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Kjære leser!
Du sitter nå med verdifulle erfaringer i hånda.
Erfaringer fra de som har tatt grep i livene sine, gjort endringer! Klokskap og kunnskap fra disse er det vi kan lære 
aller mest av og vil være retningsgivende for Hasjavvenning Kristiansands videre arbeid.

I 2005 startet vårt første tiltak i Hasjavvenning Kristiansand, gruppebaserte hasjavvenningskurs. Med ungdom-
melig entusiasme og engasjement planla og gjennomførte fagfolk fra ulike enheter i kommunen og fylkeskom-
munen kurset. Dette var gøy. Dette ga mersmak. Vi ville fortsette.

Vi startet ut fra et ønske om å hjelpe ungdom som sliter med et hasjproblem. Vi hadde kunnskap om ungdom. Vi 
tilegnet oss kunnskap om hasj og om Thomas Lundqvists metode og satte i gang. Og vi gjorde det på vår måte.

Gleden ved å oppleve enkeltindivider som kommer ut av tåka. Gleden ved  å se at det er muligheter og håp. 
Gleden ved å se at det nytter. Alt dette gjør oss begeistret, men også ydmyke.

Som følge av de gruppebaserte hasjavvenningskursene, har nye tiltak grodd fram. Individuelle hasjavvennings-
program, bevisstgjøringskurs i fengsel og kortprogram til utsatte ungdommer og deres foresatte. Samt kurs, opp-
læring og veiledning.

For to år siden laget vi en manual som beskriver metoden og tiltakene våre grundig. Denne brukes i opplæring 
av nye instruktører og kursholdere og skal oppdateres faglig hvert år. En manual er basert på metode. Verktøy og 
kunnskap til de som skal jobbe med dette. Men vi så at vi manglet en bit. Deltakernes historier. De nære rundt 
sine historier. De som har opplevd dette på kroppen. De som vi kan lære aller mest av. Derfor engasjerte vi Eva 
Dønnestad.  For å få tak i deres historier. I forkant, underveis og i etterkant av et tiltak. 

Vi har mange å takke for at arbeidet i Hasjavvenning Kristiansand er kommet dit det er.
Initiativtakerne som startet det hele.
Lederne som har gitt oss frihet og muligheter.
Lundqvist som raust har delt av sin metode.
Sørlandet sykehus, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, som har øst av sin kunnskap.
Alle som har vært instruktører. Entusiastiske. Dyktige. Fleksible. 
Og sist, men ikke minst, alle de vi har arbeidet med. Deres historier kommer her.

På vegne av Hasjavvenning Kristiansand

Anne-Randi Hanssen
Koordinator

Forord
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"Å leve er å velge.
Du står alltid foran valg.
Noe drømmer du om,

noe blir en del av hverdagen.
Noe vil du ha mer av,

noe blir du lei av."
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Gruppebaserte hasjavvenningskurs startet som et 
samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kom-

mune og Vest-Agder fylkeskommune i 2005. En gruppe 
fagfolk innen kommunen og fylkeskommunen ønsket 
å gi et alternativt tilbud til hasjrøykere som ønsket å 
slutte å røyke hasj og som trengte oppfølging for å 
klare seg gjennom abstinensperiodene.

I 2006 ble det bestemt å forankre kursene i samfunns-
medisinsk enhet, Kristiansand kommune. Enheten har 
nå ansvaret for å koordinere kursene i samarbeid med 
enhet for sosiale og forebyggende tjenester.

Vi har pr dags dato gjennomført 12 kurs, et hvert 
halvår. Kursene er et fast tilbud som kjøres to ganger i 
året, dvs. vinter/vår og høst.

METODIKK
Kurset baserer seg på metodikk utviklet av Thomas 
Lundqvist ved Rådgivingsbyrået i Lund,  Sverige, samt 
egne erfaringer og aktuell forskning og kunnskap på 
området.
Kurset fokuserer på cannabisens forstyrrelse av tanke-
funksjonen som brukes for å løse hverdagslige pro-
blemer, og på den abstinensperioden som er   spesifikk 
for cannabis.
Abstinensplagene forsøkes dempet gjennom f.eks  
avspenningsøvelser, massasje og akupunktur.

Kurset går over 8 uker, 2-3 ettermiddager pr uke ( 3    
ettermiddager første uke, så 2 de neste 6 og 1 den siste 
uka). En kurskveld varer i 2 timer.
Gruppen består av 4-8 deltakere. Vi har erfaringer med 
både blandede grupper og rene guttegrupper.

BREDT SAMARBEID
Vi har sett det som svært viktig å rekruttere gruppe-
ledere fra flere ulike enheter slik at flere får et eier-
forhold og god kjennskap til kursene. I tillegg er den 
tverrfaglige ekspertisen viktig og nyttig for deltakerne.  
Gruppelederne får mye kunnskap om rus og gruppe-
ledelse som føres tilbake til egen enhet. I tillegg blir 

enheter knyttet sammen.
En viktig egenskap vi ser etter hos gruppelederne er 
interesse for fagfeltet og lysten til å bidra i dette ar-
beidet. Nye gruppeledere får opplæring i forhold til 
faktakunnskap om cannabis og metoden. 

OM DELTAKERNE
Vi startet å jobbe med aldersgruppen 18 til 25 år. Siden 
kurs 5 har vi økt alderen oppad til 30 år. Alle som øn-
sker å delta må ønske dette selv og være motiverte for 
å slutte med hasj.
Alle må gjennom 1-3 intervjuer for at motivasjon og 
gruppeegenskaper skal kartlegges.  I tillegg blir rus-   
historie (hasj skal være hovedproblem), nettverk, 
skole/jobb, interesser, ressurser osv. kartlagt. Intervju-
ene kan i noen tilfeller også virke som motiverende 
samtaler i og med at de fokuserer på temaene: Hvor-
for vil du slutte med hasj? Hvordan kan du klare det? 
Hva skal til for at du skal klare det? De som utfører 
intervjuene er to fra arbeidsgruppen i Hasjavvenning 
Kristiansand. Dette er ikke nødvendigvis de som skal 
være gruppeledere. 
Intervjuerne forteller også om kurset og hva det inne-
bærer å få plass på et slikt kurs. Man poengterer at 
dette er et kurs. Deltakerne er der frivillig, men har 
også et ansvar for de andre gruppedeltakerne. Kurset 
går over begrenset tid.
Fra kurs 8 innførte vi avtale om sluttdato. Vi ville at de 
som fikk tilbud om kurs skulle sette sluttdato innen 
kurset startet. Dette for å kunne følge deltakerne gjen-
nom de ulike fasene slik kurset er lagt opp til.

Til hvert kurs har vi fått 15-20 henvendelser. Etter       
intervjuene har vi i de fleste tilfellene sittet igjen med 
en gruppe på 4-8 som er aktuelle deltakere. 

MARKEDSFØRING
Vi har markedsført kursene gjennom plakater, visitt-
kort og informasjon til aktuelle samarbeidspartnere 
som fastleger, NAV, sykehuset og skoler.
Vi har også hengt opp plakater på offentlige sted-
er som biblioteket, utesteder og torvet, samt hatt 

Om Hasjavvenning
Kristiansand



7kinoreklame ved Kristiansand kino.
Vi har informert om kursene på kommunens og 
fylkeskommunens intranettsider.
Media har omtalt kursene både i radio, fjernsyn og 
aviser.
Etter hvert som kursene har pågått ser vi at ung-til-
ungformidlingen er blitt den viktigste markedsfør-          
ingen. Nå rekrutteres mange av deltakerne via tidligere 
deltakere.

SLIK KAN EN KURSKVELD SE UT
• Velkommen med mat og drikke (brød, pålegg, frukt,  
 kaffe/te, brus).
• Akupunktur av utdannet sykepleier og akupunktør.
• Runde: Hvordan har du hatt det siden sist? Hva har
 vært utfordrende? Hva har vært bra? Hvordan har
 søvnen vært? Hva med kosthold/spising? Det er
 gruppeledernes oppgave å se til at alle blir sett og
 får si det de har på hjertet.
•  Tema – Hver kveld har vi forberedt oss på et tema,
 f.eks søvnproblemer, sinne, kosthold, følelser, tanker
 om framtiden, identitet, alkohol, seksualitet  osv.
 Mal følges. Tema presenteres og det blir en disku-
 sjon rundt dette.
•  Avspenningsøvelser, andre øvelser.
•  Runde – Hvordan klare seg best til neste gang vi
 møtes? Lage teknikker/strategier. Være konkrete.
 Skrive ned, ta fram neste gang. Hva gikk bra? Hva
 gikk ikke bra? Hva kan du lære av dette?
•  Oppsummering/avslutning.

I den fysiske fasen dvs. de første 1-2 ukene er fokuset 
på fysiske abstinenser. Etter denne fasen går vi over 
i den psykologiske fase og deretter den sosiale. Nå 
økes deltakernes evne til refleksjon og hukommelsen 
bedres. Allikevel er det viktig og nødvendig å være 
konkrete og å gjenta informasjon.
Vi forsøker å bruke ulike hjelpemidler som for eksem-
pel flip-over, PC, tavle, sitater til diskusjon osv. som 
visualiserer og forsterker det vi snakker om. 

Massasje gis på egne kvelder av innleid personale. 
Massasje og akupunktur er en del av vårt velvære-
program. Bakgrunnen for dette er å forsøke å dempe      
abstinenser, indre uro og rastløshet, samt gi deltakerne 
en liten følelse av luksus. 
Deltakerne får gjennomsnittelig 2 massasjetimer i     
løpet av kurset.

De siste samlingene før kursslutt har vi fokus på hva 
deltakerne skal gjøre etter kurset. Det gjelder jobb, 
fritid, venner, familie som kan støtte. For mange er 
det slik at et hasjavvenningskurs kan være starten 
på en lang vei; en prosess. Mange trenger tett opp-               
følging også etter kurset, det være seg av spesialist-
helsetjenesten, enhet for forebyggende og sosiale 
tjenester, fastlege eller andre. 

Ukentlig fyller deltakerne ut BCD (Behavior Check-

list Diary). Denne kartlegger abstinenser og vi bruker 
den aktivt i samtalene for å finne hovedproblemene 
i forhold til abstinenser, i tilegg til å se forbedringer/
forandringer.

Vi har et tett samarbeid med Avdeling for rus –og 
avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus. Flere av 
kurslederne deltar i Cannabisforum Sør. Her får man 
siste nytt av forskning rundt cannabis.

De som har vært og ønsker å være gruppeledere         
inviteres til samlinger to ganger i året der man får fag-
lig oppdatering på cannabis, samt opplæring og vei-     
ledning i gruppeprosesser og kommunikasjon.

Fra 2008 har vi gjennomført etterundersøkelser 6 
måneder etter kursslutt. Denne ser på russituasjon 
i  tillegg til nettverk, jobb/skole, boforhold og evt. 
kriminalitet. Evaluering av kurstilbudet sett i ettertid 
er også et viktig punkt.

INDIVIDUELT HASJAVVENNINGSPROGRAM 
Som følge av arbeidet med  gruppebaserte hasjav-
venningskurs, startet vi i 2007 individuelle hasjav-          
venningsprogram for ungdom under 18 år. Etter hvert 
har vi også startet med dette tilbudet for ungdom 
mellom 18 og 30 som ikke passer i et gruppeopplegg.

Individuelt hasjavvenningsprogram går over 16 sam-
taler. I likhet med de gruppebaserte kursene, følges 
ungdommene gjennom de nevnte fasene og de får 
det samme tilbudet i forhold til velvære. Program-
met følger det samme opplegget som kursene, men 
er da som nevnt individuelt. For ungdom under 18 har 
vi mye samarbeid med foreldre/foresatte. Disse har 
vi egen kartleggingssamtale med, samt at de deltar 
på samtaler i starten, underveis og ved avslutning av 
programmet. Målet er at foreldrene skal få god fakta-     
informasjon om cannabis og vite hva ungdommen 
gjennomgår når han/hun slutter med hasj. Foreldrene 
får  i tillegg mulighet til å kontakte oss på telefon gjen-
nom hele programmet.

En utfordring i forhold til den yngste aldersgruppen 
kan være graden av motivasjon. Det er ofte en stor 
grad av ytre motivasjon som f.eks at mamma/pappa 
forlanger det, de er tatt av politiet og fått en mulig-
het gjennom ungdomskontrakt, kjæresten forlanger 
det osv. 
Ofte er den ytre motivasjonen større enn den indre, 
men erfaringen er at så lenge det er en liten indre moti-
vasjon tilstede, vil denne kunne styrkes gjennom fakta-
informasjon, gjenkjennelse av dette i egen hverdag og 
bevisstgjøring. Slik kan den indre motivasjon økes. Er-
faringen er at ungdom snakker mye seg mellom om å 
slutte med hasj allerede etter et par års bruk. De opp-
lever problemer med skole, arbeid, foreldre, kjærester 
etc. De blir ”parkert” i sin utvikling og drømmene blir 
vanskelige å nå.
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Det har hittil vært gjennomført nesten 100 indi-          
viduelle program i Hasjavvenning  Kristiansand.
Pr. dags dato pågår 13 individuelle program.

KORTPROGRAM
Bakgrunnen for at dette tilbudet ble iverksatt, var et 
ønske om å nå yngre ungdom som ikke hadde etablert 
et kronisk hasjmisbruk, men som var i risikosonen for 
det. Ved å komme inn tidligst mulig, økes sjansene for 
å forebygge problemer knyttet til hasjmisbruk.
Kortprogrammet er rettet inn mot ungdom som enten 
er tatt for hasjbruk eller det er mistanke om dette.

I hovedsak vil et kortprogramtilbud gå via ungdoms-
skolen der for eksempel sosiallærer og helsesøster 
finner de ungdommene som er aktuelle for et slikt 
program. Dette kan være ungdom som er bekreftet 
brukere av hasj, ungdom som går sammen med andre 
som røyker hasj og ungdom som skolen er bekymret 
for i forhold til rus. Skolen og Hasjavvenning Kristian-
sand er ansvarlige for å invitere ungdom og foresatte. 
Kortprogrammet kan være en inngang til å få et indivi-
duelt hasjavvenningsprogram.  

Kortprogram er et tilbud til ungdom og foresatte om 
hva hasj er og hvordan hasjen påvirker oss. Program-
met er ikke et avvenningstilbud, men et faktaorientert 
program som er opptatt av å gi ungdom og foresatte 
informasjon om hasj. Programmet er delt opp i to 
kvelder. Første kveld med ungdom og foresatte sam-
men. Andre kveld kun med foresatte. 

Første kveld:
Via en powerpointpresentasjon gjennomgås kropp-
ens påvirkninger av cannabis, identitet, venner, når og 
hvor ungdom bruker hasj og hvor vanskelig det kan 
være for noen å slutte med hasj. 
Politiet går gjennom hva som skjer dersom ungdom 
blir tatt med hasj og hvilke reaksjoner de må forvente 
seg. Ungdom og foresatte blir oppfordret til å stille 
spørsmål og møtet varer i ca. 2 timer. 
Ungdom som har vanskelig for å slutte med hasj får 
tilbud om individuell oppfølgning.

Andre kveld:
Denne er kun for de foresatte.
Politiet viser hvordan hasj ser ut og de foresatte får 
både ta og lukte på. Det blir vist forskjellig brukerut-
styr og hva man skal se etter på ungdomsrommet. 
Kvelden er preget av dialog med de foresatte og det 
kan gis konkrete råd om hva de bør gjøre dersom ung-
dommen deres ruser seg. 
Det blir også blitt dannet foreldrenettverk. 
Hittil har vi gjennomført 9 kortprogram ved ulike 
skoler.

HASJBEVISSTGJØRINGSKURS I FENGSEL
Det pågår også et prosjekt i Kristiansand fengsel,      
bevisstgjøringsprogram for innsatte rundt eget hasj-
misbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Hasjav-

venning Kristiansand og Kristiansand fengsel og hittil 
har man gjennomført 9 kurs. Disse er gruppebasert og 
går over 8 samlinger, 2 samlinger pr. uke. Temaene i 
dette kurset er nokså like temaene i Hasjavvennings-
kurset og de individuelle programmene, men tilpasset 
i og med at dette ikke er hasjavvenning, men hasj-  
bevisstgjøring i forhold til deltakernes hasjbruk.

RESULTATER 
I både gruppebaserte hasjavvenningskurs og indi-
viduelt hasjavvenningsprogram ligger sluttprosenten 
i forhold til cannabis på ca 50. Dvs at ca halvparten 
av de som starter på disse tiltakene gjennom Hasj-         
avvenning Kristiansand er hasjfrie etter kurs/program-
slutt. I etterundersøkelse av deltakere på kurs, viser 
prosenten omtrent det samme etter 6 måneder til 2 år 
etter kursslutt. Disse resultatene ligger på samme nivå 
som resultater fra program gjennomført ved Maria                                               
ungdom, Stockholm.

ERFARINGER:
-  Cannabis har blitt satt på dagsorden. 
-  Vi har fått tiltak som viser seg å fungere.
-  Mange fra ulike enheter har blitt skolert på problema- 
 tikken rundt cannabis.
-  Flere som jobber med unge og rus har blitt kjent med
 hverandre og hverandres arbeid noe som gjør det
 lettere å ta kontakt ved en senere anledning.
-  Vi har fått bedre informasjon om ”hva som rører seg”
 blant ungdom og rus.
-  Et nærere og tettere samarbeid mellom 1.og 2. linje-
 tjenesten.

Dette er gøy!
Dette er lærerikt!
Dette er spennende!
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TAKKETALE til MODIGE UNGDOMMER
og andre livskjempere
Takk til dere modige unge deltakere i Hasjavvenning Kristiansand som har delt sårbarhet 
og styrke. Tanker og følelser. Erfaringer og klokskap. 

Takk til dere mammaer som har delt kampvilje, livsmot, 
fortvilelse og tips for å gi andre foreldre styrke til å stille 
opp for barna sine.

Takk til dere ledere, samarbeidspartnere, kursholdere, grup-
peledere og andre involverte som kan kunsten å bry dere 
om andre.

Vi vet så lite og tror så mye om hverandre. 
Ved at dere deler erfaringer, får vi kanskje vite litt mer om 
hva som rører seg bak ulike uttrykk, ulik atferd og ulik livsstil. 

Når vi vet litt mer, gjenkjenner vi mer, og forstår litt mer. At 
vi er mennesker som på ulike måter forsøker å finne en plass 
i livet. Finne tilhørighet. Kjenne at vi er gode nok. At det er 
bruk for oss sånn vi er. At vi ikke er alene.

Det siste året har jeg fått møte unge som tidig tar store grep 
i livene sine. Som jobber for å bli kjent med seg selv, bryte 
mønstre, ta egne valg og klare å slutte med å røyke hasj. 
Samfunnet trenger noen av de erfaringene dere har med å 
bygge selvfølelse, tross vanskeligheter.

Jeg har møtt engasjerte voksne som byr på seg selv, gir tele-
fonnummeret til unge de jobber med og tillater seg å bli glad 
i dem.

Jeg har møtt ledere som jobber ut fra en verdi: En unik tro på 
mennesket og menneskets ressurser.
 
Møtet med dere har forandret noe i meg.
Dere åpnet noen rom og gav av dere selv.
De som skal lese, forstår kanskje mer av alt dere deler, om de 
også våger å åpne hjertet sitt litt.

Jeg sender en TAKK i fleisen på dere alle!
Fra journalist og prosjektleder for magasinet InnSett  

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad har skrevet alle        
intervjuene i dette magasinet. 
Hun er skribent, avisspaltist og 
prosjekt- leder med eget foretak 
Øye for ord og har utført opp-
draget for Kristiansand kom-
mune med økonomisk støtte fra 
Vest-Agder Fylkeskommune.
www.oyeforord.no
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TILLITSBYGGE
Trygghet og tillit er grunnlaget for alt arbeid med 
forandringer.  Samarbeidet mellom voksne aktører i 
prosjektet og i forholdet til deltakerne er preget av 
tillit. Dette oppnås ved å gi av seg selv, gi rom til å feile 
og ta ting med det gode. Det legges også rammer for 
arbeidet som er med å skape trygghet for deltakerne.

RESSURSJAKTE 
Kurslederne jakter på ressurser hos deltakerne som 
motiverer til å ta egne valg. De involverte i arbeidet 
jakter på ny kunnskap for å kunne møte deltakerne på 
best mulige måte.

TÅLE
Både samarbeidet og forholdet mellom deltakerne 
og kursledere kjennetegnes ved at man skal tåle det     
verste, tåle virkeligheten, tåle å høre sannheten. Dette 
gjøres ved å anerkjenne og bekrefte den andres virke-
lighetsoppfatning uten å sette seg til dommer over 
den. 

DELE
Kursholdere og deltakere, ulike samarbeidspartnere – 
finner styrke i å dele erfaringer i fellesskap. Det legges 
opp til et klima der man kan dele det man ikke får til, 
og dele de små gleder og mål man klarer å nå.

Her er en liten liste over noen av de verktøyene som 
de jeg har intervjuet mener skal prege kommunika-
sjonen i hasjavvenningskurset, individuelt hasjav-   
venningsprogram, bevisstgjøringskurset - og i indivi-                  
duell veiledning:

ÅPENHET. Kursholderne gir av seg selv, er åpne og 
imøtekommende. De er oppriktige og viser sterke og 
svake sider.

ÆRLIGHET. Kursholderne skaper et rom der deltakere 
og kursholdere kan si det som det er. Der man fort blir 
avslørt om man lyver eller spiller en rolle.

DELTAKELSE. Kursholdere legger til rette for deltakelse 
fra alle. Dette gjør de ved å lytte godt, bekrefte og 

bruke ulike metoder som sørger for at alle får formid-
let erfaringer og ønsker.

HUMØR. Ta ting med det gode og et smil om munnen.

GJESTFRIHET. Ta i mot mennesker som de er, servere 
god mat, bry seg. Velvære gjennom fotbad, meditas-
jon, akupunktur eller annet.

LOV TIL Å FEILE. Om noen sårer hverandre, kan man be 
om unnskyldning. Om noen feiler, ser man heller hva 
man kan lære av nederlaget.

FLEKSIBILITET. Ta det rolig dersom ting ikke går som 
planlagt eller om det skjer noe uforutsett.

Verdier

Kommunikasjons-
verkøy



11

Suksesskriterier

Fallgruver

•  Prosjektet må være bredt forankret i ulike fagmiljø som møtes jevnlig
•  En hovedansvarlig koordinator holder trådene samlet i hele hasjavvenningsopplegget
•  En holder i økonomi og søknader
•  Godt samarbeid mellom alle voksne som er involvert
•  Trygge, troverdige og åpne kursholdere og veiledere med erfaring, lyst, kunnskap. De må ha evne til å bygge  
 tillit og relasjoner, og ikke ta seg selv så høytidelig.
•  De som skal være med må kommunisere godt med ungdom
•  Oppleggets fokus er å bygge selvfølelse og gi kunnskap som istandsetter til å ta egne sunne valg
•  Grundig opplæring av nye kursholdere
•  De involverte i prosjektet gjør mye for å erverve seg ny kunnskap, nye erfaringer og er ydmyke i forhold til  
 andre måter å tenke på enn de selv

•  Voksne som belærer, ikke lytter, ikke slipper til andre
•  Kursholdere som lar egen livssituasjon prege måten man møter ungdommen på
•  Tro at man er ferdig utlært eller ikke kan bli bedre
•  Gape over for mye og for mange. Det kan lønne seg å begynne i det små før man tar nye skritt. 
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”Jo mer jeg røyker, jo mer forsvinner den jeg er. 
Når jeg nå slutter, håper jeg å bli meg selv igjen.”

(Deltaker(23) på Hasjavvenningskurs)
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Da Espen skulle slutte å røyke hasj, måtte han finne 
noe å fylle dette tomrommet med. Han fikk hjelp 

av Hasjavvenning Kristiansand. Lederne der viste at de 
satte pris på meg. 
Dette er det aller viktigste du kan gjøre for et           
menneske som skal forandre noe til det bedre i livet 
sitt: Vis at du har tro på dem. 

Lederne fikk meg til å se hva jeg kunne gjøre for å fylle 
savn og klare å tenke på andre ting. Sier Espen. Han har 
ikke tatt av seg den røde stilige ytterjakka selv om det 
er varmt og godt på helsesøsters kontor. Vi møtes på 
en videregående skole en tidlig høstkveld. 
– Så fint at du har lyst til å dele noen erfaringer, sier 
jeg.
– Jeg gjør alt for å fortelle de som tror det er tøft, at 
det å røyke hasj, kan forandre hele livet til noe dritt 
etter hvert. Når du har røykt en stund, har du alltid 
i bakhodet at du MÅ slutte, at du VIL slutte, sier han 
engasjert og legger den lange lyse luggen bakover og 
ser meg rett i øynene. 

DET DU IKKE KAN SE
– Om jeg kom inn på en videregående skole, ville jeg 
ikke pekt deg ut som en jeg trodde røykte hasj? 
– Det er ikke så lett å oppdage oss ressurssterke som vi 
kalles, ler Espen.  – Folk er naive og tror det er en viss 
type ungdommer som røyker hasj. Folk tror så mye og 
vet så lite. Tror de kan se det på dem. Tror de kommer 
fra dårlig familiebakgrunn. Det er feil. Jeg og flere av 
vennene mine, viser at dette ikke stemmer.
Nå for tiden er det alle slags mennesker fra forskjel-
lige miljøer med ulik status som lar hasjen døyve 
noen av de samme problemene.
– Hvilke problemer kan det være?
– Kjedsomhet, ensomhet, frustrasjon, savn, mener    
Espen.

TRODDE JEG SKULLE DØ
Espen var 14 år første gang han prøvde hasj. Han så 
kameratene bli andpustne og ble redd.
– Jeg trodde jeg skulle dø da jeg tok det første trekket, 
forteller han. – Jeg følte jeg ikke fikk puste. Men jeg 

overlevde jo. Det er først etter en tid at det går opp 
for deg at du er bundet til noe som forandrer person-
ligheten og livsstilen din, forklarer han.

Den første gangen var 4-5 venner samlet i en peise-
stue. – Det er ofte slik settingen er, forklarer han – 
enten med en fast røykegjeng eller alene.
De hadde avtalt på forhånd at de skulle røyke hasj 
denne kvelden. 2 av dem hadde prøvd hasj før. Espen 
tenker litt før han forklarer meg hvorfor han ble med 
på det. 
– Jeg ville prøve å teste grenser. Jeg levde verken trygt 
eller godt og kunne likeså godt teste yttergrensene, 
sier han og fortsetter ettertenksomt: 
Livet blir kjedelig når du ikke gjør noe ut av det – og 
noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hva en 
skal gjøre ut av det. Hva en skal fylle dagene med i 
tillegg til krav og savn og sånn.
Espen har i flere år slitt med søvnproblemer. 

FASADEFAMILIE SOM IKKE VIL SE
– Til å begynne med røykte jeg ofte med venner på 
lørdager. Etter hvert begynte jeg å røyke alene søndag 
kveld for å få sove. Mandag var jeg jo helt blåst, trøtt 
og ukonsentrert. Nattings kaller han den – hasjrøyken 
han tar alene på kvelden for å få sove.
– Hasjrøyken på kvelden er liksom for å få en bra slutt 
på dagen, for at noe skal være godt. Uansett hvordan 
dagen har vært, er det godt å ha noe å se fram til – å 
komme hjem til hasjen som roer meg ned og stenger 
av alle tankene og følelsene.
– Var det ingen hjemme som oppdaget at du forandret 
deg?
– Stefaren min skjønte nok litt, men han slet med  
drikking selv, og moren min dysset det hele ned og så 
på det som en del av ungdommens utprøvinger, smiler 
han med snev av ironi før han forteller om familien sin.
– Familien min er en fasadefamilie som ser vellykket 
ut med gode jobber og store hus og hytter. Men livet 
bak fasaden er kaldt. Moren min giftet seg på nytt med 
en alkoholiker. Familien min har ikke vært nære/varme 
mot hverandre.

Når hasjen blir 
en venn
Hasjen ble en ”støtteperson” - en erstatning for det jeg ikke har fått. Godhet fra et annet 
menneske, forteller Espen som går siste år på videregående skole.

ESPEN(19) HAR FÅTT INDIVIDUELL OPPFØLGING I HASJAVVENNING KRISTIANSAND



15GRUNNENE TIL Å RØYKE
Espen prøver på ulike måter å forklare meg hvorfor 
han begynte og hvorfor han fortsatte å røyke hasj. Han 
mener det er viktig at voksne tør å spørre unge om 
hvorfor de begynner, for da er det kanskje lettere å 
finne løsninger når de ønsker å slutte.
– Jeg har hatt tøffe opplevelser. Jeg mistet faren min 
da jeg var liten. Det at jeg sliter med å få sove, har tatt 
på. Du tyr til det du synes hjelper og gir deg dager du 
kan orke å være i. 

I en liten periode hjelper hasjen, forklarer han. Helt til 
det sier stopp. Helt til han ble tatt for besittelse, og 
fikk ungdomskontrakt. Da fikk han tilbud om kontakt 
med Hasjavvenning Kristiansand – og takket ja. Når vi 
treffer Espen har han vært rusfri i 3 måneder.
– Til nå har dette virket veldig positivt på meg. Selv 
om jeg har hatt et par sprekker, slipper hasjavvennings-
folka ikke taket i meg. Det betyr noe å kjenne at de 
virkelig bryr seg.
Som en bekreftelse stikker en av lederne hodet inn 
et par minutter mens vi sitter og prater. Hun forsikrer 
han med et varmt smil: – Jeg slipper deg ikke med det 
første, i hvert fall.
– Ser du? Det er ikke rart en får lyst til å treffe sånne 
folk. Som er så varme, smiler Espen.

LEDERE SOM BYR PÅ SEG SELV
Espen har fått individuell oppfølging. Han synes det 
har vært lærerikt å få vite mer om hvordan hasj virker 
på hjernen. Hvordan det er mulig å komme igjennom 
abstinenser i løpet av noen uker for så å kunne bli ”seg 
selv” igjen.
– Hvordan blir du møtt av folka i Hasjavvenning?
– Med respekt og forståelse. De byr på seg selv. De 
forteller litt om seg og livet sitt. Det gjør det lettere 
for meg å si noe om meg. Jeg kommer jo for å få hjelp, 
ikke skjenneprekener. De lytter og ”backer” meg. Det 
liker jeg.
Men det viktigste er å bli satt pris på.
Det virker som om de setter pris på meg og det jeg 
sier og den jeg er.

Espen har lært en del av å høre om de ulike fasene, 
de ulike problemene som vanligvis oppstår når noen 
ønsker å slutte. Han har fått høre andres erfaringer.  
Han fyller ut skjemaer når han kjenner sug. Diskuterer 
hva han gjør når han kjenner sug, hva han kan gjøre. 
Ser på sammenhenger og årsaksforhold. Blir trygg. Han 
opplever det befriende å snakke med voksne som er 
direkte og som skjønner.

NOEN Å KOMME HJEM TIL
– Hva trenger du for å klare å leve uten hasj?
– Jeg tror jeg alltid vil være i faresonen for å røyke hasj. 
Det går litt opp og ned med meg, kan du si. Jeg trenger 
i hvert fall noen som kan gi meg godhet, som kanskje 
kan passe litt på meg.
– Hvordan vil du beskrive slik du har det nå?

