser imidlertid at de kommunale 
sosialtjenestene i for liten grad er tilrettelagt 
for rusmiddelmisbrukere og at oppfølgingen 
av rusmiddelmisbrukere under behandling er 
mangelfull (Helsetilsynet 2004). En 
undersøkelse av rusklienter og tjenester i 
regi av Sintef (2004) støtter opp om 
Helsetilsynets konklusjoner.  
 
 
 
Teoretisk perspektiv  
Rusmiddelmisbruk fører til utvikling av 
levemåter kjennetegnet av spesifikke sosiale 
skikker og normer, materielle forhold, språk 
og terminologi (Gullestad 1989; Good 
1994).  
Rusmiddelmisbruk har imidlertid ulike 
former og skaper eller fører til ulike 
livsformer. Blant misbrukere av ulovlige 
rusmiddel oppstår det for mange en særegen 
livsform som har likhetstrekk med de 
livsformene Erving Goffman har beskrevet 
innefor det han kaller ”totale institusjoner”. 
Dette er lukkede sosiale system. Eksempler 
er tradisjonelle psykiatriske anstalter, 
fengsler eller kloster. Goffman gir følgende 
definisjon av totale institusjoner: ”Their 
encompassing or total character is 
symbolized by the barrier to social 
intercourse with the outside and to 
departure that is often built right into the 
physical plant, such as locked doors, high 

walls, barbed wire, cliffs, water, forests or 
more. These establishments I am calling 
total institutions…” (Goffman 1961a: 15-
16). De som er plasserte i totale institusjoner 
lever sine liv fullstendig innefor rammene av 
denne institusjonen. Vi kan stort sett se bort 
fra de rent arkitektoniske eller fysiske sidene 
ved den totale institusjonen, selv om viktige 
deler av rusmisbrukerens liv leves på visse 
fysisk avgrensede og organiserte arenaer. 
Utover det, og viktigere i denne sammen-
hengen, representerer den rusrelaterte 
livsformen en sosialt lukket og totaliserende 
livsform som involverer mange andre. 
Rusmiddelmisbruket er en kollektiv livsform 
med mange aktører og gjensidig 
avhengighet. Slik sett er rusmiddelmisbruket 
socially occasioned, for å bruke et av 
Goffmans (1961b) uttrykk. Nesten all tid 
blir brukt på rus, tilegnelse av rusmiddel og 
samvær med andre som bruker tiden sin til å 
skaffe og/eller omsette og bruke rusmiddel.  
Mens pasientkulturen i psykiatriske anstalter 
er eksempel på det Goffman (1961a) kaller 
institusjonens ”underlife”, så utgjør det 
rusrelaterte kollektivet et slags samfunnets 
”underlife”. Hos Goffman handler dette om 
utvikling av livsformen som kan skape og 
opprettholde moralske identiteter som 
pasientene kan leve med. Det samme gjelder 
til en viss grad for rusmisbrukerlivsformen. 
Rusmiddelmisbruket gir medlemskap i en 
livsform der et sosialt liv kan leves, der 
sosiale relasjoner og sosiale identiteter blir 
etablerte og opprettholdt. Å gå ut av 
livsformen innebærer å forlate et kollektiv 
som på en grunnleggende måte gir deltaking 
i kollektive aktiviteter, livsinnhold, mening 
og identitet. Ut fra dette kan de formene for 
rusmiddelmisbruk som denne artikkelen 
omhandler metaforisk beskrives som å ha 
viktige fellestrekk med totale institusjoner. 
 
Behandling og rehabilitering av rusmiddel-
misbruk har å gjøre med to forhold. Det ene 
og mest selvsagte handler om å gjøre 
rusmisbrukeren ”nyktern”; det er avvenning 
fra rusmiddel. Den andre handler om å skape 
en varig rusfri tilværelse. Med dette for øye 
kan vi tenke oss to idealtypiske 
rehabiliteringsformer. Dette er den 



byråkratiske og den nettverksorienterte 
formen for rehabilitering. Det fins empiriske 
versjoner av begge typer. I den første typen 
handler rehabilitering først og fremst om å 
dekke grunnleggende materielle behov eller 
primærbehov. I tillegg får brukeren tilbud 
om støtte i form av ukentlige samtaler med 
profesjonelle tjenesteytere. Den andre typen 
handler om å utvikle livsformer som kan 
erstatte den rusrelaterte livsformen. Den 
første representerer en relativt avgrenset 
tilnærming og legger stor vekt på materiell 
og økonomisk støtte. Grunnlaget er offentlig 
og profesjonell tjenesteyting. Misbrukerens 
nye livsform blir som klient og tjeneste-
mottaker. Den andre er mer omfattende, i 
mindre grad profesjonalisert og regulert av 
byråkratiske og institusjonelle ordninger. I 
større grad er den rettet inn mot å utvikle 
mer omfattende og alternative livsformer 
som dels er avgjørende for utvikling og 
forvaltning av identiteter uten relasjon til 
rusmisbrukermiljøet. Dette innebærer også 
utvikling av identiteter og sosiale relasjoner 
som ikke er avgrenset til de identitetene og 
relasjonene som gjelder i forhold til det 
offentlige hjelpeapparatet. 
 
Mange som befolker det Goffman beskrev 
som totale institusjoner kommer dit mot sin 
vilje. Det samme kan ikke sies å gjelde de 
som hører til rusmiddelmisbrukets totale 
institusjon. Rusmiddelmisbrukeren er 
delaktig i sin egen inntreden i institusjonen. 
Når rusavhengigheten er blitt total blir den 
samtidig en sterk motivasjonsfaktor til å 
forbli i den totale institusjonen. Goffman 
observerte det same blant ”inmates” i andre 
totale institusjoner. I institusjonen kan de 
som er innenfor ha akseptable statuser og 
identiteter som de kan ha vansker med å 
etablere utenfor. I ”vanlige” folks liv kan 
hverdagslivet deles inn i kategorier som 
arbeid og fritid, hverdag og helligdag; men 
slike skiller er både uinteressante og 
irrelevante for de som er innenfor den totale 
institusjonen. Det samme gjelder for 
rusmiddelmisbrukerne. Innenfor rammene 
av det totale rusmiddelmisbruket 
kontrollerer jakten på rusmidler og 
rusopplevelser all aktivitet og de ”innlagtes” 

status som rusmiddelmisbrukere blir raskt til 
det Barth (1972) beskriver som en 
”masterstaus”. Misbrukeren strippes for alle 
tidligere statuser utover de som gjelder 
aktivitetene innenfor den totale 
institusjonen.  
 
