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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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Forord 
Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden av alkohol og nikotin. 
Misbruk av hasj er forbundet med en rekke helseplager og sosiale problemer, og 
mange unge mennesker får vanskeligheter med å fullføre skolegang og utdannelse. 
 
I Kristiansand har en gruppe personer gått sammen om å bygge opp et tilbud 
for ungdom med hasjproblematikk. Etter noen års utvikling, er tilbudet etablert 
som et fast tiltak. Dette er administrativt forankret i Kristiansand kommunes 
samfunnsmedisinske enhet med samarbeidspartnere fra Vest-Agder fylkeskommune, 
Sørlandet Sykehus helseforetak, kommunens enhet for sosiale og forebyggende 
tjenester, barneverntjenesten i Kristiansand og NAV. 
 
Metodikken bygger på Thomas Lundqvists mangeårige arbeid fra Sverige, men 
den er videreutviklet gjennom egne erfaringer. Kommunen tilbyr en rekke ulike 
tiltak for hasjavvenning; hasjavvenningskurs til unge i alderen 18-30 år, individuelt 
hasjavvenningsprogram for ungdom under 18 år og for personer mellom 18 og 30 år 
som ikke passer inn i gruppe, bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel, kortprogram 
og bevisstgjøringssamtaler for elever og foreldre i ungdomskolen eller ungdom tatt av 
politiet. Evalueringer av kursene og det øvrige arbeidet, viser at dette er et tilbud som 
fungerer, og som er etterspurt blant de unge som opplever vanskeligheter knyttet til 
hasjmisbruk. 
 
Hasjavvenning Kristiansand har derfor samlet fagstoff, erfaringer, metodikk og 
prosedyrer i denne permen, i håp om at de kan være til nytte for andre som ønsker å 
gi et tilbud om hasjavvenning.  
 
Jeg er stolt og imponert over gruppens arbeid, og ikke minst over det utmerkede 
samarbeidet på tvers av etater og nivåer.  

Lars Dahlen 
Helse- og sosialdirektør
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Hasj er det første du 
starter med og det 
siste du slutter med.

Kursdeltaker

“
“

Innledning
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I2005 startet vårt første tiltak med hasjavvenning i Kristiansand; gruppebasert 
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. 
 
Andre tiltak har kommet som følge av den entusiasmen og engasjementet 
som er lagt ned. Dette er individuelt hasjavvenningsprogram, kortprogram, 
bevisstgjøringssamtaler og bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel. 
 
Vi har laget denne permen for å gi informasjon om de tiltakene vi driver. Vi vil dele av 
våre erfaringer. Som supplement til permen har vi laget magasinet innSett. Her finner 
du deltakernes historier. Pårørendes historier. De som har opplevd dette på kroppen. 
De vi kan lære aller mest av. Vårt ønske er at dere som leser denne permen skal 
utvikle arbeidet på deres måte! 
 
Dette er gøy. 
Dette er lærerikt. 
Dette er spennende. 
 
Lykke til!  
 
På vegne av Hasjavvenning Kristiansand 
Espen Håland  Anne-Randi Hanssen      
Dagfinn Haarr  Geir Ropstad    
Håvard Berge  Annelise Rutledal Eriksen 
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GRUNNLAGSDOKUMENT

Dette dokumentet beskriver arbeidet til Hasjavvenning Kristiansand.

Forankring
Hasjavvenning Kristiansand er forankret i samfunnsmedisinsk enhet. Koordinering og 
gjennomføring av tiltakene er delegert til ungdomshelsetjenesten i enheten, enhet for 
sosiale og forebyggende tjenester, ungdomsteamet og Kristiansand fengsel. 

Kort bakgrunnshistorie
Hasjavvenning Kristiansand jobber med hasjavvenning og forebyggende arbeid. 
 
Det startet med gruppebaserte hasjavvenningskurs, som et samarbeidsprosjekt 
mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, i 2005.   
 
I 2008 startet individuelt hasjavvenningsprogram, basert på erfaringer fra de 
gruppebaserte hasjavvenningskursene.  
 
I 2009 ble det igangsatt nok et tiltak, kortprogram. Kortprogrammet er et 
forebyggende tiltak og rettes i hovedsak mot ungdom under 18 år. Det gjennomføres i 
samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand, skoler og politiet. 
 
I 2009 ble det opprettet et prosjekt i samarbeid med Kristiansand fengsel;  
bevisstgjøringskurset.  
 
I 2011 startet vi med nok et forebyggende tiltak,bevisstgjøringssamtaler.

Målgruppe

Gruppebasert hasjavvenningskurs:

Ungdom mellom 18 og 30 år som er i behov av hasjavvenning.

Individuelt hasjavvenningsprogram: 

Ungdom under 18 år og mellom 18 og 30 år som er i behov av hasjavvenning og 
som ikke er aktuelle for gruppebaserte hasjavvenningskurs.

Kortprogram:

Ungdom som er i ferd med å utvikle problematikk knyttet til hasj, samt deres 
foreldre.

Bevisstgjøringssamtaler:

Alle aldersgrupper. 

Bevisstgjøringskurs:

Innsatte i Kristiansand fengsel.
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Hovedmål: Motivere og legge til rette for at personer skal oppnå cannabisfrihet.

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, cannabisens 
påvirkning av kognitive funksjoner, cannabis og helseskader, fakta om cannabis, 
årsakene til cannabisbruken og livet uten cannabis.

Kvalitetssikring
Tiltakene kvalitetssikres gjennom tverretatlig samarbeid og gjennom samarbeid med 
forskningsenheten ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandets 
sykehus HF.

Annen aktivitet
Hasjavvenning Kristiansand har også:

• hasjavvenning.no. Nettside som skal formidle kunnskap om cannabis. 
 Ny forskning. Behandlingsmetoder. Tiltak rundt om i landet og utlandet.  
 Seminarer og kurs.

• innSett. Hasjavvenning Kristiansand ønsker å beskrive deltakeres og   
 pårørendes historier. De som har opplevd dette på kroppen og som vi   
 som hjelpere kan lære aller mest av. Vi engasjerte derfor en journalist   
 som intervjuet deltakere og pårørende før, under og etter et tiltak i   
 Hasjavvenning Kristiansand. I tillegg forteller noen fra Hasjavvenning   
 Kristiansand om erfaringer fra dette arbeidet. innSett ligger på  
 hasjavvenning.no.

• «UT AV TÅKA». Hvert år arrangerer Hasjavvenning Kristiansand, i samarbeid  
 med ARA, Sørlandet sykehus og Cannabisforum Sør et seminar. Seminaret  
 går over 2 dager. Den første dagen er for personer som driver direkte med  
 hasjavvenning. Dette er en erfaringsdag der vi deler erfaringer og   
 oppdateres på nytt innen feltet. Den andre dagen er åpen for alle. Vi har   
 hatt kjente forelesere som f. eks Thomas Lundqvist, Henrik Rindom,  
 Jørg Møland, Sveinung Sandberg, Maria Ellgren og Arne Sundvold. I   
 tillegg har vi andre interessante forelesere som kanskje ikke er like kjente, men  
 som jobber med problematikk knyttet til cannabis. Informasjon om   
 seminaret legges ut på hasjavvenning.no.

• Videreutdanning. Forebygging og behandling av cannabismisbruk, 
 5 studiepoeng. Universitetet i Agder startet høsten 2011 dette studiet i tett  
 samarbeid med ARA, Sørlandet sykehuset og Hasjavvenning Kristiansand.   
 Studiet går over ½ år. Se www.uia.no.
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ORGANISERING AV HASJAVVENNING KRISTIANSAND

Koordinator
Oppgaver og ansvar:

• Fagansvarlig for tiltakene.

• Administrere tiltakene i samarbeid med de ansvarlige.

• Se til at tiltakene fungerer etter gjeldende retningslinjer.

• Være pådriver for å utvikle tiltakene.

• Utvikle tiltak som hører inn under målsettingen.

• Lede arbeidsgruppa, delegere arbeid til medlemmene av gruppa og kalle inn til  
 arbeidsmøter.

• Være bindeledd mellom styringsgruppe, arbeidsgruppe og instruktører.

• Lære opp og veilede instruktører.

• Ansvarlig for pårørendesamtaler.

Hasjavvennings-
koordinator

Hasjavvennings-
koordinator

Arbeidsgruppe

Styringsgruppe

Ansvarlig 
gruppebaserte

hasjavvenningskurs

Ansvarlig individuelle
hasjavvenningsprogram

Ansvarlig 
kortprogram

Ansvarlig
 bevisstgjøringssamtaler

Instruktører Instruktører Instruktører Instruktører

Ansvarlig
 bevisstgjøringskurs

Instruktører
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Arbeidsgruppe
Gruppen er tverrfaglig sammensatt og møtes en gang i måneden eller ved behov.  
Den består av koordinator og ansvarlige for tiltakene.  
Oppgaver og ansvar: 

• Diskutere aktuelle saker.