– Vil ikke si jeg er deprimert, men vil ikke si jeg er 
lykkelig heller.
– Hva savner du i livet ditt, da?
– En god kjæreste. Jeg savner kjærlighet.
– Hva søker du i en kjæreste?
– Trygghet, noen å komme hjem til, noen å gjøre gode 
ting sammen med, å bli satt pris på.
Det jeg har savnet mest i livet mitt er ikke penger, 
muligheter, jobb, skole, men å bli satt pris på.
Jeg ønsker så sterkt å møte en person som ønsker å gi 
meg noe godt og som jeg kan få gi noe godt til.

HENTER MOTIVASJON HOS ANDRE SOM KJEMPER
Espen bekymrer seg for om han klarer å holde seg 
rusfri denne gangen. Håper så inderlig han skal klare 
å komme seg helt fri fra hasjrøykinga. Men han innser 
det kan være en lang vei, han har røykevenner, en livs-
stil som binder han og tviler litt på sin egen viljestyrke. 
Men han vil. Så veldig gjerne.

– Hvordan mobiliserer du for å holde deg rusfri?
– Jeg må ha noe å gjøre. Jeg må ha noe å fylle tiden 
med. Jeg kan ikke gå hjem etter skolen. Jeg styrer unna 
å være for lenge alene hjemme på kvelden slik at jeg 
blir fristet til å ta “nattingsen”. Jeg forsøker å gå med de 
vennene jeg har som ikke røyker. Det er en del venner 
jeg ikke kan stikke innom nå som jeg har sluttet.
– Hva tenker du på for å motivere deg?
– Jeg biter tennene sammen og blir motivert av at det 
er folk som klarer verre kamper enn meg, sier Espen.

”SE, HAN KLARTE DET”
– Hvor er du når du er 30 år, og hvem er du?
– Det har jeg tenkt på. Når jeg er 30, står det et stort 
oppslag på førstesiden av magasinet i Dagbladet med 
tittel i feite typer: ”Se, han klarte det”
Jeg har økonomiutdanning fra USA.
Jeg har familie, en kone som er glad i meg og som jeg 
elsker, jeg har barn og en meningsfull jobb. Jeg vil alltid 
jobbe mye, så jeg må ha en kone som liker det og som 
vet at jeg er glad i henne.

Espen blir sittende å tenke litt før han lener seg fram 
over bordet og sier: – Jeg håper jeg blir en pappa som 
tør å se ungen min i øynene, som tør å se virkeligheten 
i øynene. Jeg synes det er rart ikke mamma gjorde noe 
da jeg kom hjem og var fjern og fnisete. Da stefaren 
min spurte om jeg gikk på dop, og mamma bare dekte 
over.
– Hva kunne hun ha gjort annerledes?
– Hun skulle ha sett barnet sitt i øynene og spurt 
hvordan jeg hadde det. Hun skulle sett på rommet 
mitt, hørt hva jeg forsøkte å si. 
Det er ikke vanskelig å se at et barn ber om hjelp om 
en åpner øynene.
Sier Espen. 18 år. Hasjavvendt med sprekker.  En vanlig 
gutt med framtidsdrømmer.
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Cathrine har en god jobb som hun trives i, men hun 
har røykt hasj daglig i mange år. Hun har kjent på 

hvordan hasjen kan styre hele livet. Hun tok derfor 
kontakt med Hasjavvenning Kristiansand og har fått 
individuell veiledning over en lengre periode.
– Jeg begynner å få kontroll på livet, sier hun stolt. Det 
er vanskelig å se sporene av depresjon og konsentra-
sjonsproblemer som hasjrøykingen i perioder har gitt 
henne.

– Hasjen styrte livet mitt. Jeg måtte hjem etter jobb 
for å røyke. Jeg måtte røyke om kvelden. Jeg har et 
barn og ønsker å være fullt og helt til stede, sier Cath-
rine som innrømmer at hun er sliten av hele tiden å ha 
noe å skjule i møte med familie, venner og arbeidskol-
legaer.

VIL VÆRE RUSFRI MED DATTERA
Hun blir glad av å snakke om barnet sitt, men lei seg av 
å erkjenne at barnet har en mamma som røyker hasj.   
– Hun betyr alt for meg, og det går ikke ut over henne 
direkte. Men etter røyken på kvelden, er jeg jo ikke 
helt meg selv, sier Cathrine oppgitt, før hun henter 
styrke til å snakke videre om dette som berører henne 
sterkt: – Hun blir jo eldre, og jeg vil at hun skal bli kjent 
med meg som den jeg er når jeg ikke røyker. Det gir 
sterk motivasjon til å klare å slutte denne gangen, sier 
hun og retter ryggen.

MISTET LIVSLYST
Den i dag, vitale jenta - vet at langvarig hasjrøyking kan 
gjøre noe med livsmotet.  
– Da jeg røykte som verst, følte jeg til og med at jeg 
ble litt sprø av det. Angsten kom stadig oftere og det 
var på tide å gjøre noe for å få orden på livet mitt, 
forklarer hun.
Hun er innstilt på å klare det denne gangen. Hun vet 
noe om hvor godt det er å være rusfri. For tre år siden 
hadde hun et langt opphold fra hasjen:
– Jeg fikk tilbake kontrollen over livet mitt og ble mer 

meg selv. Et brudd i et forhold førte til at jeg sprakk. 
Du prøver å lege ensomhet med hasj, men blir bare 
enda mer ensom, har hun erfart.
“Det er jo noe av dette jeg øver på i Hasjavvenning: 
Hva skal jeg gjøre når de vonde følelsene kommer?”

ØVER PÅ GODE VALG
– Hasjavvenning Kristiansand funker bra. Lederne let-
er etter det som er bra med deg. De har tro på meg. 
De spør om dagligdagse ting og er direkte, fastslår      
Cathrine.
– De spør hva vi tenker når vi kjenner sug etter å røyke. 
Vi prøver å forberede oss på handlingsalternativer når 
lysten til å røyke blir stor. Det kan være å gå en tur, 
besøke noen, leke med dattera mi eller noe annet. De 
vet at det kan være vanskelig å skulle forholde seg til 
alt som kan være krevende og vondt i livet.
“De utfordrer oss til å sette navn på følelser og det kan 
være litt skummelt, men det er nødvendig for å våge 
livet uten rus.”
– Det er så godt å snakke med kloke mennesker som 
jeg ikke trenger å skjule noe for, sier hun.
Cathrine røykte aldri før jobb og aldri på jobb.
“Det betyr mye for meg å være i jobb, men jeg er 
hele tiden livredd for at noen skal merke mitt skjulte    
problem.”
Det skaper avstand mellom meg og de andre ansatte, 
tror jeg. De merker det kanskje ikke, men når du går og 
skjuler noe hele tiden, så blir det litt avstand, tror hun.

HASJEN DEMPER SAVN
– Hva er det som gjør at det er så vanskelig å slutte?
– Hasjen har vært et selskap i min ensomhet. Å røyke 
demper savn. Det lar meg slippe å tenke og føle den 
store smerten.
– Og hva er den store smerten?
– Hvor alene jeg er med alle svik, med alt det vonde. 
Hasjen får meg til å bli likegyldig til det faktum at en er 
ganske alene med mye. Dermed er det akkurat som om 
det blir lettere å bære den sannheten om livet mitt, 

- Jeg gleder meg til å slippe å ha noe å skjule, sier Cathrine (27) som prøvde hasj første 
gang da hun var 13. Nå vil hun slutte.

Ikke noe å skjule
CATHRINE HAR FÅTT INDIVIDUELL VEILEDNING I HASJAVVENNING KRISTIANSAND.



17sier hun klokt, og forklarer hvordan bivirkningene etter 
hvert blir større enn gleden over å røyke.
– Bivirkningene er at jeg blir frynsete i nervene, for å 
si det sånn.
“Når du har røykt så lenge som jeg, så er selve av-   
hengigheten også et problem. Den sitter i deg som en 
som tar kontrollen og holder deg som slave.”

LUKTET PAPPA
– Da jeg røykte hasj første gang, tenkte jeg at det luk-
tet pappa. Sier Cathrine og forteller om pappaen sin 
som har røykt hasj siden ungdommen. Moren og faren 
flyttet fra hverandre da hun var ganske liten, men hun 
har hele tiden holdt kontakt med begge.
Cathrine var 13 år første gang hun prøvde hasj. Hun 
stod i en garasje med noen guttekompiser, og det hele 
var nokså tilfeldig.
– Jeg røykte ett trekk og falt litt ut en stund. De jeg 
røykte med ble litt redde, men jeg kom meg igjen gan-
ske kjapt, og syntes bare det var spennende. Den gan-
gen, sier hun ettertenksomt.

Til tross for den ganske dramatiske episoden, gikk det 
bare en måned før Cathrine oppsøkte spenningen      
igjen. Denne gangen avtalte fire-fem venner å møtes 
i en kjellerstue for å røyke sammen. Dermed ble det 
røyking i helger og etter hvert flere ganger i uken.

SØKTE TILHØRIGHET
– Har du noen tanker om hvorfor du begynte å røyke 
hasj?
– Jeg har aldri vært en populær type, sier den vakre 
27-åringen som sitter foran meg og snakker med energi 
og kraft.
– Jeg var ikke den snille og søte som alle ville være 
sammen med. Jeg hadde noen venninner, men de   
hadde som regel flere andre. Jeg fant fort tilhørighet 
i den dårlige gjengen. “Jeg lette etter noen som ville 
synes at jeg var god nok.” Jeg ble trukket mot dem som 
jeg kunne slappe av med. Pappaen til den ene kame-
raten min og faren min hadde ruset seg sammen – det 
visste vi. Det oppsto et bånd mellom oss. Vi delte noe. 
Vi hadde noe felles, sier Cathrine ettertenksomt. Hun 
forteller at de ofte var sammen på besøk hos pappa-
ene sine da de var små.
– Vi måtte gå på rommet når det var Dagsrevyen. 
Kameraten min var litt kjappere enn meg og forklarte: 
”Skjønner du det ikke? De røyker hasj nå. Det er derfor 
vi må på rommet.” Vi var vel ikke mer enn 7-8 år da vi 
skjønte det, sier Cathrine og synker litt ned i stolen før 
hun tar en liten pause.

MAMMA SOM LUKKET ØYNENE
Cathrine forteller videre om hvordan det var å bo 
sammen med en mor som ikke ville se hva datteren 
slet med. Som ikke klarte å hjelpe. Som lukket øynene.
– Noen ganger har jeg følt jeg indirekte har skreket det 
ut til henne.
Jeg spurte henne om mye utstyr som jeg trengte for 
å røyke. Hun måtte jo skjønne. Hun kjente jo til sånt 

utstyr fra pappa sin røyking. Men i stedet for å se meg 
i øynene og spørre, gikk hun til og med så langt som 
til å si: ”Cathrine, det er ikke alt jeg behøver å vite.”         
Akkurat som om hun ikke orket å ta inn at jeg røykte 
hasj slik pappa gjorde.
“Egentlig ønsket jeg bare at mamma skulle ta tak i meg 
og holde meg fast.”
Sier Cathrine. Og fester blikket på veggen bak meg.

UTSIDELIVET
– Jeg skjønte tidlig at pappa og røykevennene hans 
var litt på utsiden av samfunnet. Men det var pappaen 
min, og når jeg var med dem, slappet jeg av.
“Det var noe i det utsidelivet som jeg likte. De var av-
slappa og snille med meg.”
Det høres sikkert rart ut, men selv om pappa var 
narkoman, opplevde jeg at jeg kunne være meg selv 
sammen med han og vennene.
– Hva kan det komme av tror du?
– De har ingenting å bevise eller konkurrere om. De 
bare er den de er med de noen ganger, litt mislykka 
liva sine. Det er noe kjent og nakent ved det. Men jeg 
visste allerede fra jeg var 14-15 år at det ikke var riktig 
måte å leve livet på. Det er slitsomt å leve falskt, å 
skulle skjule store deler av livet for andre.
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EGNE BEHOV
På Hasjavvenning jobber vi med å finne fram til hva jeg 
egentlig trenger som alenemamma med full jobb. Jeg 
er ganske alene med mye. Kanskje jeg egentlig trenger 
en ferie – ikke en hasjrøyk? Vi prøver å komme inn til 
behov og finne andre måter å fylle dem på enn ved å 
ruse seg.
– Ja, hva trenger du, da?
– Jeg trenger hvile. Det har vært et hardt liv fordi jeg 
har vært alene om ansvaret for mye. 
Nå viser hun styrke ved å ta tak i livet sitt, slutte med 
røyken som har dempet litt av smerten, og øver på å 
tåle alle følelsene – de vonde og de gode.

BYGGER SELVFØLELSE
Cathrine opplever at samtalene i Hasjavvenning fører 
til at hun blir enda bedre kjent med seg selv. Hun blir 
modigere fordi lederne oppmuntrer henne og har tro på 
henne.
– For hver gang jeg klarer å velge noe annet enn hasj, vok-
ser selvfølelsen og håpet om at denne gangen skal jeg få 
det til. Selv om jeg sprekker, skal jeg ikke gi opp, sier hun 
standhaftig.
Cathrine setter pris voksne mennesker som gir av seg 
selv til dem de jobber med. Jeg har møtt noen slike men-
nesker i livet.
– Helsesøster på skolen min tok meg under sine vinger en 
periode jeg slet veldig. Sånt glemmer man aldri.

Hun får mye ut av samtalen med lederne i Hasjavvenning.
– De viser meg tillit, og jeg snakker 100 % sant om livet 
mitt til dem. Det er vel det eneste stedet noen vet alt 
om meg. Det at sannheten om livet mitt blir sagt et 
sted, føles som et godt utgangspunkt til å klare å slutte 
å røyke hasj denne gangen, smiler Cathrine optimistisk.

RÅD TIL 13-ÅRING
- Hvor er du om ti år?
- Jeg bor litt landlig, er gift, har høyskoleutdanning. Jeg 
er nok litt ledertype, så jeg tror jeg har en lederstilling, 
smiler hun, fornøyd ved tanken.
– Om du møter en 13 åring som har røykt hasj for 
første gang, hva ville du si?
– Jeg ville møtt den personen med respekt og venn-
lighet. Jeg ville lyttet til hva hun eller han hadde å 
si. Så ville jeg sagt klart i fra om hvordan hasj virker 
på hjernen, og hva det kan gjøre med livet hans eller 
hennes.
Unge som vokser opp nå, vet ikke nok om hvordan hasj 
virker på hjernen.
Ødelegger følelseslivet, gir angst og gjør deg sløv. Jeg 
ville oppmuntret han eller henne til å ta egne valg - 
uten å bry seg om hva andre mener. Jeg ville anbefalt 
Hasjavvenningskurs – om det finnes der han eller hun 
bor. Sier Cathrine før hun går ut i den friske høstluften.



Hva har forandret seg 
etter at du sluttet å 
røyke hasj?
”Før dreit jeg i alt”

”Nå har jeg begynt å få følelser igjen”

”Jeg husker bedre”

”Mamma er så glad for at jeg er hasjfri og det gjør 
meg glad”

”Pappa sier han er stolt av meg”

”Jeg får mer med meg”

”Jeg er mer tilstede”

”Jeg føler meg mer opplagt”

”Bedre selvtillit”

”Nå ser jeg alle de fine damene”

”Jeg føler meg sterkere”

”Så godt å slippe alle løgnene”

”Bryr meg ikke om hva andre sier”

”Jeg vet det var en grunn for at jeg rusa meg, men 
vet ikke helt hva. Bare at jeg ville bort fra noe lik-
som”

”Jeg håndterer krangler bedre”

”Det er alltid så mange valg”

”Noen ganger røyka jeg fordi det bare skjedde, noen 
ganger fordi jeg tenkte jeg fortjente det. Så ble det 
bare mer”

”Jeg er så dårlig på å håndtere vonde følelser. Jeg 
røyker de vekk”

”Jeg røyka på kveldene for å lande”

”Jeg føler at jeg er avhengig, at noe styrer meg”

”Da jeg begynte å røke sa jeg til meg selv at det bare 
skulle være sånn av og til. Så ble det hver dag, flere 
ganger om dagen”

”Nå vil jeg ha orden på livet mitt”

”Jeg lette etter noen som ville synes jeg var god 
nok.”

”Det betyr mye å bli tatt på alvor i små ting, slik 
kursholderne gjør.”

”Jeg hadde aldri klart å snakke om de dumme og 
mørke sidene av meg til noen. Men på Hasjavven-
ningskurset sa jeg alt som det var.”

”I gruppene fortalte alle fra sin rusfortelling. Vi 
kunne kjenne oss igjen og lære av hverandre. Alle 
snakket rett fra levra og da tør du det selv også.”

”Det er lett å la seg lure av at det virker som en del 
av dem som røyker cannabis klarer seg bra. Det kan 
se sånn ut den første tiden, men de fleste sliter med 
angst etter hvert. Du blir fjern og kan risikere å ofre 
både vennskap og kjærlighetsforhold.”

”Jeg klarte det! Nå har jeg vært ren i tre år. Ett     
menneske som tar deg på alvor, kan være nok.”

”Når angsten kommer, er jeg vant til å ta en ny blås. 
Hva skal jeg gjøre nå?”

”Jeg er ikke vant til å leve vanlig, prate vanlig, spise 
vanlig. Jeg vet ikke helt hva folk på min alder snakker 
om. Det er rart at jeg som var så god på det sosiale, 
nå er så redd og skjelven når jeg skal treffe folk.”

”Røykingen har forandret meg veldig. Fra å være en 
blid og glad gutt som elsket folk, er jeg blitt en sløv 
fyr full av angst.”

”På kurset snakket vi om følelser på en god måte. De 
andre hørte på det jeg sa. Jeg begynner jo nesten å 
tro at jeg har noe klokt å komme med.”

”Her er det avslappa folk med humor som tar meg 
på alvor.”

”Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten Hasjavven-
ning Kristiansand, faktisk. Ikke rusfri i hvert fall. Det 
beste med opplegget er folka, gruppene og det at 
du ikke må inn i så mange systemer.”

”Når du har røykt lenge, er selve avhengigheten også et pro-blem. Den sitter i deg som en som tar kontrollen og holder deg som slave. ”

”Det er alltid så mange valg”

”Noen ganger røyka jeg fordi det bare skjedde, noen 
ganger fordi jeg tenkte jeg fortjente det. Så ble det
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bare mer”
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”J” eg er så dårlig på å håndtere vonde følelser. Jeg
røyker de vekk”
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”J” eg røyka på kveldene for å lande”

”J” eg føler at jeg er avhengig, at noe styrer me

”Da jeg begynte å røke sa jeg
skulle være sånn av og

j g gyj g gy

ganger om dagen

”Nå vi

å det sosiale, 
nå er så redd og skjelven når jeg skal treffe folk.”

”Røykingen har forandret meg veldig. Fra å væ
blid og glad gutt som elsket folk, er jeg
fyr full av angst.”

”På kurset snakke
andre hør
tro
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Olav mener at måten han ble sett på av deltakerne 
og lederne i Hasjavvenning Kristiansand, har vært 

med å bygge selvfølelse. I dag er han stolt av ikke å ha 
røykt hasj på to år.

Mange ville nok kalt han; ”en kjekk ung mann med 
lun, litt sær humor.” Olav ser fram gjennom den lyse 
luggen og bestiller en kaffe av servitøren på kafeen. 
Dongeribuksa henger på hoftene, og den hvite hette-
jakka ligger kledelig utenpå en rød t-skjorte. Nei, du 
kan ikke se det. Du kan ikke se at han har røykt hasj 
i flere år. Selv om han nå har klart å slutte. Han gjør 
det han kan for at den berømmelige sprekken ikke skal 
gjeste han igjen. Han har fullført studier og har nå en 
deltidsstilling i kulturbransjen som han stortrives med.

RAUSE KURSLEDERE
Det er over to år siden Olav sluttet på hasjavvennings-
kurset hvor han deltok i grupper. Fremdeles holder han 
kontakt med et par av lederne. Nylig var han innom og 
gav dem en blomst.
Jeg har aldri vært borti maken! 
Du glemmer ikke folk som virkelig har brydd seg om 
at det skal gå deg bra. 
Sier han fornøyd. Kurslederne møtte meg på en måte 
som gjorde at jeg for første gang i livet mitt, sa alt sånn 
det var. Dermed ble det lettere å gjøre noe med det 
som var vanskelig. 
– Hva er det de gjør som er så bra?
– Lederne er rause. De tyr ikke til lettvinte løsninger 
som å skrive ut tabletter eller gi svar. De lytter til er-
faringer fra livet og hjelper deg å få troen på at du har 
mye bra i deg også, sier han og legger til at sammen-
setningen av voksentyper også er viktig fordi de treffer 
ulike deltakere. En leder var sprudlende, en var følsom 
og en var mer seriøs og rolig. 

BYGGER SELVFØLELSE
Olav var en del av gruppetilbudet i Hasjavvenning  
Kristiansand. Han har i tillegg fått individuell oppføl-
ging. Han satte pris på måten gruppesamlingene var 
lagt opp.

– I gruppene fortalte alle fra sin rusfortelling. Vi kunne 
kjenne oss igjen og lære av hverandre. Alle snakket 
rett fra levra og da tør du det selv også, mener Olav 
som opplevde at han ble sett på en god måte av de         
voksne lederne av kurset. Tre voksne var sammen med 
fire unge deltakere fra 19 til 27 år gjennom 16 samlinger. 
Han  likte at gruppene ikke var større - siden han vet at 
mange av dem som røyker hasj, sliter med sosial angst.
– Alle brukte god tid på å presentere seg, det skapte 
trygghet. Vi fikk god mat. De kjøpte til og med det vi 
antydet at vi likte. Det betyr mye å bli tatt på alvor i 
små ting.  Det er ikke ofte du har gode måltider når du 
røker hasj, sier Olav som også fikk mye ny informasjon 
om hvordan cannabis virker på hjernen, om abstinens-
er og hvordan han kunne klare å ta andre valg enn å 
røyke når suget kom. 

Olav syntes det var bra at man ikke skal skrive seg inn 
i noe, registrere seg i et system. – Det er så åpent. Det 
er ikke behandling, men et kurs. De kaster ballen til 
oss. Vi må ta ansvar. De fikk oss til å begynne å bry 
oss om oss selv igjen. Vi fikk fotbad og massasje. Jeg      
klippet håret. Vi bygger selvfølelse, og det er også en 
del av det å bli seg selv igjen, understreker Olav.
Kulturarbeider Olav synes de to første ukene uten hasj 
var ille.
– Men så ble jeg klarere i hodet og kjente at jeg          
begynte å bli meg selv igjen.
Og det var faktisk ganske godt, smiler han lurt. 

UTVIKLET ET DOBBELTLIV
Olav vokste opp med foreldre som ville ham vel, men 
han beskriver seg selv som en veldig lukket type som 
var mye alene.
– Jeg har aldri hatt lett for å si ting som de er. Aldri 
hatt lett for å innrømme feil, vise nederlag eller si hva 
jeg mener til foreldrene mine. Jeg utviklet tidlig et 
slags dobbeltliv. Foreldrene mine fikk se fasaden; den 
snille, rolige, pliktoppfyllende gutten som fikk gode 
karakterer. Men de fikk ikke se noe av han som begikk 
innbrudd, som kjedet seg og hadde behov for å teste 
grenser.

Et sted 
å snakke sant
– Jeg hadde aldri klart å snakke om de dumme og mørke sidene av meg til noen. Men på 
Hasjavvenningskurset sa jeg alt som det var, sier Olav (25).

OLAV HAR DELTATT PÅ HASJAVVENNINGSKURS.



21Det var vanskelig å leve med at jeg gjorde mange 
dumme ting, samtidig som foreldrene mine bare 
trodde jeg var snill.
 Det kommer ikke noe godt ut av å utvikle to liv – ett 
i det skjulte, og ett som familie og venner får vite om. 
Akkurat som om hasjen ble en del av, og en fortset-
telse av, det hemmelige livet som de ikke kjente til, sier 
Olav og tar en slurk av kaffen.

SÅ TILFELDIG INFO OM KURSET
Olav røykte hasj for første gang da han flyttet i kollek-
tiv og begynte å studere. I flere år røykte han jevnlig. 
Ett år gikk han konstant med cannabis i kroppen. 
– Det er lett å la seg lure av at det virker som en del 
av dem som røyker cannabis klarer seg bra. Det kan 
se sånn ut den første tiden, men de fleste sliter med 
angst etter hvert. Du blir fjern og kan dermed risikere 
å ofre både vennskap og kjærlighetsforhold, sier Olav 
og tar den siste slurken av kaffen. 

Han forklarer hvordan alt etter hvert handler om å få 
tak i hasj.  Hvordan han endte opp med bare røyke-
venner som han ikke hadde en eneste vanlig samtale 
med. Han forteller med stort alvor om hvordan han 
mistet ei jente han var veldig glad i på grunn av hasj-
røykingen. Tilfeldig eller ikke tilfeldig, kom han over en 
informasjonslapp om Hasjavvenning: – Her stod det 
om   Hasjavvenningskurset. Jeg ringte nummeret som 
var oppgitt der, for jeg ønsket virkelig å slutte.
- Jeg klarte det. Nå er jeg rein, sier den unge mannen 

som har ambisjoner om å bli romanforfatter.
En lapp, en telefon, et kurs, ett menneske som tok 
han på alvor. Forandret alt.

OLAVS HILSEN TIL ALLE SOM VIL 
ARBEIDE SOM LEDERE I HASJAV-
VENNING

Til dere som skal jobbe med avvenning. Dere må 
ikke drive selvrealisering eller sette for store mål. 
Vi blir glad om vi når små mål. Dere jobber med 
personer. Om de har meldt seg på frivillig, vet 
de hva som er problemet. Jeg tror - selv om det 
tar lang tid, og kan kreve lang oppfølging - vil det 
være verdt strevet, for dere, men mest for dem 
selv. Selv om dere kan få kjeft en dag, vil de nok 
angre på at de glefset. Det tar lang tid. Selv om de 
ikke blir reine etter fullført kurs, vil de alltid bære 
med seg kunnskapen og vennligheten fra dere, så 
det er viktig at dere gir dem en god erfaring. Jeg 
tror de vil finne ut av det. Bare husk at vi ikke er 
pasienter. Vi er ikke misbrukere. Vi er individer. 
Som du er bare deg. Vi er medborgere.

røykingen. Tilfeldig eller ikke tilfeldig, kom han over en
informasjonslapp om Hasjavvenning: – Her stod det
om   Hasjavvenningskurset. Jeg ringte nummeret som
var oppgitt der, for jeg ønsket virkelig å slutte.
- Jeg klarte det. Nå er jeg rein, sier den unge mannen

OLAVS HILSEN TIL ALLE SOM VIL
ARRBEIDE SOM LEDERE I HASJAV-
VENNING

Til dere som skal jobbe med avvenning. Dere må 
ikke drive selvrealisering eller sette for store mål.
Vi blir glad om vi når små mål. Dere jobber med 
personer. Om de har meldt seg på frivillig, vet
de hva som er problemet. Jeg tror - selv om det 
tar lang tid, og kan kreve lang oppfølging - vil det
være verdt strevet, for dere, men mest for dem 
selv. Selv om dere kan få kjeft en dag, vil de nok 
angre på at de glefset. Det tar lang tid. Selv om de
ikke blir reine etter fullført kurs, vil de alltid bære 
med seg kunnskapen og vennligheten fra dere, så 
det er viktig at dere gir dem en god erfaring. Jeg
tror de vil finne ut av det. Bare husk at vi ikke er 
pasienter. Vi er ikke misbrukere. Vi er individer. 
Som du er bare deg. Vi er medborgere.
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Jeg er ett menneske, med en av mange fortelling-

er. Jeg vokste opp i en bygd der alle kjente 

alle. I trygge omgivelser. Bodde i et stort hus 

med foreldre som fortsatt er gift. De har begge   

universitetsutdannelse. De tok familien med ut på 

turer hver søndag uansett vær. Jeg var flink på 

skolen. Med beste eksamensresultater da jeg gikk ut 

av tiende. Jeg kunne oppnå det jeg ville. 

HVORFOR BEGYNTE JEG MED RUS?

Jeg flytta ut da jeg begynte å studere på høy-

skolen. Bodde i kollektiv med to kamerater. Vi var 

frie. Kunne gjøre det vi ville uten å være under 

oppsyn. Det var spennende. Tilfredsstilte opp-

vigleren i meg, jeg har alltid vært en rebell. Ville 

teste yttergrenser. Det var så få tilbud i hjembygda 

da jeg var barn. De eneste tilbudene som ikke var 

innen idrett eller bedehusaktiviteter, var 4H. Da 

jeg flytta til et mer sentralt område, kunne jeg 

bruke tida på andre ting. Helst mer interessante 

aktiviteter. Kunne få en sosial omgangskrets med 

samme interesser. Var allerede blitt kjent med 

pene jenter på studiet, og interessante kolleger på 

deltidsjobben. 

Jeg husker fortsatt første gang jeg prøvde hasj. 

Jeg visste at de jeg bodde med, hadde prøvd 

det, og røykte av og til. De jobba begge to. Var 

oppegående mennesker. Jeg fikk det ikke til å 

stemme med alle advarslene vi hadde fått mot 

rus på ungdomsskolen. At man kunne bli hekta. 

Jeg spurte han ene mye om hasj, eller om han 

hadde prøvd andre rusmidler. Han utvekslet sine 

erfaringer, og jeg tenkte at det ikke virka særlig 

skadelig. Det var jo tross alt ca 20 % som hadde 

prøvd cannabis. 

DET BEGYNTE MED LATTER

Jeg var akkurat kommet hjem etter å ha vært  

nedom på en kiosk for å få i meg en enkel 

middag. Hadde kjøpt inn cola og leid en film. Vi 

kom inn på temaet om å røyke, og jeg spurte om 

kompisen min hadde noe tilgjengelig. Det hadde han. 

Det gikk ganske raskt. 

Fem minutter etter at jeg hadde spurt, hadde han 

allerede rullet en joint. Han tok noen drag, og ga 

den til meg. Forklarte at man skulle trekke raske 

små drag og holde dem inne lengst mulig for å 

utnytte rusen. Jeg likte den søte smaken, og det 

tok ikke lang tid før jeg så en slags tåke i det 

ytterste synsfeltet. Så begynte jeg å le. Jeg lo 

intenst. Klarte ikke stoppe. Alt kompisen min 

gjorde synes jeg virka rart. Jeg gikk inn på badet 

for å pisse, og det synes jeg var rart, så jeg lo 

av det også. Da jeg først stoppa å le kunne jeg 

høre ekkoet av min egen latter og til og med det 

var morsomt. Så jeg lo av det også. Jeg lo meg 

faktisk i søvn den kvelden.

RØYKTE TRE UKER I STREKK

Ei uke seinere tenkte jeg tilbake på opplevelsen. 

Det gikk jo fint. Jeg var ikke avhenging. Trengte 

ikke å gjøre det mer. Så fikk jeg en melding 

av kompisen min: ”Blir du med å røyke i dag? 