Generelt sett har enhver person flere 
identiteter og hvilke av dem som til enhver 
tid er mest fremtredende vil variere med 
situasjon, aktivitet og sosiale relasjoner 
(Goffman 1964; Moerman 1988). 
Rusmiddelmisbrukerne som ble intervjuet i 
denne undersøkelsen identifiserte seg selv 
som rusmiddelmisbrukere. I kontakt med 
offentlige tjenesteytere er det også som 
rusmiddelmisbrukere de opplever å bli sett 
og møtt. Slik er det også med folk de møter 
på andre sosiale arenaer. De identifiseres 
ved hjelp av karakteristisk klesdrakt og 
språk, ved oppholdssted og hvem de omgås. 
Noen ser umiddelbart ”slitne” ut. Hos andre 
vil stemme og øyne avsløre at de er ruset. 
De snakker med hverandre om rusmidler, 
om kroppslige reaksjoner, skader og 
symptomer på sykdommer. De snakker også 
om muligheten for avvenning, for metadon-
behandling og om livsutsiktene ved å 
fortsette som rusmiddelmisbrukere. 
 
Rusmiddelmisbruk kan også forstås som en 
særegen form for sosial praksis: Det er en 
praksis som springer ut av de krav som 
stilles til et liv som rusmiddelmisbruker og 
den særegne kulturen rusmiddelmisbrukere 
blir en del av. Disse praksisene blir over tid 
skrevet inn i den enkeltes kropp som 
kroppslig avhengighet. Å endre praksis vil 
innebære og etablere andre sosiale 
aktiviteter, andre relasjoner, andre 
kroppslige sedvaner og erfaringer. 
(Bourdieu 1977;Mead 1938; Schatzki 2001). 
Motivasjon blir ofte regnet som en 
avgjørende faktor for å etablere et rusfritt 
liv. I et tradisjonelt rehabiliterings - eller 
behandlingsperspektiv kommer 
motivasjonen først og resultatene eller de 
rusfrie livsformene følger av den. I et sosialt 
praksisperspektiv blir dette perspektivet 
snudd opp ned. Motivasjonen må nok være 
tilstede for å ville bli rusfri, men 



motivasjonen for å holde seg rusfri må 
skapes fortløpende. Denne motivasjonen blir 
skapt gjennom sosiale praksiser som 
fungerer som alternativ til rusmiddel-
misbrukets praksiser. 
 
 
 
Metode 
Av de 15 som har deltatt i Bymisjonens 
rehabiliteringstiltak over tid ble syv personer 
intervjuet. I utgangspunktet var det ønskelig 
å nå flere, men noen hadde flyttet fra byen 
og andre kunne av ulike grunner ikke delta i 
undersøkelsen. Representanter for 
Rusenheten i kommunen ble også intervjuet 
om prosjektet og likeledes de ansvarlige for 
prosjektet Ny giv.  Intervjuene var åpne, 
varte mellom en og to timer, og ble tatt opp 
på bånd. En metodisk innvendig som kan 
reises er knyttet til det nokså lave antallet 
intervju som dette datamaterialet består av. 
Innvendingen kunne være relevant i forhold 
til ulike empiriske funn som ble presentert. 
Formålet med denne artikkelen har 
imidlertid ikke vært å presentere empiriske 
funn, men å skape et teoretisk rammeverk på 
grunnlag av informasjon fra rusmiddel-
misbrukere som har deltatt i rehabiliterings-
opplegg som har trekk fra begge de ovenfor 
nevnt modeller. Det er snakk om å utvikle 
teoretiske modeller ut fra relevant 
informasjon snarere enn fra representative 
data. 
 
 
 
Empirisk grunnlag  

Det kommunale 
rehabiliteringsprogrammet 

Rehabiliteringstiltakene som blir beskrevet 
er de tiltak som rettes mot rusmiddel-
misbrukere som mottar medikamentassistert 
rehabilitering i form av Metadon.  Dette er 
et medikament som sørger for at suget etter 
opiater fjernes og at brukerne føler seg 
friske uten at de får noen rusopplevelse. 
Slike program er langvarige og strengt 
regulerte. Deltakerne leverer urinprøver og 

har i startfasen ukentlige samtaler med 
sosialkonsulenter. Gjennom prøvene føres 
det kontroll med mulig sidemisbruk, som 
kan føre til utstenging fra metadon-
prosjektet. Med tilfredsstillende 
prøveresultater over tid trappes kontrollen 
og samtalefrekvensen ned. Formålet med 
denne formen for rehabilitering er i likhet 
med andre rehabiliteringsprosjekt å ”skape 
betingelser for rusfrihet, normalisering og 
livskvalitet for den enkelte bruker” 
(www.rustiltakene.no/metadon.htm).  
 
