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Hva er cannabis 

og hvordan virker det?



Cannabis i et historisk perspektiv
Cannabis var kjent allerede for ca.10 000 år siden, i områdene rundt HimalayaCannabis var kjent allerede for ca.10 000 år siden, i områdene rundt HimalayaCannabis var kjent allerede for ca.10 000 år siden, i områdene rundt HimalayaCannabis var kjent allerede for ca.10 000 år siden, i områdene rundt Himalaya

Virkningen av planten er omtalt i ca. 4 700 år gamle kilder. Virkningen av planten er omtalt i ca. 4 700 år gamle kilder. Virkningen av planten er omtalt i ca. 4 700 år gamle kilder. Virkningen av planten er omtalt i ca. 4 700 år gamle kilder. 

Det er funnet rester av cannabis i arkeologiske utgravinger i Kina som kan dateres tilbake til år Det er funnet rester av cannabis i arkeologiske utgravinger i Kina som kan dateres tilbake til år Det er funnet rester av cannabis i arkeologiske utgravinger i Kina som kan dateres tilbake til år Det er funnet rester av cannabis i arkeologiske utgravinger i Kina som kan dateres tilbake til år 

1.100 f.Kr.1.100 f.Kr.1.100 f.Kr.1.100 f.Kr.

I den kinesiske legekunsten brukte man Cannabis sammen med akupunktur, for å lindre I den kinesiske legekunsten brukte man Cannabis sammen med akupunktur, for å lindre I den kinesiske legekunsten brukte man Cannabis sammen med akupunktur, for å lindre I den kinesiske legekunsten brukte man Cannabis sammen med akupunktur, for å lindre 

smerte under større kirurgiske inngrep.smerte under større kirurgiske inngrep.smerte under større kirurgiske inngrep.smerte under større kirurgiske inngrep.

I India har cannabis vært kjent som ledd i religiøse ritualer allerede for 2.000 år I India har cannabis vært kjent som ledd i religiøse ritualer allerede for 2.000 år I India har cannabis vært kjent som ledd i religiøse ritualer allerede for 2.000 år I India har cannabis vært kjent som ledd i religiøse ritualer allerede for 2.000 år f.Krf.Krf.Krf.Kr

og der er planten nesten regnet som hellig.og der er planten nesten regnet som hellig.og der er planten nesten regnet som hellig.og der er planten nesten regnet som hellig.

Dyrking og bruk spredte seg angivelig fra India til Midtøsten under de Dyrking og bruk spredte seg angivelig fra India til Midtøsten under de Dyrking og bruk spredte seg angivelig fra India til Midtøsten under de Dyrking og bruk spredte seg angivelig fra India til Midtøsten under de 

arabiske erobringstoktene på 1300 tallet, derfra til Egypt og andre land I Nord Afrika.arabiske erobringstoktene på 1300 tallet, derfra til Egypt og andre land I Nord Afrika.arabiske erobringstoktene på 1300 tallet, derfra til Egypt og andre land I Nord Afrika.arabiske erobringstoktene på 1300 tallet, derfra til Egypt og andre land I Nord Afrika.

Til Europa kom planten rundt ca. år 500 f. Kr, vesentlig til Middelhavslandene. Til Europa kom planten rundt ca. år 500 f. Kr, vesentlig til Middelhavslandene. Til Europa kom planten rundt ca. år 500 f. Kr, vesentlig til Middelhavslandene. Til Europa kom planten rundt ca. år 500 f. Kr, vesentlig til Middelhavslandene. 

Til Norge kom den med hippiebevegelsen på 60 tallet.Til Norge kom den med hippiebevegelsen på 60 tallet.Til Norge kom den med hippiebevegelsen på 60 tallet.Til Norge kom den med hippiebevegelsen på 60 tallet.



CANNABIS/HASJ

• Cannabis er en av verdens raskest voksende planter, enkelte 
eksemplarer av arten kan bli opptil 6 meter høye. Cannabis er en 
ettårig plante, og regnes av mange som et ugress.

• Cannabis inneholder over 400 kjemiske stoffer og ca. 60- 80 av dem 
påvirker psyken (Lundqvist 2000) 

• De stoffene som er unike for planten kalles cannabinoider og det er 
ca. 60 slike stoffer (Hall et al. 2001) 

• THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er det stoffet som gir den 
sterkeste virkningen (rusvirkning)



Hasjolje

Hasj

Marihuana Marihuana er de tørkede blomstene fra planten, også 

kalt «pot», «gress», «weed», m.fl. Det finnes primært 

3 hovedtyper cannabis. Cannabis Sativa, Cannabis 

Indica, og Cannabis Ruderalis. 