• Diskutere utfordringer som oppstår under gjennomføringen av tiltakene.

• Bidra til videreutvikling.

• Lære opp og veilede instruktører.

• Være pådriver for at informasjon om cannabis og metoden gis til fagpersoner  
 og andre.
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Ansvarlig for gruppebasert hasjavvenningskurs
Oppgaver og ansvar:

• Faglig og administrativt ansvar sammen med koordinator og arbeidsgruppen.

• Veilede og følge opp instruktører.

• Se til at tiltaket gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.

• Intervjue aktuelle kandidater og velge ut deltakere i samarbeid med   
 koordinator eller andre i arbeidsgruppen.

• Påse at det blir skrevet rapporter.

• Påse at evaluering blir gjennomført.

• Ansvar for at etterundersøkelse blir gjennomført.

• Være ”postkasse” for kurset, dvs. å ta imot henvendelser fra interesserte,  
 samarbeidspartnere o.a.

• Se til at deltakere får tilbud om oppfølging før, under eller etter tiltaket.

• Rapportere til koordinator.

Ansvarlig for individuelt hasjavvenningsprogram
Oppgaver og ansvar:

• Faglig og administrativt ansvar sammen med koordinator og arbeidsgruppen.

• Veilede og følge opp instruktører.

• Se til at tiltaket gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.

• Være ”postkasse” for programmet, dvs. å ta imot henvendelser fra   
 interesserte, foreldre, samarbeidspartnere, andre interesserte o.a.

• Intervjue aktuelle kandidater, velge ut deltakere og ha kartleggingssamtale  
 med foreldre.
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• Se til at til deltakere får tilbud om oppfølging før, under eller etter tiltak.

• Rapportere til koordinator.

• Påse at rapporter blir skrevet.

• Påse at evaluering blir gjennomført.

• Påse at etterundersøkelse blir gjennomført.

Ansvarlig for kortprogrammet
Oppgaver og ansvar:

• Faglig og administrativt ansvar sammen med koordinator og arbeidsgruppen.

• Veilede og følge opp instruktører.

• Se til at tiltaket gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.

• Være ”postkasse” for programmet, dvs. å ta imot henvendelser fra   
 interesserte, foreldre, samarbeidspartnere, andre interesserte o.a.

• Ha kontakt med politi og skoler.

• Velge ut deltakere sammen med skolen.

• Se til at til deltakere får tilbud om oppfølging før, under eller etter tiltak.

• Rapportere til koordinator.

• Påse at rapport blir skrevet.

• Påse at evaluering blir gjennomført.
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Ansvarlig for bevisstgjøringssamtaler
Oppgaver og ansvar:

• Faglig og administrativt ansvar sammen med koordinator og arbeidsgruppen.

• Veilede og følge opp instruktører.

• Se til at tiltaket gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.

• Være ”postkasse” for programmet, dvs. å ta imot henvendelser fra   
 interesserte, foreldre, samarbeidspartnere, andre interesserte o.a.

• Velge ut deltakere.

• Se til at til deltakere får tilbud om oppfølging.

• Rapportere til koordinator.

• Påse at rapporter blir skrevet.

• Påse at evaluering blir gjennomført. 

Ansvarlig for bevisstgjøringskurset 
Oppgaver og ansvar:

• Faglig og administrativt ansvar sammen med koordinator og arbeidsgruppen.

• Veilede og følge opp instruktører.

• Være ”postkasse” for programmet, dvs. å ta imot henvendelser fra   
 interesserte, foreldre, samarbeidspartnere, andre interesserte o.a.

• Se til at tiltaket gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.

• Velge ut deltakere.

• Se til at til deltakere får tilbud om oppfølging før, under eller etter tiltaket.
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• Rapportere til koordinator.

• Påse at rapporter blir skrevet.

• Påse at evaluering blir gjennomført.

Veiledning 
Ansvarlige kan få veiledning av koordinator, arbeidsgruppen, kommuneoverlege og fra 
forskningsenheten ARA, SSHF.

Instruktører
Vi vil spre kunnskap om cannabis og metoden. De som har bidratt med instruktører 
er samfunnsmedisinsk enhet, enhet for sosiale og forebyggende tjenester, 
familiesentre, ungdomsskoler, videregående skoler, fengsel, barnevernstjenesten og 
private organisasjoner. De fleste instruktørene har bakgrunn som sykepleier, pedagog, 
sosionom, miljøarbeider, barnevernspedagog, familieterapeut eller helsesøster. 
 
I tillegg til å bringe kunnskap tilbake til egen arbeidsplass gir dette arbeidet:

• Et unikt kjennskap til andre som jobber med ungdom og rus og hva som  
 finnes av hjelpetilbud.

• Lavere terskel for å ta kontakt med hverandre, noe som bedrer det tverrfaglige  
 samarbeidet rundt ungdom.

• Bedre samarbeid mellom 1. og 2.linjetjeneste.

Forskning sier at relasjonen til den du skal hjelpe betyr vel så mye som metodikk og 
teknikk. Å skape en god relasjon og få til en dialog avhenger av ulike egenskaper hos 
instruktøren. Thomas Lundqvist mener at hver instruktør må gi sitt personlige preg 
på programmet, fordi relasjonen betyr mye. Det kreves en bevisst nyskaping for hvert 
program.
 
For å være instruktør må du:

• Ha erfaring fra arbeid med ungdom.

• Ha kunnskap om rus og avhengighet.

• Kunnskap om cannabis i særdeleshet.
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• Være engasjert og entusiastisk.

• Kunne formidle håp, forventning og optimisme.

• Være utholdende og fleksibel.

 
Alle nye instruktører får:

• Undervisning om cannabis (faktakunnskap, cannabis og helseskader, de  
 kognitive funksjoner, abstinenser og ny forskning). Gis av  forskningsenheten,  
 ARA, SSHF.

• Undervisning om cannabis og skader ved kommuneoverlege.

• Undervisning om metode, gjennomføring, utfordringer og erfaringer ved  
 koordinator og de ansvarlige for tiltakene.

• Tilbud om etterutdanningsstudie.

• Tilbud om å delta i Cannabis forum. 

Vi har som mål at alle som skal jobbe som instruktører, skal starte med å være 
instruktør på et gruppebasert hasjavvenningskurs. Det er en god og trygg måte å bli 
introdusert til metoden. 
 
I 2011 startet Universitetet i Agder, i samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand 
og Sørlandet sykehus HF, ARA en videreutdanning i forebygging og behandling av 
cannabismisbruk, 5 studiepoeng. Denne utdanningen gir en god opplæring. 
 
Alle instruktører blir invitert til å delta i Cannabisforum Sør. Forumet ble etablert i 
2006 og ledes av overlege ved forskningsenheten, ARA, SSHF. Forumet har samlinger 
2 ganger pr. halvår og har som mål å samle fagfolk som jobber med temaet, utveksle 
erfaringer og bli oppdatert på ny forskning.
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Cannabis

Det største 
problemet er
hukommelsen. 

Kursdeltaker

“
“
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C annabis i et historisk perspektiv
 
Cannabis sativa planten har vært kjent i flere tusen år. Vi vet ikke hvor den stammer 
fra, men en vet at den fantes i Himalayaområdene for ca. 10.000 år siden. 
Virkningene av cannabis har blitt omtalt i ca. 4.700 år gamle kilder. Cannabis er kjent 
fra den kinesiske legekunsten, der den ble brukt sammen med akupunktur for å lindre 
smerte. I India har cannabis blitt brukt i religiøse ritualer allerede år 2000 f.Kr.  
 
Cannabis kom til ulike verdensdeler via handel og reisevirksomhet, angivelig fra India, 
til Midtøsten, og videre til land i Nord – Afrika på 1300-tallet. Rundt år 500 f. Kr. kom 
planten til Europa. Det utstrakte misbruket i vestlige land kom med hippiebevegelsen 
rundt 1950. 

Cannabis i Norge
I Norge kom cannabis inn i deler av ungdomskulturen på 1960-tallet. Det betyr at 
de eldste brukerne snart når pensjonsalder. I dag er cannabis det vanligste ulovlige 
rusmidlet i Norge. 
 
Undersøkelser gjort av Kristiansand kommune presentert i rapportene, 
Rusvaner blant ungdom, viser at bruken nådde en topp rundt år 2003. Da svarte 11 
% av tiendeklassingene at de hadde prøvd cannabis. I 2008 svarte 6 % det samme. 
I 2009/2010 hadde prosenten økt til ca.10. Undersøkelsen viste for skoleåret 2011 – 
2012 at andelen har sunket til 6.4 %.  
 
I HKH (hurtigkartlegging og handling) – rapport 2011, Cannabis blant 17-18 åringer, 
viser at nær 20 % har prøvd cannabis en eller flere ganger.  I overkant av 5 % bruker 
cannabis mer eller mindre jevnlig. 