I følge den kommunale Rusenheten setter 
Lov om sosiale tjenester og politiske 
beslutninger på kommunalt nivå klare 
grenser for hva hvilke tilbud som kan gis til 
rusmisbrukere under rehabilitering.  En 
informant fra Rusenheten sier: ” vi skal 
rehabilitere, vi må fylle nødvendige behov, 
det som trengs for livsopphold, altså 
primærbehov. Men vi kan ikke finansier 
folks fritidsaktiviteter ”.  I følge Rusenheten 
krever medikamentassistert rehabilitering 
motivasjon og vilje til endring fra brukerens 
side; de må også ha vilje til å gi slipp på 
venner som er rusmisbrukere. For å bidra til 
å opprettholde den enkelts motivasjon og 
viljestyrke har brukerne individuelle 
samtaler med miljøterapeuter. Brukerne får 
også hjelp til å ordne opp i privatøkonomien 
og skaffe seg bolig. Kommunen sørger for at 
brukerne av Metadon får tilbud om 
sysselsetting, fortrinnsvis i en vernet bedrift. 
Noen tar også kurs gjennom voksen-
opplæringen. Hver bruker mottar 1000 
kroner i måneden for å delta i sosiale 
arrangement eller skaffe seg en fritids-
aktivitet. Det er forventet at brukerne selv 
sparer til det som er nødvendig for å komme 
i gang med en fritidsaktivitet og selv tar 
kontakt med aktuelle foreninger eller 
organisasjoner. 
 
Metadonbrukerne vi snakket med klager 
ikke på hjelpen de får til å etablere et nytt 
liv, men de gir uttrykk for at rehabilitering 
til en ”normal” tilværelse betyr tap av 
aktiviteter, tap av sosialt nettverk og 
ensomhet. Dette oppleves som et 
påtrengende problem. Som er avgjørende for 



mulighetene for å etablere en vedvarende 
rusfri tilværelse. Noen skaffer seg kjæledyr 
for å bøte litt på ensomheten. ”Det er mye 
selskap i kattene mine” sier en av dem. 
 
Til tross for risikoen trekker mange 
metadonbrukere til de sosiale arenaene hvor 
rusmiddelmisbrukerne i byen vanker. Det 
gjelder for eksempel Varmestua som er 
drevet av Frelsesarmeen og kafeen som 
drives av Kirkens Bymisjon. De savner noen 
å snakke og være sammen med. Flere sier 
også at dette har forårsaket at de sprekker 
innimellom eller ofte. Noen sier de aldri 
oppsøker rusmiljøet fordi det representerer 
en reell fare for rehabiliteringsprosessen, 
mens andre mener å ha styrke til å vanke i 
rusmiljøet uten å bruke rusmidler selv. Det 
generelle inntrykket er imidlertid at 
rusmiddelmisbrukerne som er under 
rehabilitering opplever seg ensomme. I følge 
våre informanter er det to løsninger på dette 
problemet. En kan beholde kontakten med 
rusmiljøet og satse på egen styrke til å 
motstå trangen til rus, eller ta konsekvensen 
av at ensomhet og kjedsomhet er en pris å 
betale for å bli rusfrie. Dette er en pris som 
fra tid til annen gjør dem nedtrykte, men de 
håper det vil endre seg over tid.  
 
Noen har også betydelige kvaler med å 
stenge døren til sitt tidligere sosiale miljø. 
En som tidligere brukte heroin fortalte at 
hans vennekrets både besto av personer som 
brukte tunge narkotiske stoffer og lettere 
typer som hasj. Han oppfattet det som 
høyverdig av hasjrøykerne å inkludere en 
tung misbruker som han selv i sitt nettverk.  
I sin nye tilværelse, som metadonbruker, 
representerte imidlertid begge disse 
rusgruppene en trussel og han befant seg i en 
situasjon hvor han måtte ta avstand fra dem. 
Han sier: ”det er som om de ikke skulle være 
gode nok for meg lengre”.  Fornemmelsen 
av å ha sveket selv de mest inkluderende 
vennene kombinert med savnet av et sosial 
fellesskap synes ikke bare å representere et 
dilemma for den enkelte men også en 
betydelig trussel for rehabiliteringen.  
 

Det kan være vanskelig å ta avstand fra 
tidligere venner og bekjente fordi det skaper 
ensomhet, men også fordi de bor i 
nabolaget. Det er etablert små gettoer av 
kommunale boliger som tilbys personer og 
familier som av en eller annen grunn trenger 
hjelp til å skaffe seg en bolig. I disse 
gettoene plasseres rusmiddelmisbrukere, 
men også rusmiddelmisbrukere som 
behandles med metadon for sitt rusmiddel-
misbruk og som mottar rehabilitering. En av 
informantene forteller at i hans nære nabolag 
bor det minst 25 rusmiddelmisbrukere. Når 
han ser mot naboene ”vet jeg akkurat hva 
som foregår der inne, jeg kan kjenne det på 
kroppen”. I et forsøk på å verne seg mot 
fristelser som kan oppstå i en slik getto-
situasjon har flere av våre informanter selv 
leid seg leiligheter på det private 
boligmarkedet.  
 
 
 

Ny giv – et rehabiliteringsprogram 
i regi av Kirkens Bymisjon 

Ny giv er et rehabiliteringstiltak som ble 
etablert for å bøte på tapet av aktiviteter og 
sosiale nettverk som rehabilitering og brudd 
med rusmiljøet fører med seg. Dette tiltaket 
ble særlig innrettet mot å styrke den enkelte 
rusmiddelmisbrukers sosiale forutsetninger 
for å forbli rusfri. Det kan imidlertid ikke 
erstatte tiltakene fra den kommunale 
Rusenheten. Tiltaket går likevel lenger enn 
de kommunale tiltakene fordi det legger 
hovedvekten på å skape nye livsformer som 
oppleves som attraktive og som er 
involverende og inkluderende nok til å 
erstatte rusmiddelmisbrukermiljøets 
livsformer på permanent basis. Tiltaket tar 
utgangspunkt i at en oppfatning om at hvert 
individ har evner eller interesser som de 
ønsker å realisere dersom forholdene blir 
lagt til rette. Gjennom samtaler mellom 
prosjektleder og rusmiddelmisbrukere 
kartlegges aktuelle interesser og aktiviteter 
som rusmiddelmisbrukerne under 
rehabilitering kan tenke seg å forfølge. 
Prosjektlederen vil deretter be eksperter på 
de aktuelle interesseområdene om å være 
veiledere for rusmiddelmisbrukerne. Det kan 