Hasj er trikomene (de såkalte «krystallene») fra 

hunnblomstene på cannabisplanten, ekstrahert på 

forskjellige måter, så presset til ønsket form. 

Hasjolje er en mer konsentrert form av THC. 

Plantesaften er ekstrahert fra 

cellulosematerialet med 

et løsemiddel, som så 

dampes inn til et 

seigtflytende, 

oljelignende produkt. 

Cannabisoljen er en 

grønn eller brun 

klisteraktig olje.





Legal Highs

JWH – 018

JWH072

CP 47,497

= syntetisk hasj

Ifølge politiet er det allerede gjort beslag av dette i Norge, ikke så mange

(6 i fjor) men bruken av dette øker kraftig. 

Ifølge kilder er dette på full fart inn i miljøene, men mange er også skremt av 

virkningene…



Vaporizer(fordamper) Vannpiper

Chillum Hasjpipe og joint



Prevalens
Nyere befolkningsundersøkelser gjennomført i Europa viser at 
mellom 1,5% (Romania, 2007) og 38,6% (Danmark, 2008) av voksne 
(i alderen 15-64 år) har prøvd stoffet minst én gang, avhengig av 
hvilket land. 

Et grovt anslag viser at rundt 22% av voksne europeere har prøvd 
cannabis, det vil si 74 millioner voksne i Europa. Det faktum at 
nyere bruk (siste 12 måneder) eller nåværende bruk (siste 30 
dager) er betydelig lavere enn livstidserfaring indikerer at 
cannabisbruk kan tendere til å være tilfeldig, eller å avsluttes 
etter en tid. Informasjon fra de fleste nyere undersøkelser viser 
en stabilisering av cannabisbruk i de fleste land.

I fjor ble det beslaglagt 1 184 kg cannabis i Norge fordelt på 
13 326 beslag ifølge tall fra Kripos. Man ser en nedgang i             
hasjmengden og en økning av marihuana.



Cannabis biologiske virkning på hjernen
Forekomsten av cannabis/anandamid reseptorer i hjernen

Frontallapp

Nucleus accumbens

Lillehjernen

Amygdala Hippocampus



Cannabis biologiske virkning på hjernen

Dopamin

Glutamat
Endorfin

Noradrenalin

Serotonin



Signaloverføringer i hjernen
NERVECELLENES SIGNALSYSTEM

Nervecelle←

←Nervetråd

←Synapser

←Cellekjerne

←Reseptor

←Signalsubstans

Det finnes ca 700 

milliarder nerveceller i 

hjernen. 

Nervesignalene 

sendes ved at det 

utskilles 

signalsubstans, f.eks. 

endorfin, dopamin 

osv, fra en synapse til 

en reseptor. 

Synapser→→→→



Belønningssystemet omfatter nevronene i et område i hjernen  som 
kalles det Ventrale Tegmentale Area (område) eller VTA. Herfra går det 
nerver til en annen gruppe nevroner kalt nucleus accumbens, som ligger i 
mellomhjernen. Videre finnes det nerveforbindelser til det limbiske 
system og den frontale cortex .

Nucleus 
accumbens

VTA

Frontale cortex

Belønningssystemet

Hilde Nicolaisen 2010



Nevronene i VTA bruker transmitterstoffet dopamin i 
kommunikasjonen med nucleus accumbens. Kjemiske stoffer, 
som kan utløse et aksjonspotensiale ved å binde seg til 
dopamin-reseptorer, kan på denne måten etterligne 
virkningen og også øke utskillelsen av dopamin  i 
belønningssystemet.

Belønningssystemet

Dopamin

Hilde Nicolaisen 2010



Signalstoffene som forstyrres av hasjrøyking

DOPAMIN

er en av de viktigste signalstoffene i det sentrale 
nervsystemet der det blant annet regulerer 
muskelbevegelser, våkenhet, glede, entusiasme og 
kreativitet. Gir økt følelse av glede og velvære

Stoffet hjelper oss også å avgjøre hva slags informasjon 
som er relevant eller ikke.
Nyere forskning har påvist at høyt dopaminnivå er 
forbundet med paranormale tanker og hallusinasjoner
Shizofrene bl.a har forhøyet nivå av dopamin



Det oppstår en belønningsreaksjon (liking) når man opplever noe 
godt og man ønsker seg mer av det (sug). Denne mekanismen er  
sentral for vår overlevelsesevne.  Naturlige handlinger som å spise, 
drikke, ha sex og samhandle sosialt preges inn i hukommelsen ved 
hjelp av belønningssystemet og tillegges større betydning enn 
andre handlinger.

