
CANNABIS

HASJAVVENNING KRISTIANSAND



ORGANISERING

• Forankret i samfunnsmedisinsk enhet 

• Arbeidsgruppe

• Styringsgruppe

• Tett og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten

• Mange enheter i kommunen sammen om dette



HVA VI GJØR

• Hasjavvenningskurs

• Individuelt hasjavvenningsprogram

• Bevisstgjøringssamtaler

• Bevisstgjøringsprogram i fengsel

• Kortprogram

• Opplæring av kursledere, kommuner, institusjoner, 
Universitetet i Agder



UTFORDRINGER

• Hasjavvenningskurs

• Ressurser



HASJAVVENNINGSKURS

• Metodikk fra Thomas Lundqvist, egne erfaringer, 
forskning 

• 2-3 samlinger pr. uke

• Over 8 uker

• Ettermiddagstid, kl. 17.00 --- 19.00

• Følge i de ulike fasene

• Fokus på den kognitive påvirkningen

• Oppfølging etter kursslutt

• Akupunktur, massasje med mer

• 13 kurs



INDIVIDUELT HASJAVVENNINGSPROGRAM

• Følger samme mal som kurs, men individuelt

• Vi har gjennomført og avsluttet ca. 120 program. 



BEVISSTGJØRINGSSAMTALER

• Tilbud til ungdom som kun har prøvd cannabis få ganger eller ikke har 
utviklet et avhengighetsproblem

• Alle som får ungdomskontrakt for bl.a. Cannabisbruk, må gjennomføre 
minst 3 samtaler med rep. fra Hasjavvenning Kristiansand

• 1. Kartleggingsamtale

• 2. Faktakunnskap om cannabis

• 3. Strategier og øking av indre motivasjon

• Dersom det i kartleggingssamtalen kommer frem at det er behov for 
IHAP, settes dette igang.



BEVISSTGJØRINGSPROGRAM I FENGSEL

• Gjennomført 9 kurs. 

• Fokus på bevisstgjøring i forhold til eget cannabisbruk 
og muligheter

• Samarbeid mellom kommunen (hasjavvenning 
Kristiansand) og Kristiansand fengsel



Kortprogram

• En eller flere ungdommer er tatt av politiet

• Skole/foresatte er bekymret for at flere ungdommer på samme skole 
bruker cannabis

• 70 % av ungdom som bruker nikotin, har prøvd cannabis. Dvs. høy 
treffprosent ved å invitere dem.

• Foreldre og ungdom blir invitert til første møte på skolen.

• Representanter fra Hasjavvenning Kristiansand og politiet leder møtet

• Temaer:

– Identitet

– Påvirkninger, faktakunnskap om cannabis

– Konsekvenser ved å bli tatt av politiet

• Varer i 2 timer 



Andre kveld:

• Kun foreldre som er innkalt. 

• Gjennomgang av forrige møte og evnt. reaksjoner fra ungdommene.

• Politiet informerer om situasjonen i Kristiansand og viser frem div. 
brukerutstyr og cannabis. 

• Kvelden blir preget av dialog med foreldrene og det blir gitt konkrete råd. 

• Møtet varer  2 timer. 

• Foreldre får våre tlf.nr. for å kunne kontakte oss senere.

• Etablere foreldrenettverk.



• Det er gjennomført ca 30 kortprogram

• Vi ønsker å ha dette tilbudet til alle ungdomskolene i 
Kristiansand, det er 11 stk.

• Overgang ungdomskole til videregående skole, 
antallet som har prøvd hasj dobles.