for eksempel være profesjonelle kunstnere. 
Veilederne får betalt for jobben. Det legges 
vekt på at veilederne ikke skal være 
støttekontakter eller ha noen profesjonell 
tjenesteytende status. Det er selve 
aktiviteten, enten det er kunstmaling, riding, 
bygging av radiostyrte biler eller 
knivmaking som skal stå i sentrum for 
relasjonen mellom rusmiddelmisbrukeren og 
veilederen. Det blir også lagt vekt på at hver 
enkelt deltaker skal ha sin egen veileder. Ny 
giv ønsker å unngå å etablere grupper av 
deltakere. En vil unngå å skape forhold hvor 
kjøp og salg av narkotiske stoffer kan bli det 
viktige samtaleemnet. Denne tenkingen 
bygger på en erkjennelse av at der flere 
rusmiddelmisbrukere samles snakker de om 
det de har felles, og det er ofte rusrelaterte 
temaer. Det er her ikke snakk om aktivitet 
som terapi. Det er ikke ”som om” 
virksomheter for å fylle tiden til den enkelte: 
Det er ”reelle” aktiviteter i den betydningen 
at målet er å gi enkeltpersoner faktiske 
ferdigheter og muligheter til å skape et reelt 
og ekte produkt. Disse aktivitetene 
forutsetter utvikling av nye ferdigheter, nye 
sosiale relasjoner og medlemskap i nye 
kollektiv. Samtidig er ikke dette 
nødvendigvis en yrkesutdanning. Men den 
enkelte misbruker blir gradvis introdusert til 
og involvert i andre livsformer enn de 
rusrelaterte. Forholdet mellom veileder og 
misbruker har preg av en mester–lærling-
relasjon. Lærlingen tilegner seg kunnskap og 
ferdigheter og blir etter hvert involvert i et 
praktikerkollektiv. Ny giv bygger på ideen 
om at metadonbrukere trenger aktivisering, 
men vel så viktig er det at aktiviseringen 
fører brukerne inn i sosiale situasjoner og 
miljø hvor det vanker ”vanlige” folk og hvor 
identiteten som rusmiddelmisbruker ikke er 
brukbar, nødvendig eller relevant. En annen 
særlig viktig funksjon er at deltakerne blir 
gitt anledning til å skaffe seg nye 
kunnskaper og anledning til å mestre noe 
som ligger utenfor rusens område. 
Inngangen til slike miljø går gjennom 
aktiviteter. 
 
Ved enkelte anledninger har deltakerne i Ny 
giv søkt kommunen om delfinansiering av 

for eksempel fotoutstyr.  Rusenheten har fra 
tid til annen innvilget søknadene, selv om de 
ikke ønsker at det søkes om støtte til slike 
innkjøp. Begrunnelsen er at den kommunale 
sosialhjelpen må behandle alle likt, slik at 
individuell støtte av denne karakter skaper 
urettferdig behandling rusmiddelmisbrukere 
i mellom. 
 
Deltakerne oppfatter Ny giv som et svært 
positivt prosjekt. Det har gitt dem kunnskap 
og kompetanse på et eller flere områder som 
gjør dem i stand til å utføre praktiske 
handlinger, for eksempel å lage en spesifikk 
type kniv eller ta portrettbilder. De har også 
tilegnet seg dertil hørende språk og 
terminologi. Gjennom etablering av både 
språklig og praktisk kompetanse blir 
deltakerne kvalifiserte samtalepartnere for 
andre med de samme interessene. De blir 
kompetente medlemmer i et praktiker-
fellesskap. En av informantene fortalte om 
den første gangen han deltok i en diskusjon 
om maleteknikker. Han hørte på synspunkter 
og formidlet sine egne. Opplevelsen av at de 
andre var interessert i hans vurderinger ga 
ham en følelse av å være verdt noe og 
mestre noe. Kunnskapen og erfaringene som 
følger av aktivitetene gir nye roller og 
identiteter. Rollen som amatørmaler, 
knivmaker eller dykker gir disse personene 
adgang til foreninger og klubber, kort sagt til 
miljø og fellesskap der de med tiden vil 
kunne få status som kyndige deltakere. 
 
Vi kan dele deltakernes prosjektperiode inn i 
faser. Den første fasen er et slags 
introduksjonskurs til det som skal foregå. 
Veilederen introduserer for eksempel ulike 
fotografiske metoder og det tekniske utstyret 
som er nødvendig for å produsere gode 
fotografier. I den andre fasen får deltakeren 
selv anledning til å prøve ut sine kunnskaper 
sammen med veilederen. De som driver med 
fotografering leter fram objekter å 
fotografere, de som skal bygge radiostyrte 
biler starter byggeprosessen og dykkerne 
drar på sitt første tokt. Det fins også en 
tredje fase der veilederen introduserer 
deltakeren til en klubb eller forening, der det 
fins. Dette er en fase som flere deltakere har 



engstet seg for. De er redde for at klubbens 
medlemmer ikke vil ønske dem velkommen. 
Deltakerne har ved slike anledninger bedt 
veilederen om å informere klubben på 
forhånd om sin bakgrunn, og relasjonen 
mellom deltakeren og veilederen. Enkelte 
har meldt seg inn i foreninger på selvstendig 
grunnlag, men uten at de så langt har møtt 
på medlemsmøter. Noen er også medlemmer 
i foreninger som er nettbaserte, og deltar i 
foreningslivet så å si gjennom datamaskinen. 
Slik deltakelse fortoner seg som mer 
anonym, men er en fordel for de som 
opplever at enhver kontakt med mange 
”vanlige” fremmede er en konfrontasjon 
med egen bakgrunn. I den fjerde fasen 
opphører den formelle og betalte relasjonen 
mellom veileder og deltaker.  På dette 
stadiet har deltakeren oppnådd et 
kunnskapsnivå som gjør veiledning 
overflødig, og vedkommende er i stor 
utstrekning selvhjulpet hva aktiviteten angår 
og iblant inkludert i et praksisfellesskap.  
 