Rusmidler virker  på det samme systemet, men mye kraftigere enn 
naturlig stimuli.  Liking og sug foregår samtidig men uavhengig av 
hverandre. Når rusmiddelet inntas gjentatte ganger utvikler de seg 
i motsatt retning – suget blir sterkere mens belønningen 
(rusopplevelsen) blir  gradvis  svakere. Når man slutter med 
rusmiddelet kan denne trangen til å fortsatt bruke være der i 

lang tid etterpå.

Hilde Nicolaisen 2010
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Jo større mengde og jo oftere rusmiddelet inntas desto sterkere 
blir  trangen/motivasjonen for å fortsette.  Her er det forskjeller 
mellom rusmidlene. Kokain og metamfetamin gir en særlig sterk 
trang til å fortsette. Dette skjer på tross av at rusopplevelsen 
svekkes ved gjentatt bruk.

Grunnen til at ”liking” svekkes er at hjernecellene tilpasser seg. Jo 
mer og oftere man bruker rusmiddelet, jo mindre glede får man av 
den samme dosen. Dette fører også til at man tar stadig større 
doser. Svekket ”liking” kalles også toleranseutvikling.

Hilde Nicolaisen 2010



Andre signalstoffer
ENDORFIN

Kroppens eget ”morfin”, lindrer smerte og påvirker vår
vilje til å sove, spise og drikke. Frigis bl.a. ved stress, 
trening, når vi er forelsket og ved akupunktur. 
Til forskjell fra andre signalsubstanser kan det finnes i 
blodet i flere timer. Binder seg til samme reseptorene 
som morfin, heroin og andre opiater.

NORADRENALIN

Aktiveres ved stress situasjoner og fører til økt puls, 
blodtrykk og respirasjon.
Pupillene blir større og forbruket av energi påvirkes. Gjør 
oss i stand til å flykte eller sloss i farlige situasjoner. 



Signalstoffene 
GLUTAMAT

Hjernens viktigste stimulerende signalstoff. 
Er viktig i forhold til innlæring og hukommelse
For mye og for lite av det er skadelig for hjernen. 
Har en viktig funksjon i forbindelse med ”russug”.

GABA

Generell demping av alle hjernens aktiviteter

Økt reaksjonstid og redusert konsentrasjonsevne

Redusert grovmotorisk og finmotorisk førlighet

Redusert innlærings- og minnekapasitet 



Signalstoffene 
SEROTONIN
Har evne til å stimulere humøret i positiv retning. 
Frigjøres bl.a. ved glede, lidenskap og seksuell lyst.

Ved nedsatt evne til å produsere serotonin kan man bli 
depressiv, få søvnproblemer og lav energi



Kroppens eget cannabis-stoff                      
Anandamid - av sanskrit- ananda betyr lykketilstand

Har betydning for ”lykkerustilstander” vi opplever

Har også bl.a. betydning for smerte, depresjon, 

appetitt, hukommelse og fruktbarhet

Blir ”utkonkurrert” når man røyker hasj

Finnes også i små mengder i kakaobønner/sjokolade

+



Anandamid
• Kroppens eget ”cannabinoid” som fester seg til 

”cannabis”-reseptorene

• Funksjonene til anandamid er bl.a 

• å gjøre oss i stand til å glemme ubetydelige detaljer og 
andre inntrykk vi samler opp (og ikke trenger å huske)

• Har betydning for hemming av bevegelse

• Ansvarlig for subjektiv persepsjon       
(sansning/bevissthet)

• Forsvar mot psykisk sykdom

• Forskjellen på anandamid og cannabinoid er bl.a at 
anandamid er mye mer ustabilt og virker kun i kort tid, 
mens cannabinoidene virker i ukevis





THC har en rekke relativt spesifikke virkninger
I nervesystemet:
• rus, eufori
• forsterkede sanseinntrykk 
• Sedasjon (beroligende virkning) 
• Kognitive (tankemessige) funksjoner reduseres 
• Psykomotoriske ferdigheter reduseres 
• Smertelindring 
• Kvalmedempende 
• Avhengighet, toleranse, abstinens
•

Også påvirkning på andre organsystemer:
• Hjerte/kretsløp 
• Lunge/luftveier 
• Øye 
• Immunsystemet 
• Hormonelle systemer   



AKUTTE SKADEVIRKNINGER

• Umiddelbare, kortvarige endringer

• I WHOs rapport blir de akutte effektene 
av høye doser beskrevet som; 
persepsjonsforandringer, 
depersonalisering, panikk, manglende 
tidsfølelse, angst, forvirring og nervøsitet 
(WHO1997). 