Må feire at det snør”. Og ettersom jeg ikke 

var ”avhengig” tenkte jeg: hvorfor ikke? Da jeg 

kom hjem hadde han og kompisen med kjøpt inn 

20 gram. Vi røykte tre uker i strekk. Det var 

spennende, men jeg lo ikke like mye. Etter hvert 

gjorde vi ikke stort annet enn å røyke og se film    

sammen. Vi prata mindre og mindre. 

BEGYNTE PÅ HASJAVVENNINGSKURS

Jeg fikk nok og begynte på hasjavvenningskurs. 

Hadde sett en plakat om det, og ei venninne 

oppfordra meg til å prøve det ut. De la fokus på 

en prosess, å ta et skritt om ganga. Jeg var så 

innstilt på å klare det med en gang. Ville jo det. 

Jeg er jo en flink gutt. Og jeg skulle begynne å 

trene, tenke karriere. Og bli voksen. 

Det gikk greit på avvenningskurset. Vi fikk mat. 

Utvekslet erfaringer og så grafer over hvor lenge 

hasjen var i oss. Vi ble oppfordret til å gjøre 

ting, unne oss noe, noe sunt. Fra å klippe håret, 

ta fotbad, til å seile. Vi var ute med en seilbåt 

en av kurskveldene. Til Grønningen fyr og tilbake. 

Det var deilig å seile, og jeg klatra ut på en mast 

foran båten, så bølgene forsvinne under meg. Jeg 

tenkte at om jeg faller nå, kan det gå galt. Men 

det var så spennende og jeg var så trygg og så 

klar. Alt var tilrettelagt. Motivasjonen og apparatet       

rundt meg fortalte meg at jeg kunne gjøre alt. Alt. 

Jeg var jo et menneske med muligheter, individu-

Olav dypper pennen
OLAV (23) FORTELLER HER MED EGNE ORD NOEN AV SINE ERFARINGER. OM Å RØYKE CANNABIS. OM Å 
SLUTTE Å RØYKE CANNABIS.



23ell. Og jeg ville gjøre masse. Bare glemte det med 

prosessen.

Etter to måneder tok kurset slutt. Vi ble invi-tert 

hjem til en av lederene. Spiste tre retters middag. 

Ble holdt tale for. Det var som å bestå eksamen. 

Fikk høre ord, gode ord om oss. 

PÅ KURSET VAR JEG ET MENNESKE

Alt ble så stille etter to måneder. Var overlatt til 

meg selv nå. Det var nå livet skulle begynne. Bodde 

nede i kjellerhybelen, alene. Alle røykekompisene 

hørte jeg lite fra, bortsett fra telefoner fra folk 

som hadde et lite håp om jeg hadde sprukket. At 

jeg hadde peiling. Jeg var fortsatt en av dem. 

En av kameratene, en av røykerne. Og det var 

vel da jeg innså det. På avvenningskurset var jeg 

ikke en klient, pasient, narkoman eller misbruker, 

jeg var et menneske. Hos de gamle kompisene var 

jeg fortsatt en som røyka. En gang røyker, alltid 

røyker. Før kurset sa en engang at jeg var som 

Obelix. Jeg var alltid fjern, hadde falt opp i ei 

gryte med bønne som liten. Men på hasjavvennings-

kurset var jeg en person, en ressurs. Og det har 

satt spor i meg.  

SVAKE ØYEBLIKK

Det kom jo et svakt øyeblikk. Jeg sprakk igjen. Alt 

det vonde med å røyke ofte, over lang tid var der 

ikke, jeg var fortsatt ”klar”, det var bare moro, 

og jeg fortsatte. Helt til jeg ville ha hjelp igjen. 

Hadde kontakt med et par av lederne fra hasjav-

venningskurset. De fikk meg til å holde meg igjen, 

fikk sendt meg til behandling. 

ANGST

En dag smalt det. Jeg fikk angst. Jeg har alltid 

slitt med sosiale fobier og milde depresjoner, men 

aldri så sterkt som da. Dette kunne ikke fort-

sette. Jeg gikk inn i meg selv. Måtte få dopet 

ut av kroppen. Tenkte på hva de hadde sagt på 

hasjavvenningskurset. Etter to uker er de verste 

abstinensene over. Etter seks til åtte uker er det 

ute av kroppen. Jeg flytta til et helt nytt sted for 

å studere og bygde rutiner. Sunne rutiner. Møtte 

sunne venner, med like interesser og ambisjoner. 

Gikk turer, leste til eksamen, spilte gitar, skreiv, 

gikk på skolen. Fikk tida til å gå, og den verste 

angsten gikk over. Jeg klarte det. Jeg ble meg 

selv igjen. 

I DAG ER JEG RUSFRI

På dette stadiet av teksten ser jeg at avsnittet 

over kan virke lite troverdig. At jeg nå, per i 

dag, er rein. Jeg kunne sikkert løyet alle leserne 

oppi trynet, jeg er kapabel til det, men om ingen 

tror meg, gjør det ikke noe. For etter den verste 

angsten, innså jeg at det betyr ikke noe. Det betyr 

ingenting hva andre synes om meg, så lenge jeg 

har kontroll på meg, på kroppen min, og delvis på 

tankene mine. At jeg kan ha dårlige dager er greit, 

for de er en del av meg. Meg.

Foto: Gunnar Chr. Otterbech
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Sier Kristian (23) som skal begynne på Hasjavvennings-
kurs få dager etter vårt møte. Han har røykt hasj i 

fem år, og er nå fast bestemt på å slutte.
– Jeg er spent. Jeg har høye forventninger til kurset 
og ikke minst til meg selv, sier den lyse gutten med 
det skeive vennlige smilet som bruker hendene for å 
understreke alvoret: 
– Når angsten kommer, er jeg vant til å ta en ny blås. 
Hva skal jeg nå gjøre?

HJELP TIL Å FINNE RESSURSER
Kristian kommer rett fra inntakssamtale med to av  
lederne, han har nå skrevet under på at han vil slutte å 
røyke cannabis og er motivert for kurset. 
– Hvordan er førsteinntrykket?
– Jeg grudde meg veldig, men ble letta da jeg møtte 
folka, for de var avslappa og veldig vennlige. Det gikk 
veldig greit, smiler han lettet.
Han synes opplegget høres bra ut, at det virker som 
om det er skreddersydd for dem som vil slutte med 
hasj. Opplegget ansvarliggjør deltakerne, og det liker           
han. Nå gleder han seg til å møte andre i samme         
situasjon og høre hva de tenker.
– Jeg er jo egentlig sosial, så jeg må få øvd på å være 
sammen med folk igjen. 
Jeg håper den sosiale angsten slipper taket. Jeg vet det 
bor ressurser i meg. Nå vil jeg finne dem fram igjen og 
håper dette opplegget kan hjelpe meg med det. Jeg er 
veldig motivert, utbryter han.

VET IKKE HVA FOLK SNAKKER OM LENGER
Etter fem år i røykemiljøet føler han seg litt på utsiden 
av samfunnet. 
– Jeg er ikke vant til å leve vanlig, prate vanlig, spise 
vanlig. Jeg vet ikke helt hva folk på min alder snakker 
om. Det er rart at jeg som var så god på det sosiale, 
nå er så redd og skjelven når jeg skal treffe folk. Jeg 
føler meg utenfor samfunnet, og har forventninger om 
at vi kan lufte noe av dette på kurset, sier 23-åringen 
som mener ingen som kjente han i oppveksten ville 
trodd at han skulle bli rusavhengig. Han var en blid og 
glad gutt med godt forhold til begge foreldrene. Det 
har han den dag i dag også. Foreldrene har aldri slått 

handa av ham, uansett hva han gjorde.

BEGYNTE ETTER NEDTUR
Kristian prøvde cannabis for første gang like før han 
fylte 18 år.

– Klarer du å huske hva som førte til det, hva du tenkte 
i forkant?
–Jeg hadde en kjip sommer etter tiende. Selv om jeg 
ikke røykte hasj da, tror jeg det hele begynte der. En 
slags nedtur på skolen der jeg kom i en spesialklasse 
med folk som lærte langt dårligere enn jeg. Det gjorde 
noe med selvbildet mitt, forklarere han.
Han kom inn på en videregående skole i en bygd uten-
for byen han bodde i. Han kom i en klasse der alle 
hadde kommet inn på spesielle vilkår, mens han had-
de havnet der på grunn av dårlige karakterer. I denne   
klassen var det flere som røykte cannabis, og det å ta 
en røyk, ble en måte å involvere seg på.
– Du går til dem du blir akseptert av. Når skolen og 
mye gikk på trynet, kjentes det som om jeg fikk til en 
del i denne verdenen av hasjrøyking. Du blir ikke målt 
på samme måten. Det går en stund før du ser at det 
miljøet du kjente deg hjemme i, faktisk er et sted som 
bryter deg ned, sier han ettertenksomt.

TRÅKKET OVER EN GRENSE
Første gang Kristian røykte, var det sammen med 5 
barndomskompiser. Han kjøpte stoff av en i klassen.
– Jeg tråkket over en grense der. Du kjenner det inni 
deg. Dette var noe annet enn å ta en øl sammen. 
Det var til og med ulovlig. Jeg måtte bli med klasse-    
kompisen i en bil inn på en øde vei hvor vi etter lang 
tid møtte han som solgte. Jeg visste knapt hva hasj var, 
og ante ikke hvordan det så ut. Det var en absurd kveld. 
Jeg ble introdusert for noe ulovlig, en hemmelig, men 
spennende verden. Som jeg ikke ante skulle ødelegge       
flere år av livet mitt, sier Kristian alvorlig.

MINST GRENSER
Kristian har en onkel som er narkoman og familien har 
alltid vært redd for at han skulle begynne med stoff. 
Allikevel har de alltid holdt dørene åpne for sønnen 

Jeg vil bli 
meg selv igjen
Jo mer jeg røyker, jo mer forsvinner den jeg er. Jo mindre jeg røyker, jo mer blir jeg den 
jeg er. Når jeg nå slutter, håper jeg å bli meg selv igjen.

VI MØTER KRISTIAN(23) FØR HAN SKAL BEGYNNE PÅ HASJAVVENNINGSKURS I GRUPPE. VI MØTER HAN PÅ EN 
AV KURSKVELDENE, OG FÅR HØRE NOEN AV HANS TANKER, FORVENTNINGER OG ERFARINGER.

KRISTIAN FØR KURS. KRISTIAN HAR AKKURAT HATT INNTAKSSAMTALE MED TO AV KURSLEDERNE NÅR VI 
MØTER HAM FOR FØRSTE GANG.
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slutte med hasj, og det betyr mye for Kristian som ikke 
turte å sitte hjemme hos dem og røyke.
– Vi gikk alltid hjem og røykte hos ham som hadde 
minst grenser og friest tøyler, der det var minst sjanse 
for å bli oppdaget. 
– Hva tenker du om det?
– At foreldre nok er litt naive, de tror ikke det kan skje 
ungene sine.
Jeg tror ungdommer trenger foreldre som bryr seg, og 
bryr du deg, så har du noen grenser. Jeg synes egentlig 
det er sykt med foreldre som kjøper alkohol til ungene 
sine, mener Kristian.

BRYTE GAMLE MØNSTRE
Han forteller hvordan røykegjengen i starten ofte gikk 
ut i det fri, satt sammen og brant bål og spilte gitar. 
Han forteller om hvordan han etter hvert for å få tak i 
penger til stoff, ble viklet inn i kriminell virksomhet og 
salg av stoff. Hvordan det som kunne kjennes som et 
fellesskap etter hvert ble mennesker som ikke gjorde 
hverandre godt, men som bare brydde seg om en ting. 
Å skaffe penger til neste joint.
Kristian er verken høy eller kraftig, men har allikevel 
måtte stå seg mot torpedoer og andre som har truet 
ham. 
– Det er mye tøffere miljø enn mange fremstiller det 
som. Selv de som ”bare” røyker hasj, trenger penger 
og blir ofte involvert i mye dumt. Derfor er det fint 
at de har sagt at de vil komme inn på sånne ting på 
kurset. Hvordan klarer vi å gjøre nye ting? Bryte med 
det gamle?

Røykingen har forandret meg veldig. Fra å være en blid 
og glad gutt som elsket folk, er jeg blitt en sløv fyr full 
av angst som gruer seg til å være sammen med folk.

Noe av det Kristian gruer seg til ved å bli seg selv og 
begynne å kjenne etter følelser igjen, er å kjenne på 
dårlig samvittighet for dem han har solgt til. 
Men noe av det jeg gleder meg til, er å kjenne glede  

igjen. Klare å være sammen med mennesker jeg bryr 
meg om. Nå bruker jeg all energien i hverdagen på å 
skaffe stoff og være sammen med dem som røyker.
Kristian er redd for hva som kan skje, redd for det nye, 
men han VIL slutte.
- Hva skjer om jeg forlater røyken, hvordan blir jeg, 
har jeg fortsatt angst, kommer jeg til å bli verre? Spør   
Kristian seg selv før han begynner på kurset.

Hvordan det blir å slutte, kan du lese mer om i artikkel 
2 om Kristian.

VI TREFFER KRISTIAN IGJEN MIDTVEIS 
I HASJAVVENNINGSKURSET PÅ NESTE SIDE.

› › › › › ›
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Går turer når røykesuget 
kommer
- Jeg er i ferd meg å bli meg selv igjen. Jeg går turer, er mer til stede når jeg er sammen 
med familie - og jeg kjenner på ulike følelser igjen.

Vi møter Kristian midtveis i hasjavvenningskurset. 
Han har holdt seg unna hasj i flere uker og har kom-

met seg igjennom de verste abstinensene.
–Jeg har ikke røyk cannabis, har ikke sprukket, sier en 
stolt Kristian som midtveis i kurset opplever at han  
begynner å få orden på livet sitt igjen.

RYDDEKICK
Kristian har kjent seg dårlig i kroppen og hatt sterke 
humørsvingninger, men han vet det er verdt det. 
Denne gangen skal han holde ut.
– Jeg fikk fullstendig ryddekick da jeg hadde abstinens, 
ler han. Jeg endevendte hele leiligheten. Det har aldri 
vært så strøkent der. Når suget kom, gikk jeg turer, så 
jeg er i ferd med å komme i bedre form, smiler han.
– Hvorfor fikk du det med rydding, tror du?
– Det begrenser tankevirksomheten. Og det å gå tur-
er gjør at jeg blir sliten i kroppen og sover bedre på     
nettene.

MER VÅKEN OG TIL STEDE 
Han forteller med smil om munnen at de på siste  
gruppesamling fikk med seg lavendeldråper hjem. Det 
kan virke beroligende.
– Når jeg får besøk nå, lurer folk på om jeg har klikka. 
En blir litt en spesiell type av dette kurset her, fleiper 
han.
 – Det er veldig ryddig og lukter lavendel i hele huset 
mitt. Men det virker, så hva gjør man ikke, ler Kristian.
Han har besøkt foreldrene sine flere ganger.
- Merker de forskjell på deg?
- Ja, jeg er mer våken og deltar mer i samtalen, har de 
bemerket.

LÆRER AV DE ANDRE I GRUPPA
Han er optimistisk. Gruppa har fungert bra. Kursleder-
ne er avslappet og slipper til deltakerne. Vi i gruppa 
er ærlige og åpne og lærer av hverandre. Jeg liker så 
godt denne stilen. Jeg kjenner meg ikke dum eller liten 
– uansett hva jeg forteller. Det var en på gruppa som 
hadde en sprekk. Måten lederne møtte han på, var fan-
tastisk. Han fortsatte og nå skal han klare det, sier 

Kristian som synes han lærer masse av de andre i gruppa. 
– Jeg føler meg ikke så alene om å føle som jeg gjør. Vi 
oppmuntrer hverandre og minner hverandre på hvor 
godt det er å bli seg selv igjen.
Vi har snakket om følelser på en fin måte. De andre 
hører på det jeg sier.  Jeg begynner nesten å tro at jeg 
har noe å komme med.
– Kanskje du er klok?
– Ja, jeg har i  hvert fall gjort noen erfaringer som jeg 
ønsker å lære noe av. Det ser bra ut dette her, sier Kristian. 
– Så langt er alt vel. Og mer kan ingen forlange av seg selv?
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1.  Hva er bra med opplegget i Hasjavvenning?
Hasjavvenningen er et lavterskeltilbud. Det er ”lett” å 
komme i kontakt med Hasjavvenning Kristiansand, ikke 
lang ventetid om du skulle være en person som kan 
profitere på et slikt opplegg.
Det er tett oppfølging underveis og nettverket til   
deltakerne blir aktivert. 

2. Hvilke egenskaper er viktige hos voksne som skal 
få tillit hos unge?
De voksne bør ha bra faglig kompetanse knyttet til 
hasj. Man må ha genuin interesse for andre  mennesker. 
Sette seg inn i deltakerens situasjon. Snakke tydelig og 
bruke enkelt språk.

3. Hvorfor bør kommuner starte hasjavvennings-
arbeid?
Hasj er utbredt i alle kommuner i landet, derfor bør 
dette arbeidet startes opp! Kommunene bør sette i 
gang disse tiltakene for å møte behovet som er der 
ute.

4. Hva kan gjøre at unge begynner å røyke hasj, etter 
din erfaring?
Dette er sammensatt: Det kan starte pga nysgjerrighet, 
miljøet, lite voksenkontakt/tilstedeværelse.
Mange ungdommer sliter med personlige problemer, 
og bruker hasj for å roe seg ned, flukt fra det ”vonde”.      
Etter hvert utvikles bruket, og ungdommen bruker det 
til å sove på. 
Men det er alltid unntak. Det er ofte ulike, sammen-
satte situasjoner som får ungdom til å røyke.

5. Hva trenger unge for å klare å slutte?
Om en ungdom vil slutte, må de ville dette selv i 
første omgang.
Deretter trenger de noen mennesker som snakker med 
dem. Som kan forsøke å forstå hvordan de har det. De 
trenger støtte og hjelp med å opprettholde motiva-
sjonen. 
De trenger hjelp til å rydde opp i kaoset sitt. Struktur 
og rammer.

5 kjappe til Michael
Michael Santos Stokke (41) er kursholder, med i arbeidsgruppa i Hasjavvenning Kristian-
sand. Han arbeider til daglig som forebygger ved Tangen videregående skole.
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Det er ikke tomme ord som kastes ut i rommet når 
hasjavvenningskurset gjennomføres på et kontor 

på en skole i Kristiansand. Det er ord som beskriver 
veiene til dager uten cannabisrøyking. Det er ord 
som beskriver følelser som har ligget i dvale og vært      
dempet ned av rus. Det er ord på drømmer og al-     
ternativ til cannabisrøyking som blir tatt godt i mot 
av de andre. 

Fem mennesker rundt et bord. To av dem legger til 
rette for at de to andre skal finne ressurser til å ta egne 
gode valg og mot til å leve videre – uten rus.
Jeg er femte hjulet på vogna.

KJENNER SEG SOM KONGER
Det er fire deltakere på denne 12. kursrunden, men 
to av dem er forhindret fra å komme. Den ene er syk, 
den andre står i nabobygda og venter på noen bil-
deler. De to guttene som er kommet, smiler og hilser. 
Helsesøster Kari Horrisland og Øyvind Vaala som har 
flere års erfaring fra rusarbeid, tar smilende i mot oss.
– Dere ser godt ut, sier alle til hverandre på ulike 
måter. Samlingen er i gang. Praten glir som mellom 
gamle kjente. Det er trygt her.
Den ene av de to fremmøtte i dag er Kristian (som du 
kan lese et eget intervju med på side 24, som vi har 
fulgt fra før han begynte på kurset). Den andre deltak-
eren kaller vi Pål.
– Du skjønner jo kanskje at vi synes det er fint å komme 
på kurs, ler Pål, og tar en bit av den store baguetten 
fylt med kylling og karri. Kristian følger opp: 
- Disse lederne her får oss til å kjenne oss som konger. 

De ber meg si litt om dette magasinet vi skal lage. Re-
sponsen kommer kjapt: – SÅ BRA. Tenk så fint for dem 
som lurer på om de skal slutte og ønsker å begynne 
på kurset – at de kan lese om hvordan andre har opp-
levd det. 

DAGENE UTEN RØYK
Deretter tar de noe de kaller runden. Deltakerne skal 
si litt om hvordan det har gått siden sist. Om de har 

hatt røykesug. Om hvordan formen er. Her er noe av 
det de svarte:
– Jeg er litt dårlig i kroppen og kjenner meg energi-
fattig, men vender meg til det.
– Jeg sover dårlig, men prøver å være i fysisk aktivitet 
slik at jeg blir trøtt på kvelden.
– Jeg er mer våken og deltar mer i samtaler med folk.
– Å våkne uten å være bakstein er helt fantastisk deilig.
– Jeg har ikke røykt siden sist, jeg merker forskjell.
– Jeg prater mye med en kompis som har vært rusfri 
i tre år, han skjønner hva jeg holder på med nå, det er 
godt å lufte ting med han.
– Det hjelper å være i jobb.
– Jeg må ikke kjede meg for lenge, da får jeg lyst på 
røyk. 
– Lederne er avslappet og lytter, de stiller oppfølg-
ingsspørsmål der det er naturlig, eller de oppmuntrer:      
”Si litt mer om det…”

GOD DIALOG
–Jeg har tatt en joint siden sist, innrømmer Pål. Da 
smetter en av kurslederne inn med en kommentar:       
– Det er fint du er ærlig og sier det. – Ja, jeg vil si det 
som det er, her i gruppa. 
Kurslederne formidler at en sprekk ikke betyr at han 
må ut av kurset, men at han må se på hva han kan lære 
av denne sprekken slik at det ikke skjer igjen. Men 
hvis man sprekker flere ganger, må man ta en nøye         
gjennomgang av om dette er rette tiltak nå. Så stiller 
de spørsmål til deltakeren - uten å mene så mye: Var 
du i en risikosituasjon? Hva kan du gjøre neste gang 
du kommer i denne situasjonen? De samtaler om at 
han kanskje ikke skal sette seg selv i den situasjonen 
før han er sterkere. – Er det noe annet du kan fylle 
tomrommet med neste gang du kjenner suget? Spør 
kursleder. – Venner, svarer Pål. – Så fint, da. Kanskje du 
kan stikke til noen venner neste gang suget kommer? 
Sier kursleder.
– Ja, sier deltakeren enig.

NÅR RØYKESUGET KOMMER
Kurslederne spør deltakerne: – Hva gjør dere når dere 

KURSKVELD 
for modige gutter
Lysene er tent. Kyllingbaguettene, godteriet og brusen står på bordet. Det er duket for 
den 7. samlingen i samlingsrekken på 16 kurskvelder. Her blir det både prat, latter, aku-
punktur- og små steg mot stor forandring.



2929kjenner røykesug?
Kristian: – Jeg trener på å gjøre ting jeg blir opplagt av. 
Jeg går turer, dessuten får jeg ryddekick. Det hjelper å 
rydde når suget kommer, det har aldri vært så ryddig 
hjemme hos meg, ler Kristian. Og alle ler med ham.
Pål: – Når jeg sitter på jobb og det ikke er mye å gjøre, 
kjenner jeg sug hele dagen, nesten.
Lederne: – Suget varer vanligvis ikke mer enn 5 -10 
minutter, så det er kanskje psykisk?
Pål: – Ja, det er det.
Lederne: – Er det noe du kan gjøre for å bryte de   
tankene da? Det er jo ikke for ingenting at ekstrem-
sport og sterke opplevelser blir brukt i rusbehandling.
Pål: – Jeg forsøkte meg jo på jogging en gang, det var 
en veldig fin opplevelse.
Lederne: – Kanskje du kan prøve det igjen, da?
Pål: – Ja, ikke dumt, selv om jeg sikkert ser litt rar ut.  
Er jo ikke så trent.
Kristian: – Når jeg går turer får jeg luft, ser mye vak-
kert og dessuten blir jeg mer fysisk sliten så jeg sover 
bedre.
Pål: – Når jeg går, kjenner jeg meg så ensom. Det      
minner meg om da jeg gikk rundt i byen, hadde det 
vondt og ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg
Lederne: – Du får løpe da?
Pål: – Ja.
– Men jeg liker turer, sier Kristian, det er jo fint vi er 
forskjellige, alle må finne det som funker for seg.

KLAPP PÅ SKULDRA OG ROS
Begge forteller litt om hvordan lysten på å røyke hasj 
lettere sniker seg inn når det blir helt stille rundt dem. 
Kurslederne oppmuntrer: – Dere hadde jo egentlig 
fortjent et klapp på skuldra. Noen som kom bort og 
sa hvor flinke dere er. Men det er jo ingen som vet at 
dere trenger det.
De to deltakerne ler av velviljen og forståelsen, og er 
enige. De hadde fortjent medalje. De tar store steg i 
livene sine.
Pål: – Når jeg er helt alene, kjennes det noen ganger 
som alt går i dass. Det burde vært noen egne folk som 
bare gikk rundt og klappet folk som trengte det på 
skuldra og sa: Det går bra! Hehe.

TRENGER STØTTE AV KOMPISER OG FAMILIE
Lederne spør dem: – Hvem er det som heier på dere 
og støtter dere?
Pål: – Jeg får masse skryt av kompisen min. Det er så 
bra for meg å ha han. Han kan se når jeg er sliten. Han 
merker forskjell på meg, ser at jeg blir mer våken for 
hver dag jeg klarer å la være å røyke. Vi snakker om 
personlige ting, hvordan jeg har det og sånn. Han for-
står.

Kursleder: – Hvem snakker du med, Kristian, hvem 
heier på deg?
Kristian: – Foreldrene mine og noen kamerater. Jeg er 
mer hos foreldrene mine nå.  Jeg ringer opp igjen når 
de har forsøkt å få tak i meg. Det gjorde jeg ikke da jeg 

røykte.  Det er så fint å snakke med dem igjen. Til og 
med røykekameratene mine støtter meg. De fleste har 
jo egentlig lyst til å slutte.
Kursleder: – Men det er kanskje ikke de eneste som du 
bør ha kontakt med akkurat i denne fasen?
Kristian: – Nei, jeg ser det. Om jeg skal komme inn i 
et vanlig liv.

HUMOR OG RESSURSFOKUS
Dette blir innledningen til en prat om hvor lurt det er å 
være sammen med venner som røyker i en fase der de 
selv akkurat har sluttet. De snakker om viktigheten av 
å ta opp kontakten igjen med venner som ikke røyker.
– Det er jo lettere å klare å orientere seg på nytt, og 
komme tilbake i samfunnet om vi finner venner som 
ikke røyker. For røykegjengen prater jo sjelden om van-
lige ting, sier Pål og legger til: – Jeg vil ta meg igjennom 
dette kurset. Jeg liker at det er opp til meg å velge. Nå 
trener jeg på å bli kjent med meg sjøl, hva jeg tenker og 
føler. Jeg setter meg noen mål om hva jeg har lyst til. 
Jeg har lyst til å få jobb, og etter hvert, kone og barn.  
Jeg må holde fokus på det så jeg kommer meg igjen-
nom denne fasen her hvor alt er litt rart, smiler han. 
– Det er helt kjempe å være i gruppe, skyter Kristian 
inn, – her er det mer humor, mer fokus på hva som 
er mulig framover, og vi tenker positivt. Jeg begynner 
jo nesten å tro at jeg har mange ressurser – sånn som 
kurslederne her snakker til meg, ler Kristian. 
Lederne spør om det er tid for en pause, før vi skal 
bytte til et større rom og få besøk av en akupunktør 
som setter noen nåler på dem om de ønsker det.
– Det hjelper oss til å slappe av, vi har tatt det en gang 
før. Jeg var avslappet hele kvelden, så jeg vil ha det i 
dag, sier Pål. Kristian forteller om en deilig, rar, men 
avslappet følelse i kroppen da han kom hjem etter 
akupunkturen.

Mens samtalen fortsetter setter akupunktøren nåler i 
Pål og Kristian – ved ørene, på armene. – Du kjenner 
stikkene, men det gjør ikke vondt, forsikrer Kristian.

I BESTE MENING
Kristian og Pål liker at de møtes i grupper der de kan 
lære av andre og få tips. – Lederne tar alt vi sier. Vi kan 
snakke sant, for de tar alt i beste mening og prøver å 
forstå. Første gang var jeg veldig spent, jeg er ikke av 
dem som er veldig frampå. Men lederne tar noe som 
heter runden – der alle svarer på samme spørsmål. 
Dermed kommer alle til orde. Alle får sagt sitt.

Kurslederne informerer om at de midtveis i kurset har 
en samling der de gjør noe litt annerledes som del-
takerne har lyst til. Etter å ha luftet ulike alternativer, 
blir de enige om å kjøpe med god mat og gå en tur i 
vakker natur. På ei øy. Spise ute i det fri. Mot slutten tar 
de runden på hva de skal gjøre i helgen. Det kan være 
lurt å være litt forberedt for å klare å velge noe annet 
enn røyking.
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– Jeg og en kompis skal ut. Kompisen min har pro-
blemer med en pengeinnkrever, sier Pål. Kursledere   
smetter rolig inn spørsmål om han kan blande seg inn i 
noe som blir vanskelig for ham. Pål skjønner at de spør, 
men han viser respekt og får respekt, og har jo bedre 
kontroll nå som han er rusfri.
– Søndag skal jeg kanskje til foreldrene mine, jeg må 
ha det litt åpent og se an dagsformen.
– Så du har kontakt med foreldrene dine? Spør den 
ene lederen.
– Ja, jeg har fått det nå. Min søster er ofte der på søn-
dager med ungen sin. Jeg har en gave til han som jeg 
må få gitt. Så jeg burde ta en tur.

TA EGNE GODE VALG
Kristian forteller at han har planer om å spille på PC 
med kamerater. En av kameratene har bursdag. – Men 
jeg stikker bare innom litt, for jeg orker ikke å drikke så 
mye i denne perioden.
Kurslederne honorerer dette: 
– Det er bra at du bestemmer selv hva som er best for 
deg. Kristian smiler og forteller at han vil gå turer og 
besøke foreldrene i løpet av helgen. Han får dessuten 
besøk av ei venninne som kommer hjem fra ferie. Man-
dag er det treff med psykologen.
– Jeg liker ikke å rippe opp i sår som er leget, for å si 
det sånn. Derfor liker jeg bedre å tenke her og nå og 
hva jeg kan gjøre framover. Kurslederne avslutter med 
en oppsummering. De sier litt om hva de skal gjøre 
videre. Kursledere som gir tillit, får visst tillit. Det har i 
hvert fall denne kvelden vist.

Kurslederne for denne kursrunden var Kari         
Horrisland og Øyvind Vaala som fikk mange 
gode ord av kursdeltakerne. Da jeg spurte hva de 
satte pris på, svarte de blant annet: De er snille, 
smilende, avslappet, morsomme, kan mye om 
hasj, har mange erfaringer som det er ok for oss å 
høre om, de bryr seg om oss.

EVALUERING HASJAVVENNINGSKURS 
NR.12 VÅREN 2011

Hvordan har du opplevd kurset?
• Veldig positivt. Utrolig flotte mennesker som  
   jobber der og veldig imøtekommende.
• Kurset har vært veldig bra innholdsmessig.
• God oppfølging.
• God stemning og fine samtaler.
• Bra kurs. Sosialt flinke folk rundt kurset.
• Lærerikt. Motiverende.