De fleste deltakerne har et godt forhold til 
sine familier. Deltakelsen i metadon-
prosjektet så vel som Ny giv synes å ha 
styrket disse relasjonene. Aktiviteten de 
deltar i har gitt deltakerne noe å fortelle sine 
foreldre, søsken og andre slektninger om, og 
de har fått et nytt tema å skape samtaler 
omkring. Men det skjer selvsagt mange 
andre fornyelser i deltakernes liv som gir 
grobunn for nye samtaleemner, som for 
eksempel det nyervervede sertifikatet, bilen 
og jobben. Enkelte deltakere har tatt opp 
igjen en aktivitet som de tidligere dyrket 
samme med andre familiemedlemmer. Dette 
har hatt som konsekvens at for eksempel far 
og sønn sammen fotograferer eller kjører 
radiostyrte biler. En kan således si at Ny giv 
til en viss grad har bidratt til sosial 
integrering, også på familienivå. 
 
 
 
Diskusjon 
Mange rusmiddelmisbrukere ønsker seg en 
annen tilværelse. Samtidig representerer 
rusmiddelmisbrukermiljøet ”et sted å være” 

for den enkelte. Deltakerne i miljøet har noe 
felles som gjør at de kan snakke sammen, de 
stiller til en viss grad opp for hverandre og 
har hverandre. Det er i dette miljøet den 
viktigste ressursen, rusmidlet, er 
tilgjengelig. Både den praktiske delen av 
hverdagslivet og den rusrelaterte 
livsverdenens erfaringer deler de langt på 
vei. Å rehabilitere seg vekk fra denne 
livsformen innebærer å gi slipp på venner og 
bekjente, statuser og identiteter; det krever å 
unngå kjente møteplasser og kanskje skifte 
av bolig. Det betyr å styre klar av snakk om 
rusmidler, om kjemiske reaksjoner, priser, 
rykter om hvem som har hva eller hva som 
kan ventes til byen de nærmeste dagene 
(Svennson 1996). Effektiv rehabilitering vil 
derfor kreve at rusmiddelmisbrukeren 
skaffer seg nye hovedbeskjeftigelser, sosiale 
forbindelser, statuser og identiteter som skal 
være de bærende elementene i hverdagslivet. 
Slike endringer vil ikke bare kreve at 
misbrukeren slutter å bruke rusmidler; de 
krever også identitetsarbeid og oppbygging 
av nye sosiale nettverk.  I den videre 
diskusjonen er vi ikke opptatt av å vurdere 
de to modellene mot hverandre, som bedre 
eller dårligere. Det handler heller ikke om å 
evaluere effektene av Ny giv. Informasjonen 
fra dette prosjektet fungerer som grunnlag or 
å utvikle en forståelse av noen viktige 
sosiologiske forutsetninger for vellykket 
rusrehabilitering. 
 
 
 

Rehabilitering i praksis – to 
hovedprofiler 

Prosjektet Ny giv legger vekt på at 
deltakerne skal dyrke en aktivitet som de er 
særlig interesse i. Det er en uttalt 
forventning om at dette skal bidra til at 
deltakerne tilegner seg nye og 
rusuavhengige identiteter eller går tilbake til 
tidligere identiteter som ble fortrengt av 
rusmisbruket. Det byråkratiske 
rehabiliteringsprogrammet er også basert på 
ønsket om at rusmiddelmisbrukerne skal 
skifte ut sin rusmiddelmisbrukeridentitet 
med andre identiteter. Virkemidlene er i 
begge tilfeler knyttet til behandling med 



Metadon. I det byråkratiske opplegget 
inngår ukentlige samtaler med en 
miljøterapeut, hjelp til livsopphold og for 
noen tilrettelagt arbeid eller skolegang. 
Ingen av disse to rehabiliteringsformene har 
formulert eller følger en klar og tydelig 
definisjon av rehabilitering. Våre data 
indikerer at rehabilitering av rusmiddel-
misbrukere må være sterkt knyttet til 
identitetsarbeid. Innenfor rehabiliterings-
programmene fins det ingen klare 
indikasjoner på at dette er erkjent og heller 
ingen definisjon av identitet. For Ny giv sin 
del handler rehabilitering likevel om 
integrasjon i det en vil kunne kalle 
”normale” hverdagsliv og involvering i 
normale og ikke rusrelaterte aktiviteter. Ut 
fra måten Ny giv sine representanter snakker 
om identitet på får vi inntrykk av at de 
mener det er utilstrekkelig å erstatte en 
misbrukeridentitet med en 
sosialklientidentitet. 
 
Ny giv bygger på en oppfatning om at 
rusmiddelmisbrukere kan leve som vanlige 
personer dersom de gjennomgår en sosial 
endringsprosess. Forutsetningen for endring 
er at rusmiddelmisbrukeren trer ut av alt 
misbrukermiljøet representerer både sosialt, 
identitetsmessig og kunnskapsmessig. Han 
eller hun skal ut av et fellesskap som 
forfører dem mentalt og fysisk, men som 
også beskytter dem mot det som fins utenfor 
fellesskapet av utilstrekkelighet, utrygghet, 
krav og plikter. For at denne endringen skal 
kunne skje må rusmiddelmisbrukere 
involveres i nye praksiser og virksomheter, 
nye sosiale nettverk og nye identiteter. 
”Vanlige” folk har mange identiteter og 
statuser som gjelder på de mange sosiale 
arenaene de opererer på. Gruppen av 
rusmiddelmisbrukere har vært fanget i en 
total institusjon som har strippet dem for 
annet enn rusrelaterte statuser, identiteter og 
praksiser. Og selv om de fra tid til annen 
skulle ha hatt andre statuser enn som 
rusmiddelmisbruker, for eksempel som mor, 
pasient eller musiker, vil det likevel være 
rusmiddelmisbrukeridentiteten som blir 
dominant. Ny giv sine tiltak handler om å 
skape forutsetninger for at 

rusmiddelmisbrukeren kan (a) bryte med det 
tidligere rusrelaterte kollektivet, (b) bygge 
opp nye rusuavhengige identiteter, og (c) 
utvikle tilhørighet til nye kollektiver. Dette 
antas å kunne skje gjennom involvering i 
nye virksomheter innenfor nye sosiale 
rammer, der den tvang som preger 
rusmiljøet ikke gjelder. 
 
