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Den tvetydige omsorgen 

 – mellom veldedighet

og solidaritet

Lærernes hus, Oslo 5.–6. mars 



Den tvetydige omsorgen  
–  mellom veldedighet og solidaritet 

Program 5. mars

09.00–10.15  Ledelse - når omsorg produserer utenforskap 
  Kjell Ribert

10.30–11.45  Vi og de – den besværlige omsorgen. Om omsorg, profitt og 
  veldedighet  
	 	 Henrik	Syse,	filosof	 
	 	 Torhild	Kielland,	rådgiver,	Fagrådet,	Rusfeltets	hovedorganisasjon																												
                                                                     
11.45– 12.45  Lunsj

12.45– 14.00  ”Han får det værste fram i mig” – om omsorg og avmakt
                            Anette Holmgren, psykolog

14.00–14.30		 Kaffe

14.30–15.45   Omsorg som motkultur
  Unn Irene Aasdalen, rektor, Nansenskolen                  

15.45–1600  Avslutning av dagen

Program 6. mars

09.00–10.15  Omsorg som etisk fordring
	 	 Odin	Lysaker,	filosof

10.30–12.00  Hva mener vi med menneskerettigheter når livet er kommet på 
  kanten av stupet? Utfordringer for meg som pårørende og terapeut  
	 	 Tore	Frost,	filosof	
	 	 Petter	Andreas	Ringen,	overlege	ved	OUS	og	forsker	

 12.00–13.00  Lunsj

13.00–14.15  Tabubelagte tilstander hos barn; balansen mellom omsorg 
  og overbeskyttelse 
  Trond Diseth, psykiater

14.15–14.45		 Kaffe

14.45–15.45 Omsorg som maktutøvelse/mellom makt og avmakt  
																 Lene	Cathrin	Hansen,	barnehagelærer	og	forfatter

15.45–16.00 Avslutning



     Om foredragsholderne

Trond H. Diseth er avdelingsover-
lege	og	professor	dr.med.	ved	
Psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, 
Barne- og ungdomsklinikken, Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet 
og Universitetet i Oslo. Diseth har 
over	25	års	klinisk	og	forsknings			

					erfaring	med	utredning,	behandling	og	oppfølging	av	
     alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge.

Tore Frost er emeritert universitets- 
lektor	i	filosofi	ved	UiO.	Frost	har	i	
en	menneskealder	fulgt	utviklingen	
innen det psykiske helsevern både 
som	foreleser	ved	spesialist-
utdanningene	og	som	pårørende.

Lene Chatrin Hansen er barne-
hagelærer,	forfatter.	Hun	er	leder	for	
“Jeg	ser	deg-kampanjen”	og	fag-	
og	erfaringsformidler	for	www.styd.
no.	Hun	er	fan	av	gode	barndommer	
og	jobber	for	at	voksne	skal	være	
voksne,	og	for	at	barn	skal	få	

                                         være barn.

Anette Holmgren	er	direktør	for	
det	private	efteruddannelsesinsti-
tuttet DISPUK i Danmark. Holmgren 
er psykolog, underviser og tera-
peut.	Hun	har	skrevet	flere	bøker,	
bl.a.	”Terapifortællinger”	(2008).

Torhild Kielland er rådgiver i 
Fagrådet	–	Rusfeltets	hoved-
organisasjon.	Hun	har	erfaring	fra	
både kriminal- omsorg, kommunal 
rustjeneste, spesialisthelsetjeneste 
og kompetansesenter-rus. 

Odin Lysaker er	filosof	og	 
professor	ved	Universitetet	i	
Agder. Han jobber særlig innen 
etikk,	politisk	filosofi	og	sosial-
filosofi.

Petter Andreas Ringe er  
psykiater, PhD. Avdelingsoverlege 
og	forsker	ved	Klinikk	psykisk	helse	
og avhengighet. Han har sitt hoved-
forskningsområde	innen	psykose-	
lidelser. Ringe er medlem av Utvalg 

	 	 										for	grunnlagsproblemer	i	Norsk	
	 	 										psykiatrisk	forening.

Kjell Ribert er	konfliktmegler	
MMCR,	og	har	også	bakgrunn	fra	
antropologi, lingvistikk og peda-
gogikk. Han arbeider med språk-
tilegnelse, relasjoner mellom 
mennesker, ledelse, kommunikasjon 
og	konflikter.	Han	har	utviklet	et	

									mentorprogram	for	integrering	av	minoritets-	
         språklige, deres kollegaer og ledere.

Henrik Syse er	filosof	og	arbeider	
som	seniorforsker	ved	Institutt	for	
fredsforskning	(PRIO)	og	professor	II	
ved	Bjørknes	Høyskole.	Han	har	
skrevet	flere	artikler	og	bøker	om	
bl.a.	etikk,	tro,	konflikt	og	filosofi.	
Han	er	for	tiden	nestleder	i	Den	

            norske Nobelkomité. 

Unn Irene Aasdalen	er	rektor	for	
Nansenskolen Norsk Humanistisk 
Akademi på Lillehammer. Hun  
underviser i internasjonal politikk 
og kunsthistorie, og er Ph.D. i 
filosofi.	Hennes	særinteresser	er	
italiensk humanisme og politisk 

											filosofi,	og	i	dagens	politiske	debatt	er	det	skole-											
           politikk og sikkerhetspolitikk. Hun var tidligere 
											journalist	og	redaktør	i	norsk	presse.

Påmelding:  
www.udf.no 
kurs@udf.no 

 



UTENFORSKAP 2018
Den tvetydige omsorgen  
–  mellom veldedighet og solidaritet

Omsorg	er	en	grunnleggende	forutsetning	for	all	menneskelig	
eksistens. Omsorg handler om hvordan vi tar vare på hverandre. 
Men	er	omsorg	alltid	godt?	Kan	omsorg	fra	“gode	hjelpere”
føre	til	avvmakt,	hjelpeløshet	og	ytterligere	krenkelse? 
Hvordan realiserer vi den gode omsorgen?  

Velkommen	til	konferansen	Utenforskap	2018,	der	
disse	helt	sentrale	problemstillingene	blir	drøfet.

Foredragsholdere er Kjell Ribert, Henrik Syse,  Anette 
Holmgren, Unn Irene Aasdalen, Odin Lysaker, Tore Frost, 
Petter A. Ringen, Trond Diseth og Lene Cathrin Hansen..

MER INFORMASJON OG PÅMELDING 

Tid:  5.-6.mars 2018
Sted: Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo
Pris:  2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre)

Bindende påmeldingsfrist er 2. februar.

Påmelding:    www.udf.no/kurs eller kurs@udf.no
Kontaktperson:   Brit Adam, 24 14 20 70 

Foto: Ingram