17

Cannabiskultur
Cannabiskulturen er en subkultur innenfor et storsamfunn. Personene i en slik kultur 
kan ha en mer eller mindre fast tilknytning, fra de som er så vidt innom til de som 
lever i den hele tiden. Cannabiskulturen karakteriseres ved at cannabisplanten er det 
viktigste symbolet. Symbolet brukes på alt fra sko til lightere.  
 
Selve ritualene i en cannabiskultur er sentrert rundt selve hasjrøykingen. «Mekkern 
trekkern», dvs. den som lager jointen begynner. Dette er en tradisjon slik som jointen 
skal sendes rund også er det. Alle som har hasj bør “legge i”, dvs. at alt legges i en 
pott og så kan alle røyke. Til og med den som ikke har med seg noe får lov til å ta del 
i ritualene. Selve ritualet er preget av deling, vennskap og fellesskap. Jointen sendes 
fra munn til munn. Siden cannabis er forbudt er slike ritualer hemmelige. Man må 
være diskré ovenfor resten av verden, noe som er spennende for den som trer inn 
i cannabiskulturen. Videre er det andre ting som er en del av cannabiskulturen, slik 
som musikk, klesstil, opponering mot stormakten osv.  
 
Det er viktig at en har en forståelse av cannabiskulturen ifølge Sandberg og Pedersen 
(2010), slik at en kan forstå hvorfor cannabis appellerer. Cannabis brukes av mange 
typer befolkningslag, det er ikke bare et typisk stoff for de som står lavest i samfunnet 
og alle brukere har sin fasinasjon av ulike deler av cannabiskulturen.

Nyere forskning deler cannabis inn i tre grupper:

• Endocannabinoider 
 som finnes naturlig i kroppen (anandamid, 2-arachidonylglycerol).

• Plantecannabinoider 
 som finnes i marihuana, hasj og hasjolje (THC, CBD osv.).

• Syntetisk cannabis

Endocannabinoider
Kroppen har et naturlig, egenprodusert cannabissystem, det endocannabinoide 
system. Dette systemet består av de cannabisreseptorene CB1  og CB2, i 
tillegg til endocannabinoider som bindes til reseptorene, samt enzymer. Et av 
endocannabinoidene er anandamid som ble oppdaget i 1992 (dvs. ny viten).

En rekke dyrestudier gir  holdepunkt for at cannabisreseptorene er involvert i apetitt- 
og vektregulering. Man antar at det endocannabinoide system også har påvirkning på 
følelser, stress, søvn og smerter. En teori går også på at endocannabinoider påvirker 
myelinet rundt nervefibrene, noe som påvirker impulsoverledningen. 

Når man bruker cannabis reduseres produksjonen av de kroppsegne cannabinoidene. 
Når man slutter å bruke cannabis kan det ta opp til 3 måneder før det 
endocannabinoide systemet er i gang igjen.
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Plantecannabinoider 

Cannabis sativa
Cannabis er samlebetegnelse på materiale som kommer fra planten cannabis stativa. 
Det er en gressart som vokser best i varmt, tørt klima. Planten vokser naturlig, særlig 
i subtropiske strøk som Mexico, Colombia, Nord-Afrika (Tunis, Marokko og Algerie), 
i fjellstrøkene i Libanon og i de nedre områdene i indisk og kinesisk Himalaya. I de 
senere år er det avdekket cannabisplantasjer i bolighus flere steder i Europa, også i 
Norge. 
 
I de senere årene har man sett en ny dyrkningsmåte som har frembrakt 
cannabisplanter med et høyt innhold av THC. Dette gjøres ved å bruke metoder 
som er utviklet for kommersiell dyrking av nyttevekster, gjennom å optimalisere alle 
faktorer som inngår. Man tar avleggere av en plante med gode genetiske egenskaper 
og dyrker disse i et kunstig vekstmedium med kontrollert tilførsel av vann og næring. I 
tillegg regulerer man tilførselen av lys, varme og luft slik at planten kunstig holdes på 
et ”blomsterstadium” og dermed blir ”lurt” til å utvikle mye THC( Narkotika, alkohol 
og doping. Norsk narkotikapolitiforening, 2000)
 
Cannabis er samlebegrep for tre preparater som kommer fra samme plante:

• Marihuana er tørka og pressede blader og toppskudd som i hovedsak males  
 opp og røykes.

• Hasj er harpiksen (konsentrert plantesaft). Det finnes som plater, kaker eller  
 klumper av ulik farge og konsistens. Kan røykes og spises. Røykes bl.a. i joint,  
 pipe og bøtte. Røyken trekkes dypt inn og det er vanlig å holde pusten for å  
 øke virkningen. Spiser man hasj kommer virkningen langsommere og blir  
 mindre intensiv, men varer som regel lengre. 

• Hasjolje får man gjennom å varme opp et løsningsmiddel og la det passere  
 hasjbiten. Ut drypper en oljelignende væske som inneholder 4-60 % THC.  
 Dette kan pensles på en sigarett og røykes.
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Lundqvist og Ericsson (2007) sier at cannabis inneholder ca. 420 ulike kjemiske 
stoffer. Ca. 80 av disse påvirker psyken. Videre sier de at det stoffet i cannabis som 
påvirker psyken sterkest er THC (delta 9 tetrahydrocannabinol). THC er svært 
fettløselig. THC lagres i kroppens fettvev, også i hjernen. THC utsondres fra fettvevet 
og påvirker psyken og tankefunksjonene over tid. Det er ikke uvanlig at utsondringen 
foregår 6-8 uker. 

Dempende Stimulerende

Benzodiazepiner
Barbiturater
Opiater
GHB

Alkohol
Løsemidler

Kokain
Amfetamin

PCP
Ketamin

EcstasyCannabis

LSD
Diverse sopparter

Hallusinogene
Rusmidler inndeles i dempende, stimulerende og hallusinogen effekt. Cannabis har 
dempende og hallusinogen effekt.
 
Et annet viktig virkestoff i cannabis er cannabidiol, CBD. Dette er et ikke-psykoaktivt 
stoff som bremser nedbrytingen av THC i kroppen, samtidig som det motvirker 
den euforiske ruseffekten. Studier har vist at CBD virker antipsykotisk og påvirker 
de potensielle effektene av THC hos personer med latent schizofreni. De senere 
år har man sett en tendens til høyere THC-nivå og lavere CBD-nivå i dyrkede 
cannabisplanter. Syntetisk cannabis inneholder ikke CBD i det hele tatt. Alt dette øker 
faren for psykoseutvikling.

Ruseffekt av cannabis
Akutt cannabisrus:

• Første fase varer fra 15 til 45 minutter. Den kjennetegnes av aktiv tankegang,  
 pratsomhet, lett blodsprengte, tørre øyne, lysømfintlighet, hjertebank, hurtig  
 puls, tørr munn og svelg.

• Andre fase er en mer innadvendt fase som varer ca. tre timer. Den   
 kjennetegnes ved mer innadvendt tankegang. Farger blir sterkere, lyder mer  
 framtredende, tankeflukt. 

Etter ca. fire timer går rusen over i en mer passiv tilstand, preget av passivitet og 
sløvhet. Styrken og lengden på denne passive tilstanden avhenger av hvor mye og 
hvor ofte man røyker, fordi cannabis lagres i fettvevet og frigjøres langsomt. 
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Kronisk rus:
Dersom en person røyker cannabis regelmessig over tid utvikles en kronisk rus . Den 
kroniske rusen blir nå det normale for brukeren. Forandringene har skjedd snikende 
og uten at hasjrøykeren har merket det. Omverdenen opplever brukeren som treg, 
sløv, passiv og ureflektert. Brukeren vil derimot føle at han får et ”energitilskudd” og 
kjenner seg normal igjen når han bruker cannabis. Hasjrøykeren mener derfor at 
beskrivelsen av passivitet ikke passer, og han kan derfor fortsette å røyke cannabis 
”Det stemmer for noen, men ikke for meg” 

THC 100%
akutt rus

50%

uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6

THC nivå

tid

Kurven viser akutt og 
kronisk rus pga. lagring 
av THC i fettvev.

Cannabis påvirkning av hjernen
Det er påvist mottaksproteiner (reseptorer) for cannabis i de fleste områder av 
hjernen. Hjernen produserer også sitt eget ”cannabis” som kalles anandamid. 
 
De viktigste områdene det er reseptorer:

• Frontallappene som er overordnet og tar fornuftige beslutninger. Hjernens  
 ”kaptein”, “strateg” eller ”dirigent”. Sorterer impulser og planlegger. 

• Hippocampus som er avgjørende for nærhukommelse og innlæring,   
 hjernens bibliotekar.

• Nucleus accumbens som er hjernens belønningssenter.

• Amygdala som er senteret for regulering av følelsene.