Et rehabiliteringsprogram av den typen Ny 
giv representerer handler om sosial kontakt 
og sosial identitet, og omfatter mer enn den 
enkelte rusmiddelmisbrukerens private 
rusproblem. Det legges vekt på å skape nye 
sosiale identiteter som hører til i andre og 
selvvalgte kollektiv eller sosiale nettverk 
enn de rusrelaterte. I denne prosessen ligger 
det også et element av brukerstyring. 
Deltakerne bestemmer selv hva som skal 
være deres rehabiliteringsprosjekt.  
 
Informanter fra den kommunale Rusenheten 
synes ikke å oppfatte Ny giv som en 
nødvendig forutsetning for vellykket 
rehabilitering av rusmiddelmisbruk. 
Rusenheten omtaler Ny giv som ”prikken 
over i-en”, men det er det kommunale 
tilbudet som representerer selve grunn-
forutsetningen for rehabilitering. Dette 
skillet mellom grunnforutsetninger og antatt 
mindre vesentlige forutsetninger for 
rehabilitering kommer også til uttrykk når 
informanter fra Rusenheten omtaler 
aktivitetene rusmiddelmisbrukerne får 
tilgang til gjennom Ny giv som fritids-
aktiviteter. Det blir gitt inntrykk av at 
betydningen av Ny giv ligger i at 
misbrukeren får en hobby. Men hva er nå en 
”fritidsaktivitet”?  ”Fritidsaktivitet” er en 
kulturell kategori uten bokstavlig mening. 
Strengt tatt kan uttrykket bety hva som helst. 
Det er ikke aktivitetens vesen som gjør den 
til en fritidsaktivitet, men ”blikket som ser”. 
Fritidsaktiviteter blir vanligvis assosiert med 
hobbyvirksomhet eller noe en holder på med 
fordi det er tid til overs og fordi man har 
glede av det. Det er et overskuddsfenomen 
som gir rekreasjon. Arbeid er derimot en 
type aktivitet en driver med fordi en er 
avhengig av lønnsinntekt. Og den enkelte 
har moralsk plikt til å skaffe seg lønnsarbeid 



for å forsørge seg selv og ikke ligge andre til 
byrde. Til fritidsaktiviteter er det ikke 
knyttet noen plikt eller arbeidsmoral, men 
fornøyelse (Wadel 1984, 1990).  Men 
rusmiddelmisbrukerne som er involvert i Ny 
giv driver ikke med sine aktiviteter på 
hobbybasis. Det handler ikke om rekreasjon 
fra livet som rusmiddelmisbruker; det er 
snarere snakk om nødvendige virksomheter. 
Gjennom de valgte aktivitetene skal 
rusmiddelmisbrukerne etablere nye 
praksisformer, nye livsformer, nye sosiale 
relasjoner og nye identiteter. ”Fritids-
aktiviteter” er en grunnleggende inadekvat 
benevning på det tilbudet Kirkens Bymisjon 
gir. Den som driver med det må i alle fall ha 
fritid. For de fleste som er med i prosjektet 
er ikke fritid en relevant kategori. Fritid 
krever arbeid, og mange har ikke det. Noen 
er uføretrygdet, andre får sosialhjelp og 
andre igjen jobber på vernet bedrift og 
oppfatter ikke denne jobben som reelt 
arbeid. Skillet mellom arbeid og fritid som 
gjelder for folk som har et lønnsarbeid 
eksisterer knapt for denne gruppen. 
Aktivitetene rusmiddelmisbrukerne blir 
involverte i gjennom Ny giv kan betegnes 
som introduksjon til nye sosiale praksiser. 
Formålet går utover den egne aktiviteten, 
som kan være å lære å lage noe eller tilegne 
seg en spesifikk kompetanse; formålet er i 
enda større grad å skape sosial kontakt og 
integrasjon. Dette gjør nettverks-
rehabiliteringen instrumentell i flere 
betydninger. Den er et instrument for å nå 
flere og andre mål enn de som ligger helt 
konkret i aktivitetene selv. 
 
De offentlige eller kommunale tiltakene som 
gis til rusmiddelmisbrukere er ikke spesifikt 
innrettet mot rusmiddelmisbruk og 
representerer ikke helhetlige tiltak. Det er 
snakk om universelle tjenester og ytelser 
som først og fremst skal tilfredsstille 
grunnleggende behov og som sikrer fysisk 
overlevelse. Rehabiliteringstiltakene er 
tilpasset grunnforutsetningene i sosial-
tjenesteloven og det antallet kroner 
kommunene bruker på denne typen tjenester. 
Politikerne yter også økonomisk tilskudd 
slik at metadonbrukerne skal ha anledning til 

å delta i sosiale sammenhenger. I denne 
rehabiliteringsmodellen er dette likevel ikke 
sentralt og rusmiddelmisbrukeren står alene 
om prosjektet. Representanter for det 
byråkratiske systemet sier: ” vi kan ikke 
være mentorer for rusmiddelmisbrukerne”. 
Det byråkratiske systemet påtar seg ikke 
ansvar for sosial nettverksbygging. 
 