Hva kunne vært gjort annerledes?
• Flere kursdager i uken
• Litt dumt å måtte gå hjem etter 2 timer
• Kanskje litt lengre og litt oftere

Det er ikke tomme ord som kastes 
skole i Kristiansand. Det er ord som 
følelser som har ligget i dvale og væ
røyking som blir tatt godt i mot av d
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ut i rommet når hasjavvenningskurset gjennomføres på et kontor på en 
beskriver veiene til dager uten cannabisrøyking. Det er ord som beskriver 

ært dempet ned av rus. Det er ord på drømmer og alternativ til cannabis-
de andre. 
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Det er tøft for en mor og far å se sønnen ligge i foster-
stilling  på gulvet og slå nevene til blods i veggen 

fordi han har abstinens. Men foreldrene til Morten lot 
døra stå åpen da han kom ruset hjem og gjorde alt de 
kunne for å støtte gutten sin da han valgte å slutte å 
røyke hasj.
– Det er bedre å forholde seg til barna - selv når de 
feiler, enn å bryte kontakten. Da kan det bli ennå     
vanskeligere for dem å komme seg igjennom det             
vanskelige, mener Anne som vet hva hun snakker om.

Det er to takknemlige foreldre som i dag er vitne til 
at sønnen Morten har klart å slutte. Mye takket være 
Hasjavvenning Kristiansand og god oppfølging av    
lederne der. Han har fått seg jobb og trives med livet.

PÅSKEN ALT BLE SNUDD PÅ HODET
Men det er ikke mer enn litt over ett år siden livet 
så ganske annerledes ut. Påsken året før jeg intervjuer 
moren til Morten, ble ikke som alle andre påsker. Det 
var den påsken alt ble snudd på hodet. Det var den 
påsken Morten fortalte at han røykte hasj. Moren 
Anne forteller:
– Morten var nesten 17 år. Han og faren skulle lage et 
treningsrom i garasjen. Morten la opp til konflikt. De 
kranglet, for Morten påstod han måtte stikke og kunne 
ikke hjelpe til. ”Skal du drikke?” Spurte faren. ”Nei, nå 
bare røyker vi,” datt det ut av Morten i en bisetning. Jeg 
husker at jeg begynte å gråte. Mannen min var i sjokk. 
Og Morten stakk av gårde.
– Hadde du hatt noen mistanke om at han røykte hasj?
– Når jeg ser tilbake, kan jeg huske at han gradvis  
hadde blitt stillere og stillere. Han virket fjern og 
hadde mistet interessen for fotball. 
Deltidsjobben sluntret han unna. Han begynte å gå ut 
til faste tider og kom forholdsvis tidlig hjem. Da ville 
han alltid ha mat. I ettertid har jeg lært at det er typisk 
å bli sultne etter at de har røykt. Det var lite alkohol. Vi 
var jo glad for det, men ante ikke at han røykte hasj. Så 
vi hadde ikke mistanker. Selv om det var forandringer, 
så skjedde det så gradvis. Du tenker ikke på å tolke det 
dit hen at ungen din røyker hasj.  Men nettopp derfor 

er jeg sterkt engasjert i at foreldre må få informasjon 
om hasj. Slik at de kan gjenkjenne tegnene og gripe inn 
før barna kommer for langt inn i miljøet eller begynner 
med sterkere stoffer, understreker Anne.

FEILTOLKET ROLIG OPPFØRSEL
Morten har ADHD-diagnose og kunne være urolig i 
perioder. Da han røykte hasj ble han mer apatisk og 
sløvere, men han var også roligere. 
– Dette feiltolket vi. Han oppførte seg mindre kon-
fliktskapende overfor søsknene, og vi gav ham positiv 
tilbakemelding på dette. Dermed gav vi – uten å vite 
det – positiv tilbakemelding på den han var som ruset, 
sier Anne ettertenksomt.
Fra Morten var 13 til 16 år gammel hadde han dessuten 
sittet en del alene på rommet. Foreldrene var derfor 
glad når han begynte å gå ut og bli mer sosial. De visste 
jo ikke at det var et dårlig miljø han var blitt en del av.

KURSET GAV SELVTILLIT
Etter å ha blitt tatt for en kriminell handling, fikk 
Morten 16 ½ år gammel, tilbud om ungdomskontrakt 
og individuelt hasjavvenningsprogram. Han fulgte 
nøye hele programmet og hadde stor nytte av å høre 
om andre som hadde fått til å slutte. Lederne bygde 
selvtilliten hans og gav han tro på at han var en flott 
gutt som hadde mange andre valg i livet enn å røyke 
hasj. Noen kvelder, når han gikk ut, var jeg livredd for 
at han skulle sprekke. 
Det betydde mye at han sendte meldinger mens han 
var ute: ”Jeg skal ikke røyke, mamma. Slapp av.” 
Det var gode meldinger å få, smiler Anne som frem-
hever at hun ikke maste mye på ham den tiden han 
gikk på avvenning, men lot Morten komme til seg. – 
Du kan komme når du vil og prate, sa jeg til ham. Jeg 
tror han likte det.

FLAT I FØLELSESLIVET 
Når vi prater sammen, er Morten rusfri og er begynt i 
ny jobb som læring i familiens bedrift.
– Er det noen signaler du tenker dere som foreldre 
burde tatt før det var gått nærmere ett år med røyking?

Stille opp 
når barnet feiler
– Vi slo ikke hånda av sønnen vår da det kom fram at han røykte hasj. Vi stilte opp og 
klarte å bevare fortroligheten, sier Anne som er moren til Morten(18) som røykte hasj 
fram til for et år siden.

INTERVJU MED PÅRØRENDE



3333– Storebroren kjørte av og til Morten til vennene sine. 
Han kunne komme tilbake og si til oss at Morten var 
sammen med narkovrak. Det var så fjernt for oss at vi 
tenkte mer det var en måte å slenge litt med leppa 
om lillebroren på. Vi burde kanskje ant noe siden han 
gikk fra å krangle, lage konflikter og bråke, til å bli helt 
flat i følelseslivet, på en måte. Hadde vi visst det vi vet 
etter å ha fått informasjon fra lederne i Hasjavvenning, 
hadde vi skjønt mer om at flatt følelsesliv, sløvhet og 
fjernhet kan være tegn på at barnet ditt røyker hasj, 
sier Anne.

TROR DET BESTE OM VÅRE EGNE
Anne har alltid vært hjemmeværende og føler hun har 
hatt mer tid enn mange andre til å stelle for barna, lage 
mat, kjøre og hente, stille opp på det de drev med, ta 
med på båtturer.
– Han var den siste jeg trodde ville begynt med noe 
sånt. 
Men sånn er det vel med oss foreldre. Vi ser lettere 
for oss at alle andre kan begynne med rus, ikke våre 
egne barn.

Etter hvert sjekket Anne og mannen bankuttakene 
hans, og så at han på faste dager tok ut likelydende 
beløp for å legge i ”røykekassa.” De har i ettertid fått 
høre at det er en type fellesskap i røykemiljøet som 
går ut på at de som har penger sponser de som for 
tiden ikke har penger. Siden Morten jobbet, går de ut 
fra at han har dekket forbruket til flere andre.
– Jeg husker en gang før han begynte på avvennings-
programmet. Han var på jobb fra sju til tre hver dag, 
men når han kom hjem forventet han at maten var 
ferdig, for da skulle han ut å treffe røykevennene. Det 
ringte folk i ett. En gang maten ikke var ferdig, ble han 
så sint at han stilte seg opp rett foran meg og ringte 
til en kompis. Jeg hørte han sa de skulle møtes om 15 
minutter. Da han kom hjem den kvelden, var han helt 
stein. Da var det ingen tvil om at han hadde avtalt å 
røyke i den samtalen jeg hørte. Men hva gjør foreldre 
når sønnen kommer hjem ruset? Det er ikke annet å 
gjøre enn å ta i mot ham. Jeg spurte hva han ville ha 
å spise, tomatsuppe, grandiose eller makaroni?  Han 
klarte ikke å finne ordene til det første alternativet 
jeg gav. Etter ti sekunder husket han ikke ordet tomat-
suppe, så han svarte at han ville ha det suppegreiene. 
Så dårlig var korttidshukommelsen etter hasjrøykin-
gen. Dette er en episode han trekker fram 
i dag fordi den ble en vekker for ham, han 
skjønte hvor ille det var.   
Jeg lagde tomatsuppe med tårer i øynene 
og fikk han i seng. 
Det var tross alt bedre at han var her 
hjemme enn noe annet sted. Jeg var helt 
skjelven, det var ekkelt å se han rusa. 
Men jeg er glad den dag i dag for at 
vi ikke jagde han ut eller slo handa av 
ham. Det er kanskje noe av grunnen til 
at han klarer seg så bra i dag.

FAMILIE OG GODE VOKSNE SOM STØTTER 
Da alt stod på som verst, fortalte de ikke noe til 
lillesøstera, men nå som han har sluttet, har de          
valgt å fortelle deler av det storebroren har vært med 
på. Morten har stor støtte fra mormoren og mannen 
hennes. Det er flere som følger opp og vil han vel. 
Anne mener:
Voksne må ikke skygge banen når ungene gjør dumme 
ting.  De trenger støtte.
– Til og med lederne i Hasjavvenning Kristiansand har 
sagt vi kan ringe om det er noe vi lurer på. Det var   
fantastisk å møte voksne som kjenner denne verdenen, 
som behandler det kjæreste du har med respekt selv 
om han har gjort noen dumme ting, sier Anne.

TAKKETALE TIL FORELDRENE
På den siste samlingen i hasjavvenningsprogrammet 
var foreldrene med. Det ble servert god mat og brus. 
Og Anne fikk en overraskelse:
– Morten reiser seg opp og holder en tale til oss. Han 
takker oss for at vi har stilt opp. Han er vanligvis ikke 
den typen som holder taler, men nå fikk han sannelig 
sagt det. Da gråt jeg, sier Anne stolt og forteller at     
erfaringene de siste par årene har gjort at hun gjerne 
vil være en ressurs for foreldre som lurer på hvordan 
de kan stille opp for barna sine som røyker hasj.

En stund etter intervjuet er tatt, tikker det en gledelig 
tekstmelding inn på mobilen min: ”Det går fortsatt bra 
med Morten! For en månedstid siden fikk han lappen! 
Hilsen mammaen, Anne.”
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Moren til ”Odd”, ”Trine”, vil gjerne dele erfaringene 
sine for å kunne hjelpe andre foreldre som har 

barn som røyker hasj. Hun og mannen gjorde det de 
kunne for å hjelpe - etter at de oppdaget en hasjklump 
i sekken til sønnen. Etter at han innrømte at han røykte 
cannabis. 
– Jeg fikk skyldfølelse. Jeg var mamma og hadde ikke 
klart å være god nok mamma. Gode mammaer får 
ikke sønner som røyker hasj.
– Men det kan de få?
– Ja, det kan alle foreldre oppleve. Såpass har jeg 
skjønt etter å ha satt meg inn i unge og hasjrøyking de 
siste årene, sier Trine. 

VIL BEVISSTGJØRE ANDRE FORELDRE
Dagen er solrik. Hotellet vi treffes på er varmt og 
vennlig.  En mamma vil dele noe av det vondeste hun 
har opplevd, og noe av det hun er takknemlig for i dag. 
Med kloke refleksjoner, kjappe replikker og evne til litt 
skeive humørfylte blikk på det som er skjedd, ønsker 
hun å bevisstgjøre foreldre og gi dem styrke til ikke å 
gi opp kampen om barna begynner å ruse seg på hasj.  
Hun ønsker også å åpne øynene på dem som ikke vet 
hvor utbredt hasj er. Hun har noen sår som er i ferd 
med å gro. Mest av alt er hun takknemlig for at sønnen 
i dag er rusfri og har klart å slutte å røyke hasj. Men i de 
åtte-ni månedene han røykte fra han var 16 år, var det 
våkenetter, bekymring, redsel, sinne og avmakt som 
rådde grunnen i hjemmet og i sinnet.

TROR BARE DET ER PUBERTETEN
– Vi var helt uforberedt, sier Trine som forklarer at de 
ikke så på seg selv som en familie som skulle oppleve 
dette. De var i gode jobber begge to. Det var ingen i 
familien som ruset seg. De var måteholdne i forhold til 
alkohol og hadde holdt sammen som familie.
– Hvorfor begynte dere å bekymre dere for Odd?
– Petter endret ganske plutselig klesstil og venne-
krets. Han tok med seg andre folk hjem. Plutselig satt 
det skinheads i stua vår. Etter hvert ble han veldig 
humørsyk. Vi kjente ham ikke igjen. Men vi koblet ikke 
det med rus. Du tenker at det kanskje er normalt, at 

det bare er hormoner. Du vet ikke helt hva som er van-
lig for gutter i den alderen, og håper vel innerst inne at 
det ikke er noe alvorlig, at han går igjennom en bryt-
ningstid, sier Trine. Hun synes det er rart at det bare 
er et par år siden de ikke ante noe om det som skulle 
komme. Hun forteller at Odd sluttet å bry seg om ut-
seendet. Han gikk bare i sorte klær, slitte joggebukser 
og tegnet tegninger i sort. 

FANT CANNABIS I RANSELEN
– Han mistet humøret og virket litt sløv. Er han         
deprimert? Tenkte jeg.
Helt til jeg en dag fant en brun klump og en kniv i 
ranselen hans. Jeg må jo ha lurt litt på hva det var med 
han siden jeg fikk behov for å kikke i sakene hans. Det 
er ikke noe jeg vanligvis ville ha gjort, understreker 
hun.
– Hvordan reagerer en mamma når hun oppdager hasj 
i ranselen til sin 16 år gamle sønn? Trine setter seg litt 
lenger fram på stolen, og lener seg mot meg:
– Jeg ble helt lammet. Veldig redd og veldig trist på 
en gang. ”Hvorfor skjer dette med ham? Hva har vi 
gjort galt? Hvorfor skjer dette med ham? Jeg begynte 
å lete etter grunner. Visst nok hadde Odd hatt lese– 
og skrivevansker, men han hadde da alltid hatt lett for 
å få venner?
Trine fant ingen grunn til at akkurat hennes sønn ruset 
seg.

VOND KONFRONTASJON
Etter sjokket, ringte hun mannen sin som kom hjem 
med det samme. Sammen konfronterte de sønnen 
med det de hadde funnet. De holdt fram hasjklumpen 
og spurte ham direkte: – Hva er dette?
Petter bortforklarte det, og foreldrene ble skuffet, for 
de skjønte at han løy for dem. ”Det er en annens. Jeg 
tar bare vare på den for en kamerat”, prøvde Odd seg 
med. Men foreldrene gav seg ikke. Etter hvert kom det 
fram at Odd hadde røykt i fire-fem måneder. 
– Den endrede oppførselen hadde altså en grunn, 
det var ikke bare puberteten. Han lovte å slutte, og vi 
trodde ham. Inntil vi noen uker etter fant en ny klump 

God nok mamma
Det skjer ikke i en familie som vår, tenkte mammaen til Odd (18). Men det skjedde.       
Sønnen begynte å røyke hasj.

INTERVJU MED PÅRØRENDE
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og visste ikke hvordan han skulle forholde seg til dette 
lenger. Det falt mange stygge ord i vår familie den   
dagen. Ord jeg aldri hadde trodd vi ville si til hver-
andre. Men vi blir så desperate og redde, sier Trine.

KJENTE IKKE SØNNEN IGJEN
I tiden Odd røykte hasj, brukte Trine mye tid og      en-
ergi på å lese alt hun kom over om unge og hasj. Hun 
sjekket mobilen hans og var skikkelig bekymret for 
sønnen og miljøet han vanket i. 
– En gang var han skikkelig dopet da han kom hjem. 
Heldigvis var ikke lillebroren hjemme. Odd lo og skreik 
og han var ikke til å kjenne igjen. Det endte med at han 
spyttet på meg. Det var uvirkelig. 
Jeg prøvde å tenke på at innenfor denne rusa opp-
førselen bor Odd – den snille, gode gutten min.
Sier Trine stille og forteller hvordan hun i perioder 
tenkte at hun ikke lenger likte sin egen sønn som 
forandret personlighet når han røykte.
Odd begikk etter hvert en kriminell handling, og ble 
fanget opp av politiet. Her ble han tilbudt ungdom-
skontrakt, og som en del av den avtalen, skulle han 
delta på et hasjavvenningskurs. Dette skulle han                  
gjennomføre sammen med en kamerat som hadde 
vært i det samme miljøet og var tatt for samme for-
brytelse.

KURSET STARTET EN SNUOPERASJON
Rett før Odd begynte i Hasjavvenning Kristiansand, 
dro familien sammen til Syden. Vi var glad for at han 
ville være med oss. Vi visste ikke helt om han røykte 
eller ikke lenger, men tenkte kanskje han hadde et    
opphold, at han ikke ville turt å ta med seg hasj til ut-
landet. Da vi kom ned ble Odd så syk. Han kastet opp, 
hadde feber og skalv. 
– Jeg hadde lest nok til å skjønne at han hadde                
abstinenser, forklarer Trine.  – Men vi måtte hente lege. 
Han skjønte bildet: ”Du har drukket øl.” Sa han rett ut. 
Det visste jo vi at han ikke hadde, dermed skjønte vi 
at han antakelig hadde røykt hasj. Vi konfronterte. Det 
ble nye innrømmelser, snør og tårer. Da vi kom hjem, 
begynte han rett på Hasjavvenningskurset der også 
foreldrene er med på et par samlinger.

Kurset fungerte godt for Odd. Både han og kameraten 
klarte å slutte. Det var nok en fordel at de var to for 
å støtte hverandre når suget kom og det kunne friste 
med en røyk. Det var viktig å finne nye venner som 
ikke røykte.
– Odd ble fort en gladere gutt. Den gode gamle. Han 
ble seg selv igjen. Ble med på båtturer og fotball-
kamper igjen. Vi er så takknemlig. 
Uten hasjavvenningsprogrammet hadde han ikke fått 
det nødvendige pushet han trengte for å bryte noen 
mønstre i livet sitt. 
Det kan være lettere for noen som ikke står så nær 
som foreldrene. På kurset fikk de også vite en del fakta 
om helseskader som ikke de kjente til. Dette gjorde 

også inntrykk på dem og gjorde det lettere å stå 
ved valget om å slutte. For Petter var det også moti-                    
verende å høre om andre som hadde klart å slutte. At 
det var mulig.

KUNNSKAP OG INFORMASJON HJELPER
Trine og mannen har erfart at det satte inn noen          
ekstra krefter hos dem for å redde barnet sitt. De 
kjente begge på skyld, og det hjalp å få kunnskap. 
– Vi slo aldri handa av ham, han kunne komme hjem 
uansett, selv om det var vanskelig til tider. Gode       
venner og naboer var også til uvurderlig hjelp

– Hvordan er forholdet ditt til Odd i dag?
– De vonde minnene forsvinner i gleden over at han er 
rusfri og er seg selv igjen. Vi har på en måte kommet 
nærmere hverandre, mener Trine. 
Hun tror få foreldre får informasjon om hasj, om 
skadevirkninger og utbredelse. De vet lite om over-
gang fra hasj til sterkere stoffer. De er ikke forberedt 
og blir litt avmektige i møte med barn som forandrer 
seg.
– Det er harde bud for unge som vokser opp. Enten er 
du med de tøffe, eller så er du med looserne. 
Om en ungdom faller utenfor og ikke finner seg til 
rette på skolen, kan det være lett å havne i dårlige 
miljøer som tar han som han er, selv om han ikke er 
skoleflink, hevder Trine.

FÅTT SØNNEN TILBAKE
– Hva trenger foreldre når de opplever at barnet 
røyker hasj?
– Du trenger noen som klarer å møte virkeligheten 
sammen med deg. Som ikke plasserer barnet som      
håpløs narkoman og foreldrene som udugelige. Det var 
utrolig fint for oss å møte lederne for Hasjavvenning som 
viste respekt for Odd og for oss. Som gav informasjon 
og pekte på veier til å komme ut av dette. Du søker 
desperat etter et opplegg som ikke sykeliggjør barnet 
ditt. Som ikke gjør det nødvendig å måtte legges inn til 
behandling. Kurslederne viste Odd tillit – det gjorde 
underverker. Han har ikke røykt siden. Og vi har fått 
sønnen vår tilbake, sier mamma Trine glad.
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Om en ungdom faller utenfor og ikke finner seg til
rette på skolen, kan det være lett å havne i dårlige 
miljøer som tar han som han er, selv om han ikke er
skoleflink, hevder Trine.

FÅTT SØNNEN TILBABAAKE
– Hva trenger foreldre når de opplever at barnet 
røyker hasj?
– Du trenger noen som klarer å møte virkeligheten
sammen med deg. Som ikke plasserer barnet som    
håpløs narkoman og foreldrene som udugelige. Det var
utrolig fint for oss å møte lederne for Hasjavvenning som 
viste respekt for Odd og for oss. Som gav informasjon
og pekte på veier til å komme ut av dette. Du søker
desperat etter et opplegg som ikke sykeliggjør barnet 
ditt. Som ikke gjør det nødvendig å måtte legges inn til 
behandling. Kurslederne viste Odd tillit – det gjorde 
underverker. Han har ikke røykt siden. Og vi har fått
sønnen vår tilbake, sier mamma Trine glad.
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Tillit er viktig i det tverrfaglige samarbeidet som   
Hasjavvenning Kristiansand baserer seg på. Om vi 

ikke klarer å bygge tillit til ungdommene som deltar på 
kurs eller i individuelt oppfølgingsprogram, kommer vi 
ingen vei. Det er tillit som gjør at mennesker blir åpne, 
rause og deler erfaringer, understreker Anne-Randi 
Hanssen og viser meg den nylig ferdige manualen der 
de har beskrevet metoden, Hasjavvenning Kristian-
sand. Nå er hun glad for at tiltaket kan gi ennå mer 
”kjøtt på beinet” ved å lage dette magasinet, InnSett, 
der fortellingene og erfaringene formidles.

KUNNSKAP – EN VIKTIG BYGGESTEIN
– Kunnskap om cannabis er en annen viktig byggestein 
i Hasjavvenning Kristiansand. Vi prioriterer å skolere 
dem som skal være kursholdere og veiledere. Flere 
av oss har tatt etterutdanning. Vi håndplukker voksne 
som skal lede tiltakene våre. De må ha evne til å bygge 
tillit og slippe til andre, understreker koordinatoren. 
Kunnskapen kommer godt med når de informerer 
på skoler eller er på hjemmebesøk hos foreldre. Ikke 
sjelden drar to og to kursholdere på besøk til foreldre 
som er bekymret fordi de lurer på om barna røyker 
hasj, eller fordi de vet at de røyker og ikke vet hva de 
skal gjøre.

VERDSETTER HVERANDRE
Enten jeg snakker med kursledere, deltakere eller 
foreldre, er ett navn alle henviser meg til om jeg lurer 
på noe: Anne-Randi Hanssen. 
– Det sier kanskje litt om rollen du har fått?
– Jeg holder jo i en del tråder og har vært med fra 
starten, så det er kanskje ikke så rart. Men det er mange 
gode ulike fagfolk som sammen driver dette arbeidet. 
Jeg tror mange i Hasjavvenning Kristiansand opplever 
inspirasjon i nettopp dette: Vi viser at vi verdsetter 
hverandre. 

– Hvorfor er det viktig at en person samler alle 
trådene?
– I og med at det er et tverrfaglig og tverretatlig         
arbeid, kan det være nødvendig at all informasjon, alle 

erfaringer og oppsummeringer samles ett sted. Det 
har vist seg hensiktsmessig at én person har ansvar for 
å samle henvendelser, holde oversikt over kurs, hvilke 
kommuner som trenger veiledning og opplæring, og 
innkalle arbeidsgruppen til møter. Her går vi igjen-
nom alle kurs, alle forespørsler og deler status på 
dem som får individuell oppfølging. Det er en måte 
å kvalitetssikre arbeidet på, tror Anne-Randi Hanssen 
som det meste av arbeidstiden jobber som helsesøster 
på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand. 
Bodøværingen som kom til Kristiansand i -87, har bred 
erfaring både fra arbeid på sykehus og sykehjem før 
hun begynte som helsesøster.

HVA KAN JEG LÆRE AV ANDRE?
– Hva er din styrke som leder?
– Jeg er engasjert. Jeg er god til å holde oversikt og 
samle trådene. Helsebakgrunnen min kommer også 
godt med. 
– Hva er viktig for å få til godt samarbeid?
– Jeg tror det er helt vesentlig å være ydmyk i forhold 
til andre yrkesgrupper, ydmyk og åpen og nysgjerrig 
på hvilke erfaringer andre har, hvordan andre løser         
tingene. Det er klokt å være ydmyk også når en ikke er 
helt enig med samarbeidspartnerne. Det er som regel 
grunner til at vi tenker ulike faglige løsninger til tider.
I stedet for å tenke hvordan skal jeg få lært de andre 
alt jeg kan, kan vi tenke; hva kan jeg lære av andre.
Jeg har lært så mye både av dem jeg driver arbeidet 
sammen med, og av deltakerne. Det er en utdannelse 
i seg selv.

TRYGGE VOKSNE BLIR RAUSERE
– Hvordan klarer du å være raus i møte med andre?
– Det handler mye om å bli trygg. Mennesker som er 
trygge på seg selv, tar gjerne mer åpent i mot andre. 
Jeg øver på å bli tryggere ved å våge å håndtere de 
situasjonene der jeg kjenner meg uttrygg - i stedet for 
å unnvike dem. Da kan man bli modigere, smiler hun 
optimistisk. 

Tillitsbygging
– Uten at vi klarer å bygge tillit, kommer vi ingen vei i hasjavvenningsarbeidet, sier Anne-
Randi Hanssen, koordinatoren som har holdt i trådene i Hasjavvenning Kristiansand helt 
fra starten av i 2005.
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Hun oppfordrer alle kursledere til ikke å føle 
seg truet av at andre gjør tingene på en annen 
måte enn en selv. 
– Som gruppeledere har vi ulike roller. Deltak-
erne verdsetter ulike sider ved ulike kursholdere. Det 
kan innebære at jeg må godta at andre er kulere enn 
meg. Jeg må godta den jeg er og slappe av med det. 
Hun deler et eksempel på dette fra den første grup-
pesamlingen i Hasjavvenning Kristiansand i 2005:
– Jeg var 41 år og eldst. De andre fikk en annen rolle 
og litt andre tilbakemeldinger enn jeg. Men jeg så 
hvordan vi utfylte hverandre: Jeg ble den "litt eldre" og 
trygge, andre ble de morsomme eller de kule. De som 
skal lede grupper må være seg selv. 
Som kursleder må du ikke skule til andre og forsøke 
å kopiere. Understreker den erfarne gruppelederen og 
veilederen.

KUNNE KOMMUNISERE MED UNGDOM
Anne-Randi Hanssen var en av tre som ble kontaktet 
av idéutklekkerne Olaf Haugen og Andre Vaaler da 
prosjektet skulle starte.
– Jeg kunne lite om hasj da jeg startet.  
Min hovedkompetanse inn var at jeg jobbet med ung-
dom. Jeg kunne en del om hvordan vi må kommuni-   
sere for å bygge tillit. Men jeg fikk samarbeide med 
mennesker som kunne mer om rus enn meg, sier hun.  
Hun besøkte prosjekter i inn og utland som arbeider 
med hasjavvenning, leste, hadde samtaler med forsker 
Øistein Kristensen. Anne-Randi har tatt videreutdan-
ning hos hasjavvenningseksperten Thomas Lundqvist 
ved universitetet i Lund i Sverige - både av interesse, 
men også fordi hun ser at fagkunnskap er viktig å      
formidle til dem som ønsker å slutte.

GODE BLIKK BYGGER GODE ROM
– Hvordan møter du deltakerne på kurs og i individuell 
veiledning?
– De må bli sett og tålt som de er. Vi legger mye til 
rette rent praktisk. De skal oppleve at de er ventet. Det 
er mat. Det er tente lys. Jeg hilser slik det er naturlig for 
meg. Gode blikk og gode kommentarer bygger gode 
rom.  Det er forskjell på å gi av seg selv for å sette seg 
selv i fokus, og det å gi av seg selv for å få fram andre. 
Gruppeledere må øve på å se forskjellen, sier hun.

VÅGER Å VÆRE DIREKTE
Anne-Randi merker at hun er blitt litt mer direkte etter 
hvert som hun har fått mer erfaring. I begynnelsen var 
hun mer forsiktig, men tilbakemeldinger fra deltakere, 
gjør at hun oftere sier det sånn det er, spør om det hun 
lurer på, setter de rammer som er gode for samtalen. 

–Vi skal både støtte og kreve, ikke gjøre mennesker til 
ofre, men la dem få lov til å ha det vanskelig og kaotisk, 
sier gruppelederen som har erfart at det er ulike faser 
for de unge som ønsker å slutte å røyke hasj. I starten 
trenger de som regel mest støtte for å bli motivert til 
å komme seg igjennom litt tøffe dager uten hasj. Det 

må 
erstattes med et 
annet innhold i dagene. Deretter kan kravene 
komme, hva som må trenes på, mot til å komme seg 
ut i livet igjen.
– Noen vet nesten ikke hva de snakker med kompiser 
som ikke røyker, forteller Anne-Randi. 
– For mennesker som har snudd døgnet på hode     
betyr rammer og trygghet mye. 
Deltakerne mangler ofte grunnleggende strukturer 
i livene sine. Mangler det å ha noe å stå opp og gå 
til. Det er denne vandringen tilbake til normaliteten 
vi starter sammen med dem i kursene, forklarer hun.

”SI LITT MER OM DET”
– Finnes det noen kommunikasjonsverktøy som er 
gode å huske på i gruppesamlingene?
– Å ha evne til å dvele ved ting, tørre å bli litt i det 
ubehagelige, men samtidig ikke dvele for lenge, er en 
kunst. Å få deltakerne til å reflektere rundt en situa-
sjon, stille spørsmål som får dem i tale, er noe vi jobb-
er for. Deltakerne skal trene opp de kognitive evnene 
sine igjen. De husker mer etter hvert. Hukommelsen 
og konsentrasjonen kommer tilbake. Det krever mer av 
samtalene.
Hun forteller at kurslederne ofte bruker setninger 
som: ”Si litt mer om det.  Hva tenker du om dette? 
Hva føler du i denne situasjonen? Hva vil du gjøre 
dersom det og det skjer?” 
Noen ganger lager de noen kjente scenarioer og ber 
deltakerne tenke over hva de ville gjort i de ulike 
situasjonene. Kurslederne har ofte en flippover i              
nærheten der de noterer stikkord underveis.

IMØTEKOMMER DELTAKERNE
– Blir du berørt i gruppene?
Ja, ofte. Mennesker berører jo hverandre selv om den 
ene er kursleder og de andre er kursdeltakere.  Alle har 
en vond historie bak seg med rusen– enten av svik og 
savn, eller av fasade, fordekking og skam. Vi må tåle å 
høre det vondeste, at vi tar i mot det vondeste uten 
å bli overrasket. Kunsten er heller å imøtekomme, og 
se hvordan dette er erfaringer de kan leve videre med. 
Kanskje til og med vokse på. 
Imøtekomme er et fint ord. Vi imøtekommer livene 
til deltakerne i gruppene.