• Lillehjernen som er viktig for koordinering av bevegelser.
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Lundqvist og Ericsson (2007) sier at vår måte å tenke og fungere på i dagliglivet kan deles 
opp i syv kognitive funksjoner. Alle disse påvirkes ved hasjrøyking:
 
• Språklige evner, man blir dårligere til å finne ord og man forstår dårligere hva  
 andre mener. Man mister gradvis evnen til abstrakt problemløsning og dette  
 fører til at man får en mer konkret tankemåte. Cannabisrøykere oppleves ofte  
 som ”tomme pratmakere”. Mange ord, men lite konkret innhold.

• Evne til refleksjon, man mister evnen til å vurdere det man sier og gjør,  
 reflektere over feil og følge logiske resonnement.

• Tankefleksibilitet, man blir ensidig, får konsentrasjonsvansker, nyanserer  
 sjelden meninger og lytter sjelden til andre.

• Hukommelse, korttidshukommelsen svekkes. Dette fører til at man glemmer  
 avtaler, mister tråden i samtaler og får problemer med å vurdere tiden.

• Evne til helhetstenking, denne blir dårligere som følge av svekket   
 korttidsminne og at man blir dårligere til å sortere og nyansere informasjon.  
 Dette fører også til sterkt manglende evne til å ta initiativ og gjennomføre det  
 man har planlagt. 

• Evne til å fornemme situasjoner/orienteringssans, interessen for   
 omgivelsene og mellommenneskelige relasjoner blekner. Man planlegger ikke  
 og mister evnen til å lage rutiner. Man lever i sin egen verden, men er   
 ikke selv klar over at man gjør det. 

• Gestalthukommelse, man får vansker med å kjenne igjen mønstre,   
 problemer med å huske relasjoner mellom mennesker, problemer med   
 å huske rutiner og hvordan man skal oppføre seg. 

THC
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Kjennetegn for cannabisbrukere
Psykologspesialist Helga Tveit og Kjell Karlsen (2010) ved SSHF, har gjort en 
gjennomgang av studier som viser følgende kjennetegn for cannabisbrukere og hva 
som skjer når man slutter:

• Redusert kontaktevne generelt.

• Fjernt blikk.

• Mange ”vet - ikke -svar”.

• Svevende svar.

• ”Gi-blaffen-holdning”, ikke så farlig hva som skjer.

• Snur ofte døgnet.

• Holder ikke avtaler.

• ”Her og nå” - orientert.

Når man slutter med cannabis:

• At det er usikkert om cannabis gir varige effekter.

• Kan klare å fungere normalt igjen.

• Må trene opp de eksekutive funksjonene, planlegge huskesystemer, tenke  
 framover, endre seg.

• Trenger opptrening i å takle motgang.

• Må lære sosiale ferdigheter på ny.

• Behandling av psykiske lidelser er effektiv først etter avsluttet cannabisbruk. 
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Våre egne erfaringer viser at det kun etter få ukers hasjfrihet merkes endringer som:

• Oppklarning. ”Tåka letter”.

• Bedre form og helse.

• Ekte følelsesregister.

• Bedre hukommelse.

• Bedre konsentrasjon.

• Mer initiativ.

• Mer aktiv.

• Sansene skjerpes.

• Mer normal nattesøvn.

• Omgivelsene opplever kjapt en endring hos ungdommen. Mange har   
 beskrevet bedre humør, bedre hukommelse, blir mer sosial.

Abstinenser
Når man slutter med cannabis kan det ta opp til seks uker, i blant lenger, før all THC 
er ute av kroppen. Budney m.fl gjorde i 2003 en undersøkelse av kronisk hasjrøykere 
som hadde røykt intensivt i fem dager før studien startet. Det ble nøye studert hvilke 
plager de fikk de første 45 dagene etter at de sluttet med cannabis. Resultatene vises 
på Behavior Checklist Diary (BCD), som vi bruker aktivt for å kartlegge abstinensene. 
De mest vanlige abstinensene er svette, søvnproblemer, sug etter hasj, ville drømmer, 
irritasjon og aggresjon. Dette samsvarer med våre egne erfaringer. De fleste 
abstinensene svekkes etter en til to uker, men suget etter cannabis, søvnproblemer og 
ville drømmer varer ofte lengre. 
 
Abstinenser har symptomer som kan minne om vanlige tegn på mistrivsel og 
livsvaner. Livet kan føles vanskelig og uten mening. Brukere tror dette ikke er 
abstinenser og sier i stedet at alt er vanskelig og legger skylden på omgivelsene. Dette 
kan være med på å svekke viljen til å holde seg borte fra rus og det kan være vanskelig 
å holde seg unna når f. eks film, høre spesiell musikk, og å møte venner er med på å 
trigge hasjsuget. 
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Negative helseeffekter
Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, har undersøkt lungefunksjonen på 
180 cannabisrøykere. Funnene viser en betydelig økt risiko for redusert lungefunksjon 
og kols, sammenlignet med en befolkning som bare røykte nikotin. I hans relativt 
lille materiale er det fem dødsfall av kols hos cannabisrøykende pasienter. De var 
bare 45-58 år da de døde. Dette tyder samlet sett på at cannabis er en tilleggsfaktor i 
utviklingen av kols.  
 
I Bachs (2009) artikkel ”Vet vi alt om cannabis virkning”, vises det til at 
cannabisrøyking øker risikoen for lungekreft, sammenlignet med den risikoen bruk av 
tobakk alene representerer. De som begynte med cannabis før de var fylt 16 år, hadde 
ti ganger så høy risiko enn de som begynt å røyke cannabis etter fylte 21 år. 
 
Folkehelseinstituttet har publisert seks tilfeller fra Norge, der plutselige dødsfall 
kunne skyldes hjerteforstyrrelser som var forårsaket av cannabisbruk. Cannabis 
kan føre til hjertekrampe (angina), i verste fall hjerteinfarkt. Forskning viser at 
cannabisrøykere som røyker mindre enn en gang i uken, har 2,5 ganger høyere risiko 
for å dø av hjerteinfarkt, enn de som ikke bruker cannabis. De som bruker cannabis 
oftere enn en gang i uka, hadde fire ganger så høy risiko for å dø, sammenlignet med 
ikke-brukere.

Cannabis og psykiske lidelser 
Flere undersøkelser, blant annet i Sverige og Storbritannia, har vist at frekvensen av 
alvorlig sinnslidelse (schizofreni) er omtrent fordoblet hos cannabisbrukere. Det er 
ingen sikker sammenheng mellom cannabismengde og faren for å utvikle alvorlig 
sinnslidelse.  
 
Det er også en mulig sammenheng mellom bruk av cannabis og senere depresjoner, 
selvmordstanker og angst. 

Cannabisrøyking i tenårene
En gjennomgang av vitenskapelige studier som er presentert i Skador av hasch og 
marijuana (2008) viser: 

• Cannabisrøyking forstyrrer hormonbalansen både hos gutter og jenter. Man  
 mistenker at det kan senke fertiliteten.

• Cannabis kan fungere som inngangsport til andre narkotiske stoffer.
 Dette bekreftes i andre undersøkelser: Hans Olav Meberg m.fl., Empirical  
 Economics volum 38, nr. 3(2010) og Aurélie Mayet m.fl., Addictive Behaviours  
 37 (2012).

• Cannabisrøyking påvirker identitetsutvikling.
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• Cannabisrøyking kan skade utviklingen av tenåringers umodne hjerne.

• Tidlig og høyt forbruk kan forårssake psykososiale og psykiske problemer. 

Cannabis og kjøretøy 

Øistein Kristensen, forsker ved Sørlandets sykehus HF har i et foredrag (2011) oppsummert: 

• Røyking av cannabis påvirker flere deler av hjernen som har betydning for  
 kjøreferdigheter og ferdigheter til å bruke maskiner. Dette gjelder for eksempel  
 planleggings- og vurderingsevne, reaksjonsevne, evnen til komplekse   
 bevegelser og oppmerksomhet. Cannabisinntak utgjør en betydelig risiko for  
 ulykker.

• Det foregår ca. 7 millioner kjøreturer pr. dag i Norge. 42.000 av disse   
 er med en sjåfør som vil ha røykt cannabis de siste timene i forkant av   
 kjøreturen. 10.000 vil være så påvirket at de vil ha en THC konsentrasjon i  
 blodet som er forbundet med påvirkning.

• Cannabis gir svekket kognitiv funksjon, dvs. nedsatt konsentrasjonsevne  
 samt nedsatt sidesyn, noe som gjør at en overser trafikkskilt, ikke får oversikt  
 over trafikkbildet og feilberegner. Andre effekter av inntak av cannabis er  
 tretthet, sløvhet, endret virkelighetsoppfatning og svekket kritisk sans. Dette er  
 effekter som ikke hører hjemme i trafikken. 

• Risikoen for å dø i trafikken er 30 ganger større for sjåføren om han er påvirket  
 av cannabis, enn dersom sjåføren er nykter. Kombinasjonen av alkohol og  
 cannabis gir kraftig nedsettelse av kjøreferdigheten og øker dødsrisikoen  
 ytterligere.

• Både akutt og vanemessig bruk av cannabis ser ut til å gi en sterk økning i  
 risiko for ulykker.  

