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Disposisjon 

• Bakgrunn 

• Ny studie 

• Gjennomgang av kartleggings og 

oppfølgingsverktøy 

• Praktisk gjennomføring 

• Spørsmål/ diskusjon 



Hvorfor? 

1/3 fullfører ikke videregående skole 

 FAFO-rapporten (Hernes)  (Markussen, Frøseth, Lødding, & Sandberg, 2008)  

 



Har dette noe med rusproblemer å 

gjøre? 

 Later som om rus ikke finnes i skolen (NRK 

14.06.2011) 

 

Professor Gudmund Hernes som har skrevet Fafo-rapporten om frafallet  

i videregående skole, bekrefter at rusproblematikken 

 er lite berørt i forskning om hvorfor elever dropper ut av skolen 

Sannsynligvis større enn man tror, sier han nå.  



Hva sier skoleundersøkelsene? 

• Kristiansand 2010:  

– 10. klasse (15 år): 10% har forsøkt hasj 

 

– 2. klasse videregående (17 år): 20% har 

forsøkt hasj 

 

– Hasjrøyking er tett knyttet til bruk av nikotin og 

alkohol 

Adolfsen et al 2010; 2011 



   Når det er så mange som dropper ut pga 

cannabisbruk, hjelper noen form for 

behandling? 



Hva sier internasjonal forskning? 

• SBU-studien (Berglund et al 2001) 

 Fant 10 studier med 971 pasienter, bare 7 studier med 584 

pasienter kunne aksepteres (26-212 pasienter i hver studie) 

 Konklusjon: Ingen sikker effekt av noen form for 

psykososialbehandling er dokumentert. 

• Cochrane-studien (Denis C et al 2008) 
     Fant seks studier med 1297 pasienter, fem fra USA, en fra Australia 

 Konklusjon: Alle  studier viste reduksjon i cannabisbruk, men 

det var svært få som sluttet helt. Mer forskning nødvendig 

 



Hva med HAP-studier? 

• Ungdomstudien fra MARIA Ungdom, 

Stockholm 2005 

• Anne-Randi og Geir Ropstads 

undersøkelse fra Kristiansand 2011 



Ut or dimman ( Petrell et al 2005) 

• Maria Ungdoms cannabisprogram.  Evaluering 

viste at 67% var cannabisfri etter et år. (n=50) 

• Best for dem som hadde med begge foreldre, og 

som begynte etter eget initiativ og hadde godt 

forhold til mor 

• Dårligst for dem som startet tidligst, hadde annet 

misbruk og brukte mye alkohol 



   Anne-Randi Hanssen, Geir Ropstad, 

Øistein Kristensen, Thomas Clausen: 

 Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere– 

gjennomføring  og oppfølgingsresultater. 

Sykepleien Forskning 2011;4: 358-74 

 



Oversikt over arrangerte kurs, antall deltagere ved kurs- start og slutt, 

 samt resultat for oppnådd cannabisfrihet (n). 

 

Kurs 
Startet Fullført Cannabisfri Oppfølging Rusfrihet 

1 6 5 1 x x 

2 6 4 3 x x 

3 6 3 3 1 0 

4 8 3 3 1 1 

5 4 4 4 3 2 

6 6 3 3 2 2 

7 5 2 2 2 2 

8 6 6 4 4 3 

9 3 3 3 3 2 

Sum 50 33 26 16 12 

Kurs 1 og 2 ikke del av etterundersøkelsen. 
Rusfrihet; refererer til antall som var helt cannabisfri ved oppfølgingen (gjennomsnittlig 12 måneder (variasjon 6 -24 måneder)) 
Cannabisfri; refererer til de som har sluttet med cannabis til kursstart eller i løpet av kurset. 

Oppfølging; refererer til det antall som man klarte å få kontakt med for å gjennomføre telefonintervju 

x- ble av praktske årsaker ikke inkludert i oppfølgingsstudien. 



78 % cannabisfrie ved 

kursslutt 



45-50% fortsatt 

cannabisfrie 

12 måneder senere 



SVAKHET VED BEGGE STUDIER 

• For lite utvalg 

• Ingen kontrollgruppe 

• Ingen randomisering 



Kan vi gjøre noe med dette? 

• Få med data fra alle sentra 

• Bruke felles kartlegging og 

oppfølgingsverktøy 

• Få til en elektronisk løsning 



Krav til verktøy 

Må være 

– Enkelt 

– Selvutfyllende 

– Kunne brukes både ved screening, under 

kurset og ved oppfølging 



Forslag til Felles standardisert 

kartlegging- og oppfølgingsverktøy 

 

– Alvorlighetsgrad cannabisbruk (SDS) 

– Psykisk tilleggsproblematikk (SCL-25) 

– Oppfølging abstinenssymptomer (BDS) 

– Rusmestring cannabis- og annen rusbruk 

(VAS –rus) 

– Livskvalitetsmål (VAS-livskvalitet) 

– Opplevelse av sammenheng (OAS/KASAM) 

 



Alvorlighetsgrad av avhengighet skala  (SDS) 
De følgende spørsmålene omhandler din bruk av cannabis den siste måneden. 

