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HASJAVVENNING KRISTIANSAND 
 

I 2005 startet vårt første tiltak i Hasjavvenning Kristiansand- gruppebaserte 
hasjavvenningskurs. Det var med ungdommelig entusiasme og engasjement en gruppe 
fagfolk fra ulike enheter i kommunen og fylkeskommunen planla og gjennomførte kurset. 
Dette var kjempegøy og ga mersmak! Vi ville lære mer! Vi ville fortsette! 
Vi startet ut fra et ønske om å hjelpe ungdom som sliter med et hasjproblem. Vi 
hadde kunnskap om ungdom. Vi tilegna oss mer kunnskap om hasj og om Thomas 
Lundqvists metode og så satte vi 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. 
Dette er gøy. 
Dette er lærerikt. 
Dette er spennende. 
 

Forankring 
Hasjavvenning Kristiansand er forankret i samfunnsmedisinsk enhet, Kristiansand kommune. 
Koordinering og gjennomføring av tiltakene er delegert til ungdomshelsetjenesten i enheten, 
enhet for sosiale og forebyggende tjenester, ungdomsteamet i kommunen og Kristiansand 
fengsel.  
Dette vil si at mange enheter og etater i hele kommunen og også fylkeskommunen 
samarbeider i dette arbeidet. I tillegg har vi tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 
forhold til veileding, forskning og faste møter (Cannabisforum Sør, ledet av Øistein 
Kristensen, Sørlandet sykehus). 
 

Kort bakgrunnshistorie 
De gruppebaserte hasjavvenningskursene startet som et samarbeidsprosjekt mellom 
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune i 2005. Alder 18-30 år. Kursene går over 
16 samlinger, fordelt på 8 uker. Hver samling varer 2 timer og kjøres på ettermiddagene. Vi har 
gjennomført 12 kurs, hver vår og hver høst. Kurs 13 pågår. 
 
I 2007 startet  individuelle hasjavvenningsprogram, basert på erfaringer fra 
hasjavvenningskursene. De yngste ønsker vi ikke i gruppe, og blant de over 18 år er det også 
en del som ikke passer i gruppe. Dette tilbudet er fra 14 år og oppover. Det er 15 samtaler 
fordelt over 2-3 måneder. Foreldrene er også inkludert i dette programmet. Hittil har vi 
gjennomført vel 100 individuelle program. Å få de yngste som har utviklet et hasjmisbruk til å 
bli motivert for hasjavvenning og hasjfrihet vil kunne forebygge videre rushistorie, helseskader, 
drop-out og lignende. 
 
Ut fra våre erfaringer med hasjavvenning, ønsket vi å jobber enda mer forebyggende, dvs. 
jobbe enda mer med tidligere intervensjon. Vinteren 2009 ble det derfor satt i gang nok et 
tiltak: kortprogram. Dette programmet rettes mot ungdom under 18 år og gjennomføres i 
samarbeid med ungdomskoler  og politi. Ungdommene som deltar er kjent at bruker hasj eller 
er i risikosonen, samt de nærmeste i vennekretsen rundt. I tillegg inviteres foreldrene med. 
Programmet går over 2 kvelder. Den første kvelden er med ungdommene og foreldrene 



sammen. Vi snakker om cannabis og påvirkning, konsekvenser, muligheter. Andre kvelden er 
med foreldrene alene. 19 kortprogram er hittil gjennomført. 
I 2009 ble det opprettet et prosjekt i samarbeid med Kristiansand fengsel; 
bevisstgjøringskurs. Målet er  bevisstgjøring i forhold til eget rusmisbruk og da cannabis i 
særdeleshet. Kurset går over 8 samlinger, hver på 2 timer. Hittil er 9 kurs gjennomført. 
 
I år startet vi med  bevisstgjøringssamtaler for ungdom i risikosonen, samt bekymrede 
foreldre. Det er 3-4 bevisstgjøringssamtaler for å hindre videre rusmisbruk, se også siste side 
om ungdomskontrakter. 
 
Hovedmål: Å hjelpe og legge til rette for at deltakerne skal oppnå hasjfrihet. 
                   Å forebygge at ungdom i risikosonen skal utvikle et cannabis- 
                   misbruk. 
 
Andre mål for arbeidet 
• Gi kunnskap som kan brukes i prosessen for å oppnå hasjfrihet. 
• Spre kunnskap om cannabis og metoden til fagfolk, slik at de kan bruke 
   dette i sitt eget arbeid. 
• Spre kunnskap om cannabis til befolkningen. 
 
På grunn av at mange ulike enheter i kommunen er delaktige i Hasjavvenning Kristiansand, 
samt tett samarbeid med fylke og spesialisthelsetjenesten, har andre effekter av arbeidet gitt: 
nærmere kjennskap til andre som jobber med ungdom som igjen fører til at vi lettere tar 
kontakt med hverandre og at vi får bedre oversikt over hvilke tiltak som finnes. 
 