• Promilleprøve for cannabis ble innført i Norge fra 1.2.2012 og gjelder nå på  
 samme måte som for alkohol. Stoppes du på mistanke, er du tvunget   
 til å avgi prøve. Grensa tilsvarer en alkoholpromille på 0,2. 

• Ungdom som blir tatt for cannabisbruk av politiet og som ikke har sertifikat vil  
 kunne få en utsettelse på oppkjøring.
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Cannabisbruk er ikke forenelig med bilkjøring. Dette gjelder både akutt cannabisrus 
og kronisk påvirkning. Leger og psykologer har en opplysningsplikt til fylkeslegen 
der det kommer fram vedvarende bruk over tid. Det kan være utfordringer knyttet 
til meldeplikt for annet helsepersonell, sosialarbeidere og andre som jobber med 
cannabisproblematikk. 

Hasjavvenning Kristiansand har laget følgende retningslinjer for dette:

• Det skal alltid informeres om cannabis og bilkjøring under    
 kartleggingssamtalene. Dette innebærer hvordan og hvorfor cannabis påvirker  
 vår evne til å kjøre bil, samt en kartlegging av om personen har sertifikat og  
 om han kjører bil. Gjør han det må deltaker anmodes om å la bilen stå til han  
 er cannabisfri.

• Under de neste samtalene må dette temaet følges opp. Snakk med deltakeren  
 om farene. Bruk det i et motivasjonsarbeid for å bli cannabisfri. Forklar at  
 det er ditt samfunnsansvar å gjøre dette og at om endring ikke skjer   
 må du melde til fylkeslegen siden han ikke innfrir de helsemessige kriteriene til  
 å ha sertifikat. 

• Dersom det ikke skjer en endring, dvs. at deltaker ikke lar være å kjøre bil til  
 urinprøvene er negative eller at deltaker faktisk ikke slutter med cannabis,  
 skal dette meldes til fylkeslegen. Dette skal gjøres i samråd og samarbeid med  
 arbeidsgruppen i Hasjavvenning Kristiansand.

• Alt dette skal dokumenteres skriftlig. Bruk rapportskjemaet i    
 opplæringspermen. 

Alltid gjelder selvsagt følgende: Har du mistanke om akutt ruspåvirkning og 
deltakeren kjører bil, skal dette meldes umiddelbart til politiet!

Cannabis og mannlige kjønnsorganer
Forskning viser en økning av testikkelkreft hos cannabisrøykende menn, og 
spermiekvaliteten reduseres ved kronisk cannabisbruk. 

Cannabis og seksualitet 
Seksuelle opplevelser følger fasene i cannabisrusen. I det akutte stadiet kan 
opplevelsen bli forsterket, og seksuell atferd bli preget av manglende hemninger og 
fornuft. I det kroniske stadiet kan gleden over sex forsvinne og erstattes av passivitet 
og tomhet. 

Effekter av cannabismisbruk i fosterlivet
Lege PhD Bjørg Hjerkinn, Forskningsenheten, Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus, har i et foredrag (2012)presentert 
effekter av cannabismisbruk i fosterlivet. 
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I svangerskapet

• Det finnes cannabisreseptorer i morkaken. Fra 14. svangerskapsuke finner vi  
 reseptorene i fosterets hjerne.  Dyreforsøk med eksponering av cannabis i  
 fosterlivet, viser at det endocannabinoide systemet forandres.

Cannabis og nyfødte

• I gjennomsnitt gir cannabismisbruk en uke kortere svangerskapsvarighet. 

• Abstinenser hos den nyfødte som skjelvinger og sitringer.

• Den nyfødte blir lett og lenge skremt. 

• Kan gi den nyfødte forstyrret søvnmønster inntil 30 dager etter fødselen.

• Cannabis oppkonsentreres inntil 8 ganger i morsmelken noe som kan gi økt  
 risiko for plutselig spebarnsdød, barnet blir sløvt og det kan gi svekket og  
 dårlig spisemønster.

Påvirkning etter fødsel
Her refereres til to store undersøkelser: Ottawa Prenatal Prospective Study , 1978 og 
Maternal Health Practices and Child Development, 1982.

• Eksekutiv funksjon. Overordnede pannelappsfunksjoner kan påvirkes hos  
 barn av mødre som har brukt cannabis mer enn 5 ggr/uken i svangerskapet. 

• Kognisjon. Man ser ikke påvirkning av global IQ hos barn som er eksponert for  
 cannabis i fosterlivet.

• Oppmerksomhet. Hos barn fra 6 år og opp til 16 år, var evnen til å holde  
 oppmerksomheten over tid (stabilitet), nedsatt hos de som var barn av mødre  
 som brukte cannabis mer enn 5 ggr/uken i svangerskapet. 

Hva betyr dette for barna i det daglige?

• 6 år: Oppmerksomhetsproblemer. Depresjon.

• 10 år: Dårligere prestasjon på lese- og stavetestene.

• 14 år: Dårligere resultat på måloppnåelse i for eksempel skolen. Mer kriminell  
 adferd.
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• 18-22 år: Undersøkelser viser at de må ta i bruk større deler av, og andre   
 områder av hjernen, for å få løst kompliserte oppgaver.

Andre studier viser:

• Ingen effekt på utseendet

• 9 måneder: Lavere score på motorikk, språkuttrykk og kognitive funksjoner.

• 48 måneder: Lavere score i verbale prestasjoner og hukommelse.

• 4år: Nedsatt verbal aktivitet. Nedsatt evne til hypotesetesting og fokusert  
 oppmerksomhet.

• Skolealder: Lese- og skrivevansker. Nedsatt evne til planlegging,    
 oppmerksomhet og problemløsning. Nedsatt hukommelse. Impulsivitet.

Medisinsk bruk av cannabis
Det aktive stoffet i cannabis, THC, har i tillegg til å gi rusvirkning også medisinske 
egenskaper:

•  Utvider bronkiene i lungene.

•  Reduserer trykket i øyet.

•  Appetittstimulerende.

•  Kvalmedempende.

• Smertestillende.

Det er først og fremst på de tre siste områder cannabis medisinske betydning ligger, 
og som nå i enkelte land har ført at det er godkjent som medisinsk behandling 
av enkelte lidelser. Da brukes fortrinnsvis ikke cannabis i sin naturlige form, som 
marihuana, hasj og hasjolje, men farmasøytiske produkter med ren THC i tablett, 
kapsel eller som spray. Produktene selges under navnene Marinol, Cesamet og 
Sativex. 
 
Marinolkapsler er godkjent til behandling av kvalme, appetittstimulering og 
smertelindring hos langkomne pasienter med cancer eller AIDS i Danmark, men ikke 
i Norge. 
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Sativex er en munnspray med like deler THC og CBD i en alkoholisk oppløsning som 
er godkjent for behandling av spasmer i muskulatur og smerter hos MS-pasienter 
og reumatologiske pasienter i Sverige og Danmark. Etter opplysninger fra Statens 
legemiddelverk vil Sativex bli godkjent for MS-pasienter i Norge i løpet av 2012.  
 
Medisinsk bruk av cannabis er like kontroversiell som medisinsk bruk av 
opiumsvalmuen. Vi hadde ikke klart oss uten opioidene som fremstilles av denne, og 
morfin står på WHO sin liste over essensielle medisiner. Men det er ingen som ville 
begynne å bruke hel, ubearbeidet opiumsvalmue i medisinsk virksomhet. På sammen 
måte med cannabis, i og med at kroppen er full av cannabinoidreseptorer, er det 
mulig å fremstille medikamenter med de positive effektene. Problemet med å bruke 
hele cannabisharpiksen eller planten, er bivirkningene (de effektene som misbrukerne 
er på jakt etter) som gjør den ubrukelig som medisin når planten nytes i sin helhet. 
Poenget er å sette en tydelig stopper for den sammenblandingen av argumenter som 
alltid dukker opp: Fordi noen få med langtkommen kronisk sykdom kan ha effekt av 
cannabis, er det ingen grunn til å bruke det som argument for friske folk til å bruke 
cannabis. Det finnes medikamenter for de med langtkommen kronisk sykdom, som 
vil være bedre og er uten bivirkningene.  
 
Professor Jørgen Bramness ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved 
Universitetet i Oslo har gitt en oversikt over medisinsk bruk av cannabis i Utposten, 
nr. 6 (2009): 

• Kvalme hos pasienter behandlet med cellegift. Konklusjon: Cannabis gir ingen  
 fordeler fremfor moderne medikamenter når man veier virkninger mot   
 bivirkninger. 

• Smertelindring. Konklusjon: Cannabis har ingen fordeler fremfor allerede  
 tilgjengelige smertestillende medikamenter.

• Plagsomme symptomer hos pasienter med multippel sklerose. Konklusjon:  
 Rent statistisk er det ingen effekt å spore, men hos enkeltpasienter kan det  
 være en viss effekt.

