
Bevisstgjøringsprogram

målgruppe: Innsatte i Kristiansand fengsel. 

Program over åtte kvelder der målet er en bevisstgjøring i forhold til eget cannabis-

misbruk, hvordan det påvirker livet og muligheter for endring.

For mer informasjon: 

Ta kontakt med Annelise Eriksen Rutledal, tlf: 38 12 00 78.

oppFølging

I alle tiltakene er det fokus på oppfølging og at de deltakerne som trenger det, får 

hjelp fra andre instanser. 

opplæring

Hasjavvenning Kristiansand tilbyr andre kommuner og andre interesserte 

opplæring i metoden. Vi håper så mange som mulig vil være med å jobbe på dette 

feltet og utvikle det videre.

For mer informasjon: 

Ta kontakt med Anne- Randi Hanssen, tlf: 97 12 30 69.

E-post: hasjavvenning.kristiansand@kristiansand.kommune.no

Samfunnsmedisinsk enhet/

 Enhet for sosiale og forebyggende tjenester

Hasjavvenning Kristiansand

Oversikt over våre tilbud



Kristiansand kommune har jobbet med hasjavvenning siden 

2005. I 2009 startet vi  Hasjavvenning Kristiansand som har flere 

tiltak rettet mot personer som misbruker hasj.  

 

metode

Metoden bygger på Thomas Lundqvists modell for hasj-

avvenning. Den er basert på de ulike fasene en hasjmisbruker 

gjennomgår når han slutter å røyke hasj og teknikker som 

kompenserer for svikten av de kognitive funksjonene. 

vår egen erfaring har vært med på å forme metoden slik:

•	 Helhetlig tenking rundt deltakeren; miljøet rundt,

 foreldre, venner, skole, fritidsaktiviteter osv.

• Velvære. Det tilbys massasje og akupunktur som kan  

 dempe abstinenser og virke avslappende.

• Forskning. Metoden utvikles i tråd med den nyeste 

 forskningen på området.

• Formidling av håp og muligheter. Fokus på ressurser.

• Tverrfaglighet. Ulike yrkesgrupper fra ulike enheter i 

 kommunen er involvert. Dette gjør at mye og ulik  

 kompetanse samles, noe som kommer deltakerne til 

 gode. 

 
Hasjavvenningskurs

målgruppe: Personer mellom 18 og 30 år med hasj som hoved-

problem, som er motiverte for å slutte. Gruppebasert

Vi følger deltakeren gjennom ulike fysiske, psykiske og sosiale  

faser etter hasjkutt. Kurset holdes to ganger årlig og har plass til 

åtte deltakere. Det går over åtte uker med to-tre samlinger i uka. 

Vi intervjuer deltakerne på forhånd, for å finne ut om de er  

motiverte for å slutte og vil passe inn i gruppen. 

For mer informasjon: 

Ta kontakt med Anne-Randi Hanssen, tlf: 97 12 30 69 

individuelt Hasjavvenningsprogram

målgruppe: Personer under 18 med hasj som hovedproblem, 

som er motiverte for å slutte, eller personer mellom 18 og 30 som 

ikke passer i gruppe.

Tiltaket er tilpasset den enkelte. Det legges til rette for  

foreldresamtaler og for å få deltakeren ut i aktivitet. Deltakeren 

blir intervjuet på forhånd, for å se om motivasjonen for å slutte 

med hasj er tilstede.  

For mer informasjon: 

Ta kontakt med Anne-Randi Hanssen, tlf: 97 12 30 69

kortprogram 

målgruppe: Ungdom som røyker hasj eller er i den nærmeste 

kretsen rundt et hasjmiljø, hovedsaklig ungdomsskoleelever. 

Programmet går over to kvelder. Den første kvelden samles 

ungdom og foreldre for faktainformasjon, råd og veiledning. Den 

andre kvelden er kun for foreldrene. De får mer dyptgående  

informasjon, og det legges til rette for foreldresamarbeid og  

henvisning til hjelpetiltak. Holdes av instruktører i samarbeid med 

politiet.

 

For mer informasjon: 

Ta kontakt med Håvard Berge tlf: 95 19 67 05 
 
 
 

E-post: hasjavvenning.kristiansand@kristiansand.kommune.no E-post: hasjavvenning.kristiansand@kristiansand.kommune.no

THC