ERKJENNE AT MAN IKKE VET ALT
– Har du gjennom årene lært noe om hva du IKKE bør 
gjøre som gruppeleder?
– Jeg må Ikke late som om jeg kan noe jeg ikke kan. 
Jeg lot som om jeg visste svaret på noe som jeg ikke 
visste. Jeg prøvde det et par ganger i starten. Det blir 
ALLTID avslørt, det er kloke mennesker vi jobber med, 
ler Anne-Randi. – De tefter ting, for de er som regel 
ganske nakne. Da blir bløff kjapt avslørt. Det gjør jeg 

å
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ikke mer. Om det er noe jeg er usikker på, sier jeg: ”Det 
vet jeg ikke, men jeg skal sjekke det for deg.”

VENDEPUNKT SOM GJØR INNTRYKK
– Har du sett noen vendepunkt hos deltakerne som 
har gjort spesielt inntrykk på deg?
– Jeg kommer først på en gutt som hadde godt 
nettverk, som hadde vokst opp med rammer, men som 
bar på mye skam. Familien visste litt, men ikke alt om 
livet og misbruket hans. Han klarte utdannelse og fant 
arbeid, kom seg tilbake i samfunnet. Det har gått bra 
for ham. Det er flott.
– Når mennesker har like oppvekstforhold som deg 
selv, tenker man fortere: ”Det kunne vært meg.” Den 
erkjennelsen er viktig å ha med seg i dette arbeidet: 
”Det kunne vært oss alle.” 

DET ER ALLTID EN HISTORIE BAK
– Hva har vært med å forme deg som hjelper?
– Da jeg var ca. 10 år, var vi på ferie et annet sted i lan-
det. Jeg husker jeg lekte med en gutt. Han kom fra en 
annen familiestil enn min, men vi lekte godt sammen.
En dag jeg hadde lekt med ham og spist godteri, kom 
jeg tilbake og fortalte litt oppgitt, med arroganse: ”De 
har ikke tenner i den familien, allikevel fortsetter de å 
spise godteri, ingen skikkelig mat.” 
Jeg trodde jeg ville få støtte av faren min ved å være 
litt oppgitt over den familien som hadde en annen 
livsstil enn oss. Men faren min svarte: ”Anne-Randi. 
Du må aldri tro at din måte å leve livet på er den 
eneste eller den beste. Det er så mange grunner til at         
mennesker lever forskjellig, du må bare ha respekt for                 
menneskene. Det er ingen måter som er bedre enn 
andre måter. De er bare forskjellige. Det er alltid en 
historie bak. Dette sitter som spikret inn i meg. Jeg har 
aldri glemt det. Sier Anne-Randi.

ØVER PÅ Å GI SLIPP
Anne-Randi røper noen av sine svakheter som hjelper 
også: 
– Jeg kan bli en krykke for folk for lenge. Jeg øver 
på å gi slipp. Jeg kan ta over litt for mye, i beste                       
mening. Jeg tror det er viktig å bli bevisst sine fall-        
gruver som omsorgsperson, for å kunne gjøre noe med 
det. Det er som regel det du er god på, som kan bli 
det du gjør for mye av. Målet er å bygge relasjoner 
som gjør den andre trygg nok til å stå på egne ben, 

understreker Anne-Randi Hanssen som er klar for nye 
utfordringer som koordinator i Hasjavvenning Kristian-
sand etter hvert som stadig flere kommuner tar opp-
legget i bruk.
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Det er ett av spørsmålene som opptar den erfarne 
arbeideren Geir Ropstad (41). I 20 år har han i ulike 

prosjekter arbeidet med unge og rus. Ropstad har 
vært med fra starten i Hasjavvenning Kristiansand. Han 
har vært med på alle inntaksintervjuene til kurs og 
individuelt program. Han er en erfaren gruppeleder i 
kursene.
– En av hovedutfordringene i gruppene er å legge til 
rette for at deltakerne kan finne sin egen identitet som 
ikke handler om det å være hasjrøyker. Vi forsøker å 
støtte og bygge den de er når de ikke røyker, og gjøre 
dem trygge på at de er gode nok. De trenger også å 
finne noen nye forbilder og støttepersoner, gjerne i 
kamerater som ikke røyker, sier Geir Ropstad.
 
HASJ – EN GUTTEGREIE
Det er langt flere gutter enn jenter som røyker hasj. 
Gutter røyker lenger sammen med andre i en gruppe. 
Jentene som røyker, begynner fortere å røyke alene. 
- Å røyke hasj er på mange måter en guttegreie. Det er 
skittent, det er litt mekking, det er røyking av svarte 
piper og litt gris, sier Geir Ropstad.
Mange av guttene som deltar på kurset, forteller at 
det å røke hasj, gir dem status. De føler seg som en 
del av den tøffe gjengen. I begynnelsen er det tøft 
og spennende, forteller de. Etter en stund hoper som 
regel problemene seg opp. Det er ofte da Hasjav-             
venning Kristiansand får kontakt med dem. 

BEHOV FOR OPPMERKSOMHET
Geir kjenner seg igjen i behovet for å gjøre opprør 
som mange av hasjrøykerne har.  For meg tok opprøret 
bare en litt annen retning. Jeg vokste opp i et kristent 
miljø, men kjente meg ikke hjemme i rammene der. Jeg 
sparte til langt hår og gjorde opprør gjennom å høre 
på heavymusikk. Jeg satte meg på mopeden til byen 
for å gå på konsert med ”AntiChrist”, smiler han. Da 
han var 14 år, ble han tilbud hasj for første gang. Takket 
være verdier og motstandskraft han hadde fått med 
seg hjemmefra, takket han nei.
– I tenårene er du usikker og leter etter måter å bli 
sett på. Du vil ha oppmerksomhet, få bekreftet at du 

er noe spesielt. Jeg fikk oppmerksomhet i mitt miljø 
ved å kle meg i svart, spare til veldig langt hår og høre 
på musikk som få av kameratene mine hadde hørt om, 
sier Geir.
Etter mange års arbeid med unge som misbruker rus, 
har han erfart at mange bruker hasjrøyking som et 
opprør. – Men det er også en del som gjør det for å 
flykte, flykte fra vanskelig hjemmesituasjon, flykte fra 
dårlig selvfølelse og flykte fra savn og problemer, sier 
han.

TØFF MANN SOM SNAKKER OM FØLELSER
– Du er blitt et forbilde for flere av guttene jeg har 
intervjuet i prosjektet. De verdsetter måten du møter 
dem på. Når du kan være tøff uten å røyke - og til og 
med snakker om følelser - får de noe å arbeide med. 
Hva tenker du om det?
– Jeg tror det er noe av styrken ved å være tre ulike 
voksne ledere av hasjkurset. Vi appellerer til ulike per-
soner. Jeg gir av meg selv og merker når det oppstår en 
type god kjemi. Jeg vet blant annet at jeg lettere finner 
dette med de som røyker som et opprør, enn med 
dem som røyker som selvmedisinering for psykiske 
problemer, sier Geir nøkternt samtidig som han blir 
glad for tilbakemeldingene.
– Hva er styrken din som gruppeleder, tror du?
– Jeg er direkte og spontan og oppriktig. Jeg har måttet 
jobbe mye med å finne og legge av mine egne for-
svarsmekanismer i dette arbeidet. For med en gang jeg          
begynner å spille eller forsvare meg, avslører de meg. 
Om jeg spiller tøff, merker de det med en gang. Man 
må være villig til å jobbe med seg for å bli trygg nok 
til å møte andre på en god måte, understreker Geir.

VOKSENVERDEN I SMÅ GUTTEKROPPER
– De som begynner å røyke hasj, blir involvert i en 
voksenverden. De blir fanget i en voksenverden med 
en liten guttekropp. Temaene i et rusmiljø er ofte de 
voksnes tema: Kontakter, krim, rus og penger. Mobilen 
er sentral. Den ringer i ett når noe skal fikses.
– Hva kan være krevende for de yngste 16-20 åringene 
når de skal slutte å røyke?

Gutter, hasj og 
identitet
Hasjrøyking kan gi gutter status og maskulin identitet. Hvordan kan de finne sin identi-
tet uten hasjrøykingen?
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– Å finne nye venner. Bli kvitt stemplet som hasjrøyker. 
Om de har solgt hasj, ringer folk dem i månedsvis, åre-
vis etterpå, forklarer Geir.
Han forteller at deltakerne ofte må lære seg hva folk 
på deres alder er opptatt av, de kan kjenne seg usikre 
på å skulle komme tilbake til gamle kamerater som 
ikke ruser seg.
– Når de kommuniserer sammen mens de er ruset, et 
det ofte monologer der hver sitter og sier sine tanker 
etter de har sett en film elle hørt noe musikk, sier Geir.

VI KAN HELE TIDEN BLI BEDRE
– Hva er suksesskriteriene? 
– Å få inn trygge personligheter som liker å omgås og 
bygge relasjoner til ungdommer. De må være gode til 
å samarbeide.
– Hva kan være fallgruvene?

– At vi tror vi er best på noe. Vi kan hele tiden bli 
bedre. Vi er ingen profeter som skal frelse alle 
til denne måten å jobbe på, men vi ser at vi har                             
funnet noe som gir resultater og vil gjerne utvikle det 
videre. Nå inviterer vi flere kommuner til å forsøke seg 
på denne arbeidsmåten, og være med å gi innspill og 
også korrigere måten vi jobber på ut fra de erfaringene 
de måtte gjøre.
– Hva er grunnen til at dere nå har fått det til i seks år?
– Engasjerte personer som gir av seg selv. Vi er nøye i 
utvelgelsen av hvem som skal inn som gruppeledere. 
Vi bruker mye tid på å finne de rette folka, og har 
lært oss å se nyansene i væremåter som gjør at noen       
fungerer. Vi kan være ganske nøye når det gjelder å 
følge verdiene våre, sier Geir Ropstad med et smil.
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Håvard Berge jobber med unge opp til 18 år. Han 
møter mange foreldre som verdsetter måten han 

møter barna deres på. – Håvard var med å gi sønnen 
min tro på seg selv igjen, sier en mamma. Håvard blir 
glad for gode tilbakemeldinger, men vil ikke dvele ved 
rosen. Han trekker i stedet kjapt fram jobben ung-
dommene gjør selv: – Flere av dem tar store grep tidlig 
i livet. De blir kjent med seg selv, følelsene sine, tar nye 
valg og klarer å bryte mønstre. Jeg bøyer meg i støvet 
for flere av dem, sier Håvard oppriktig.

KONTROLL OVER EGET LIV
Gjennom arbeidet i Ungdomsteamet møter Håvard 
både unge som har prøvd hasj, de som har røykt en 
del og klarer å slutte, og de som har røykt mye, og 
ikke klarer å slutte. Han er glad det nå er bestemt at de 
som får ungdomskontrakt, skal gjennom tre samtaler 
om hasj. For noen holder det med tre samtaler. Andre 
følges videre opp i individuelt program i Hasjavven-
ning Kristiansand.
– Ungdommene sier ofte: ”Det ikke er så vanskelig 
å slutte, men det er vanskelig ikke å begynne igjen.” 
I forhold til ungdommer som vil slutte å røyke hasj, 
er det viktig å jobbe med spørsmålet: Hva skal til for 
at du ikke begynner igjen? De må lære å gjenkjenne 
risikosituasjoner og finne strategier for ikke å havne i 
de situasjonene der de tar gale valg. Det kan hjelpe å 
henlede oppmerksomheten på noe annet. Gjøre andre 
ting. Treffe andre folk, sier Håvard Berge.

Håvard går rett inn i de vanskelige situasjonene og kan 
spørre ungdommen: ”Når du har bestemt deg på mor-
genen: Jeg skal ikke røyke i dag. Hva er det som gjør 
at du fortsatt gjør det?” Han ber ungdommen komme 
med forslag til hva de kan gjøre for å unngå det som 
trigger.
– Noen ganger er det små, enkle grep som fører til at 
de klarer å holde seg borte fra hasjrøyken. En gutt jeg 
arbeidet med, tok to piruetter hver gang han fikk lyst 
på en joint, smiler Håvard og fortsetter: – Det var hans 
avledningsmanøver. Situasjonen ble gjenkjent, han fikk 
ro til å velge seg ut av den. Det koster å bryte mønstre. 

Man må gjerne gjøre noe litt rart for å klare det, tror 
den erfarne sosionomen som bruker mye tid på å mo-
tivere ungdommer til å ta kontroll over eget liv.

HVERT MØTE EN EKSAMEN
– Hvordan må du være for at det skal bli et godt møte 
mellom deg og den unge?
– Jeg er ydmyk i forhold til dette. Noen ganger får jeg 
til noe, andre ganger går det ikke så bra. Det er jo som 
en eksamen hver gang jeg treffer et nytt menneske. 
Treffer jeg? Klarer jeg å møte dette mennesket? Jeg 
kjenner dem jo ikke. Hvilke genre av språk prater de? 
Noen ganger kan det derfor være veldig ok å begynne 
med litt fakta når vi møtes. Jeg kan gjerne ha med 
noen tegninger vi kan se på. Da prater vi begge om noe 
litt utenfor det å fortelle personlige ting.  Så tuner vi 
inn etter hvert. På denne måten blir det ikke for intimt 
med det samme, sier Håvard som gjennom denne inn-
ledningen gjerne lærer en del om hvordan den unge 
liker å nærme seg ting.

LØGN ELLER SANNHET
Håvard har bare en sjelden gang opplevd at kjemien 
absolutt ikke stemmer i forhold til dem han skal 
hjelpe, da fikk en annen ta over. Skurr i kommunika-
sjonen kan oppstå om han opplever at de han jobber 
med ikke snakker sant.
– Løgn henger sammen med rus. Det er derfor viktig 
å bygge en tillit som gjør at de unge blir trygge. Om 
man skal få gjort noe skikkelig, er vi nødt til å få til 
en samtale der de unge snakker sant. Om ikke foran-
dringen er forankret i livet deres sånn det ser ut, blir 
den jo fort en bløff. Jeg roser alltid ærlighet – samme 
hvor komplisert sannheten måtte være, understreker       
Håvard Berge. Han har allikevel godt slingringsmonn 
for feilgrep. I starten ber han alltid deltakerne om   
heller å si det om de sprekker, slik at de kan få mot til 
å jobbe videre.

FORELDRESAMARBEID
Full programpakke for de under 18, er 15 samlinger. 
Foreldrene er med på samling i starten, midtveis og 

Aldri møtt en drittsekk
– Etter å ha jobbet med unge og rus i 15 år, har jeg ennå ikke møtt en drittsekk. Det er noe 
flott og klokt i alle jeg møter, sier Håvard Berge som har ledet mange unge i individuelt 
program.

HÅVARD BERGE JOBBER I UNGDOMSTEAMET MED UNGE OPP TIL 18 ÅR. HAR KONTOR HOS POLITIET. SITTER I 
ARBEIDSGRUPPA I HASJAVVENNING KRISTIANSAND. ERFAREN INSTRUKTØR, KURSHOLDER OG VEILEDER
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en gang til slutt. 
– Jeg prøver å favne både versjonene til foreldrene og 
til de unge. Om begge snakker sant, skjer det som regel 
noe konstruktivt i disse samlingene. Min oppgave er å 
sørge for at ingenting er dumt eller galt å si til hveran-
dre. Jeg velger å tro på det de sier, sier han.
Berge forteller at foreldre er ulike, men at altfor mange 
forteller at de har servert barna alkohol da de var     
under 18 år. De synes barna virket så voksne.
– Jeg møter ungdom helt ned i 14-års-alderen som 
får lov til å drikke av foreldrene sine. Dette er ulov-
lig og helt feil i forhold til alle barn under 18 år. Om        
foreldrene skjønte hva de kan sette i gang av destruk-
tive prosesser i barnas liv, hadde de ikke gjort det, sier 
Håvard engasjert.

Han legger til at noen av foreldrene han møter er 
svært overrasket, og har ikke skjønt, at deres barn har 
begynt med cannabis. Andre bagatelliserer. Men alle 
ønsker at barna deres skal slutte. De vil at barna skal 
bli seg selv igjen. 

LEGGER TIL RETTE FOR SOSIAL TRENING
I programmet motiveres de unge til å bli sosiale          
igjen. Mange har trukket seg unna ”det vanlige livet”, 
og går stort sett sammen med røykevennene. De blir 
oppfordret til å treffe gamle venner, unngå enkelte    
kompiser, ta bussen – mange har sosial angst. 
– De fleste kommer med noe de er redde for, som 
de trenger trygghet og mot til å kaste seg ut i. Det 
er ofte mye redsel knyttet til det å ha røykt hasj en 
stund. Mange blir redd mennesker, redd for samtaler, 
redd for å virke dumme. Det kan være lenge siden de 
har orientert seg om hva andre 14-18 åringer diskuterer 
og snakker om. De kjenner seg utenfor. Vi må legge til 
rette for sosial trening, sier Berge.
– Hva er det som gjør at du trives med dette arbeidet?
– Jeg har en genuin interesse for mennesker. Jeg liker 
mennesker. Det er kanskje den beste forutsetningen 
for å kunne trives i arbeidet med dem, smiler Håvard 
Berge.

 HVA ER UNGDOMSKONTRAKT? 

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 
og 18 år som har begått en eller flere straffbare han-
dlinger. 
Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgn-
ing når lovbruddet er skadeverk, mindre grov volds-
kriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av 
narkotiske stoffer. I stedet for straff som betinget/
ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være 
påtaleunnlatelse med vilkår. Dette betyr at de straff-
bare forhold som det inngåes kontrakt på, ikke vil 
komme på en ordinær politiattest etter fullførelse av 
kontrakten. 
Ungdomskontrakt kan foreslås av politiet, barnevern-
vakt eller barneverntjenesten når 
- ungdommen har innrømmet forholdet 
- ungdommen er mellom 15 og 18 år 
- ungdommen viser vilje til endring
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“Alle kan være redd for livet, 
men vi velger bare ulike løsninger. 

Noen blir kyniske, andre isolerer seg. 
Jeg ruste meg.”



Jeg ble overbeskyttet som barn, når jeg ruste meg, 
opplevde jeg frihet.

Det har blitt mindre hasj etter hvert, fordi det er ak-
kurat som jeg ”detter ned i ei håle” hver gang (røykt 
regelmessig hver dag i 3 år).

Hasj tror jeg er det aller verste. Siste gang jeg tok 
det, la jeg meg inn på 6.1. (psykiatrisk). Gangen før 
det, trodde jeg det skulle klikke for meg.

De kompisene mine, som bare sitter inne og isolerer 
seg, røyker hasj.       

Æ blir så jævla apatisk av cannabis. Det er som en 
dårlig tegneserie.

Kursdeltakerne ble i starten spurt om hva de tenkte 
om kurset,-
”Vi er veldig skeptiske!, men dette kurset har vært 
skrytt av siden det begynte”        

Da jeg var 19 år prøvde jeg amfetamin for 1. gang. Da 
hadde jeg funnet mi greie!

Jeg har noen kamerater som bare røyker hasj, hasj, 
hasj… De går enda med hettegenser, med hetta 
oppe og ”rapper”. Jeg kjenner en som er 35 år. Han 
sitter enda og spiller playstation med capsen på!        

Livet stopper opp når du røyker hasj.

Da jeg kom på institusjon 1. gang var jeg 24 år. Da 
følte jeg at livet hadde stoppet opp fra jeg var 16 
til 24.

Du leiter hele livet etter å få den 1. opplevelsen. Sp-
esielt gjelder dette amfetamin, men du finner den 
aldri.
Jeg holdt opp i 18 år, men likevel har jeg aldri funnet 
tilbake til den opplevelsen.

De tidene jeg har røykt hasj er når jeg har hatt 
minst hobby.

Jeg synes det er 50/50. Jeg gambler litt på hva slags 
reaksjon jeg får av hasjen.

Jeg røyker hasj når jeg skal sløve og høre på musikk.

Maten blir 100 ganger bedre når du røyker hasj.

Hasjen er for meg når jeg har gjort skole, jobb og 
trening.

Hasjen er viktigst om morgenen. 

Jeg ønsker å slutte og røyke hasj for å få nye ven-
ner, for å bli akseptert og for å bli klar i hodet.

Jeg har brukt 10 år på å komme meg ut av pillemis-
bruket. Jeg ble så jævlig og utrivelig av de.

De årene jeg har rust meg har jeg ikke tjent en jævla 
dritt på. Har ikke fått til noenting. Jeg ønsker å bli 
rusfri, aller mest for å ta over ansvaret for sønnen 
min.

Når en klarner opp ser en hvor ensporet en har vært.

En negativ greie er hjertebank og ”pissnoia” 

Jeg gikk en hel natt og lette etter mopeden. Jeg 
hadde bare gått i ring.

Jeg forsto ikke, før jeg kom i fengsel, hvor dårlig 
kondis jeg har. 

Jeg går med småpsykoser hele tida når jeg røyker 
hasj. Skjønner det når jeg er nykter.

Hasj er ikke det beste å bruke når jeg har psykisk 
press.

Hasj er best sammen med de jeg kjenner, i trygge 
omgivelser.

De årene
 jeg har r

ust meg ha
r jeg ikke

 tjent en 
jævla 

dritt på. H
ar ikke få

tt til noen
ting. Jeg ø

nsker å b
li rus-

fri, aller 
mest for 

å ta over
 ansvaret

 for sønne
n min.

Sitater fra 
Hasjbevisstgjøring i 
fengsel



Du tenker mye når du røyker hasj, men blir innad-
vent.

Alt det positive blir negativt etter hvert.

Jeg har problemer med å finne noe jeg virkelig kan 
glede meg over.

Jeg er ferdig med rusen nå. Jeg er bare så jævla lei!

Jeg føler jeg blir sett ned på. Jeg gjør noe galt når 
jeg ruser meg.

Hva snakker dere om når dere sitter 5 stk. sammen 
og røyker hasj?
Det blir ikke akkurat så veldig intelligent!

Jeg finner meg i mer når jeg ruser meg på hasj. Blir 
mer tålmodig. 

En blir en klønete elsker av å røyke hasj. Dama får ta 
styringa, så kan jeg bare ligge der!

Når du røyker hasj tenker du,- Det går en buss i 
morra og.

Det å planlegge går som regel i vasken, men skal en 
på hytta på Hovden, eller noe som innebærer alko-
hol eller rus, da husker du det.

Jeg har en skikkelig sær hasjkamerat, med et jævla 
Hi-Fi anlegg. Han setter på Øystein Sunde! på flat 
pedal, og er helt med.

Jeg har alltid vært nødt til å pynte på ting.                    
Kanskje fordi jeg ble pappa så tidlig. Jeg ville jo 
treffe ungene.

Utviklingen av rusmønsteret…
Det går så seint at du merker det ikke før du sitter i 
låsen. Da er det for seint. Så kommer erkjennelsen, 
- Hva faen er det jeg holder på med!

Vi snakker ikke om følelser når vi er rusa.

I vedtakene fra NAV leter jeg som regel bare etter 
en sum.

Tida har ikke vært der, før den er vekk.

Det er vinter og plutselig er det sommer, men en  
nyter jo sommeren.

Jeg blir aggressiv når jeg røyker hasj. Jeg kan bli så 
forbanna. En gang kom det inn en som gikk så teit, 
og hadde en jævla caps på seg. Jeg stakk han med 
ei saks i halsen!

Klarer du å ta innover deg hva slags konsekvenser 
det kan få for deg når du bruker hasj? Du kunne ha 
truffet halspulsåren hans og sittet her for mord…
Eller han, for den jævla capsen han gikk med!!

Jeg hadde såkalt kule foreldre. En mor som kjøpte 
alkohol til oss, og en far som røykte hasj sammen 
med oss. Slik ville ikke jeg bli. Så ble jeg som mine 
foreldre. Det er jævlig tungt å ta innover seg…..for 
et nederlag.

Livet er som ei postkasse. Du velger selv den posten 
du vil åpne. 

Jeg føler at jeg er blitt helt treg i nøtta av hasjen. 
Det var en gang jeg skulle gå tur. Egentlig skulle den 
ta 10 min, så brukte jeg 3 timer! Det var helt sprøtt. 
Det var til og med en natursti!

Den største faren med hasjen er løgnen rundt den.

Utviklingen av rusmønsteret…Det går så seint at du merker det ikke før du sitter i låsen. Da er det for seint. Så kommer erkjennelsen, - Hva faen er det jeg holder på med!
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Han mener mange ruser seg fordi de er redde. Redde 
for ikke å være gode nok, redde for hva andre synes 

om dem, redde for ikke å få til livet. 
– Når du ikke tror du er god nok i deg sjøl, velger du 
heller en identitet i å røyke hasj. 
Når du blir trygg på deg selv, er det lettere å slutte 
med dop, sier Andreas. 

Det viktigste Andreas tok med seg fra hasjbevisst-
gjøringskurset i fengselet var en bedre selvfølelse, en 
større trygghet i seg selv. Han har lært noe om å sette 
ord på følelser, og det bygger mot til å møte virkelig-
heten uten rus.

HASJ, DET SISTE DU SLUTTER MED
Andreas har ruset seg på heroin i flere år, og går nå på 
Metadon. 
 – Jeg fikk mange aha opplevelser på kurset fordi jeg 
innså hvilket stoff jeg aldri sluttet med – det var hasj. 
Det begynte med hasj da jeg var 13 år, og det er det 
siste jeg klarer å slutte med. Fra du begynner å røyke 
hasj, er du en rusmisbruker i andres øyne. Identiteten 
din blir borte når du røyker cannabis. Det var derfor 
genialt med et hasjbevisstgjøringskurs som la opp til 
å bygge selvfølelse slik at vi får tilbake identiteten vår 
som den vi er uten rus, sier han.

Andreas slenger seg ned i sofaen på besøksrommet i 
fengselet.
– Fint at du ville treffe meg, sier jeg.
– Ja, det skulle bare mangle. Det hasjbevisstgjørings-
kurset har betydd så mye for meg, så det kan jeg gjerne 
snakke om.
– Hvordan er formen om dagen, like før du skal ut?
– Jeg skulle gjerne vært her litt lenger. Det er trygt vet 
du, ler han.
Men fortsetter alvorlig: – ”Denne gangen skal jeg 
klare det.” Hvor mange mennesker har ikke sagt denne      
setningen for andres skyld. For ungenes skyld, for 
kjærestens skyld. Jeg sier det nå fordi jeg har bestemt 
meg, jeg gjør det for min skyld. Kurset er ypperlig for 
dem som har en egen drivkraft til å slutte. 

– Vi hjelper hverandre til å finne fram til hva som er et 
normalt liv. Som rusmisbruker er alt forflatet og over-
flatisk. Du ter deg som en drittunge, sier han lettere 
oppgitt.

MOT TIL Å DUMME SEG UT
Andreas vet det trengs mot for å klare livet uten rus. 
Han ønsker å øve seg på å tørre å dumme seg ut, tørre 
å møte det som kjennes vondt.
– Alle kan være redd for livet, men vi velger bare ulike 
løsninger. Noen blir kyniske, andre isolerer seg. Jeg 
har ruset meg. 
Rusen blir jo ofte en flukt fra noe du savner eller ikke 
behersker, slår han fast. 

På kurset fikk han være sammen med ledere som ikke 
tok seg selv så høytidelig. – De var menneskelige, 
de hadde humør. Han ene fortalte til og med om en 
større tabbe i sitt eget liv. Det gjorde det lettere for 
oss deltakere å være åpne om det som er dumt.  
– Ble det vanskelig at en betjent plutselig fikk en       
annen rolle enn å skulle passe på deg?
– Nei, det er jo ikke noe problem i det hele tatt å skille 
de to rollene. Han blir jo heller en bedre betjent av at 
vi kjenner hverandre litt. Jeg har større respekt for ham 
etter kurset. Nå har vi mer å prate om – om livet, om 
interesser vi har. Jeg viste ham mer av hvem jeg er.

RUSEN SKJULER VISDOM
Andreas reflekterer høyt over hvor stor del av folk 
som ruser seg som ikke kommer fram.  
- Hør på meg nå, ler han. – Det ville ingen trodd. At 
jeg kunne ha selvinnsikt og prate om livet på denne 
måten. Rusen skjuler mye av den visdommen som bor 
i folk.
Andreas har gått på heroin og andre sterke stoffer. 
Men det er hasjen som har gitt ham de verste ned-
turene. Han synes ikke det var så rart at rusen ble en 
løsning for han.
– Hvorfor ble den det?
– Det er nok mange årsaker, men jeg hadde en mor 
som ruset seg sammen med meg fra jeg var 13 år. Hun 

God selvfølelse 
inn - dopet ut 
– Vi trenger hjelp til å bli trygge i oss selv for å klare å slutte med dop, sier Andreas (32) 
som snart skal ut av fengselet.

INTERVJU MED INNSATT
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medisiner. Stuebordet kunne være fullt, så det var ikke 
noe å si på tilgangen, sier han med sår ironi i  stem-
men. For om moren hadde kontroll, havnet Andreas i    
heroinrus på gata i Oslo i perioder.
– Hva er det mest uverdige du har opplevd?
Det mest uverdige var ikke da jeg krøp gatelangs i heroin-
rus, slik mange ville tro, nei, det meste uverdige var å bli 
undervurdert av dem som skulle hjelpe meg.

ETT MENNESKE KAN VÆRE NOK
Andreas har flere ganger opplevd å møte mennesker 
som ikke har tro på ham lenger, som glemmer å se 
at han er en mann med ressurser, selv om de til tider 
har vært godt gjemt. Men han har også erfaring med       
enkeltmennesker som han mener har vært med å    
holde ham i live da det røynet som verst – bare fordi 
de   brydde seg om ham. 
– Ett menneske kan være nok. En leder på et kollektiv 
jeg var en gang, har fulgt meg i alle år. Han tok meg 
med hjem til familien sin, sier Andreas og jeg vet ikke 
hvor mange utropstegn jeg måtte brukt for å forklare 
hvor sterkt han syntes dette var: – Han lærte meg 
om kjærlighet – en kjærlighet jeg aldri hadde sett i           
oppveksten. Jeg tenker på ham når jeg får lyst til å gi 
opp. Da orker jeg litt mer enn jeg trodde, forsikrer han 
oss.

INGEN SLIPPER INN
Han mener lederne på kurset var spesielle fordi de 
lette etter det beste i ham, fikk han til å tenke. 
– Gjennom å bli gitt anledning til å reflektere, henter 
gruppa fram sider av oss som ha ligget i dvale lenge, 
sier han og var glad de fikk øve på å snakke med andre 
om livet. 

Han utdyper hvorfor det betyr så mye for ham:
- Cannabis gir identitetskrise, for du blir ikke den du 
er. Andre slipper ikke inn til deg, ingen blir kjent med 
den du er. Du blir ensom. I narkomiljøet snakker man 
aldri om livet og vanlige ting. På hasjbevisstgjørings-
kurset ble vi invitert til å sette ord på følelser, hvem vi 
er og ønsker å være. Jeg fant språk til vanlige følelser 
og tanker som dukker opp hos alle, men som jeg ikke  
hadde pratet om med noen på lenge, forteller han.

De lette etter det som var bra i oss, og det er blitt    
byggesteiner jeg kan bruke videre. Jeg føler meg 
sterkere etter kurset. Jeg vet mer om hvem jeg er.
Jeg liker folk som ikke tar seg selv så høytidelig. Som 
ikke setter seg selv høyt som noe bedre enn andre.