• AIDS-relatert svakhet. Konklusjon: Moderne HIV-medisiner har gjort denne  
 behandlingen mer eller mindre unødvendig, og bivirkningene ved   
 behandlingen oppveier ikke eventuelle fordeler. 

Antagonist
Antagonister blokkerer THC-binding til reseptoren i hjernen. Rusvirkningen er knyttet 
til CB1 reseptoren i hjernen. Antagonister kan være med å dempe rusen, suget og 
selve avhengigheten.  
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Det er utviklet en antagonist, Rimonabant, som var til salgs i Norge en kort tid under 
navnet Acomplia, riktignok ikke som middel mot cannabisavhengighet, men som 
middel mot hjertesykdom og til vektreduksjon. Dessverre viste det seg at Acomplia 
hadde alvorlige bivirkninger, som gjorde at den inntil videre er trukket fra markedet.   
 
Rimonabant er også undersøkt i behandling av cannabisabstinens og som 
vedlikeholdsbehandling for cannabismisbrukere. Det viste seg at den blokkerte 
virkningen av cannabis på samme måte som naloxon/naltrexon blokkerer virkningen 
av heroin dvs. man får ingen rusvirkning.  
 
Det arbeides med å fremstille nye antagonister med mindre bivirkninger, men det er 
foreløpig bare på forskningsstadiet.

Syntetisk cannabis
Felles for syntetisk narkotika er den psykoaktive virkningen og at de er utformet for å 
erstatte narkotikaklassede stoffer. Kjemisk ligner de ikke det opprinnelige narkotiske 
stoffet, men har de samme egenskapene. Spice er et av de største produktene innen 
Legal Higs. Spice er urteprodukter tilsatt syntetiske cannabinoider. 
 
Det finnes flere typer syntetisk cannabis på markedet. Fire uker etter at Tyskland 
forbød en type syntetisk cannabis (JWH – 018), påviste man i analyse av spice en 
ny type (JWH – 073).  Syntetisk cannabis endres når virkestoffene blir kjent og det 
nærmer seg et forbud mot distribusjon og/eller bruk. Slik kan man unngå regelverket 
for import, kjøp og salg. 8 typer av syntetisk cannabis er på den norske narkotikalista 
21.12.11 (Sverige har allerede 12 på sin liste og Danmark 24). Det betyr at de vanligste 
former av syntetisk cannabis nå er ulovlig også i Norge. 
 
Virkestoffer i syntetisk cannabis binder seg mange ganger sterke til reseptorene, enn 
THC og derfor blir virkningen sterkere og mer intens. Virkningen varer lengre, opptil 
24 timer. Virkestoffet binder seg til både CB1- og CB2 reseptorene. Avhengighet av 
stoffet inntrer raskere enn med THC. Sannsynligvis vil de negative virkningene i 
syntetisk cannabis være sammenlignbare med virkningene fra organisk cannabis, 
men de vil være større og inntre raskere.  
 
For forskningen er syntetisk cannabis relativt ukjent. Hva syntetisk cannabis vil gi av 
langtidsvirkninger vet man ikke enda. Flere brukere av rus er skremt av virkningene. 
Flere beskriver den psykiske nedturen som at den varer lenge og av og til fører til 
mer eller mindre permanente personlighetsforandringer i form av psykoser, økt 
aggressivitet og paranoide trekk. 
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Metoden

Jeg vet jeg kan! 
Og jeg vil! 
Og jeg skal få det til!

Kursdeltaker

“
“
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Metoden bygger på følgende punkter:

Thomas Lundqvists modell 
Modellen er basert på hva som skjer i de ulike fasene som Lundqvist og Ericsson, 
(2007) mener en hasjmisbruker gjennomgår når han slutter å røyke hasj, og teknikker 
som kompenserer for svikt av de kognitive funksjonene. Fasene er ikke isolert fra 
hverandre, men griper i hverandre.

• Den første fasen (fysisk fokus). Fokus på opplevelsen av hasjens medisinske  
 effekt og abstinenssymptomer. Den første fasen varer 10 til 14 dager. I denne  
 perioden må man møte klienten tett og hjelpe med å kompensere for   
 manglende korttidshukommelse, samt holde motivasjonen oppe. Tilbakefall i  
 denne perioden er ofte en flukt fra abstinenssymptomene.  

• Den andre fasen (psykologisk fokus). Denne fasen varer fra ca. 10 til 21 dager.  
 Følelse av ensomhet og opplevelse av isolasjon kan kjennes. Uten ny  
 tilførsel av cannabis kan symptomer som angst, uro og rastløshet øke  
 Dette fører ofte til at klienten fungerer dårligere, noe som er naturlig og vil  
 bli bedre. Følelsesmessige svingninger er vanlige. Tilbakefall i denne fasen  
 skyldes ofte at klienten ikke kan håndtere de nye følelsene som vokser fram. 

• Den tredje fasen (psykososialt fokus). Har et sosialt preg og har egentlig ingen  
 slutt. Identitetsutviklingen uten hasj starter. Hvordan løse problemer på en ny  
 måte? Hva er et godt liv nå? Klienten er i innledningen av en ny fase i livet og  
 denne er hele tiden i utvikling. Tilbakefall skyldes ofte sorg over en tapt del av  
 livet, at klienten har mye å ta igjen. Klienten kan ha vansker med å nyorientere  
 seg og kan mangle strategier for å løse hverdagsproblemer. 

50% THC

100% THC

uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6

Fase 1
Fysisk fokus

Fase 2
Psykologisk fokus

Fase 3
Psykososialt fokus

THC nivå

tid

Den grå kurven viser synking av THC-nivå gjennom de ulike fasene. Den grønne kurven 
viser økning av følelser og angstsymptomer ettersom THC-nivået synker. Etter ca. 2 uker 
nås toppen og synker deretter utover i psykologisk og psykososial fase.
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Lundqvist beskriver hovedfokus vi som jobber med hasjmisbrukere må ha:

• Språket skal være konkret. Klientens forståelse av abstrakte ord kan være  
 redusert. I tillegg skal instruktøren kompensere for klientens reduserte   
 korttidshukommelse.

• Forutsigbarhet. Instruktøren skal forutse abstinenser og forklare hvorfor   
 de kommer, forutse følelsesmessige reaksjoner og problemer med psykososial  
 tilpasning.

• Gjentakelse. Spesielt i de to første ukene er det nødvendig å gjenta tema på  
 grunn av klientens nedsatte korttidshukommelse.

Lundqvist poengterer at det ved hvert møte skal fokuseres på:

• At klienten skal legge merke til hva som skjer.

• At klienten skal sammenligne med tidligere erfaringer.

• Å få klienten til å reflektere over de ulike temaene som tas opp.

Forskning
Metoden baserer seg alltid på den nyeste forskningen rundt cannabis, skadevirkninger 
og metoder som gir positive resultater. Vi oppdateres av kommuneoverlege og 
forskningsenheten ARA, SSHF og gjennom deltakelse i Cannabisforum Sør. Metoden 
bygger blant annet på å gi faktakunnskap til deltakerne og derfor er det viktig at vi er 
godt skolerte og oppdaterte.

Egne erfaringer
Flere år med egne erfaringer har formet metoden vår. Dette har resultert i fokus på 
helhetlig tenkning, velvære, formidling av håp, tverrfaglighet og resosialisering: 
 
Helhetlig tenkning rundt deltakeren
Familie, venner, fritidsaktiviteter og jobb/skole påvirker mulighetene for å lykkes. 
Det er viktig å ha noe meningsfylt å fylle dagene med. Erfaringene med å røyke hasj 
og opplevelsene rundt dette har vært sterke. Mange ungdommer sier at nettopp 
kjedsomhet er en av grunnene til at de røyker og får tilbakefall. Vi må derfor forsøke 
å bringe inn noe annet som påvirker sterkt og konkurrerer med dette. Som en del 
av dette forsøker vi å ”smake” på ulike aktiviteter underveis i tiltakene. Det kan 
være turer, matlaging, båttur, seiling, klatring, kinobesøk og lignende. Skole- og 
jobbsituasjon kartlegges og vi forsøker å hjelpe til i forhold til muligheter her. Nettverk 
og støttepersoner betyr mye for å bli hasjfri. Vi involverer familie og pårørende i 
tiltakene våre. Se eget kapittel om pårørende. 
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Mange oppgir interesser som trening, data og musikk, men at det er vanskelig å 
komme i gang. Målet vårt er å lose ungdommene inn i en aktivitet som gir dem 
positive opplevelser. 
 
Velvære
Bakgrunnen for velværetenkningen er:

• Å dempe fysiske og psykiske abstinenser, samt uro og rastløshet.

• Å lære deltakerne teknikker de selv kan bruke for avslapping og avspenning.

• Å gi den enkelte en følelse av litt ”luksus”.

To av de faste velværetilbudene vi tilbyr er massasje og akupunktur:

• Vi tilbyr akupunktur hver uke de første tre-fire ukene, dvs. i den fysiske og  
 psykiske fasen. 