Den byråkratiske rehabiliteringsformen og 
den nettverksbaserte rehabiliteringsformen 
er ikke gjensidig utelukkende. Det ville for 
eksempel være utenkelig å yte rehabilitering 
uten å ivareta behov som må oppfylles for å 
sikre overlevelse. Deler av det byråkratiske 
rehabiliteringsprogrammet er derfor 
livsnødvendig. Men det sørger samtidig for 
vedvarende marginalisering av misbrukere 
under rehabilitering. Det er som om det ikke 
vil slippe rusmiddelmisbrukeren under 
rehabilitering helt ut av det tvangs-
fellesskapet rusmiddelmisbrukeren tilhører.  
Mange blir sysselsatt i bedrifter spesifikt 
tilrettelagt for marginaliserte grupper, og der 
arbeidstider og arbeidsoppgaver er 
organisert ut fra ideer om hva slike 
mennesker passer til å gjøre eller i stand til å 
gjøre (Olsen 2003). Det kan være gode 
grunner til å gjøre det slik; blant annet er det 
slik at en rekke bedrifter ikke ønsker å 
ansette personer med en problematisk 
bakgrunn. Men flere av våre misbruker-
informanter sier at de ikke vil arbeide i 
vernede bedrifter fordi ”man får ikke 
ordentlig lønn for det er ikke ordentlig 
arbeid, og jeg vil ha et ordentlig arbeid slik 
at jeg kan forsørge meg selv”. Siden 
ansvaret for sosialt liv og nettverksbygging i 
stor grad er lagt på den enkelte rusmiddel-
misbruker og de sosiale tilbud som rettes 
mot dem er spesifikt tilrettelagt for 
marginaliserte grupper er det grunn til å anta 
at det sosiale og integrasjonsmessige 
aspektet av rehabilitering ikke er et prioritert 
område i det byråkratiske rehabiliterings-
programmet. Derfor kan denne 
rehabiliteringsformen heller ikke regnes som 
helhetlig. Det integrasjonsmessige aspektet 
ved rehabiliteringen blir privatisert og 
rehabiliteringen synes å ta form av en 
forflytting fra å tilhøre en type marginalisert 



gruppe til medlemskap i en annen; fra 
rusmiddelmisbruker til rusmiddelmisbruker 
under rehabilitering. 
 
Rusmiddelmisbrukere under rehabilitering 
blir plassert i boligkomplekser hvor det bor 
mange som enda er aktive rusmiddel-
misbrukere. Samtidig krever det 
byråkratiske rehabiliteringsprogrammet at 
rusmiddelmisbrukere under rehabilitering 
bryter enhver form for kontakt med sitt 
tidligere rusmiljø. Det kan virke paradoksalt 
at personer som blir oppfordret til å unngå 
sitt gamle miljø får hjelp av det kommunale 
apparatet til å bli plassert midt i det. Den 
som ikke aksepterer eller tar sjansen på å bo 
i slike omgivelser må skaffe seg bolig på 
egen hånd. Også på denne måten blir 
rehabiliteringen gjort til et individuelt 
prosjekt som den enkelte klient i stor grad 
står alene om. 
 
 
 

Rehabilitering og etablering av nye 
praksiser 

Dataene våre viser at det er særlig tre 
problemområder informantene bærer til 
torgs i sine beretninger om hva det 
innebærer å forlate rusmiljøet. Det ene 
omhandler ensomhet, det andre 
marginalisering og det tredje identitets-
arbeid. Ensomheten kan motarbeides ved å 
oppsøke andre mennesker og aktivisere seg 
selv. Våre data viser at aktivitetene 
misbrukerne har deltatt på gjennom Ny giv 
har skaffet dem viktige sosiale forbindelser. 
Deltakerne ble via aktiviteter kjent med 
mennesker som ikke har tilknytning til 
verken rusmiljøet eller det profesjonelle 
hjelpeapparatet de møter på kommunens 
sosialkontor eller Kirkens Bymisjon. Dette 
betyr at deltakerne i Ny giv har fått flere 
såkalte ”nykterne” å si hei til. Det er flere å 
snakke med, men de færreste har fått flere 
nære venner. Men ved å ta fram maler-
penselen eller fotomontasjen ledes 
oppmerksomhet vekk fra fornemmelsen av 
ensomhet og savn av et nært sosialt miljø. 
En av informantene sier at ”… når jeg 
driver med … så har jeg noe å holde på med 

og jeg kjenner at jeg koser meg selv om jeg 
er mye aleine…”. Aktiviteten gir med andre 
ord tiden et innhold som gir mening.  
 
Aktivitetene som tilbys gjennom Ny giv er 
ikke spesifikt tilrettelagt for rusmiddel-
misbrukere. Introduksjonskurset i 
prosjektets første fase vil være likt for 
enhver som vil bli kjent med et nytt 
instrument eller tilegner seg en ny ferdighet. 
Aktivitetene og menneskene som driver med 
dem er heller ikke særegne i seg selv; tvert i 
mot er de ”vanlige”.  Man kan derfor få 
inntrykk av at den introduksjonen til sosiale 
aktiviteter som foregår gjennom Ny giv er 
mer ”normaliserende” enn sysselsetting i en 
bedrift for marginaliserte grupper.  
 
Deltakerne i Ny giv oppfatter rehabilitering 
som normalisering. Det vil si at de ønsker, 
som en sa, ”å bli som vanlige folk”. 
Samtidig erkjenner flere at det kanskje ikke 
lar seg gjøre på en fullstendig måte.  Det kan 
tenkes at flere aldri kan leve helt uten 
metadonbehandling. De ønsker likevel å bli 
”vanlige” i den forstand at de ønsker å få 
venner som er ”nyktern” og som de kan 
dyrke sine interesser sammen med. Sterkt er 
også ønsket om ”vanlige” arbeidskollegaer, 
sertifikat og en bil som vil gjøre dem i stand 
til å komme seg rundt. Ønsket om egen 
bolig, og en inntekt som gjør det mulig å 
forsørge seg selv og ungene sine på en 
anstendig måte står også høyt.  Disse 
ønskene uttrykker hva våre informanter 
mener utgjør en normal hverdag, og det er 
dit de ønsker seg med sin rehabilitering. Til 
dette store rehabiliteringsprosjektet gir de 
uttrykk for at de trenger både Metadon og 
hjelpen de får av kommunen, men de trenger 
også sosial nettverksrehabilitering.   
 