• Cannabisutløst delirium

• Cannabispsykose



AKUTTE SKADEVIRKNINGER, forts.
Kognitive skadevirkninger

• forverret kortidsminne

• oppmerksomhetssvikt

• svekket innlæringsevne 

• manglende assosiasjonsevner 

• Svekket reaksjonsevne og koordinasjon

• tankeflukt og mange assosiasjoner uten ”mål og mening”. 
Man blir aktiv i tankene men innadvendt

• De akutte virkningene av cannabis vil ikke vedvare over 
tid, de aller fleste vil gi seg når cannabispåvirkningen 
opphører



Kroniske skadevirkninger
• Oppstår når cannabis er brukt jevnlig over tid
• THC lagres i fettvevet i kroppen og hjernen da det er et 

fettløselig stoff. Det skilles ut langsomt, det kan gå mer 
enn 6 uker før alt er utskilt. Når man røyker oftere enn 
hver 6. uke vil det derfor bygge seg opp et lager av THC i 
fettvevet.

• Mange av de akutte skadevirkningene vil også kunne 
oppstå hos kroniske brukere, særlig ved inntak av større 
mengder



Kognitive skadevirkninger/endringer
(Lundqvist, Almqvist & Wiksell, 1995)

1. Språklig evne
Man blir dårligere til å finne ord på det man vil beskrive, og 
forstår dårligere hva andre mener. Man mister gradvis evnen til 
abstrakt problemløsning og dette fører til at man får en mer 
konkret tankemåte

2. Evnen til å dra riktige konklusjoner
Man mister evnen til kritisk å vurdere det man sier og gjør, 
reflektere over feil og å følge logiske resonnementer.

3. Fleksibilitet i tankene
Man blir ensidig, får konsentrasjonsvansker, nyanserer sjelden 
sine meninger og lytter sjeldnere til andre

4. Hukommelse
Kortidshukommelsen svekkes, dette fører til at man glemmer 
avtaler, mister tråden i samtaler og får problemer med å vurdere 
tiden.



5. Evne til helhetstenkning
Dette er et resultat av blant annet svekket kortidsminne, og at 
man blir dårligere til å sortere og nyansere informasjon

6. Evne til å orientere seg i ”rommet”
Man mister interesse for omgivelsene og mellommenneskelige 
relasjoner. Planlegger ikke, og mister evnen til å lage rutiner.

7. Gestaltminne
Man får vansker med å kjenne igjen mønstre, problemer med å 
huske relasjonene mennesker imellom og problemer med å huske 
rutiner og hvordan man skal oppføre seg (Lundqvist 1999).

Disse forandringene kaller Lundqvist for hasjfeller, og den 
kroniske hasjrøykeren havner i et psykisk fengsel uten å være seg 
bevisst dette. 



Den kroniske rusen blir etter hvert en 
”normaltilstand” og er ofte preget av at du er 
sløv, treg , passiv og ureflektert
Hver gang man røyker føler man at man får et 
”energitilskudd” og kjenner seg normal igjen
Hasjen vil påvirke din evne til å tenke, og dette vil 
påvirke din atferd slik at du etter hvert danner 
en ny identitet. 
Dette ”hasjmønsteret” kjennetegnes av at du 
filtrerer bort de negative sidene ved hasj og at 
du vanskelig forandrer mening om ting
(det blir for ”slitsomt” å ta til seg ny kunnskap)



Psykiske skadevirkninger/endringer hos kroniske 
brukere

• Langvarig bruk av cannabis er forbundet med en 
rekke psykiske lidelser, bl.a.;

• Angst, depresjoner
• Psykoser
• Schizofreni
• Paranoia
• Avhengighet
• ”Forflating” av følelseslivet (uten glede)
• Kognitive endringer



”Hvis du vil bygge et skip, så ikke trom sammen menn 

for å skaffe treverket og fordele arbeidet, men gi dem i 

stedet lengsel etter det vide, uendelige havet.”