STYRE FØLELSER 
Andreas har bare halvveis ønsket å slutte med rus 
tidligere. Nå er han 100 prosent motivert, men han 
vet det ikke er lett. Kurset har vært med å hente han 
tilbake til livet ved å begynne å stille spørsmål. Han er 
blitt bevisst på kvalitetene sine igjen.
 – Jeg går min egen vei, har egne meninger, tør mer 

enn før å finne ut hvem jeg er. Det finnes jo mennesker 
som ikke ruser seg, som går gjennom livet uten å finne 
ut hvem de er. Nå prøver jeg å kjenne på glede, sorg, 
sjalusi.
Sjalu er noe man blir fordi noen har det bedre – det 
er ingen god følelse – jeg øver på å slutte å sammen-
ligne meg med andre, men finne ut hva som gjør meg 
fornøyd.
Jeg vil styre følelseslivet selv, ikke la rusen styre og 
forflate, ikke la andre styre.

LATTER PÅ GRUPPENE
– Når kan du kjenne glede nå?
– Rusen brenner vekk alle ekte gledestråder.                  
Derfor setter jeg stor pris på å kjenne glede igjen. Jeg 
vil gjerne finne ut mer om hva som gir glede.
Jeg kan kjenne en stille glede etter en treningsøkt. Jeg 
har aldri vært en treningstype, men det er en måte å 
skape en utvidet identitet på, sier han klokt. 
– Når du trener og blir en av de andre da er du ikke 
rusmisbruker eller direktør. Vi er folk som trener       
sammen – det er fint, det bygger noe av min nye 
identitet. 

Andreas har smilet på lur og ler flere ganger i løpet av 
samtalen vår. Han verdsatte at de lo mye på kurset. 
Han løfter hendene for å understreke det: – Det var 
befriende. Det letter på trykket av usikkerhet når vi 
kan le sammen. Det var morsomt og alvorlig på samme 
tid, understreker han.

SNU DÅRLIG TIL NOE BRA
– Hvordan tenker du at livet ditt ser ut om fem år?
– Jeg håper jeg treffer noen gode folk som kan være 
forbilder for meg. Om fem år jobber jeg med markeds-
føring og reklame. Jeg får bruke den erfaringen jeg har 
fra dårlig arbeid å selge stoff – til noe konstruktive. 
Jeg er en god markedsfører og selger. Er det ikke det 
som kan være å vende det negative til noe positivt, 
da? Ler Andreas før han reiser seg, gir en klem og  takker 
for timer der han har vist fram flere sider av den han 
av hele sitt hjerte ønsker å være mer av i dagene som   
ligger foran.
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3 innsatte og 4 ansatte møtes til en oppsummer-
ingssamling etter avsluttet hasjbevisstgjøringskurs 

i fengselet.  

BESTE DAGEN I LIVET
Før jeg får stilt noen spørsmål, har en av deltakerne på 
kurset, Magnus (23), en gladmelding:
– Jeg trodde ikke jeg var noe eller kunne noe. I dag fikk 
jeg beskjed om at jeg fikk 5 på norsk eksamen videre-
gående – jeg er så glad! Kurset var med å gi meg bedre 
selvfølelse. Jeg har kontakt med hvem jeg er – det har 
jeg aldri hatt før, sier Magnus. For de andre på samling-
en er det ikke en selvfølge at Magnus innleder hele 
samlingen.
– Jeg var veldig stille på kurset i starten, forteller han.
– Men nå snakker du jo mye, skyter en av de andre 
innsatte smilende inn.
Ja, det er en del av forandringen for meg, jeg tør mer. 
Selv om jeg var stille, satt jeg og lyttet nøye til er-
faringene fra de andre på gruppa og alt de ansatte 
bidro med, så jeg lærte mye, smiler Magnus.
Magnus forteller at det er en kobling mellom gode 
mennesker, en visitor han fikk god kontakt med og 
kurskveldene som har hjulpet han til å gripe fatt i livet 
sitt og klare å forandre noe.
– Kurset har hjulpet meg til å få et nytt syn på rus og 
hva det faktisk gjør med personligheten og livet mitt.
– Hvorfor begynte dere på kurset?
– Jeg var dritlei higet etter hasj og var motivert for å 
bruke tiden i fengselet på å bli nyktern, sier Magnus, - 
etter jeg kom over den verste kneika med abstinens, 
har det gått veldig bra. Det er alltid hasjen som folk 
beholder lengst om de slutter med andre stoffer.

VANSKELIGSTE DAGENE I LIVET
En av de andre deltakerne, Kjetil(34) forteller at han er 
i en vanskelig situasjon om dagen.  – Jeg har gjort noe 
litt dumt og går igjennom de verste dagene jeg har 
hatt i livet mitt, tror jeg. Akkurat som om jeg ikke får til 
å slutte med rus, selv om det er det jeg ønsker mest av 
alt, sier Kjetil stille.
En av kursholderne sier:  

– Når du har det så vanskelig om dagen, synes jeg det 
er utrolig fint at du i det hele tatt kommer på denne 
samlingen. 
De andre på gruppa støtter dette, og Kjetil sier:
– Det er fordi jeg vet at på denne gruppa går det an å 
være ærlig med alt, selv om det er dumt. Akkurat nå 
føler jeg meg liten og maktesløs, sier han ærlig.   
Det er ikke lett her inne fengselet, heller. 
Det er akkurat som om jeg mangler noe å fylle tom-
rommet etter rusen med. 

Hver gang jeg forsøker å slutte, blir jeg tom innvendig 
som om det er et stort hull der. På kurset motiverte 
de oss til å se andre ting vi kan fylle tomrommet med.
– Og hva tenker du at du kan fylle det med?
– Jeg er glad i å seile. Har seilt en del med faren min 
i oppveksten. Drømmen er å få en seilbåt og seile. 
Skulle så ønske jeg kunne finne min egen greie. 
Jeg tror det ville hjulpet å ha noe å gå opp i. Jeg for-
søker å klare å gi meg selv en sjanse til, og er glad jeg 
ble invitert her i dag, selv om jeg har gjort noe dumt.
Magnus tar ordet: Ja, det er bra at kurslederne viser at 
de har tillit til oss, selv om vi ikke får til alt. Men når 
det kommer til stykket må du ta et valg selv. Jeg tok et 
sånt valg: Jeg vil være med. Jeg er motivert til å slutte, 
sa jeg når kurslederne oppsøkte meg og inviterte til 
kurset.
Han forteller om stort press fra første dag man slipper 
ut av fengselet.
- Det er alltid vennene fra rusmiljøet som kontakter 
meg først. Nå sletter jeg den telefonlista for å lettere 
klare å stake ut en ny kurs og bygge nye vennskap.
- Det er ikke lett, men jeg er innstilt på det, og det 
hjelper meg at jeg nå søker studier videre og kommer i 
andre miljøer, sier han

VIKTIG MED SPREDNING I ALDER
Den tredje deltakeren på hasjbevisstgjøringskurset 
Eivind, har vært i rus og krimmiljøet i 22 år. Jeg fikk 
tilbud om kurset da jeg stod ved et veiskille. Det 
gjorde det lettere å ta valget jeg ønsket å ta – å slutte 
med stoff, sier Eivind. Han ønsker ikke at de to søn-

Sorg og glede
i samme rom
Innenfor stengte porter og låste dører finnes et åpent rom der innsatte og ansatte deler 
tanker om livet uten rus.

VI FIKK VÆRE MED PÅ EN AV KURSKVELDENE I FENGSELET.
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– Selv etter alle mine forsøk og nederlag opp i        
gjennom, ble jeg vist ny tillit i gruppa. Alle kursled-
erne er jo bare store smil og det hjelper. Selv for en 
gammel ringrev som meg som har passert 40, er det 
godt å kjenne at noen virkelig bryr seg, sier Eivind og 
sporene etter både alder og langvarig rusbruk er det 
vanskelig å oppdage ved første øyekast hos den en-
ergiske mannen. Eivind tror det er helt nødvendig at 
de ”headhunter” folk til kursene i fengselet. 
– Det er viktig at noen ser på gruppesammensetnin-
gen, at det er litt spredning i alder, at det er typer som 
kan gå sammen.
– Noen vil kanskje si at det er dumt at en 23 åring er i 
gruppe med en 40 åring?
– Nei, det er ikke vår erfaring. Vi lærer av hverandre. 
Jeg får høre hvordan det er nå – de yngre kan høre og 
kanskje lære noe av mine erfaringer.
– Hva har du lært av 23-åringen?
– At det går an å ta nye valg, sier Eivind som også har 
blitt bedre kjent med seg selv på hasjbevissgjørings-
kurset.

Eivind er rusfri og bor i overgangsbolig, han trenger at 
noen tror på ham.  - Jeg føler jeg skal ut på en veldig 
smal vei, men har i hvert fall fått med meg litt mot fra 
gruppesamlingene. Jeg har også fått et nytt språk til 
hvem jeg er og hva jeg føler. Tilliten gjør at vi blom-
strer.
- Ja, legger Magnus til. Det har blitt et vendepunkt i 
livet mitt.
- Det høres nesten litt voldsomt ut, hva er det de gjør?
- Det enkle er ofte det beste – de viser tillit og tar oss 

på alvor. I tillegg har de lært oss mye som vi ikke visste 
om cannabis sin virkning på hjernen og at abstinens 
ikke varer så lenge som vi er redd for. 
Men det er vi som gjør jobben med å slutte, og DEN 
er krevende og vanskelig og ikke særlig ”halleluja”, 
smiler han.
- Vi har også vært uenige i gruppene, men det er rom 
for det. Vi har til og med måttet be hverandre om 
unnskyldning, og det er faktisk noe fint i å klare det, 
sier Eivind.

KJEMPER FOR DRØMMER
Om 5 år, hvor er dere i livet da?
- Jeg er rusfri fortsatt, er ferdig på universitetet og job-
ber som petroliumsingeniør. Jeg er gift, håper jeg og 
skal ha et par unger, sier Magnus.
- Jeg er tømrer og jobber som det om 5 år – jeg dyrker 
hobbyen min som er seiling. Jeg må bare fastholde at 
det venter et eller annet godt liv på den andre siden av 
dette ruslivet som jeg sliter så utrolig med å komme ut 
av. Jeg håper jeg har noe nye venner. 
Jeg trenger kjærlighet og varme, sier Kjetil og får 
støtte av de andre.

Mot slutten kommer en fjerde kar inn, han hadde en 
annen avtale og får bare med seg slutten av samling-
en. Så sitter de der – fire kampvillige karer. Med sine 
tatoveringer og sine muskler, med sine nederlag og 
sine drømmer.
De snakker om kjærlighet og varme og sånt - uten    
ironi. For dem handler det om å finne hva de trenger 
for overleve. Uten rusen.
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Innsatte og ansatte 
sammen på nye måter

Annelise Rutledal (t.h. i bildet) har vært en av kurs-
lederne for Hasjavvenning Kristiansands bevisst-

gjøringskurs i fengselet. Hun har erfart hvordan opp-
legget i kursene gjør at innsatte og ansatte møter 
hverandre på nye måter. 
– I gruppene er vi mennesker, ute av de faste rollene.    
Vi er mennesker som møtes, ikke først og fremst 
betjent, sykepleier eller innsatt, sier hun.

Leder for helsetjenesten verdsetter stort det tverrfag-
lige samarbeidet i Hasjavvenning Kristiansand - som 
hun mener er noe av grunnen til at prosjektet lykkes.
– Mange av oss som samarbeider har litt ensomme 
jobber. I dette arbeidet kan vi evaluere, inspirere og 
utfordre hverandre. Bonus ved å kjøre et prosjekt 
på tvers av ulike faggrupper, er at du åpner arbeids-       
kulturen, sier hun engasjert før hun fortsetter:
– Smøroljen i dette prosjektet er raushet, åpenhet og 
respekt. Vi som er med i prosjektet og leder grupper 
synes det er gøy og inspirerende. Vi får ikke mulighet 
til å stivne. Og vi lærer å justere oss, tror hun.

NY GRUPPE PURUNGE HASJRØYKERE
Det var i 2008 Annelise og flere kolleger ble slått av 
hvor mange unge som kom inn i fengselet. 
– Vi fikk inn en ny generasjon av purunge - med en 
fellesnevner: De røykte hasj. 
Mange av dem hadde havnet i fengsel fordi de          
hadde begått kriminelle handlinger for å finansiere 
hasjrøykingen, forkarer hun.

Fengselsledelsen tok da kontakt med Hasjavvenning 
Kristiansand for å se på muligheter for samarbeid, om 
fengselet kunne tilpasse kursene til sin målgruppe. Og 
samarbeid ble det. De fikk undervisning og opplæring 
av erfarne kursholdere i Hasjavvenning Kristiansand.
– De hadde allerede gode grunnverdier og et gruppe-
opplegg de hadde kjørt siden 2005. Vi fikk lov til å 
bruke stammen i dette for å tilpasse til fengselet. Vi 
kaller det ikke hasjavvenning, men hasjbevisstgjørings-
kurs. Vi kjører 8 samlinger over 4 uker, slik at de som 
eventuelt ikke er inne så lenge, har mulighet til å full-
føre. Vi har samme målsettinger og vektlegger del-

takelse for alle i gruppene, fastslår Annelise.

GODT FORBEREDT
De ansatte i fengselet fikk undervisning av Øistein 
Kristensen, overlege og forsker ved ARA, Avdeling 
for rus og avhengighetsbehandling Sørlandet syke-
hus, og Dagfinn Haarr, spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. Noen av dem dro på studietur til     
Sverige, til Thomas Lundquist som har utarbeidet mye 
av fagstoffet kursene er basert på. Enkelte har tatt ut-
danningen han tilbyr i Sverige.
- Vi måtte lære det slik at vi kunne det godt nok, og så 
handlet mye om mot til å våge å starte. 
Det er mye i dette arbeidet som vi lærer best ved å 
gjøre det, sier Annelise og oppfordrer andre fengsel 
som ønsker å starte hasjbevisstgjøringskurs til å tenke 
på samme måte: Innhente kunnskap, benytte kurs-
manualen, hente inspirasjon i fortellingene i dette           
magasinet, få veiledning av drevne kursholdere og 
våge å kaste seg utpå.

INVITERER ENKELTVIS 
I 2009 ble det første Hasjbevisstgjøringskurset i 
Kristiansand fengsel gjennomført med støtte fra 
fylkeskommunen. Kurset hadde 6 deltakere, 5 av dem 
gjennomførte.  
Før dette, hadde de gjennomført et informasjonsmøte 
der alle 50 innsatte fikk vite om tilbudet. Den første 
gangen inviterte de alle helt åpent ved å henge opp en 
plakat der de bad folk om å melde seg på kurset ved å 
skrive seg på en liste. Dette fungerte ikke optimalt, og 
de valgte å endre til neste kurs.
– Vi fant ut at det ikke var lett å melde seg på i all 
offentlighet. Nå skriver vi invitasjoner til hver enkelt 
som de kan svare på muntlig eller skriftlig. Vi driver 
mer oppsøkende virksomhet en til en før kursene – 
der vi spør om de kunne tenke seg å være med, og 
sjekker motivasjonen. 
Nå er terskelen for å melde seg på kurs så lav at du 
ikke kan snuble i dem, ler Annelise.

De hadde en mistanke om at det kun var de unge som 
ville melde seg på kurset, men den første som meldte 

– Vi kaster oss ut i noe nytt og er sammen på nye måter. Arbeidet med hasjbevisst-
gjøringskurs gir energi både til innsatte og ansatte, sier en entusiastisk Annelise Eriksen 
Rutledal, koordinator for helsetjenesten i Kristiansand fengsel.

HASJBEVISSTGJØRINGSKURS I FENGSEL
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ville gjerne på bevisstgjøringskurs. Flere unge meldte 
seg også på.
– Blanding av unge og eldre i gruppene, har fungert 
kjempefint. De lærer av hverandre og deler erfaringer, 
forteller Annelise.

MEDITASJON
På gruppesamlingene i fengselet har de involvert en 
buddhistprest for å lære mer om valg, meditasjon, 
hvordan kropp og sinn henger sammen. – De har lært 
et verktøy de kan ta i bruk ellers under oppholdet i 
fengslet og senere. Det kan være en fin måte å øve av-
slapping og konsentrasjon på. Det serveres alltid god 
mat på samlingene, noe de har hatt god erfaring med 
på hasjavvenningskursene utenfor fengselet.
– Hva er viktig for å bli en god kursholder/gruppe-
leder?
– En gruppeleder må ha lyst til å være med, ha 
kunnskap, evne til samarbeid, og han/hun må ikke ta 
seg selv så høytidelig. 

HVORDAN MØTE DELTAKERNE?
For Annelise er det blitt en rettesnor å tenke: Hvordan 
ville jeg møtt denne deltakeren om det var min sønn 
eller min datter? Hvordan ville jeg ønsket å bli møtt?
Hun forteller at livshistoriene ofte kommer fram i 
gruppene. 
– Mange har ikke snakket om livet sitt på den måten 
på flere år, det har vært rus og tomprat, som de kaller 
det. 
Når de innsatte blir invitert til å sette ord på følelser 
og erfaringer, er det mange som deler.
– Hva gjør mest inntrykk på deg?
– Ensomheten, svaret kommer kjapt, – rusensom-
heten. Det gjør sterkt inntrykk å høre om volden som 
mange har vært utsatt for eller utøvd, innrømmer Annelise. 
Men mest av alt er hun overrasket over hvor lite det til tider 
skal til for å glede og oppmuntre hverandre i gruppesam-
lingene.

UTFORDRER HVERANDRE
Kursholderne har erfart at det er viktig å ta opp det 
som måtte være litt forvirrende eller uklart, slik at     
ingen går såret fra gruppa. Slik ting kan det være godt 
å lufte i veiledning eller i fora der flere av dem som 
arbeider med kurs er med og deler erfaringer – som på 
møter i Cannabisforum Sør.

Annelise Eriksen Rutledal verdsetter de fora der flere 
aktører fra hele kommunen som arbeider med rus, 
møte for å dele erfaringer.
– Hasjavvenning Kristiansand har hatt den tilleggs-    
effekten at vi nå vet mer om hvordan flere andre en-
heter arbeider i forhold til rus. Folk tar ansvar, skaper 
noe, utprøver og finner veier og tilpasser hasjavven-
ning til sine målgrupper.

SUKSESSKRITERIER
– Hva er suksesskriteriene for å få til gode kurs?

– La folk gjøre det de er gode på. Være rause i sam-
arbeidet. La en ildsjel holde i prosjektet. 
Uten ildsjeler stopper slike prosjekt. 
Det er helt nødvendig å ha en ildsjel som brenner 
for prosjektet. Som blir over tid og kjenner kjerne-
verdiene. Ildsjelen passer på at alle involverte holder                  
retningen på prosjektet slik at alle ivaretar grunntank-
en det hele startet opp med. 
 Anne-Randi Hanssen har vært en nøkkelperson i Hasj-
avvenning Kristiansand - som bevisstgjøringskurset i 
fengselet er en del av. Sammen med Geir Ropstad har 
hun vært med å dra lasset fra starten av.
– Hvis de ikke kan svare på noe, sjekker de og kommer 
tilbake med svar. Det gir trygghet både i samarbeidet 
og rent faglig. En helsesøster holder i pengesekken, for 
hun er en kløpper på å skrive søknader, ler Annelise og 
er glad hun ikke fikk den jobben.
– Hva tilfører du?
– Jeg er vel kanskje den som kan inspirere litt, sier hun 
med et dårlig skjult smil, og vi skjønner umiddelbart at 
det er lurt å gi henne denne rollen.



Sitater fra 
Hasjbevisstgjøring i 
fengsel

Omgangskretsen er det viktigste av alt.

Hva er respekt? 
Svar fra innsatt: Ikke le av det jeg sier.

Jeg har vært en stor egoist. Jeg har barn. Jeg har 
dårlig samvittighet for at jeg ikke kjører henne til 
stevne.

En innsatt til en annen:
Du er frekk, men du er ærlig!

Du blir likegyldig. Du glemmer å kjøre ungen din til 
trening. Hasjen er roten til alt vondt!

Jeg er blitt mer bløt, litt mer myk, etter at jeg fikk 
barn. Nå går det ikke bare utover meg.

Når jeg røyker så mumler jeg bare. Kona ser det med 
en gang.

Jeg lar være å gjøre ting når jeg er ruset.

En blir jo så misforstått, jeg surrer jo sånn når jeg 
er skikkelig skev. Jeg tar aldri telefonen da, hvis min 
far ringer.

Jeg føler meg friere når jeg ikke røyker, slipper å 
tenke på at jeg må skaffe meg stoff, faen, jeg må 
skaffe meg penger, jeg har ikke penger!

Jeg hadde vel gjort ting litt annerledes hvis ikke jeg 
hadde vært ruset.

Jeg husker telefonnummer nå. Ute måtte jeg slå opp 
på alle.

Hvis alle hadde sittet og røykt seg fjerne hver dag, 
hadde ikke mange gått på jobb!

Hadde det sittet en som var pedofil eller hadde 
sedlighet på seg, hadde jeg forlatt kurset og gått 
opp igjen med en gang…

Jeg visste ikke mye om dette her. Hvorfor skal jeg 
bygge meg opp her i 6 mnd. For så å rive meg ned, 
skuffe min far, min kone alle rundt meg…

Jeg klarer ikke å prestere like godt som alle andre, og 
jeg kjeder meg også, derfor gikk jeg til de som var like 
som meg selv.

Tror ikke jeg har noen venner som ikke er straffedømt, 
eller har fått bøter.

Det er egentlig litt flaut å ikke ha verken hus eller bil. 
Har ikke fått til en dritt. Det er jævlig flaut å treffe min 
bestemor og bestefar. Jeg vet at det er vondt for de. 
Det gjør ikke noe at de er sinna på meg, men det at de 

Jeg er ikke noen far for mine barn når jeg sitter her. Det 
er det som gjør det så jævlig.

Da sier en annen innsatt til han: Fortsett å tren! Få opp 
psyken din, det er der det sitter!

Når man er usikker handler det mye om makt og stor 
kropp. Man kan misbruke kroppen og makten. 

Har arbeidet hele tiden, det har jo aldri gått utover 
det!!..........egentlig har det jo det!Det var veldig gøy, 
men det har bare ødelagt for meg.

Jeg får ingen flere sjangser. Det at jeg sitter inne 

og kanskje på ubestemt tid…Den forvaringsstraffa 

skremmer meg noe jævlig.



Min mor var egentlig glad når jeg kom inn her, for da kunne hun slappe av. Da kunne hun vite at jeg ikke ruset meg.

Jeg har mer glede av å være positiv i forhold til min 
familie, enn å ruse meg.

Jeg ruser meg for å gå på butikken. Synes det er 
skummelt å gå på butikken altså…ja..

Skulle egentlig bare røyke til jeg ble 18 år, men så 
tenkte jeg at jeg kunne fortsette litt til. Trodde jeg 
hadde full kontroll.

Når barna kommer hjem fra trening burde jo     
middagen stå klar. Istedenfor så sitter du i dusjen og 
røyker en tjall. Det går utover familien. Det er flaut. 
Du kan fungere, men langt fra nok.

Jeg har bestandig likt meg selv godt, men nå liker 
jeg meg selv enda bedre (når han ikke bruker stoff).

Jeg har lyst til å gjøre mer når jeg ikke er ruset.

Min grunn for et tilbakefall er frykt for det vanlige 
normale livet.

Jeg opplever at jeg passer ikke helt inn, at de             
snakker om meg, at jeg har dritt meg ut. Man blir 
litt paranoid.

Når du får problemer og prøver å rømme fra de. Det 
er da det går galt.

Det er flaut å ringe hjem til min far. Forrige gang sa 
jeg at jeg har rust meg for siste gang!

Innsatt til annen innsatt: Ikke la dommen utnytte 
deg. Utnytt du dommen til å gjøre noe konstruktivt. 
Få deg en utdannelse!

De som ligger på cella, det er de som ruser seg.

Fengslet er så bra. Masse flotte betjenter. De ser 
deg, spør om du vil ha en telefon hjem. 10 minutter, 
så er dagen redda!

Det kom ikke så mange politi da jeg ble pågrepet, 
bare 18 stykker!

Kursleder Sissel, i evalueringen til innsatt, siste gan-
gen:
Hvordan skal vi få fram den ”Per” som vi ikke leser 
om i avisene? Den ”Per” har du  klart å finne!

Du må bruke soninga, ikke la soninga bruke deg.

Før var jeg nyskjerrig, nå ruser jeg meg når livet er litt 
kipt.

Rusen har bare ødelagt for meg med tanke på å nå 
mine mål.
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Kursleder Eirin Nordstrand kommer smilende mot 
meg med en mappe sitater i veska. Gjennom 4 hasj-

bevisstgjøringskurs har Eirin ikke bare vært til stede og 
lyttet til innsattes erfaringer og ønsker. Hun har notert 
sitater fra deltakerne som kan bli til glede og motiva-
sjon for flere som ønsker å slutte med hasj. Noen av 
dem er med her i magasinet.
– Jeg har alltid en penn tilgjengelig. Jeg liker å notere 
små episoder og sitater. Dette kom godt med i jobben 
som  gruppeleder i fengselet, stråler Eirin før vi finner 
ly for regnet som høljer ned. 
– Det blir jo ikke bare sitater om å slutte med hasj, 
det blir kloke ord om det å leve, forteller Eirin.
– Er dette et tips til andre som vil starte kurs?
– Absolutt, det kan være godt å ha dersom man skal 
dokumentere, dele med nye kursdeltakere, men også 
for å la nye kursholdere og samarbeidspartnere få del 
i noe av den klokskapen som kommer fram i gruppene, 
mener Eirin.

RETT FRA LEVRA
Eirin har vært med på hasjbevisstgjøringskursene i 
fengselet fra starten i 2009. Hun forteller at lederne 
var et godt team fra første stund. – Åpenhet og ærlig-
het la grunnlaget for alle samlingene. Dette ble et sted 
der vi snakker sant om livet. En av gruppelederne var 
til og med så ærlig at han fortalte om egne feilgrep. 
Alle skjønte at her er det rom for livet sånn det er. Man 
vinner respekt ved å være ærlig, troverdig og ha evne 
til å innrømme feil. 
– Når vet du at du bør notere noe?
– Det er ofte når deltakerne snakker rett fra levra om 
hvordan de kommer seg videre, hva de gjør i stedet for 
å røyke, og hva kurset har betydd for dem.

HUMØR I SAMLINGENE
Eirin og de andre kursholderne har erfart hvor viktig 
det er å være ekte og gi litt av seg selv i samlingene. 
- De innsatte leter etter noen de kan stole på. De ana-
lyserer oss på første samling for å se om vi er verdig 
deres ærlighet. Mennesker som er blitt skuffet gang 
etter gang, gir ikke verdifulle erfaringer til noen som 

ikke tar i mot og viser genuin interesse. Flere ganger 
har Eirin erfart at det ikke å ta seg selv så høytidelig, 
kan være med å åpne rommet.
Om vi klarer å le sammen, klarer vi å snakke alvorlig 
sammen. 
Humør kan ufarliggjøre det vanskelige på en måte som 
gjør at vi tør å nærme oss det, tror Eirin. Hun mener 
alle som starter kurs må lage et rom der det er mulig 
å dumme seg ut, der det er lov til å si ting selv om det 
ikke er ferdigtenkt. 

OVERGANG TIL NORMALLIV BLIR MINDRE
På hasjbevisstgjøringskurset i Kristiansand fengsel 
har de hatt gode erfaringer med stort aldersspenn i     
gruppene. – De eldre tar seg av de yngre, men de lærer 
også av dem. De stiller spørsmål til hverandre som ikke 
vi alltid har tenkt på å stille, sier Eirin. 
– Hvorfor er gruppene viktig?
– Mange er ikke vant til å snakke om livet. For noen 
av dem, er dette første gang de setter ord på tanker 
og erfaringer og deler dem med andre. De øver seg 
på å reflektere. Flere av dem var litt stolte over å få 
fram denne siden av seg selv. ”Jøss,” sa en deltaker 
en gang, ”sa jeg dette kloke som ble sagt nå? Det er 
jo nesten filosofisk.” I rusmiljøet snakker de bare rus. 
I fengselet har de sin egen tone. Mange har tilbrakt 
årevis i lukkede miljøer. Ved å snakke om livet videre, 
blir overgangen til normallivet mindre, sier den erfarne 
gruppelederen.
– Alle har på en eller annen måte opplevd å miste 
verdighet. Vi må derfor lete fram det beste i hver    
enkelt slik at de får troen på seg selv. 

Vi bekrefter det de forteller. Vi diskuterer ikke den    
andres liv, men vi kan undre oss over ting sammen og 
sørge for å slippe til alle.

FORSKJELLIGHET ER ET PLUSS
Hun tror det er viktig at gruppelederne er forskjellige 
fordi deltakerne er forskjellige. Det siste kurset ble 
ledet av en mannlig betjent, en kvinnelig miljøterapeut 
og Eirin som er sykepleier. Hun har erfart hvordan de 

Livsvisdom i 
sitatform
Eirin skjønte tidlig at livsvisdommen fra deltakerne burde komme flere til gode. Derfor 
begynte hun å skrive ned sitater fra hasjbevisstgjøringskursene i Kristiansand fengsel.
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på ulike måter klarer å støtte og motivere ulike del-
takere.
– Hva kan være fallgruvene å gå i som kursleder?
– Kursdeltakerne avslører om du ikke snakker sant. 
Ikke er deg selv. Det å utgi seg for å være noe annet 
enn den du er, fungerer dårlig. De avslører om du ikke 
er godt forberedt, eller snakker om ting du ikke har 
kunnskap om.

TIPS TIL NYE KURSHOLDERE
– Hva kan være tips til andre som ønsker å starte slike 
gruppesamlinger i fengselet?
– Det er viktig å holde fokus og ikke putte for mye 
program inn i en kveld på 2-3 timer. Selv om vi                   
trekker inn gjester for å ivareta velværefokuset, bør det 
ikke ta for lang tid. Deltakerne liker at det er god tid 
til å prate, forteller hun. Evalueringene støtter dette. 
Noen av dem skriver her at de gjerne kunne holdt på 
lenger, at det blir for liten tid til å prate. Kristiansand 
fengsel har lagt inn besøk av buddhistprest som blant 
annet har lært dem om meditasjon. De fleste deltak-
erne støtter dette, men vil ikke at det skal gå for mye 
ut over tiden de får til å prate sammen.

LIKEVERDIGE MENNESKER
Eirin Nordstrand har gjennom flere kurs sett hvordan 
deltakerne vokser og ansvarliggjøres.
– De trenger ikke medynk. De ønsker å bli satt i stand 
til å ta valg selv. De fleste vet mye om hva som er rett 
og galt, de trenger ikke moralisme. De trenger heller 
noen som minner dem på ressursene de har i seg. Vi syr 
ikke puter under armene på dem, men motiverer dem 
til å ta grep og egne valg. Vi kan ikke leve livet for dem. 
Men vi kan gi et annet blikk enn det mange av dem 

har fått som rusmisbrukere. Vi ser dem som likeverdige 
mennesker som har ressurser til å gå videre i livet, sier 
Eirin Nordstrand, sykepleieren som ble sitatnoterings-
dama fra Hasjbevisstgjøringskurset.
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Ordene kommer fra Sissel Kvinen som er en av     
gruppelederne på hasjbevisstgjøringskurset i  feng-

selet. Hun har jobbet med rusproblematikk i 10 år, er 
utdannet gestaltterapeut og familiekonsulatør og   
jobber nå på en overgangsbolig i kriminalomsorgen. 
Kvinen har stor tro på det å dele erfaringer i grupper. 
Hun har allerede vært med å lede 6 kurs i fengselet.