• Massasje har en avslappende virkning på de fleste. Samtidig kan det være  
 med på å myke opp ømme muskler og spenninger. Deltakerne får tilbud om to  
 massasjetimer av innleid massør utenom samlingene.

På gruppebasert hasjavvenningskurs har vi brukt avspenningsøvelser på slutten av 
noen samlinger. Dette er teknikker for bruk ved uro og rastløshet, og som deltakerne 
kan bruke hjemme.  
 
Vi serverer enkel mat og drikke i starten i gruppesamlingene. Mat er sosialt, mat 
myker opp stemningen og mat er omsorg. 
 
Et nytt tilskudd på velværetilbudet er meditasjon. Dette er kun et tilbud på 
bevisstgjøringskurset.

Formidle håp 
Vår oppgave er å formidle håp om eget potensial og at endringer er mulig. Vi forsøker 
å fokusere på ressurser og muligheter og hva ungdommen er god til. 
 
Tverrfaglighet
Et av målene våre er at arbeidet skal bygge på tverrfaglighet. De ulike yrkesgruppene 
bidrar til at mye og ulik kompetanse er samlet, og dette kommer deltakerne til gode. 
Samtidig gjør det instruktørene bedre kjent med andre yrkesgrupper, noe som letter 
samarbeid. 

Resosialisering
Resosialisering betyr i denne sammenheng å finne veien tilbake til samfunnet. Mange 
får en ”hasjidentitet” etter å ha røykt cannabis i mange år. Mange trenger da hjelp til å 
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finne en ny identitet som hasjfri. Vi kan hjelpe med å gi råd og veiledning. Mange vet 
ikke hva de skal snakke med nyktre personer om. Vi kan hjelpe til med å prøve å forstå 
den nyktre verden. 
 
Vi må forsøke å gi den nye identiteten et innhold, slik at de ikke føler en tomhet og et 
savn etter sitt gamle liv. Fritidsaktiviteter, jobb, noe meningsfylt å fylle dagene med, 
påvirker denne prosessen. 
 
Sosialiseringen som nå skjer, stopper ikke opp selv om vi avslutter vårt tiltak. Det 
er derfor viktig at deltakere som ønsker det, blir henvist for videre hjelp f. eks til 
oppfølging av Enhet for sosiale og forebyggende tjenester. Våre erfaringer er at mange 
trenger slik oppfølging.

Lavterskel
Vi skal være lette å få kontakt med, henvisning behøves ikke. Samtale skal tilbys innen 
en uke fra første kontakt.

Metoden er ikke statisk
Metoden vår er ikke statisk. Den vil forandre seg ut fra instruktørenes personlighet og 
erfaringer, ny forskning og nye erfaringer. Men den vil alltid inneholde en base som er 
fast. En del av metoden er å være fleksibel både med tanke på innhold, tidspunkt og 
være tilstede for deltakerne. 

Verdier
Disse verdiene beskriver arbeidet i de ulike tiltakene og er hentet fra magasinet innSett:

• 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 på å skape  
 trygghet for deltakerne.

• Ressursjakt. Kurslederne jakter på ressurser hos deltakerne som motiverer  
 til å ta egne valg. De involverte i arbeider jakter på ny kunnskap for å kunne  
 møte deltakerne på best mulig 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   
 virkelighetsoppfatning.

• 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. 
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Kommunikasjon
Deltakere intervjuet i innSett mener at vår kommunikasjon bør være preget av:

• 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  
 formidlet erfaringer og ønsker.

• Humør. Ta ting med det gode og et smil om munnen.

• Gjestfrihet. Ta imot mennesker som de er, servere god mat, bry seg. Velvære  
 gjennom fotbad, meditasjon, 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 uforsett.
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Hvorfor er 
hasjavvenning bra?

Livet er 
på pause 
når jeg røyker 
hasj.
   Kursdeltaker

“

“
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Hvorfor er det bra med et behandlingsprogram etter avsluttet 
cannabismisbruk?
I følge Thomas Lundqvist anbefales det å søke hjelp etter regelmessig bruk av 
cannabis. Tiltakene våre må kompensere for de nedsatte tankefunksjonene og 
pedagogisk hjelpe ungdommen på vei tilbake til en normal funksjon. Årsakene er:

• Den kroniske cannabiseffekt på tankefunksjonene. Når man røyker cannabis  
 skjer det en reduksjon i de aktiviteter i hjernen som skal utføre intellektuelle  
 aktiviteter på høyt nivå. Det er ikke en selvfølge at man får tilbake full kapasitet  
 etter avsluttet misbruk om man ikke får hjelp til å trene opp disse.

• Cannabis forsterker følelsesopplevelser. Opplevelsene farges av rusens   
 effekt. Uten rus kan livet føles gråere og dermed påvirke motivasjonen   
 for rusfrihet. Følelse av ensomhet og å ikke være verd noe kan bli mer   
 framtredende. Tiltakene må inneholde faktakunnskap om cannabis som kan gi  
 forståelse hvorfor dette skjer.

• Hjelp til kritisk gransking av det rusrelaterte episodiske minnet. Det episodiske  
 minnet er det som gir oss vår personlige historie. Det kan aktiveres via lukt,  
 et ansikt, musikk eller rus. Minnet får ikke full følelsesmessig valør om det ikke  
 aktiveres i den tilstanden det ble opplevd og lagret. Dette medfører at   
 hasjmisbrukeren som rusfri, ikke fullt ut husker sin personlige historie.  
 Tiltakene bør inneholde arbeidsoppgaver og diskusjoner rundt dette, samt  
 oppfordring, tilrettelegging og oppmuntring til aktiviteter som igjen bygger  
 opp og reetablerer et  episodisk minne. 

• Den psykologiske modningen er ikke aldersadekvat. De som har røykt   
 cannabis i tenårene henger som regel etter i modningsprosessene.   
 Forskningsresultat viser at personer med intensivt cannabismisbruk, uansett  
 alder og kjønn, karakteriseres av svakere og mindre moden følelseskontroll,  
 depressive trekk og lavere selvfølelse. Dette medfører større vansker i   
 voksenlivet siden de har lavere psykisk og sosial kompetanse. Dette kan   
 være med på å opprettholde fortsatt misbruk om man ikke får hjelp. Det er  
 behov for profesjonell veiledning på veien tilbake (reorienteringsprosessen).  
 Tiltakene må veilede ungdommene i forhold til å reorientere seg. Dette   
 innebefatter også veiledning til de pårørende.

• Behov for å forbedre den sosiale kompetansen og opplevelse av sammenheng.  
 Opplevelse av sammenheng påvirkes av;
 - Innsikt, dvs. at de stimuli man får fra indre og ytre verden er strukturerte,  
 forutsigbare og forståelige (istedenfor kaotiske, uventede og uforklarlige). 
 - Håndterbart, dvs. at man har de ressurser som kreves for å kunne møte og  
 takle disse stimuliene.  
 - Mening, dvs. drivkraften vår, engasjementet, at vi ser mening i det vi gjør. 
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Lundqvist viser at deltakere etter 6 uker med hasjfrihet og i et individuelt 
hasjavvenningsprogram, hadde forbedret sin opplevelse av sammenheng til et nivå 
på linje med en svensk normalgruppe. En gruppe som ikke fikk behandling viste ikke 
denne forbedringen, men lå fortsatt på lavt nivå. Resultatet tyder på at behandling 
med kognitivt fokus forbedrer klientenes opplevelse av sammenheng. 

• Årsakene som ligger bak hasjrøykingen. Årsakene kan være mange, f.eks.  
 å minske spenningstilstander, stress, smerter. Det kan også være en flukt,  
 - eller søvnmedisinering. Det finnes mange forklaringsmodeller på hvorfor  
 man misbruker rus. Ofte finnes en psykologisk årsak til misbruket.
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Kartlegging

Hasjen gjør at jeg slipper å 
tenke på problemene.

Kursdeltaker

“
“
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Alle som ønsker å delta på gruppebasert hasjavvenningskurs og individuelt 
hasjavvenningsprogram må gjennom kartleggingssamtaler. Kartleggingen utføres av 
ansvarlig for det aktuelle tiltaket. Vi foretar en til tre kartleggingssamtaler, for å finne 
ut om kandidaten kan passe til et av våre tilbud, eller om vi må henvises til andre 
instanser.  
 
Kartleggingssamtaler med den aktuelle kandidaten bør skje så fort som mulig, og 
helst innen en uke etter at de har tatt kontakt. I noen tilfeller, slik som ferier, har vi 
sagt de må vente noe lengre, men også her ønsker vi en kjapp samtale for ”å smi 
mens jernet er varmt”. 
 
Målet med samtalen :

• Rushistorie.

• Hvorfor røyker du cannabis? 

• Hvorfor vil du slutte med cannabis?

• Cannabismønster.

• Hva skal til for at du skal slutte med cannabis?

• Tidligere erfaringer med å slutte med cannabis?

• Nettverk og støttespillere.

• Jobb / skole.