Antoine de Saint Exupéry

Behandlingsmetoder



Metoder

• Faktakunnskaper 

• Psykoedukasjon

• Kognitiv adferdsterapi

• Motiverende Intervju

• Belønningstiltak 



Hva virker?

En utredning av psykiske og sosiale problemer 

– også selve utredningsprosessen

De beste behandlingsformene snakker aktivt 

om misbruket – krever høyt kunnskapsnivå



Cannabisprosjektet

NADA



• Behandlingsmanual fra NDARC er oversatt 
til norsk av Hilde Nicolaisen, kan lastes ned 
på www.riorg.no

• Selvhjelpsguide (Thomas Lundqvist) utgis 
av Borgestadklinikken, kan også lastes ned 
fra våre hjemmesider

• Nettside 
http://hasjavvenning.no/ 
(Stavanger kommune)



Manualen/Selvhjelpsheftet er inndelt i faser;

1. Forberedelse

2. Strategier

3. Abstinenser

4. Beslutning/ Endring

5. Forebygging av tilbakefall



Å forberede seg



Endring er som en reise. 
Det krever  forberedelser, og jo bedre du forbereder deg       

desto større er sjansen for at du når din destinasjon.

Strategier for endring



Abstinenser



Hva skjer når man slutter å røyke hasj?
Siden THC lagres i fettvevet kan det ta lang tid før alt er skilt ut av 

kroppen; 6-12 uker. Noen ganger lengre, opptil fire måneder…
Abstinens/avvenningsperioden deles inn i tre faser;

1.Første fase som er fysiske abstinenser varer i ca. 10-14 dager og har 
følgende symptomer (varierer fra person til person)
Svetting, muskelverk, hodepine, forkjølelse, magetrøbbel, 
søvnproblemer, irritasjon/frustrasjon og økt drømmeaktivitet
I denne fasen kan akupunktur være til stor hjelp,    
men det er også viktig å vite at dette ikke varer lenge før det blir 
bedre…



2.Andre fase varer til ca. 3-6 uker etter siste hasjpipe og består av 
psykiske symptomer; masse skiftende følelser hele tiden, intensiv 
drømmeaktivitet, økt følsomhet (gråter lett) ,tankene klarner opp. 
Ting man har ”glemt” dukker opp å må bearbeides.

Denne fasen kan være tung å komme gjennom og mange opplever 
tilbakefall i denne fasen. Viktig å være forberedt og ha klare 
strategier for å takle de fremvoksende følelsene. Hjelp og støtte 
i denne fasen er viktig.



3. Siste fase handler om å finne tilbake til din gamle/nye identitet som 
rusfri. Fokus på framtida og hvordan man skal holde seg rusfri.

I denne fasen er det normalt å føle en viss grad av sosial angst. 
Noen har problemer med å skaffe seg et ”nykternt” nettverk. 

Det er nå man for alvor kan fokusere på fremtiden, hva man vil og 
ønsker for seg selv. 



Postakutte abstinenser (sen-abstinenser)

-Oppstår etter ca 3 måneder, og kan gjenta seg med 3 måneders 
mellomrom og ved overgangsfaser (nye faser) i livet

Symptomer;

-Konsentrasjonsvansker

-Hukommelseproblemer (kortidsminne)

-Søvnforstyrrelser

-Følelsesmessige over og underreaksjoner

-Koordinasjonsproblemer

-Stressømfinlighet



Tid for endring!



Endringshjulet

Forover
-veielse

Over-
veielse

Forbe-
redelse

Hand-
ling

Vedlike-
hold

Tilbake-
fall

(Prochaska og DiClementi)



Refleksjoner 

• For å styre samtalen

• Forsterke noe

• Nyansere

• Teste ut

• Skape driv i 
endringsprosessen

Nivåer:

1. Gjentakelse (papegøye) 

2. Omformuleringer

3. Refl. av underliggende mening

4. Refl. av underliggende følelser

• Reflekterende hjelpere oppleves som mer empatiske.
• De beste refleksjonene er korte.
• Tonefall: Senk stemmen på slutten av refleksjoner.
• Melodi i samtalen: 

Åpne spørsmål –> refleksjon –> åpne spørsmål –> refleksjon -> oppsummering

Eksempel:

”Ingen legger merke til at jeg 
har sluttet å røyke!”



Ambivalens
= motstridende følelser eller holdninger 

• Ambivalens - motivasjonskonflikt - handlingslammet

• Ambivalensutforskning skaper oversikt og anerkjenner
begge sider av konflikten pasienten befinner seg i.