For hvert av de fem spørsmålene skal du sette en ring rundt det som stemmer best med din oppfattelse av din hasjrøyking den 

siste måneden 

                                                  

      

 

   
• 1. Tror du at ditt forbruk av cannabis er ute av kontroll? Aldri /nesten aldri  (0)   Noen 

ganger  (1 ) Ofte(2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 2. Gjorde/ Gjør tanken på at du gikk/går glipp av en mulighet til å røyke hasj 

deg engstelig eller bekymret? Aldri /nesten aldri (0)    Noen ganger  (1)   Ofte (2)   Alltid/nesten 

alltid  (3) 

• 3. Var du/ Er du bekymret over ditt forbruk av hasj? Aldri /nesten aldri (0)    Noen ganger  

(1)    Ofte (2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 4. Skulle du ønske at du kunne slutte med hasj? Aldri /nesten aldri (0)   Noen ganger  (1)                

Ofte (2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 5. Hvor vanskelig synes du det er å la være/ slutte  å røyke hasj? 

 Ikke vanskelig (0)      Ganske (1)      Veldig (2)        Uoverkommelig (3) 

                 SDS 

TOTAL   _________ 

 



Mål for psykisk 

tilleggsproblemer 

Symptom Check List (SCL-25) 
 

 

https://epost.kristiansand.kommune.no/,DanaInfo=.awxyCktuntnJy0+imgres?imgurl=http://theinstituteforsexualmedicine.com/wp-content/uploads/2010/04/leonard_derogatis_201x269.jpg&imgrefurl=http://theinstituteforsexualmedicine.com/board/leonard-derogatis-phd&usg=__45Kw0B9aYGRZwHLg299bO1IXlBw=&h=269&w=201&sz=11&hl=no&start=1&zoom=1&tbnid=fgd3SF071m-DGM:&tbnh=113&tbnw=84&ei=SxGLTri8JtHLsgbMnqSBAg&prev=/search%3Fq%3Dleonard%2Bderogatis%26hl%3Dno%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Symptom Check List (SCL-25) 

• Spørreskjema utviklet av Dr. Leonard Derogatis, 

Harvard University, USA 

• Selvutfyllende eller intervju 

• 25 spørsmål – 4 svaralternativer 

• Måler psykisk symptombelastning 

• Global symptom Index (GSI) + somatisering + 

angst + depresjon 

• Brukes både som screening og for å se på 

endring ved avsluttet kurs og ved oppfølging 

 

 



SCL-25 

• Vurder hvor mye hvert symptom har vært 

til plage eller ulempe for deg de siste 14 

dagene (til og med i dag) 

• Sett ring rundt tallet som passer best.  

• Husk å sette en ring rundt aktuelt tall for 

hver plage/hvert symptom. 

• 1=ikke i det hele tatt   2= litt 

• 3= en god del    4= svært mye 



Tolking av SCL-25 

• Screening for psykisk sykdom 

– Global Symptom index > 1,75 tilsier psykiske 

tilleggsymptomer 

– Dersom verdi > 2,0 bør pas. få individuelt 

hasjavvenningskurs 

• Oppfølging 

– SCL-25 kan gjentas ved avsluttet kurs event. 

også ved oppfølging – bedring gir fallende 

verdi 



BCD (Behavior check diary) 

• Mål på abstinensplager etter røykestopp 

• Måles 1 gang pr uke i 8 ukers perioden 

• 16 spørsmål – 4 svaralternativer med 

gradering av plager 



Mer om abstinenssymptomer 











BCD - cannabis abstinens 
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Mål for rusmestring 

• VAS-skala 
– Cannabis 

– Nikotin (sigaretter, snus) 

– Alkohol 

– Andre rusmidler (opiater, amfetamin, methamfetamin, 
kokain, bzd osv) 

• Skalaen er en tallinje som går fra 0-10, der 
0=ingen bruk og 10=massiv daglig bruk 

• Kursdeltakeren setter en loddrett strek på linja  

• Brukes ved oppstart, avslutning og ved 
oppfølging 



Mål på livskvalitet 

• VAS-skala livskvalitet 

• Anvendes på samme måte som VAS-

skala rusmestring 



 



OAS (KASAM) 

Opplevelse av sammenheng-

skalaen 

 Er basert på teorien om SALUTOGENESE og 

ble utformet av den israelske medisinsosiologen 

Aaron Antonovsky (1923 - 1994) 

To hovedarbeider -  

"Health, stress and coping: New 

perspectives on mental and physical well-

being" (1979)  

"Unraveling the mystery of health. How 

people manage stress and stay well" (1987).  



OAS (KASAM) 

Opplevelse av sammenheng 

 

• Fylles ut før oppstart, ved avsluttet kurs og 

ved oppfølging 

• 29 spørsmål 

• 7 delt skala 

• 3 subskalaer 

– Begripelighet (innsikt) 

– Håndterbarhet (handlekraft) 

– Meningsfullhet (meningen med livet) 



  
 Begripelighet: forstå og forklare bakgrunnen for hva som 

skjer i indre prosesser og ytre rammer. (Innsikt) 

 

 Håndterbarhet: Man håndterer problemer ut fra 

tilgjengelige ressurser. Man dveler ikke ved en 

opplevelse av urettferdighet eller føler seg som et offer 

for omstendighetene. (Handlekraft) 

 

 Meningsfullhet: betydningsfulle områder som skaper 

mening i livet, gjør oss bedre i stand til å takle 

utfordringer. (ser en mening med livet) 

 

 Mennesker med høy grad av OAS har et bedre 

utgangspunkt for å fremme sin egen helse. 

 
Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009  

35 



Kartleggings
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