Sissel Kvinen har lang og bred erfaring med å være 
kursleder i grupper. Hun mener dette krever trening og 
er en egen kompetanse som best opparbeides gjen-
nom praksis. 
”Hvordan kan jeg best mulig motta budskapet deltak-
erne forsøker å formidle?” 
Dette er spørsmålet hun mener alle kurslederne må 
øve seg på å besvare.

LYST, HUMØR OG LATTER
– Som kursleder må du gi tillit og være raus. Lyst, 
humør og latter må prege arbeid der mennesker skal 
bli trygge. Du må også tørre å høre alt – uten hele 
tiden å skulle gripe inn med løsningsforslag. Tørre å stå 
i konflikter og uenighet. Alle skal involveres. Rommet 
skal romme ulike synspunkt uten at noen skal føle seg 
krenket. Det er en viktig balansekunst der nyansene 
er viktige, understreker Sissel som mener kurslederne 
vokser litt for hver kursrunde de holder.
– Vi samler erfaring og kunnskap fra gruppe etter 
gruppe, for det å bli en god kursleder er noe som må 
øves på. 

En gruppesamling er ikke først og fremst et sted vi 
diskuterer, men et sted vi deler erfaringer og har       
dialog. Alle trenger ikke å bli enige.

Når vi tenker ulikt, kan vi heller spørre: Hva kan vi lære 
av dette? Sier den erfarne kurslederen.

NORMALISERE
Hun mener det er gruppeledernes oppgave å normali-
sere og anerkjenne deltakernes ulike erfaringer slik at 
de ikke føler at livene deres er håpløse.

– Vi har respekt for at det kan være tøft og vanskelig 
å slutte med hasj og anerkjenner motet hos dem 
som ønsker å slutte. Det er en utfordring å se andre        
mennesker uten å plassere dem i båser, men heller 
prøve å finne ut mer om hvem de er og hva de tenker. 
Hvilke ressurser de har i seg for å klare å nå målene 
sine. Mener Sissel.

– Hva er fordelene med å jobbe for forandring i grupper?
– Deltakerne deler erfaringer med hverandre. I evalu-
eringene kommer det fram at dette er noe av det de 
setter pris på - å høre andres erfaringer og mulige     
løsninger. Hvordan andre har kommet seg igjennom 
prosesser de selv står midt oppi.

Deltakerne lytter til hverandre. Noen sier til og med 
at de lærer mer av de andre deltakerne enn av oss. 
Det er positivt.

Sissel Kvinen merker også at deltakerne ikke ser på 
kurslederne som vakter eller behandlere, men som 
medmennesker som vil dem vel. Det skaper et godt 
klima og rom å være i. 
– Men vi kan også gi hverandre motstand – når folk er 
trygge, tåler vi mye mer av hverandre, tror hun.

ANSVARLIGGJØRING
Sissel tror på ansvarliggjøring – at mennesker kan 
settes i stand til å bli aktører i livene sine og ta egne 
valg. 
– Vi lager på en måte et eget rom der det er lov til å 
vise følelser og dele gode og mindre gode erfaringer. 
Jeg blir oppriktig glad når mennesker vokser seg store i 
rommet. Mange bærer på et savn etter at noen ser det 
fineste i dem og tåler det verste, sier Sissel Kvinen som 
synes det er spennende å lete fram ressursene i hver 
enkelt person som gjør at de klarer å slutte med hasj 
og komme seg videre til et liv uten rus. Sammen med 
deltakerne leter de fram forbilder som ikke ruser seg, 
noe de kan gjøre i stedet for å ta hasjrøyken.

– Hva er din styrke som kursleder, tenker du?

Som kursleder må du tåle det verste og lete etter det beste i deltakerne. Du får øvd på 
kunsten – å slippe til andre.

Kunsten å 
slippe til andre
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mende. Jeg liker ikke unnvikenhet og uærlighet. Men 
jeg blir fort glad i folk, smiler kvinnen som trives når 
hun klarer å tilpasse seg ulike mennesker og få dem til 
å dele sin opplevelse av tilværelsen.
– Deltakerne på hasjbevisstgjøringskurset er ikke en 
homogen gruppe selv om de har et problem felles. 
Mange av dem som er vokst opp i rushjem, har        
kjemperessurser. De har måttet ta ansvar, har måttet 
forstå å prøve å klare seg tidlig. Det er også et bilde det 
er viktig å se, sier Sissel.

RAUSHET ER DØRÅPNER
Sissel mener raushet er døråpneren i alle gruppe-   
samlingene: – Om mennesker opplever at det de sier 
og tenker blir tatt i mot og blir tatt på alvor, er det lett-
ere for dem å dele også de mindre behagelige tingene i 
livet sitt. Å gi tillit er helt grunnleggende for at et kurs 
skal lykkes, understreker Sissel engasjert som er ydmyk 
overfor den jobben mange av deltakerne står overfor: 
– Noen av dem skal faktisk forsøke å bryte det som har 
vært flere generasjoners måte å løse problemer på – 
nemlig gjennom rus, sier hun.

Hun husker godt en kursdeltaker som beveget henne. 
Han hadde røykt hasj første gang da han var 11 år gam-
mel. Etter endt kurs sa han modig: – Dere har lært meg 
å sette ord på følelsene mine. Jeg trenger ikke å holde 
noe tilbake, ingenting er dumt å si. Det har hjulpet meg 
til å forstå meg selv bedre – og det hjelper meg videre.

GOD RELASJON MELLOM KURSHOLDERE
På kursene i fengselet har de vært tre ledere. Sissel   
lurer på om to kunne vært nok. De har erfart at selv 
om de er flere ledere, er det lurt å bytte på å ha hoved-
ansvar for hver av samlingene.
– Hva kan være utfordrende dere kursledere i mellom?
– Noen ganger vil kurslederne litt forskjellige steder. 
Noen er mer opptatt av diskusjoner, andre av å høre 
historier eller finne ut hva de trenger for å komme 
videre. Vi må øve på samspill og vite hvor de andre 
er – slik at en leder ikke tar over gruppa, men sørger 
for at deltakerne er i fokus. Om det skulle dukke opp 
uenighet eller misforståelser lederne i mellom, er det 
viktig at de ikke lar dette prege gruppa, men tar en 
samtale i etterkant for å se hva de kan gjøre for å hind-
re at det skjer igjen, sier Sissel og fortsetter: – Det kan 
bli konkurranse om hvem som har best kontakt med 
deltakerne, hvem som er mest populær, hvem som sier 
det beste i gruppa. Det er viktig å være klar over disse 
mekanismene, ikke fornekte dem.  

Jeg må slippe til de andre kursholderne og forsøke å 
finne min plass slik at vi utfyller hverandre.

FALLGRUVER
– Hva kan være fallgruver i dette arbeidet?
– Om jeg lar det jeg selv opplever i livet for tiden 
prege hvordan jeg møter deltakerne i gruppa, om jeg 

går inn i fordømmelse, plasserer folk på steder de ikke 
vil være eller ikke klarer å lytte, sier hun kontant. 
– Hvilke roller kan det bli helt feil å ta som kursleder?
– Vi trår vel alle feil innimellom. Det må være rom for 
å feile – også som kursleder. Men det er noen roller vi 
kan prøve å unngå, ler hun og nevner: 
Morsrollen: Denne fikk jeg for en deltaker i en av   
gruppene. Det hjelper om man sier det og erkjenner 
det, eventuelt er åpen for at andre ser det. Om vi skal 
møte noen likeverdig, kan man ikke få morsfølelser for 
en av deltakerne.
Lærerrollen: Når vi begynner å belære og forklare og si 
hvordan deltakerne skal oppføre seg og ikke oppføre 
seg.
Den kule: Når vi skal være på lag i ett og alt. Det kan 
bli slitsomt for deltakerne og for de andre kurslederne. 
Sissel innrømmer at hun til sin skuffelse har merket at 
hun banner mer i gruppene enn ellers. Akkurat som om 
hun prøver å tilpasse seg. 
Synes synd på rollen: Når du begynner å synes synd på 
noen, er det ikke like lett for den andre å reise seg og få 
fram styrken sin. Deltakerne kan også kjenne seg små, 
om vi ledere begynner å synes synd på dem.

– Kunsten er å slippe til deltakerne sånn de er samtidig 
som vi er sånn vi er, sier Sissel og går til ny kursrunde 
for å øve mer på nettopp dette.
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“Det går an å lære å slutte å røyke hasj 
på samme måte som det går an å lære seg 

fluebinding når du skal fiske.”
(André Vaaler)
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Andrè Vaaler var en av gründerne av Hasjavvenning 
Kristiansand. Han har arbeidet med rusrelatert  arbeid 

i 20 år. Siste ti år: Ansatt i PP-tjenesten for videregående 
opplæring i Vest-Agder Fylkeskommune. Utdannet 
klinisk sosionom  og diakonkandidat.

Andrè Vaaler var med å sette grunntonen i Hasjav-
venning Kristiansand ved å tenke normalitet, lavterskel 
og frivillig kurstilbud, ikke behandling. Ved å trekke inn 
mennesker som ikke var behandlere, men som allike-
vel hadde god erfaring med å snakke med ungdom og 
bygge relasjoner. Det ble tidlig klart at menneskene 
var en del av verktøyet i Hasjavvenning Kristiansand. 
– Kursholderne går noen mil ekstra, har hjertelag, er 
nysgjerrige på deltakerne, våger likeverd og har lyst 
til å lære noe av deres livserfaringer. De har kunnskap 
om cannabis og dens virkninger. Dette er blitt et               
kostnadseffektivt tiltak bygd på lyst og motivasjon 
der interesse er inngangsporten. I dette prosjektet er 
det ikke subjekt og objekt som møtes, men likeverdige 
mennesker som er samarbeidspartnere et lite stykke 
på veien, sier Vaaler inspirert.

HASJRØYKERE MELLOM TO STOLER
I sitt arbeid i PP-tjenesten møtte Andrè Vaaler stadig 
flere unge som falt i mellom to stoler, hjelpeapparatet 
og foreldrene, nemlig hasjrøykerne. Foreldrene følte 
de ikke strakk til. Behandlingen var ikke tilpasset hasj-
røykerne. I 2005 utviklet han sammen med flere et 
prosjekt som skulle tilby kurs til unge hasjrøykere som 
ville slutte. Fram til nå hadde fokus vært på sterkere 
stoffer, lite på hasj. De som arbeidet med unge så 
hvordan hasjen skapte store sosiale problemer, isola-
sjon og angst hos dem som røykte.
– Vi møtte vilje hele veien i systemet, det var helt 
tydelig at mange ulike etater hadde kjent på behovet 
for å gjøre noe for denne gruppen, sier Andrè ivrig. 

SAMFUNN I SAMFUNNET
- Mange av disse ungdommene går inn i en gråsone, 
et slags samfunn i samfunnet. De er ofte uten tilbud. 
De er stort sett  sammen med andre som røyker hasj. I 

dette fellesskapet er de rusa - de er ikke seg selv. Det 
snakkes om spesielle ting, ofte er det monologer, ikke 
dialog. Sløvhet, angst og sosial angst preger hverdag-
ene til flere av dem. Hasjrøykingen er ikke så synlig, 
men det forandrer hele det sosiale livet til en rekke 
ungdommer. Hasj gjør at mennesker blir en annen enn 
den de er, de forandrer personlighet. Vi så derfor et 
stort behov for å starte et arbeid som kunne hjelpe 
dem å slutte, sier Vaaler.

SPØR DEM DET GJELDER
Andrè Vaaler har alltid lagt vekt på å være faglig opp-
datert. Før hasjavvenningsprosjektet spurte han dem 
han visste røykte, om alt.  – Det er viktig å kunne like 
mye som dem du skal ha på kurs. Det er med å gi re-
spekt. Jeg spurte hasjrøykerne om så mye at en del av 
dem lurte på om jeg var politi, ler Andrè, samtidig som 
han med alvor understreker at kunnskap er en forut-
setning for å lykkes om man vil dra i gang denne type 
arbeid. 

JAKTET PÅ STORE HJERTER
De bestemte seg for å kjøre kurs i grupper. Kurset 
skulle bygge selvfølelse, formidle kunnskap om hva 
hasjen gjør med hjernen og med livet, fortelle om ab-
stinens, legge til rette for at de unge kunne lære å ta 
andre valg enn å røyke, når de kom i risikosituasjoner.
De fant tre gode erfarne personer som kunne være 
med å drive det første kurset.
– Hva så dere etter?
– Mennesker med store hjerter. Gode mennesker som 
kunne kommunisere med ungdom, som ikke var be-
handlere. Det ble en helsesøster, en ungdomsarbeider 
som hadde bred erfaring med unge og rus, og en med 
erfaring fra barnevern og rusarbeid. Men like viktig 
var de varme personlighetene. Evnen til å jobbe med  
mennesker og lete etter det beste i dem, sier Vaaler. 

Han forteller at de gjorde det helt klart for dem som 
ville være med at de måtte være villige til å lese seg 
opp på kunnskap om hasj og spørre seg fram til økt 
kjennskap til hasjmiljøene.

Prosjektets far i sør
Det går an å lære å slutte å røyke hasj på samme måte som det går an å lære seg flue-
binding når du skal fiske, mener Andrè Vaaler, en av initiativtakerne til Hasjavvenning 
Kristiansand.

Hasjavvenning Kristiansand:

ANDRÈ VAALER VAR EN AV GRÜNDERNE AV HASJAVVENNING KRISTIANSAND. HAN HAR ARBEIDET MED RUS-
RELATERT ARBEID I 20 ÅR. SISTE TI ÅR: ANSATT I PP-TJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE. UTDANNET KLINISK SOSIONOM  OG DIAKONKANDIDAT.
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Den lille nyoppstartede prosjektgruppen fikk besøk 
fra utekontakten i Stavanger for å få inspirasjon i et 
prosjekt som arbeidet med unge og hasj. Thomas             
Lundqvist ble invitert til Kristiansand som foredrags-
holder og teoretisk inspirator i prosjektet. Deretter 
mekket de sitt eget Hasjavvenning Kristiansand. 
– Kunnskap, selvfølelsesbygging og velvære, var         
pilarene vi ville bygge på. Det ble en veksling mellom 
samtale, god mat, massasje, akupunktur. Det ble lagt 
stor vekt på å inkludere alle og skape trygghet som 
gjorde at alle turte å delta, sier Andrè Vaaler.

ÆRLIGHET ER SMITTSOMT
– Ærlighet er smittsomt, skyter Andrè Vaaler inn, – om 
lederne er dønn ærlige og gir litt av seg, blir det ofte 
en god start. Det fører til at de unge tør å gi av seg selv 
og være ærlige tilbake. Oppriktighet er fint, mennesker 
som er oppriktige, er bra, sier han.
Vaaler har erfart at det å være direkte er en dyd i møte 
med unge i dette arbeidet. Han nevner et eksempel fra 
en gruppe. Lederen spurte: – Når røykte du hasj sist?  
– I går, svarte en deltaker, rett fra levra. 

SELVUTVIKLING
Andrè Vaaler blir inspirert av å se hvordan Hasjav-   
venning Kristiansand har utviklet seg og er i ferd med å 
spre seg til flere andre kommuner i landet.
– Nye aktører må finne sine mennesker og sin måte å 
drive det på, ikke kopiere andre. Men de må holde seg 
til verdiene og malen, understreker Vaaler. Han tror de 
gjør lurt i å ha en person som koordinerer det hele. 
Sette sammen en arbeidsgruppe som kan møtes jevn-
lig for å oppdatere hverandre og dele erfaringer.

– De som driver prosjektet har åpne kanaler til hver-
andre. De ringer hverandre om det er noe de lurer på. 
Dette er ikke blitt et prosjekt av bedrevitere, men et 
prosjekt der alle sammen søker å bli bedre og finne 
gode veier til å hjelpe de som vil slutte å røyke 
hasj. Det bidrar til selvutvikling å være med i dette                    
arbeidet, men blikket skal alltid være festet på be-   
hovene til dem vi skal hjelpe, mener gründeren. 

GODE RINGVIRKNINGER
Et prosjekt som er så bredt forankret i en kommune, 
kan gi gode ringvirkninger. De som er kursledere     kom-
mer tilbake til sine arbeidsmiljø med nye erfaringer, 
nye oppdateringer fra dem som lever midt i virkelig-   
heten nå. Kursholderne lærer metoder som de kan ta 
i bruk i sine yrker. – Om jeg i min jobb i PP-tjenesten 
møter en gutt i videregående skole som røyker hasj og 
som ønsker å slutte, kan jeg nesten umiddelbart tilby 
han samtale med noen i Hasjavvenning Kristiansand, 
sier Vaaler.
– Hvor trykker skoen nå i hasjavvenningsarbeidet?
– Mange foreldre vil gjerne vite mer om hasj. Vi ser at 
mange ungdommer ikke vet nok verken om skadevirk-
ningene av hasj eller om abstinensforløp, sier Vaaler 
som også har tro på at helsesøstre er en yrkesgruppe 
som bør ha en sentral rolle i å spre kunnskap om hasj 
og invitere unge til hasjavvenningskurs eller program. 
– Når så mange unge ønsker å slutte med hasj, håper 
jeg det finnes voksne her i landet som vil følge dem 
et stykke på veien i dette viktige arbeidet. Sier Andrè 
Vaaler før han løper til et annet engasjement enn dette, 
der han også motiverer unge, nemlig fotball.
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Hasjavvenning Kristiansand er ett av prosjektene 
Olaf Haugen har vært med på å utvikle. Han har 

også fulgt det fra sidelinjen helt til i dag – seks år etter. 
Han får av og til telefoner der de som leder kurs, ber 
om tips og råd. Det setter han pris på. Sammen med 
Andrè Vaaler, bygde han grunnmuren i prosjektet – og 
var med på å velge de beste kursholderne fra starten 
av.

BLE VENN FOR Å KUNNE HJELPE
Olaf Haugen er sosionomen som valgte å jobbe i for-
svaret en periode. Via jobber i barnevern og ungdoms-
institusjon, fant han en god arena å jobbe på som 
kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand 
kommune.
– Jeg jobber ganske fristilt, er opptatt av å gripe inn 
tidlig, gripe fatt i trender og stoppe negative miljøer 
før de får utviklet seg, sier Haugen. Han har vært 
sentral i arbeidet med å løse opp de høyreekstreme 
miljøene på Sørlandet. 
– Jeg tok kontakt med ungdommene en og en. Ble 
venner med dem, fikk dem på tiltak. Unge søker til-
hørighet der den er å finne. For noen blir det miljøer 
der de røyker hasj, sier Haugen.
 – Det handler mye om å finne en gjeng de kan føle 
seg gode nok i. Der de blir godtatt. Den kunnskapen 
vi har om hvorfor en del unge begynner å røyke hasj, 
var også sentral da vi lagde hasjavvenningskurset, sier 
kriminalforebyggeren.

VIL BLI SETT OG VERDSATT
I kursopplegget ble det viktig å se på hva som kunne 
gi disse ungdommene selvfølelse og mot til å ta egne 
valg. Kurset legger også opp til å dele erfaringer på 
godt og vondt med andre. Haugen tror deltakerne på 
denne måten lettere ser at de ikke er alene med sine 
ønsker og tabber, og lettere kan finne mot til å ta nye 
valg. 
– Unge vil bli sett. Finne sin egen identitet. De leter 
etter noen som setter pris på dem. Om de havner i 
miljøer der det verdsettes at man er god til å slåss og 
stjele biler, så gjør man det. Vi mennesker gjør mye for 

å bli godtatt og anerkjent. Noen ganger gjør vi veldig 
dumme ting. Det er menneskelig, mener Haugen og 
legger til:
– Når unge skal slutte med hasjen og gå ut av det 
miljøet, må de finne andre mennesker som kan                
erstatte den anerkjennelsen de har fått i disse 
miljøene. Hasjkulturen er en delekultur. De som har 
penger, betaler, pipa sendes rundt. Samtidig som unge 
kjenner på kroppen alt som er dårlig i røykemiljøet, er 
det viktig å lytte til hvorfor de har havnet der. Det er å 
ta dem på alvor, det bygger tillit, mener Haugen.

BAKGRUNNEN FOR IDEEN
Mens Andrè Vaaler gjorde sine oppdagelser som 
ansatt i PP-tjenesten, gjorde Olaf Haugen sine som 
ansatt i NAV Ungetat hvor han jobbet med arbeids-
ledig ungdom mellom 17 og 25 år.
– Jeg så unge som levde i sin egen boble. Som dropp-
et ut av skolen. Det var mye i byråkratiet som tok lang 
tid, blant annet det å komme til ruspoliklinikken. Jeg 
så hvordan unge som røykte hasj, var i behov av et  
lavterskeltilbud, forteller Olaf Haugen.
Hasjrøyking var fellesnevner for mange av ung-

Tett på unge
Olaf Haugen har valgt å jobbe helt nær ungdommene. Det har ført til at prosjektene han 
initierer ofte treffer målgruppen midt i blinken. 

ENHETSLEDEREN I NAV UNGETAT, OLAF HAUGEN, FANT SAMMEN MED ANDRÈ VAALER I PP-TJENESTEN. SAMMEN 
KLEKKET DE UT IDEEN TIL PROSJEKTET HASJAVVENNING KRISTIANSAND.



6565dommene de jobbet med som droppet ut og ikke fant 
seg til rette. Behovet var klart: Unge ønsket å slutte å 
røyke hasj. Olaf og Andrè ville møte dette behovet og 
startet Hasjavvenning Kristiansand.
– Vi bestemte med det samme at det skulle være et 
tilbud som ikke krevde henvisning, men et tilbud de 
unge selv aktivt søkte seg inn i. Som de var motivert til 
å gjennomføre. Dette var ikke et tilbud til de tyngste 
rusmisbrukerne, men et kurs for dem som røykte hasj 
og ikke hadde så mange tilleggsvansker, understreker 
Olaf Haugen.
Haugen smiler litt av hvor modige de var i starten – 
mye på grunn av nærkontakten de hadde med mange 
ungdommer. 
- Den teoretiske mentoren vår i Sverige Thomas      
Lundqvist, trodde ikke på gruppearbeid i hasjav-             
venningsarbeidet. Men det gjorde vi. Vi talte Roma 
midt i mot, var modige og satset på grupper. Det har 
vist seg å fungere svært bra og får veldig gode tilbake-
meldinger fra deltakerne, smiler Olaf Haugen som tror 
gruppelederkompetansen hos dem de har involvert, 
har vært noe av årsaken til suksessen. – De legger til 
rette for å inkludere alle, holder fokus, samtidig som 
de er fleksible, sier han.
Han forteller at de informerte bredt om prosjektet og 
plukket ut dem de hadde tro på kunne kommunisere 
godt med målgruppen
- Det var en gjeng med dedikerte mennesker som 
møtte på det første arbeidsmøtet, og etter rapport-
ene jeg får, er det fortsatt dedikerte mennesker i        
arbeidsgruppen, sier han fornøyd.
Haugen tror også det var et klokt trekk da de fikk med 
seg både rusforskere og legen i fylkeskommunens 
folkehelse i prosjektet.

TILGJENGELIGHET – GULL VERDT
Av mange suksesskriterier trekker han fram det å være 
tilgjengelig som noe av det viktigste.
– Å gi telefonnummeret sitt til de unge, bygger           
uvurderlig tillit, mener Olaf. – Det er ikke ofte deltak-
erne benytter seg av dette ved å ringe de voksne på 
fritiden. Men mange forteller at bare det å vite at det 
finnes noen å ringe når det topper seg litt til, er til stor 
hjelp.

RISIKOFAKTORER
Haugen informerer om at de vet noe om hvem som 
ikke begynner å røyke hasj: De som er med i kristne 
aktiviteter, i korps og i kor.  Samtidig vet vi at over 70 % 
av 15-åringene  som røyker tobakk til vanlig, har prøvd 
hasj.
- Det er altså en sammenheng mellom vanlig røyking 
og hasjrøyking, opplyser han. Om man røyker, er 
risikoen større for at man prøver hasj.
Han sier videre at det også er en risikofaktor om man 
har mye med seg i ryggsekken av vonde, traumatiser-
ende opplevelser.
– Dette unnskylder ikke hasjrøyking, men det kan være 
med på å skape forståelse for at det er komplekse år-

saker til røykingen. Det peker på hvor nødvendig det 
er å jobbe helhetlig med hvordan mennesker har det 
om de skal slutte med hasj, understreker den erfarne 
ungdomsarbeideren.

FORELDRE BØR FØLGE MED
– Det er mange foreldres frykt at barna deres skal    
begynne med hasj. Hva kan de gjøre for å forhindre 
dette? 
– Foreldre kan følge litt ekstra med. Se om det er         
atferdsendringer hos barnet. Om det blir sløvere, 
sover lenger, får dårligere matlyst, får dårligere kort-
tidshukommelse, skifter vennekrets. Det kan være ok 
å vite noe om hvilke utstyr de bruker og søke hjelp 
om en oppdager cannabis på rommet eller i ransel og 
vesker. 
Haugen har erfart at det ofte er langt mellom det 
foreldrene ser, og det å ta inn og tro at det er deres 
barn som røyker hasj.
 – Jeg ønsker å motivere foreldre til å ta det opp med 
barna sine, snakke om det. Hva er det som gjør at jeg er 
urolig for at du røyker hasj? Det kan være en god måte 
å stille spørsmål på. Da sier du noe om din bekymring i 
stedet for å anklage barnet ditt først. Foreldre blir ofte 
usikre på hva de skal gjøre. Om de skal ringe kontakt-
lærer eller sosiallærer. Her i kommunen ringer stadig 
flere Hasjavvenning Kristiansand. Om vi kommer inn 
tidlig, kan det være med å løse problemet. Vi har hatt 
samlinger hjemme hos folk med flere ungdommer og 
foreldre. Om unge møter noen som har tro på dem, 
tro på at de klarer å slutte, er det mange som får det 
til, sier Haugen optimistisk.

USIKKER AV INTRIGEMAKERI
Olaf Haugen er mot legalisering. Han tror ikke            
mennesket er skapt til å sitte i sin egen verden og 
røyke hasj. Hasjrøykerne forteller om et liv i isolasjon 
der de ikke deler noe annet enn røykingen sammen 
med andre. Det endrer personligheten, og han finner 
ikke noe bra med det. Etter å ha møtt så mange unge 
som så inderlig ønsker å slutte, er standpunktet blitt 
forsterket.
- Det er ofte det første de nevner når de klarer å slutte. 
Det er som å våkne, jeg klarer å forholde meg til andre 
igjen. Jeg blir den jeg er.

– Hva gjør at du blir i ungbransjen?
– Jeg trives med ungdom. Trives godt med unge som 
lever litt i ytterkantene.
– Hvorfor?
– Jeg takler lettere utagerende ungdom enn de som 
forestiller seg eller later som om alt går på skinner. 
Jeg kan bli veldig usikker av intrigemakeri. Sier den         
nøkterne og målbevisste hasjavvenningsentusiasten.
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Da kommunen kom inn i bildet, hadde Hasjavven-
ning Kristiansand allerede drevet sitt arbeid i ett år 

med unge over 18 år. De så behovet for tilbud til dem 
under 18 år.
Med støtte fra kommunens Ungdomspakke som skulle 
støtte tiltak for å hindre drop-out fra skolen, ble det 
første hasjavvenningsprogammet for dem under 18 år 
startet i 2006.

FOLKEHELSEMANN
Sigurd Paulsen er en mann som er opptatt av folke-
helse. Han tror det å gi tilbud til unge hasjrøykere som 
ønsker å slutte, er et viktig folkehelsearbeid. 
– Samfunnet sparer på å gå tidlig inn. Unge tjener på 
det og får et bedre liv. 
En etterundersøkelse i hasjavvenningsopplegget viser 
at ca. 50% er hasjfrie 1 ½ -2 år etter tiltak i Hasjav-           
venning Kristiansand. – Dette er gode resultater og 
svært samfunnsnyttig arbeid. Hasj kan være inngangs-
porten til sterkere stoffer. Om vi får hasjrøykere til å 
slutte, forebygger vi større problemer. Kurset har ingen 
annen agenda enn å legge til rette for at deltakerne 
får troen på seg selv og klarer å slutte med cannabis, 
understreker Paulsen.

VERDIER I FØRERSETET
Enhetslederen er kjent for sitt engasjement for å bygge 
alt arbeid med mennesker på gode verdier. Troen på 
menneskets muligheter er en verdi som sitter i fører-
setet i Kristiansand kommune.
– Jeg har en genuin tro på mennesket. Ingen er bedre 
enn noen andre. Men noen har gjort noen valg som 
gjør at de er i livssituasjoner som ikke er gode for dem. 
Troen på at mennesket kan mestre å ta gode valg, er 
grunnmuren vi bygger alt arbeidet på. Metodikk som 
bygger deltakernes, klientenes, brukernes selvfølelse, 
er det eneste vi er villige til å ta i bruk. Vi sjekker alle 
nye tiltak, prosjekter og kurs opp mot dette:  Vil dette 
bidra til å gjøre mennesker til aktører i livene sine? 
Finner de ressursene sine? Lærer de å mestre? Stå på 
egne ben? Spør Sigurd Paulsen som har bakgrunn fra 

forsvaret og har jobbet mye med dialogiske model-
ler og holdt dialogseminarer med fokus på verdier og  
verdig kommunikasjon. 

Når vi treffer Sigurd Paulsen, er han i forberedelses-
fasen til en kursrunde i Namibia. 
– Det er lett å bli soft om man invaderer for mye i 
det menneskelige, innser han, – det er viktig med gode 
ledere og tilretteleggere som holder fokus, planlegg-
er og tar avgjørelser, samtidig som det menneskelige 
ivaretas. Det er mye medmenneskelighet i systemene. 
Den må bare finne gode kanaler, sier Paulsen opti-
mistisk.

Viktig folkehelse-
arbeid
– Er det noe kommunen kan gjøre for sønnen min på 16 år som røyker hasj? En fortvilet 
mor ringer til Sigurd Paulsen, leder for samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand. Dette 
førte til satsing på hasjavvenning for de under 18 år.

SIGURD PAULSEN. ENHETSLEDER FOR SAMFUNNSMEDISINSK ENHET I KRISTIANSAND KOMMUNE. HASJAV-
VENNING KRISTIANSAND ER PLASSERT HER, OG PAULSEN ER DERMED DEN ØVERSTE ANSVARLIGE
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Paulsen ser synergieffekten i kommunen ved at Hasj-
avvenning Kristiansand har etablert et så godt tverr-
etatlig nettverk.
 – Noe av det som kan være dumt i sosialt arbeid, er 
at de ulike fagkulturene besitter hver sine sannheter. 
Gjennom dette prosjektet, har vi klart å åpne for å 
dele erfaringer som gir noe tilbake til de ulike fag-
miljøene. Vi sprer lettere kunnskap og kompetanse til 
flere fordi mange møtes i arbeidet med Hasjavvenning 
Kristiansand, forklarer Paulsen.