Ambivalensvekt

Gode ting med hasj Mindre gode ting med hasj

Kan filosofere 
Sover bedre
…

Koster mye
Illegal

…

Oppsummering Oppsummering

Stor Oppsummering

”På den ene siden … SAMTIDIG …. på den andre siden.”



Selvmotiverende ytringer (DARN-C)

Desire:
– Utsagn som inneholder ønske om forandring

Ability:
– Utsagn at en kan forandre

Reasons:
– Utsagn om gode grunner til å forandre

Need:
– Utsagn om at en behøver å forandre

Commitment:
– Forpliktende beslutningsuttalelser

Eks:
• Hva  er det som gjør at du 

har valgt å stille deg her 
(tall)?

• Hvorfor her og ikke på (et 
lavere tall)

• Hva skal til for at du skal 
bevege deg fra (det valgte 
tallet) til (høyere nr)?

• Hva blir ditt neste steg? 
• Og når skal du iverksette 

neste steg?



Selvmotiverende ytringer II

Når du hører selvmotiverende ytringer/ 
endringssnakk:

• Hent ut/utdyp

• Forsterk

• Bekreft

• Reflekter

• Oppsummer



Å rulle med Motstand
• Reflekter – anerkjenn at motstand er der ved å 

speile tilbake

• Forsterket refleksjon – overdriv/underdriv en 
smule

• Understrek pasientens valg, kontroll og autonomi

• Reformuler – tilby ny mening eller 
forståelse/perspektiv

• Enighet med en vri – refleksjon etterfulgt av 
reformulering

• Skift fokus



Forebygging av tilbakefall





Cannabisprosjektets lokaler i Søndre Tollbodgate 7A







Hvorfor tar folk kontakt med meg?

1. De er bekymret over sitt forbruk og er ”lei”

2. De føler de har mistet kontroll over forbruket

3. De negative konsekvensene av hasjrøykinga har ”tatt over” 

4. De har problemer med politiet

5. De synes det er vanskelig å slutte på egen hånd

6. De har venner som går hos meg, og vil prøve selv

7. Krav fra omgivelsene (f.eks ADHD medisinering eller oppstart i 

LAR)

8. De skal begynne på skole eller studier

9. De har sluttet og plages av abstinenser (akupunktur)

10. De trenger råd og veiledning (brukere, pårørende, fagfolk)



Cannabis Problem spørreskjema

• Vanskelig å føle glede over de samme tingene som før, manglende følelsesliv

• Forsømmer seg selv fysisk

• Har gjeld på grunn av hasj

• Føler seg paranoid

• Gitt opp hobbyer og fritidsaktiviteter

• Føler seg usosial

• Bekymret over mangel på motivasjon

• Følelsen av personlig isolasjon og likegyldighet

• Tendens til å røyke mer alene

• Hatt trøbbel med politiet

• Smerter i brystet/lungene

• Vekttap

• Vært deprimert i over en uke av gangen

• Bekymret for å miste kontakt med venner og familie

• Selvmordstanker



• Lav terskel, ingen henvisning eller aldergrense 

• Ingen journalskriving eller personopplysninger blir nedskrevet

• Legger stor vekt på psykoedukasjon tilpasset den enkelte bruker

• ”Metoden” tilpasses den enkelte bruker (viktigste ”redskap” er en 

god og trygg relasjon)

• Bruker bestemmer behandlingstiden selv

• Tilbyr NADA til alle med stor suksess, brukerne setter stor pris på 

effekten av akupunkturen og dette er noen ganger det som får dem 

til å komme tilbake selv om de er ambivalente 







Fra nov. 2006 til nov. 2008



Noen eksempler  på mine klienter; 

17 år gammel gutt med U-18 kontrakt med politiet. 

Leverer urinprøver ukentlig. Ukentlige samtaler hos meg.

Tilleggsproblematikk;  traumatisert av oppvekst med 

alkoholisert og psykisk syk mor. 

26 år gammel gutt, henvist til meg av psykolog 

ruspoliklinikk. Nettopp slutta med hasj, ukentlige 

samtaler. Tilleggsproblematikk;  depresjon, behandles 

med SSRI og benzo. Svært religiøs, tidligere innlagt pga 

psykose 



44 år gammel kvinne, jobber i helsevesenet, har røkt hasj 

i 25 år, vil nå ha hjelp til å slutte fordi hun er redd for å

miste jobben pga negative konsekvenser av hasjrøykinga.