Metode 
Tiltakene baserer seg på en metode utviklet av Thomas Lundqvist ved 
Rådgivningsbyrået i Lund, Sverige, samt på egne erfaringer og ny forskning. 
Tiltakene fokuserer på abstinensene som er spesifikke for cannabis, cannabis påvirkning av 
kognitive funksjoner, fakta om hasj, helseskader, samt livet uten hasj, ressurser, håp og 
muligheter. 
 

Kvalitetssikring/evaluering 
Tiltakene kvalitetssikres gjennom det tverretatlige samarbeidet i kommunen og gjennom 
samarbeid med forskningsenheten ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, 
Sørlandets sykehus HF. 
 
 

UNGDOMSKONTRAKT 
 

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere 
straffbare handlinger. Kristiansand kommune har hatt dette tilbudet siden 2001, og det 
koordineres av Ungdomsteamet som er samlokalisert med forebyggende politi ved Kristiansand 
politistasjon.  
Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er skadeverk, mindre grov 
voldskriminalitet, 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 straffbare forhold som det inngåes kontrakt på, ikke vil komme på en ordinær 
politiattest etter fullførelse av kontrakten. 
Ungdomskontrakt kan foreslås av politiet når  

- ungdommen har innrømmet forholdet 
- ungdommen er mellom 15 og 18 år 

 - ungdommen viser vilje til endring 
Ungdomskontrakt er en skriftlig avtale mellom en ung lovbryter og dennes foresatte på den ene 
siden, og politi og kommunale myndigheter på den andre. Det er politiet som har myndighet til å 
gi klarsignal til at ungdomskontrakt kan være et alternativ, mens det er kommunen ved 
Ungdomstemaet som utreder muligheten for å få til en kontrakt og som koordinerer støtten som 
ungdommen trenger for å gjennomføre kontrakten. Det legges vekt på å engasjere nettverket til 
ungdommen. Avtaletiden kan variere, med en øvre grense på to år. 
Ungdomskontrakt bygger på frivillighet og medvirkning fra ungdom og foresatte.  
Ungdomskontrakt utformes individuelt, og har som mål å motivere ungdom til lovlydighet 
gjennom 

- at ungdommen får gjøre opp for seg, (eks. konfliktråd). 
- at ungdommen får hjelp til å gjennomføre skolearbeid  
- at ungdom inngår avtaler og følger opp tilbud knyttet til endring av risikoatferd 
- at ungdom som har blitt tatt for bruk av narkotika følger opp tiltak fra Hasjavvenning 

              Kristiansand 
Ungdommen blir utfordret på selv å utforme vilkår som han/hun tror kan bidra til endring.  
Ungdomskontrakt forutsetter at det ikke begås nye straffbare handlinger i kontraktstiden. Ved 
brudd på vilkårene i kontrakten, faller grunnlaget for kontrakten bort og ungdommen må ta den 
straff som var tenkt i utgangspunktet. 
 

Ungdomskontrakt og Hasjavvenning Kristiansand 
 

Ungdomsteamet i Kristiansand kommune følger opp ca 60 ungdomskontrakter til enhver tid. 
Ca. halvparten av disse er knyttet opp mot bruk/besittelse av narkotika.  
Fra og med 2007, og innføring av individuelt hasjavvenningsprogram (IHAP), har IHAP vært et 
vilkår i enkelte ungdomskontrakter der ungdom har vanskelig for å slutte med cannabis.  
Fra og med jan. 2011 ble dette utvidet med vilkår om at alle som var tatt for bruk/besittelse av 
narkotika må gjennomføre minst 3 bevisstgjøringssamtaler med en representant fra 
Hasjavvenning Kristiansand. Samtalene innholder kartlegging, faktakunnskap om cannabis og 
styrking av egenmotivasjon for å ikke misbruke narkotika. 
Kortprogram 
Alle ungdomskoler og videregående skoler i Kristiansand benytter kjernegruppe som er et 
frivillig tilbud til ungdom er tatt for noe kriminelt eller det er bekymring for kriminalitet.  Foruten 
ungdom og foresatte består kjernegruppen av faste medlemmer der Ungdomsteamet/ 
politiet/skole/fritid er med. Møtene foregår på skolene og har som mål å sikre den enkeltes elev 
skolegang. 
Kortprogram settes som oftest i gang etter initiativ fra kjernegruppen på den enkelte skole. 
Tilbudet kan gis til  

- enkeltelever og dens 5 til 10 nærmeste venner 
- miljøer som det er knyttet bekymring til 
- hele klasser 

Hasjavvenning Kristiansand gjennomfører programmet sammen med politiet, og invitasjon til 
ungdom og foresatte blir ivaretatt av den enkelte skole. 



 