IKKE KONKURRERE, MEN STYRKE HVERANDRE
– Hva er suksesskriteriene i arbeidet med Hasjav-   
venning Kristiansand?
– Du må ha en eller to koordinatorer som holder i alt, 
som til en hver tid har oversikt over hvem som er på 
kurs, over henvendelser, over inntaksintervjuer. Dette 
må være gode mennesker som klarer å møte andre 
verdig og vennlig, mener Paulsen. Han tror det er viktig 
å involvere alle som arbeider med unge og rus i kom-
munen. Helsesøstre, barnevernet og ungdomsteamet 
er viktige aktører.
– Hva kan være fallgruvene i et slikt prosjekt?
– Å ikke inkludere alle, men la noen få eierforhold og 
bli uerstattelige. Om aktører begynner å konkurrere 
i stedet for å styrke hverandre. Manglende informa-
sjonsflyt kan skape frustrasjoner. Det er viktig å finne 
møteplasser og kanaler for å dele erfaringer. En fall-
gruve er ikke å ha noen ansvarlige koordinatorer for 
prosjektet. Det må være kort vei til telefonen til alle i 
nettverket dersom man lurer på noe, fastslår Paulsen 
som nå er klar for å satse på at Kristiansand skal ta 
ansvaret for nettverket som - gjennom ulike Cannabis-
forum - arbeider med hasjavvenning i Norge.

SIGURD PAULSENS TIPS TIL ANDRE 
KOMMUNER SOM VIL STARTE HASJ-
AVVENNING:

•  Forankre bredt, hos ansatte og ledelse; fortell  
 om målsetting, motivasjon, mennesker som 
 involveres og metode for å lykkes
•  Finne ut hvordan tiltakene passer inn i en  
 større helhet og så satse fullt og helt på 
 prosjektet
•  Prioritere dette, ikke la det komme i tillegg til
 noe annet, men i stedet for annet forebygg-
 ende innsats som ikke har samme virkning
•  Lære metoden godt – med mulighet for lokal  
 tilpasning
•  Finne økonomi og tid til å koordinere tiltakene
• Skaffe rette personer til å lede, ha grupper og
 oppfølging
• Kartlegge godt, arrangere en storsamling der
 dere informerer bredt og invitere dem som har
 LYST OG ER INTERESSERT.
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Hasjavvenningsarbeidet er viktig for å kunne hjelpe 
cannabismisbrukere i avvenningsfasen med å snu 
tankemønsteret som er blitt utviklet under misbruks-
tiden. På den måten kan vi være med på å øke indivi-
dets sosiale og psykologiske kompetanse.

Metoden bygger på cannabinoidenes svekkelse av 
tankefunksjonene som de unge trenger for å løse hver-
dagslige problemer og hva de trenger for å komme 
gjennom den cannabisspesifikke abstinensperioden. 

Vi hjelper individet til å legge merke til forandringer og 
ser etter det som er felles for mange. Metoden bygger 
videre på at cannabis forsterker følelsesopplevelser, og 

at personen derfor behøver hjelp til kritisk  gjennom-
gang av det rusrelaterte episodiske minnet.

Personen trenger også å få forslag, hjelp til å kon-      
sentrere oppmerksomheten på relevante tema. 
Risikoen med å slutte med hasj på egenhånd, er at man 
ikke fullt og helt utvikler en strategi for å ta hånd om 
sin egen mentale helse.

Metoden gir kunnskap om cannabis, men den gir også 
en kognitiv struktur hvor man bevisstgjøres på egen 
forandringsprosess. I programmet inngår også hjemme-       
oppgaver der ungdommen mellom samtalene får øve 
på å øke sin tankekapasitet.

ETABLERE KONTAKT 
 • Vis forståelse og respekt.
 • Prøv å vekke håp om forandring.
 • Presenter forandringer i passe doser.
 • Målet er å gi mot og nysgjerrighet på forandring .

KUNNSKAP
• Vi må ha god kunnskap om hasj 
 (mer enn ungdommene).
• God forberedelse før treffene.
•  Teori blandet med ferdighetstrening 
 (praktiser, les, praktiser, les).
•  Kunnskap og erfaring skaper respekt og trygghet.
•  Vis alltid respekt for ungdommenes egne erfaringer.
•  Unngå pekefingre og skjenneprekener. 

KONTROLL
•  Vi tar ansvar for strukturen.
•  Fyll tiden, forberedelse og materiell.

KREATIVITET
•  Vær aktiv i rommet.
•  Illustrer gjerne det du snakker om med eksempler  
 for å øke evnen til refleksjon.

KJØNN
•  Gutter stiller høyere krav til aktivitet hos oss.
•  Guttene trives med strukturen og konkrete oppgaver.

”Hver behandler eller kursleder må gi sitt person-
lige preg på programmet, fordi det er relasjonen 
som hjelper, ikke programmet. Derfor kreves det 
en bevisst nyskaping for hvert kurs.” Thomas Lundqvist

THOMAS LUNDQVIST
LUNDQVISTS FORSKNING, KUNNSKAP OG METODE ER MODELLEN HASJAVVENNING KRISTIANSAND BYG-
GER PÅ. LUNDQVIST ARBEIDER IKKE I GRUPPER, OG HAN DRIVER BEHANDLING. I NORGE ARBEIDER DE BÅDE            
INDIVIDUELT OG I GRUPPER OG KALLER DET KURS ELLER PROGRAM. LUNDQVIST VERDSETTER DET NORSKE 
ARBEIDET OG BIDRAR MED DISSE TANKENE I INNSETT:

Hva er viktig i hasjavvennings-
arbeidet (kurs og program)?
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- HVORFOR DETTE ENGASJEMENTET?
Cannabis er i dag det hyppigst brukte illegale rus-  
middelet både i Norge og resten av verden.
- Vi må bedre behandlingen og det gjelder å komme 
tidlig til. Gjennom foredling av cannabisplanten har 
produsentene i de senere år klart å øke innholdet av 
det rusfremkallende og avhengighetsskapende stoffet 
THC (tetrahydrocannabinol) i cannabisen.. Vi ser flere 
og mer alvorlige komplikasjoner. Cannabisrøyking er 
ikke ufarlig som mange unge tror. Dødsfall er rappor-
tert. Vi har ansvar for å gjøre det vi kan for å bedre 
behandlingen og gi hjelp til de som jevnlig bruker can-
nabis. Vi vet i dag mer enn for 15 år siden om virknin-
gen på hjernen, psykiske bivirkninger og mulighet for 
psykoser, fastslår den fremtredende rusforskeren.

LITE DOKUMENTASJON
- Når det gjelder behandling av kronisk cannabisbruk, 
er det lite dokumentert hva som fungerer.
En svensk kunnskapsoppsummering fra 2001 fant kun 7 
studier på verdensbasis. En Cochrane oversikt fra 2006 

ga heller ingen sikre funn.
Cannabis er ofte det første illegale stoffet unge bruk-
er. De fleste eksperimenterer noen få ganger, en liten 
kjerne fortsetter og røyker jevnlig. For dem kan can-

Vil finne ut om hasj-
avvenningsmodellen 
har effekt
Øistein Kristensen ønsker nå at mange kommuner vil prøve Hasjavvenning Kristiansand-
modellen slik at han kan få nok materiale til å forske på effekten av dette lavterskel-
tilbudet.

ØISTEIN KRISTENSEN, OVERLEGE/FORSKNINGSLEDER, AVDELING FOR RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING, 
SØRLANDET SYKEHUS . FORSKNINGSANSVARLIG HASJAVVENNING KRISTIANSAND. LEDER AV CANNABIS-    
FORUM SØR. VOKSENPSYKIATER, ARBEIDET I PSYKIATRIEN I 10 ÅR, 25 ÅR INNEN RUSFELTET

”Øistein Kristensen er en utrolig viktig person for oss i Hasjavvenning Kristiansand. Han er med i ”opplærings-
pakken” vår til alle nye instruktører/gruppeledere med undervisning om ny forskning om cannabis, cannabis på-
virkning på hjernen, cannabis og psykiske lidelser med mer. Han veileder og oppdaterer oss faglig kontinuerlig. Han 
sender oss nye artikler og ny forskning. Det er meget inspirerende og utviklende for oss. I tillegg har vi ”direkte-
linje” til han. Vi kan sende han mail med faglige spørsmål vi ikke kan svare på. Han leder også Cannabisforum Sør. 
Her samles fagfolk fra 1. og 2.linjetjenesten som jobber med denne problematikken. Møtene er et par ganger pr. 
halvår og her utveksles erfaringer og ny forskning legges fram.”

Arbeiderne i Hasjavvenning Kristiansand 
verdsetter Kristensens bidrag:



71nabis være inngangen til sterkere stoffer. Det er derfor 
bra med et lavterskeltilbud som Hasjavvenning Kris-
tiansand, sier forsker Øistein Kristensen som i tillegg 
til å  ha ledet Cannabisforum Sør i seks år, også er med 
i det svenske cannabisnettverket av behandlere.

RUS OG PSYKIATRI
Da han arbeidet i psykiatrien erfarte Kristensen at 
rusen var det egentlige problemet til mange av dem 
som havnet i psykiatrien. Etter ti år valgte han derfor å 
hoppe fra psykiatri til rus.
- I psykiatrien prøvde vi å behandle grunnene til at 
mennesker ruste seg, uten å gripe fatt i hva rusen 
gjorde med dem, sier Kristensen som de siste årene 
har brukt mye tid på å forske på nettopp dette.
Kristensen forteller en episode som var med å bekrefte 
dette:
- Jeg husker en mann som ble lagt inn i psykiatrisk 
avdeling med mye angst. Vi visste at han drakk mye,
men grep fatt i grunnene: et havarert ekteskap og 
mørkeredsel. Vi behandlet mørkeredselen. Han hadde 
ikke angst da han ble skrevet ut.
Mannen feiret utskrivelsen med en skikkelig fest og 
det gikk ikke lang tid før han ble lagt inn igjen med like 
stor angst. Jeg husker jeg tenkte at det måtte finnes en 
annen måte å løse problemet på, at man kanskje måtte 
gripe fatt i rusen og få gjort noe med den, forteller 
rusforskeren.

LANGSIKTIGE MÅL
Kristensen er en av støttespillerne for å lansere Hasjav-
venning Kristiansands langsiktig mål: 
•  Etablere et  norsk nasjonalt nettverk for hasjav-    
 venning 
•  Oppfølgingsstudier der flere kommuner benytter  
 felles kartleggings- og evalueringsverktøy
•  Nettside – utvikle en erfarings- og kunnskapsside  
 www.hasjavvenning.no
•  Etablere en egen utdanning i hasjavvenning knyttet  
 til Universitetet i Agder. Dette har startet opp.

- Det er sentralt å kvalitetssikre arbeidet, men også 
viktig med effektstudier, sier Kristensen som håper 

flere kommuner nå vil prøve Hasjavvenning Kristian-
sands modell og på den måten også være med å gi han 
stort nok materiale.

Kommuneoverlege og en viktig person for Hasjavvenning 
Kristiansand. Han sitter i styringsgruppen. Han er med i                 
”opplæringspakken” for nye instruktører/gruppeledere med 
undervisning om virkning, effekten, skader av cannabis. 
Flere av de involverte i prosjektet roser ham: - Han har enorm 
kunnskap og erfaring med rusmisbrukere. Han deler raust av 
sin erfaring og er veileder i faglige spørsmål. Også han har vi 
”direktelinje” til med faglige spørsmål. Og vi får gode svar, fort.

Dagfinn Haarr
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I motsetning til onkel Skrue, sitter ikke Kristin og nyter 
pengesekken. Hun låser ikke rommet til pengebin-

gen. Hun skaffer penger og deler dem ut til stadig nye   
initiativ som styrker arbeidet i Hasjavvenning Kristian-
sand.
– Jeg følger med, smiler Kristin – og ser hvor det er 
mulig å søke for å holde trøkket oppe. Det er lettere 
å skrive søknader når tiltak inspirerer og har gode          
resultater.

INSPIRERES AV DET TVERRFAGLIGE
Til daglig arbeider Kristin Holen som avdelingsleder 
for ungdomshelsetjenesten og vaksinasjonskontoret. 
Hun jobber også som helsesøster på helsestasjon for 
ungdom. Holen har også personalansvar for koordi-   
nator i prosjektet Anne-Randi Hanssen. – Det er inspi-
rerende å ha samtaler med henne og andre involverte 
i Hasjavvenning Kristiansand. På den måten holder jeg 
meg orientert om hva som skjer. Jeg leser referater 
og inspireres av samarbeidet på tvers av etater, sier      
Kristin.

BØR HA EN ØKONOMIANSVARLIG
Kristin Holen roses av de andre involverte for god     
orden på økonomi og regnskap.  De anbefaler andre 
som starter opp hasjavvenningstiltak, til å sikre seg en 
som holder i pengesekk og søknader.
- Uten Kristin hadde dette stoppet opp, sier en av 
kurslederne. – Hun følger med og leter opp hvor vi kan 
søke midler til hva. Hun skriver gode søknader og har 
sørget for levedyktighet, sier en annen. En tredje sier: 
Kristin skaper stabilitet og trygghet. Alle som starter 
hasjavvenning bør ha en økonomiansvarlig.

Det var Kristin som ordnet søknad slik at hasjbevisst-
gjøringskursene i fengselet fikk støtte fra Fylkesman-
nen i Vest-Agder. Hun har ordnet støtte til standardi-
sering av kursperm som beskriver metoden, og til dette 
magasinet som formidler erfaringer og fortellinger.

En kvinnelig 
onkel Skrue 
Kristin Holen er en kløpper på å søke midler som holder liv i - og utvikler - Hasjavvenning 
Kristiansand.
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Drømmen er å kunne starte et kompetansesenter for 
hasjavvenning i Norge med base i Kristiansand.
–Vi har holdt på lenge og bygd opp et solid nettverk 
over år, forteller Kristin inspirert. 
– Nå vil vi gjerne informere rundt i landet og lære 
opp folk i metoden og verdiene vi arbeider etter.
Kristin Holen røper at de også har søknader inne for å 
få støtte til dette arbeidet.
– Hva er det som gjør at arbeidet lykkes i Hasjav-    
venning Kristiansand?
– Folk er faglig flinke og imøtekommende, det          
kommer man langt med, understreker Kristin. Hun for-
teller at arbeiderne i tiltaket er satt sammen av folk 
med ulike erfaringer og arbeidsbakgrunn. De har ikke 
bare ulike fagkombinasjon, men er ulike menneske-
typer med ulike kvaliteter.
- Kursdeltakerne i Hasjavvenning Kristiansand er ikke 
en ensartet gruppe. Derfor må også lederne være 
ulike, fastslår økonomiansvarlig Kristin Holen.

Kursholderne får 50 % overtid på kveldstid for              
arbeidet de nedlegger i Hasjavvenning Kristiansand, og  
Kristin tror det er viktig at det gis betaling for dette 
viktige arbeidet.

FALLGRUVENE
– Hva kan bli fallgruvene i et slikt prosjekt?
– Om man ikke klarer å jobbe godt nok tverrfaglig. Om 
man ikke får strukturert hvem som koordinerer det hele, 
hvem som er økonomiansvarlig og hvor det er forank-
ret. Hos oss er det forankret i samfunnsmedisinsk enhet 
i kommunen med lederen der som ansvarlig, opplyser 
Kristin. Hun sier videre at det er koordinator Anne-Randi 
Hanssen som innkaller til møter og følger opp, og at alle 
involverte inviteres til møter i Cannabisforum Sør som 
ledes av forsker Øistein Kristensen. Her kan alle bli op-
pdatert på det siste innen cannabisforskningen – noe 
hun mener er viktig.

PÅ NORGESKARTET
– Det er et smittende engasjement i gruppa som           
arbeider med Hasjavvenning Kristiansand – og herunder 
hasjbevisstgjøringskursene i fengsel. Det har også tilført 
meg mye i min jobb som helsesøster å kunne lære av 
arbeidsmåtene i kurset og tilnærmingen til unge man 
har i individuell oppfølging.
Sier Kristin Holen som vil fortsette å sette dette ar-
beidet på Norgeskartet – fordi det hjelper unge til et 
bedre liv.
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“Vi må visst legge hjertet tettere inntil 
de kroppene og sinnene som sliter, 

for å høre hva de sier.”
(Eva Dønnestad)
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Kan vi få til noe for ung-
dom som vil slutte med 

hasj, og kan vi få gjort noe 
sammen? Det var dette 
som sto på dagsorden en 
helt vanlig tirsdagsformid-
dag i Fylkeshuset i Torden-
skjoldsgate. Ungetat kom 
på besøk og på intensiven 
i det gamle sykehuset 
smeltet kommunal og 
fylkeskommunal iver sam-

men så vi nesten så vårsola blinke.
I april samlet vi interesserte medarbeidere fra forskjel-
lige offentlige tjenester. Alle engasjerte på forskjellige 
etater, og i forskjellig posisjon til ungdom mellom at-
ten og tjuefem år. Vi tenkte det var noe som manglet 
mellom behandlingsapparatet og det å slutte på egen 
hånd. Planleggingen har til nå vært lærerik, spennende 
og fylt av nesten ungdommelig pågangsmot. Ved hjelp 
av plakater, visittkort og media har vi gjort alt vi kan 
for å få budskapet ut, og ikveld er det første kurset i 
gang i Dronningens gate.
Økonomien kom tidlig på plass fra positive politikere 
og ledere. Sitter nå og reflekterer over hvor kort avs-
tand det egentlig er mellom kommune og fylkeskom-
mune. Ungdommen bor jo i begge to, og er mer opp-
tatt av ansikter enn titler og etater. Vi har i tillegg 
opplevd de statlige tjenestene som en heiagjeng og 
som en faglig støtte fra starten av. 
Ungdommen vil ha god hjelp på sine egne premisser. 
Det er derfor noen av dem som har henvendt seg til 
kursets vel forberedte gruppeledere i kveld skal på 
kurs, og det er jo noe vi alle kan gå på en helt van-
lig tirsdags kveld i oktober. Allerede nå ser vi at det 
er behov for nye kurs, og vi er allerede i gang med å 
planlegge.

Det blir røyka hasj både i kommunen og fylkeskom-
munen. I slapsevær og i solskinn. På videregående 

skole, på læreplasser og av ungdom med og uten ar-
beid. For mange er det hasjen som får en utdanning 
eller arbeidskarriere til å stoppe opp. Med den brede 
representasjonen i prosjektet har vi også her en muli-
ghet til raskt å formidle ungdommen tilbake i gamle 
tiltak eller inn i nye. 

Hasj, som jeg her bruker som en fellesbetegnelse, er 
sammen med marihuana og cannabisolje de tre hoved-
produktene fra cannabisplanten, (cannabis sativa).
Tvetydigheten rundt hasjen som rusmiddel har eksis-
tert siden det kom til slottsparken på slutten av -60 
tallet. Willy Pedersen sier i sin bok ”Bittersøtt” at det 
handler om tvetydigheten mellom bekymring og fasci-
nasjon. Denne tvetydigheten lever også i 2005. 

Vi forholder oss til ungdommer som ikke lenger bare 
er fascinert, men som er grunnleggende bekymret for 
de hverdagslige gjøremål. Hva dette stoffet gjør med 
kroppen, på hvilken måte de skal få tilbake søvnen og 
hva de må gjøre for at de skal huske det som ble un-
dervist om i naturfagtimen tidligere på skoledagen.

Er ikke dette noe behandlingsapparatet skal ta seg av? 
Har vi ikke nok tiltak innen rusomsorgen som kan lage 
dette?
Ikke alle opplever at de trenger behandling. Noen for-
midler at de trenger tips og fokus på å mestre suget 
etter hasjrusen. Noen trenger alternative metoder for 
å fungere sosialt, og noen trenger litt tid og noen me-
toder for å mestre søvnvansker. Noe av det viktigste 
disse ungdommene trenger er en heiagjeng som kan gi 
støtte og oppmuntring når motivasjonen for å slutte 
synker.

Vi har et godt behandlingsapparat. Avd. for rus og avh.
behandling (ARA)ved Sørlandet Sykehus, Loland be-
handlingssenter og andre tiltak er gode på nettopp 
behandling, men dette er et enkelt kurs. Et tiltak som 
kan ha en forebyggende effekt i forhold til rusproble-

Fra den spede og sterke begynnelse
Kveldskurs i hasjavvenning
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Av André Vaaler



77mer. I tillegg kan det være et godt kart for de som vet 
hvor de vil, men som ikke orker å ta fatt på veien alene 
og uten hjelp.
 
Den siste ungdomsundersøkelsen (Sirus 2005) sier at 
det er 21% i Oslo og 15% på landsbasis i aldersgruppa 
15-20 år som har prøvd dette stoffet. Det mest brukte 
illegale stoffet som finnes i Norge. 
Alt har ikke blitt så mye verre. Foreldregenerasjonen 
til dagens ungdom lå tett oppunder dagens statistikk 
på antall ungdommer som har prøvd hasj. Men det vi 
ser er at dagens hasj ofte er mye sterkere enn den som 
ble brukt i Slottsparken på slutten av -60 tallet. Dette 
mener mange er en av hovedårsakene til den store 
økningen av psykiske lidelser hos ungdom som jevnlig 
røyker hasj.  Fakta er at vi i prosjektgruppa, og alle de 
som møter ungdom i skole, arbeid eller andre tiltak, 
møter ungdom som på grunn av hasjbruken ikke kom-
mer seg opp om morgenen. De glemmer ofte det de 
har lært samme dag og opplever at angsten er som en 
ubuden gjest som hver morgen sniker seg inn i magen. 
Etter hvert blir hasjen også brukt for å få den søvnen 
som trengs før neste dag gjør sin entrè.

De fleste av oss har gått på kurs, og vi går på kurs som 
oftest fordi vi har lyst til å lære. Kveldskurs i fluebind-
ing eller kveldskurs i hasjavvenning har mange forskjel-
ler, men den største likheten er ønske om å lære noe 
og frivillig deltagelse. Den største forskjellen er at du i 
det ene kurset skal begynne med noe, mens ungdom-
men på dette kurset skal slutte. Vi skal altså ha kurs 
for ungdom som vil slutte med noe, og i dette tilfelle 
hasj. Samtidig skal kurset inneholde temaer og ha et 
innhold som også vil gi alle kursdeltagere muligheten 
til å lære noe nytt. Noe nytt om seg selv og om det 
livet som venter der hasjen er lagt til side.

Mytene om hasj er mange. Mange spaltemetere er 
skrevet om liberalisering, hvor mye og hvor lite farlig 
det er, og om det er inngangsporten til en lang ruskar-
riere. Dette slipper vi å ta tak i denne gang. Denne gang 
skal vi gi et kurs til de som vil slutte. Ikke til de som 
ikke vil slutte. Vi skal prøve å nå de som faller litt mel-
lom stolene når det gjelder hjelpetilbud.

Kurset er lagt opp etter Thomas Lundqvist sin guide 
for å slutte med hasj. Han jobber i Rådgivningsby-
rån for narkotikafrågor i Lund i Sverige. Den faglige 
tilnærmingen er fokus på hasjens forstyrrelse av tanke-
funksjonen som brukes for å løse hverdagslige proble-
mer, og abstinensperioden som er spesifikk for hasjen.  
Velvære i form av aromaterapi, massasje, akupunktur 
og andre metoder vil bli brukt etter ønske fra kursdelt-
agerne nettopp for å lindre de abstinenssymptomene 
som vil komme.  Det skal være godt å komme på 
kurs og noen av vår tids avspenningsformer skal også 
kompensere noe for suget etter utvinnet harpiks fra 
cannabisplanten.
Vi har tre gruppeledere som i åtte uker skal sy dette 

sammen. Se både gruppa og den enkelte og gi alle en 
reell mulighet til å legge hasjen på hylla.

Nesten hver dag i denne avisen står det en reportasje, 
et leserinnlegg eller en notis der rusbruk og rusens 
virkninger er tema.
Som oftest i en setting der det har skjedd noe trist, 
dramatisk eller bekymringsfullt.
Derfor er det ganske deilig å kunne tilby noe gratis. 
Tilby et kurs fra det offentlige som bare kan føre til at 
livet for noen kan bli bedre.

På tvers av mange etater i kommune og fylkeskom-
mune har vi nå fått muligheten til å sette i gang et 
tiltak for noen få. Lysten til å få dette til har drevet det 
fram.  Dette gode samarbeidet kan vi benytte videre 
inn i andre tiltak og prosjekter. Sørlandet Sykehus ved 
ARA ønsker å forske på dette kurset, og vi vil sammen 
få dokumentert hva ved dette kurset som virker og 
hva som kan gjøres bedre til neste gang. 

Når du nå sitter i godstolen og leser dette er den 
første gruppa med ungdommer på vei til sin første 
kurskveld i hasjavvenning. Litt småsvette i håndflatene 
og med store sommerfugler i magen skal de ta fatt på 
en mulighet de har ventet på.
Avgjørelsen om å slutte må de ta selv, men vi skal 
gjøre alt vi kan for at kursdeltagerne skal komme i mål.
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Den siste tiden har vi fått to rapporter om Norge. En 
utsiderapport fra FN som kårer Norge til verdens 

beste land å bo i, og en innsiderapport fra Folkehel-
seinstituttet som slår fast at depresjon nå er den syk-
dommen som koster Norge dyrest.

Norges utside er veid og målt – og funnet rik, blank-
pusset og vellykket av FN. Vi har høyest bruttonasjon-
alprodukt per innbygger, den beste lærertettheten per 
elev og den høyeste levealderen. Men man blir visst 
ikke nødvendigvis glad av å få høre man er heldig.

Norges innside er ikke like lett å måle og dermed ikke 
del av noen kåringer fra FN. Og det er det ikke-mål-
bare vi sliter mest med her i landet. Innsiden roper ikke 
høyt, men det pågår en stille protest i mange kropper 
og sinn som sliter og ikke finner seg til rette i fellesska-
pet.

Innsiden snakker høyere og høyere. Folkehelseinsti-
tuttet melder at over halvparten av befolkningen 
her i landet vil få psykiske problemer i løpet av livet. 
Psykiske lidelser er den største sykdomsgruppen her 
i landet. Mange kan mye om metoder, forbud, for-
skrifter, regler og hjelpetiltak for tilpasning til det vel-
lykkede samfunnet vårt. Men indre komplekse følelser, 
smerte og det å reise mennesker opp til å bli engas-
jerte samfunnsborgere med innflytelse over eget liv er 
vi ikke like trygge i møte med.

De med makt synes å stå maktesløse i møte med år-
sakene til rusmisbruk, spiseforstyrrelser, selvskading 
og psykiske lidelser. Smerter dempes på ulike måter, 
men leges sjelden. De lærde klør seg i hodet: Hvor-
for sliter de som har alt, med livslysten? Ingen synes 
å knekke koden. Kanskje de maktesløse selv har bedre 
løsninger enn de med makt på hvordan vi skal løse de 
indre følelsesmessige utfordringer landet står overfor.

Når et menneske er sultent og ber om brød, er det 
brød vi skal gi ham. Når et menneske slutter å spise, 
overspiser, ruser seg, spiller bort alt han eier, el-
ler skader seg selv, skjønner vi ikke helt hva han ber 
om. Dermed vet vi ikke helt hva vi skal gi ham. Det 
er dette ikke-målbare landskapet Norge må våge å trå 
inn i de kommende årene. For mennesket trenger mer 
enn brød, det trenger et minstemål av verdighet. Når 
et menneske sliter med selvforakt, hjelper det ikke å 
sitte alene på et isolat. Når et menneske demper angst 
og vonde følelser med rus, selvskading eller overspis-
ing, hjelper det ikke bare å fjerne rusen, knivene eller 
maten. De gode hjelperne står i fare for å bli svært 
gode metoderyttere. Ingen har visst bedt dem øve like 
godt på å vise kjærlighet, empati og forståelse.

Bare i løpet av den siste uken i mediebildet har vi hørt 
noen av disse mer komplekse ropene vi ikke takler 
like godt. En datter fortalte i en reportasje på TV2 om 
hvordan hennes mor, som i perioder er psykotisk, flere 

Det ikke-målbare
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ganger i hennes oppvekst ble tvangsinnlagt på psykia-
trisk sykehus. Moren ble hentet av politiet og lagt i 
håndjern mens datteren så på.
På en privatklinikk sitter fire jenter med anoreksi rundt 
et bord og forsøker å få i seg en tallerken med grøt. 
Flere av dem opplevde seg oppgitt av det offentlige, 
og en av dem hadde hatt 40 ulike behandlere de siste 
årene.

Sist uke ble moren min lagt inn på sykehus med blod-
forgiftning, det var kritisk de første døgnene. Vi blir 
redde. Det betyr alt å møte den vennlighet og varme 
vi får fra sykepleiere og leger. Når vi er sårbare, kjenner 
vi i hele kroppen hvordan verdighet varmer. På samme 
måte kjenner vi hvor små vi blir når vi møter den ene 
av hundre som tråkker over og sprer frykt. Vi spør den 
sykepleieren som er ansvarlig for min mor, om vi kan 
få et møte med henne og en lege. Da blir vi elegant 
avvist med spørsmål om hvorvidt vi vet hvor mye hun 
har å gjøre, og at legen sikkert ikke kan svare på det vi 
lurer på. Det var ikke AT hun avviste oss, som gjorde 
oss maktesløse, det var HVORDAN hun avviste. Vi må 
visst kvalitetssikre oppførsel og indre sårbehandling 
på samme måte som vi kvalitetssikrer medisinbruk og 
ytre sårbehandling.

Vi kan ikke fylle menneskets behov for anstendighet 
og verdighet med enten penger, metoder eller for-
bud alene. Når det målbare er i fokus, er det fort å 

bli opptatt av AT ting blir gjort for et stort antall, 
ikke HVORDAN de blir gjort. For hvordan behandler 
vi selvforakt? Hvordan møter vi uhåndterlig sorg eller 
overveldende mindreverdighetsfølelse?
Vi kan mye om avrusning, men mindre om hva vi skal gi 
mennesker i stedet for heroin.
Vi gir intravenøs næring og lærer unge jenter og gut-
ter med anoreksi å spise og trene, men løser ikke like 
lett de følelsesmessige knutene som forårsaker spise-
forstyrrelsen. Vi vet hvordan vi skal fjerne kniver og 
låse dører, slik at selvskaderen ikke har verktøy til å 
skade seg, men årsakene står vi mer maktesløse i møte 
med. Doktorgradene og diagnosene blir flere og flere, 
men allikevel klarer vi fortsatt ikke å unngå at mange 
psykisk syke her i landet ikke blir verdig møtt.
Det målbare – tvangsmetoder, skjemaer, forbud eller 
kåringer – har ikke klart å fange opp livsviktige bud-
skap fra Innside-Norge. Vi må visst legge hjertet tet-
tere inntil de kroppene og sinnene som sliter, for å 
høre hva de sier.

Eva Dønnestad
Hentet fra boken LIVSTEGN – fortellinger om verdig-
het, Portal Forlag 2010.
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“Livet er som en postkasse. 
Du velger selv den posten du vil åpne.”

(Deltaker i Hasjavvenning Kristiansand)