Et barn, 6 år. Bruker 6 uker på å slutte helt, fortsetter 

med støttesamtaler og NADA i to måneder. 

34 år gammel kvinne, jobber som spes.pedogog i 

barneskolen. Gift, et barn 7 år. Mann jobber som 

flytekniker, har sluttet for et år siden. Slutter etter to 

uker. Fortsetter med ukentlige samtaler og Nada i seks 

uker. 



30 år gammel kvinne, ADHD, et barn 6 år (også ADHD)

Starter opp med ukentlige samtaler i forbindelse med 

oppstart av ADHD medisinering. Har rust seg på hasj og 

amfetamin siden hun var 14. Klarer å slutte etter tre 

måneder, begynner med medisin, men har fortsatt behov 

for samtaler to år etterpå. Ansvarsgruppe med 

barnevern, psykiater, lege og NAV. 

Mye tilleggsproblematikk og svært krevende… Har 

fortsatt sporadiske samtaler. 



26 år gammel kvinne, henvist av psykolog som krever at 

hun slutter med hasj før hun starter opp med psykoterapi 

for traumer. Slutter å røyke etter kort tid ( to uker) 

etter hovedsaklig faktaopplysninger om cannabis og 

skadevirkninger.               Er hovedfagstudent i dag 

Med andre ord, veldig forskjellige problemstillinger  og 

derfor forskjellige forløp og metoder….



Ståa i 2011

• Flere jenter (ca. 40%) ☺

• Flere med andre avhengigheter (alkohol, piller, 

amfetamin, kokain)

• Flere med til dels alvorlige psykiske lidelser

• Samarbeidspartnere: SMS, Kriminalomsorgen, 

Ruspoliklinikk, Utekontakten, Aleris Ungplan, 

Tromsklinikken, Færingen, Kafè X



Spesielle utfordringer

• Lavterskel , mange har andre alvorlige 

avhengighetstilstander

• Mye psykiske lidelser som forlenger behandlingstiden

• Mange er udiagnostiserte og vil ikke ha kontakt med 

hjelpeapparatet

• Å jobbe alene er spesielt krevende og fordrer tilgang på 

veileder /andre fagpersoner å ”kaste ball” med.



Betydningen av en god relasjon



Ragnfrid Kogstad: 

Hva synes mennesker med psykiske lidelser om behandlingen de 
har fått? (Svar fra nesten 1000 medlemmer av Mental Helse). 

Pasientene skrev vendepunkthistorier, en positiv og en negativ 
opplevelse i møtet med psykiatrien og som hadde gjort at de 
hadde fått det ”betydelig bedre” eller verre.

Det som går igjen i de positive 
vendepunktshistoriene er terapeuter som ikke 
fokuserer på sykdom, medisiner og terapi, men 
på dagligliv, jobb og ressurser, som har 
tålmodighet og tid, som også hjelper med å løse 
dagligdagens problemer, og som stiller opp. 



�Føle seg trygg 

�Få oppmuntring

�Bli akseptert 

�Få bekreftelse fra andre

�Være til nytte 

�Ikke være alene

�Mulighet til å åpne seg 

�Bli forstått

�Hjelp til arbeide seg gjennom det vanskelige. 

Hva er viktigst for brukerne 

(i synkende rekkefølge)



Et menneske som gir tillit og bekreftelse, 
har tid og tålmodighet til å være hos dem, 
noen ganger over lang tid og skaper en 
atmosfære av åpenhet. 

Evnen til å møte brukeren på denne måten 
handler ikke bare om profesjonsatferd, ikke 
hva man kan, men hvem man er. 

Hva slags relasjon man kan inngå i betyr 
mer enn tekniske ferdigheter eller 
profesjon….

Hva skaper en god relasjon?



For å nå fram til brukeren må utgangspunktet 
for relasjonen være brukerens 
virkelighetsoppfatning og språklige 
fremstilling av den. 

Hverdagsspråket må prioriteres ved møtet 
med brukerne dersom en skal nå fram.

Kommunikasjon



Viktige forutsetninger for å lykkes;

FORBEREDELSE og KUNNSKAP 

-TID

-TÅLMODIGHET

-TRYGGHET

-TILLIT

-TIMING







NADA-akupunktur
National Acupuncture Detoxification Association

• At akupunktur kan virke godt mot abstinenser ble oppdaget 
tilfeldig på begynnelsen av 70-tallet av en nevrokirurg fra Hong 
Kong, dr. Wen. Da han forberedte en opiatabstinent pasient til 
operasjon ved hjelp av øreakupunktur forsvant abstinensene. 