Et prosjekt som Ny giv kan også 
representere visse utfordringer. 
Rehabiliteringsformen legger til rette for at 
den enkelte skal ut av sitt kjente nettverk og 
sin rusidentitet. Dette kan være risikabelt, 
men risikoen er verken skapt av Rusenheten 
i kommunene eller Ny giv. Risikoen ligger i 
det å skulle skifte nettverk og identitet. 
Avvenningsfasene som 



rusmiddelmisbrukere under rehabilitering 
går igjennom kan med Victor Turner (1969) 
kalles liminalfaser eller overgangsfaser.  En 
rusmiddelmisbruker som er under avvenning 
eller rehabilitering er på mange måter i en 
liminalfase. Mange samfunn er opptatt av 
overgangsfaser og etablerer således også 
overgangsritualer for å verne om personer 
som er i liminale posisjoner. Liminalfaser er 
preget av manglende strukturer og ordninger 
og er dermed risikable for den som er i 
liminale posisjoner. Problemer oppstår 
derfor lett i slike faser. Det er lett å miste det 
sosiale og personlige fotfeste. Overgangen 
til et rusfritt liv byr på mange utfordringer 
for en rusmiddelmisbruker. Disse 
utfordringen handler blant annet om at 
etablerte strukturer går i oppløsing. Ikke 
minst gjelder dette bortfallet at den totale 
rusinstitusjonens strukturer. Mange sliter 
med ensomhet når de forsøker å leve uten 
sitt tidligere nettverk av rusmiddel-
misbrukere og noen oppsøker sitt gamle 
miljø i mangel på noen å snakke med, være 
sammen med og oppleve fellesskap med. 
Noen ”spekker ”i slike møter. I disse 
overgangsfasene søker rusmiddel-
misbrukerne etter nye identiteter. Hva de 
makter å etablere av identiteter og nettverk 
avhenger av hvilke sosiale sammenhenger 
og aktiviteter de blir involverte i. Det krever 
igjen etablering av sosiale strukturer og det 
synes som om nettverksprogrammet 
anerkjenner at det er i liminalfaser at nye 
praksiser kan og må etableres for å erstatte 
gamle. 
 
 
 
Avslutning 
Vi har undersøkt to typer av 
rehabiliteringsprogram. Den ene praktiseres 
av den kommunale Rusenheten og er kalt 
byråkratisk rehabilitering, den andre 
praktiseres av Kirkens Bymisjon og er en 
nettverksrehabiliterende form. Dette er ikke 
gjensidig utelukkende rehabiliterings-
program og rusmiddel-misbrukerne som vi 
har møtt tok del i begge. Vi kan i og for seg 
tenke oss rehabiliteringsprosessen i et 

nettverksperspektiv der de kommunale 
tilbud er en aktør, Kirkens Bymisjon eller et 
tilsvarende nettverksprogram en annen og 
metadonbehandling en tredje (i denne 
sammenhengen er metadonbehandlingen 
egentlig en del av den kommunale 
rehabiliteringen). Ingen av dem synes å 
kunne stå alene. 
 
Det byråkratiske rehabiliteringsprogrammet 
er profesjonelt og institusjonelt regulert. 
Tradisjonelle tolkninger av Lov om sosiale 
tjenester og øvrige byråkratiske prinsipp 
setter grenser for hva rehabilitering kan 
være. Den byråkratiske rehabiliterings-
formen flytter rusmiddelmisbrukeren fra en 
marginalisert gruppe til en annen når den 
aktiviteten de får tilgang til foregår i vernede 
bedrifter der også andre marginale grupper 
har sin halve jobb. Dette er kanskje den 
eneste mulige måten å skaffe jobb til dem 
på, men den blir ikke mindre 
marginaliserende av den grunn. Det 
byråkratiske programmet er også 
inkonsekvent og paradoksal fordi det tilbyr 
bolig til rusmiddelmisbrukere under 
rehabilitering i et nabolag der mange er 
aktive rusmiddelmisbrukere og hvor 
rusmidler brukes og omsettes. Fotografering, 
som ellers kunne erstattet rusrelaterte 
aktiviteter, blir oppfattet som en 
fornøyelsesorientert fritidsaktivitet og ikke 
som en mulig erstatning for tidligere 
rusrelaterte praksiser. Det er mulig at de 
alvorlige liminalitetsproblemene 
rusmiddelmisbrukere under rehabilitering 
står overfor er erkjente innenfor det 
byråkratriske opplegget, men ingen tiltak er 
rettet mot det. Nettverksprogrammet legger 
hovedvekten på nødvendigheten av og 
behov for aktivitet, kunnskaper og noe å 
snakke med noen om. Det nettverksbaserte 
rehabiliteringsprogrammet har som formål å 
hjelpe rusmiddelmisbrukeren under 
rehabilitering til å bryte kontakten med sitt 
tidligere nettverk, overvinne liminalitets-
problemene, bygge nye identiteter, finne 
veier inn i nye kollektiver og skape nye 
sosiale strukturer. Til dette gis det tilgang til 
aktiviteter og dermed praksisfelt som kan 
tilføre rusmiddelmisbrukeren nye 



kunnskaper, nye ferdigheter og lede 
vedkommende inn i nye sosiale miljø med 
muligheter for å stifte nye bekjentskaper.   
 
Mye av rehabiliteringen på rusområdet 
synes å være sterkt preget av en form for 
”mentalisme”. Det blir lagt vekt på at 
rusmiddelmisbrukerne må være motivert for 
rehabilitering, bevisst på hva som kreves og 
ha vilje til selv å ta styringen over eget liv. 
Dette krever personlige og individuelle 
ressurser og som en på Rusenheten uttalte 
”virkelig sterk vilje”. Vurderer man 
rehabilitering i lys av et praksisperspektiv 
tar dette seg annerledes ut.  I følge et slikt 
perspektiv må brukeren skape sine egne 
motiv, sine egne interesser og prioriteringer 
gjennom sosiale praksiser og kontakt med 
praksisfelter eller livsformer. Det er når 
brukeren blir involvert i at disse at motivene 
blir skapt. Det er her nettverks-
rehabiliteringen har sin styrke. Det er en 
rehabiliteringspraksis som ikke har 
motivasjon og vilje som utgangspunkt, men 
som mål som blir til gjennom praksiser. 
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