• Metoden ble også utprøvd i USA på Lincoln Recovery Center av dr. 
Michael Smith, der man fant at det var kombinasjonen av fem 
punkter som var spesielt virksomme. 

• Disse punktene er i dag det som er NADA protokollen, og består av 
de fem punktene

1.Shen men
2. Sympaticus
3. Lever 
4. Nyre
5. Lunge



SHEN MEN (sjelens port) Det mest brukte øre-akupunkturpunktet, har 

”bredspektrumeffekt” det mest avslappende og beroligende punket. 

Minsker stress, smerte, spenning, angst, depresjon, søvnløshet, uro 

og overfølsomhet. Har også anti-allergisk og anti-inflammatorisk 

effekt. Forsterker også effekten av alle andre punkter (speedpunkt)

SYMPATICUS Har også avslappende, smertelindrende og 

stresslindrende effekt. Balanserer aktiviteten i det sympatiske og 

parasympatiske nervesystem, reduserer indre ubalanse, forbedrer 

blodsirkulasjonen, korrigerer uregelmessige og for raske hjerteslag

Har en avslappende effekt på indre organer og er krampehemmende

NYRE Anses ifølge TCM som bevarer av kroppens grunnenergi som 

gjør at vi modnes psykisk og fysisk. ”Roten” av Yin og Yang i kroppen, 

regulerer kroppsvæske, ben og benmarg, tenner, ryggrad, 

hjernesubstans

Spesielt bra for angstfylte, paranoide og urolige personer og for 

søvnproblemer. Også bra for å ”falle på plass i seg sjøl” og for å gi et 

indre fundament for videre behandling



LEVER Leverens oppgave er ifølge TCM å føre blod og Qi rundt 

til alle de andre organene og det er derfor viktig at den ikke blir 

stagnert. Dette punktet er derfor et særdeles viktig punkt. 

Stagnert lever Qi vil  blant annet kunne føre til høyt blodtrykk, 

smertefulle menstruasjoner og migrene. Psykisk vil stagnert Qi gi 

seg utrykk som sinne, aggresjon, frustrasjon og depresjon

Leveren renser også kroppen for toksiner (alkohol, narkotika osv)

LUNGE Også et smertestillende punkt. Brukes ved problemer i 

luftveiene som astma, forkjølelsessymptomer (hoste og rennende 

nese), diaré og forstoppelse

Ifølge TCM vil svak Qi i lungene gi seg utslag som 

pusteproblemer, tretthetsfølelse, ødemer, hudproblemer, 

svettetokter, vannlatingsproblemer og hyppige forkjølelser. 

Psykisk er nedsatt Qi i lungene et tegn på sorg og at man blir 

lettere trist og sorgfull. Ved god Qi i lungene blir man modig, 

kreativ, rettferdig og intuitiv. Lungen er også et utrenskingsorgan 

og benyttes derfor når kroppen er belastet av toksiner



Effekten av NADA er;
Indre ro og avslapning
Økt bevissthet rundt eget følelsesliv
Bedre fokusering 
Økt motivasjon
Økt konsentrasjonsevne
Bedre samarbeidsvilje
Bedre kommunikasjonsevne, økt evne til å lytte, innta ny kunnskap
Bedre hukommelse
Økt vilje til å endre destruktive tanker

Med andre ord vil klienten bedre kunne nyttiggjøre seg 
annen behandling som samtaleterapi, kognitiv terapi osv. 



• NADA kan benyttes ved alle former for avhengighet

• Passer også i behandling for psykiske lidelser

• Kan benyttes på gravide

• Er ikke-verbal

• Kostnadseffektiv

• Kan gis i gruppe

• Klienten kan bevege seg (bra for de som sliter med uro)

• Effekten har langtidsvirkning etter en stund, hyppige behandlinger 

til å begynne med, så kan det gå lengre tid mellom behandlingen men 

med samme effekt





Hilde Nicolaisen

hilde.nicolaisen@rio.no

Mobil: 91720055

www.rio.no



“What hashish gives with one hand 

it takes away with the other; 

that is to say, it gives power of 

imagination and takes away 

the ability to profit by it.”

Charles Baudelaire (1860)Charles Baudelaire (1860)Charles Baudelaire (1860)Charles Baudelaire (1860)