• Fritidsaktiviteter.

• Gruppeegenskaper (for gruppebasert hasjavvenningskurs).

• Fortelle om opplegget vårt.

• Fylle ut SCL – 25, VAS, OAS og SDS.
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Det er viktig å utforske ungdommens motivasjon. Ønsker han å gjøre noe med 
det fordi han selv ser at det er et problem og ønsker endringer, det vil si å ha en 
indre motivasjon? Eller gjør han det fordi noen andre ønsker det, ytre motivasjon? 
Forskning viser at motivasjon er sammensatt og inneholder ulike faktorer som 
aktiverer, gir retning til og opprettholder adferd. Motivasjon kan være med å gi 
deg noe du ønsker å oppnå, eller bort fra noe du ønsker å unngå, eller en undring/
nysgjerrighet på hva som skjer dersom endring skjer. Indre motivert er man når man 
virkelig føler at aktivitet og oppgaver man holder på med er selvvalgte, at de er noe 
man innerst inne ønsker å drive med. 
 
Viktige motivasjonsfaktorer sagt av deltakere:

• Det skjer så mye tull knyttet til cannabis.

• Jeg er lei.

• Dama tillater det ikke.

• Det koster mye penger.

• Selvtilliten er dårlig.

• Jeg tenker ikke normalt.

• Dårlig hukommelse.

• Mye løgn, det er slitsomt.

• Jeg må skjule så mye.

• Jeg har vansker med å kommunisere med andre.

• Det er stress.

Som oftest er motivasjon en blanding mellom indre og ytre motivasjon. Vi ønsker at 
deltakeren skal ha en høy grad av indre motivasjon siden vi ser at resultatene oftest er 
best da. Imidlertid er ofte ytre motivasjon viktig, kanskje spesielt i starten. Egne barn, 
foreldre, jobb osv. er en klart viktig grunn for at en person skal slutte med cannabis. 
 
Når beslutningen om å slutte med cannabis, delta på opplegget og sette en sluttdato 
er tatt, er det viktig å bruke tid på å sette ord på denne beslutningen. Forskning viser 
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at dette påvirker tilbakefallsprosenten positivt. Vi har derfor valgt å ha en samtale med 
de som får tilbud om tiltak for å snakke om dette, samt at deltaker skrive under på 
sluttavtale. 
 
Erfaringene våre gjennom mange gruppebaserte hasjavvenningskurs og individuelle 
hasjavvenningsprogram, viser at det å sette en sluttdato for hasjrøyking er viktig. 
Sluttdato må settes før tiltaket startes opp. Spesielt er det viktig at sluttdatoen er 
omtrent samtidig for deltakerne som deltar på gruppebaserte hasjavvenningskurs slik 
at disse går gjennom de samme fasene noenlunde samtidig. 

I individuelt hasjavvenningsprogram skal også foreldrene kalles inn til 
kartleggingssamtale. I denne samtalen får de informasjon om programmet og om 
cannabis. Det er viktig å få foreldrene på banen så fort som mulig. Det gir dem 
muligheter til å bidra. De blir også tryggere på hva som skjer med ungdommen når de 
slutter med cannabis.

Hvis vi vurderer at kandidaten ikke er egnet for gruppebasert hasjavvenningskurs
eller som deltaker på individuelt hasjavvenningsprogram, skal det gis mulighet 
for annen oppfølging. Dette kan være henvisning til avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling, enhet for sosiale og forebyggende tjenester, eller fastlege. 
Det tilbys også bevisstgjøringssamtaler hos oss.
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Kartleggingsskjema

Intervjuer:

Intervjudato 1: Intervjudato 2: Intervjudato 3:

Personalia

Navn:

Adresse:

Fødselsdato: Mobilnr.

Jobb/fritid

Jobb/skole:

Arbeidstid:

Fritidssysler:

Hvilke interesser har du:
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Nettverk

Bor du alene eller sammen med noen?

Familie:

Venner, rusfrie venner:

Noen du stoler på/støttespiller:

Kontakt med annet hjelpeapparat?

Fastlege:

Helse

Diagnose:

Medisiner:

Annet:
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Rushistorie og nåsituasjon

Når startet du med cannabis?

Har du brukt annen narkotika?

Hvor mye cannabis røyker du nå? 

Når røyker du? Må du røyke når du gjør spesielle ting? (eks. se film, høre musikk…)
•

•

•

Hvordan røyker du?(joint, flaske, pipe, bøtte…)

Hvem pleier du å røyke cannabis med?

Er andre bekymret for ditt cannabisbruk?

Har du brukt syntetisk cannabis? Hvordan opplevde du det?

Alkoholforbruk?

Har du “vanlig” gjeld og narkogjeld?
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Motivasjon for å slutte

Hvorfor røyker du hasj?

Hvorfor vil du slutte?

Hva skal til for at du klarer å slutte? Hvem motiverer deg?

Har du prøvd å slutte før? Hvilke erfaringer har du fra det?  
Hva gjorde at du fikk tilbakefall?

Hva skal til for at du klarer å følge opp tiltaket?

Hvor motivert er du? På en skala fra 1-10.

Bilkjøring

Har du sertifikat?

Kjører du bil?

Informasjon om cannabis og bilkjøring, samt om vår politikk vedr. dette.
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Gruppe (gjelder kun gruppebasert hasjavvenningskurs).

Hvordan vil du fungere i en gruppe?

Hvilken rolle tror du at du vil få?

Hvordan kan du bidra til at en gruppe skal fungere?

Skjema til utfylling

• SDS

• SCL-25

• OAS

• VAS
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FORKLARING PÅ SKJEMAER

SDS – alvorlighetsgrad - avhengighetskala

• Måler alvorligheten av cannabisbruken.

• 4 eller høyere skal ha hjelp.

• Tas i kartleggingssamtalen.

• Kan brukes ned mot 15 års - alderen.

 
SCL-25 

• Måler psykisk symtombelastning (ikke nødvendigvis psykisk sykdom).

• Denne er viktig for å se om de kan i gruppe eller ikke.

• Under 1,75 --- har du ikke psykiske tilleggssymptomer.

• Over 2,0 --- ikke i gruppe, men kan individuelt.

• Score finner du ved å legge sammen alle poengene og dele på 25.

• Testen er følsom for endring.

• Tas i kartleggingssamtalen, siste dag, etter tre måneder og ett år.

• Kan tas ned mot 15 års - alderen, men helst over 18 år.
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VAS - Visuell Analog Skala

• Om cannabisbruk, og bruk av andre rusmidler siste uke. 

• Måle hvordan de har det (personlig, mellommenneskelig, sosialt).

• Måle med målbånd, 10 cm maks.

• Tas ved kartlegging siste dag, etter tre måneder og ett år.

 
OAS/KASAM --- opplevelse av sammenheng

• Etterhvert som tåka letter skal man få bedre:
 - Innsikt og forståelse --- begripelighet 
 - Håndterbarhet (at du tar fatt på ting) 
 - Følelse av mening. 
 

• Skal ligge mellom ca 142 og 152.

• Over 160 poeng: sterk OAS.

• Under 120 poeng: svak OAS.

• Under 100 poeng: behov for hjelp.

• Over 190: ikke tro på det.

• Tas ved kartlegging siste dag, etter tre måneder og ett år.
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Foresatte

Hvordan opplever de foresatte situasjonen? Hva opplever de som 
hovedutfordringer? Hva bekymrer dem?.
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Gruppebasert
hasjavvenningskurs

Nå ser jeg alle 
de fine damene.

Kursdeltaker etter noen ukers hasjfrihet

“ “
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Gruppebasert hasjavvenningskurs går over åtte uker med samlinger tre 
ganger første uke, to samlinger de neste seks ukene, så en samling siste uken. Til 
sammen er dette 16 samlinger. 
 
Aldergruppen er fra 18 til 30 år. I spesielle tilfeller har vi gått ut over dette etter nøye 
vurdering (oppad i alder). Deltakerne må være motiverte for å slutte med cannabis. 
 
Gruppebasert hasjavvenningskurs arrangeres hver vinter/vår og høst.  
 
På hvert gruppebasert hasjavvenningskurs er det tre instruktører. Det skal alltid være 
instruktører av begge kjønn, og minimum en av instruktørene skal ha gjennomført 
kurs før. 
 
Når instruktører og deltakere er valgt ut, starter forberedelsene til kurset:

• Instruktørene samles og fordeler oppgaver ut fra kursplanen. Alle   
 instruktørene skal være aktive under samlingene. Vi har valgt å fordele   
 oppgaver for hver samling. En av lederne har hovedansvar, ønsker velkommen,  
 avslutter og holder tråden. En har som hovedoppgave å observere hvordan  
 gruppen fungerer. Notere utfordringer, spørsmål, ting vi må huske til neste  
 gang, oppmøte. Dette hjelper lederne i å huske ting, bli mer bevisste og ha  
 dokumentasjon til rapporten som må skrives etter hvert kurs. En skal   
 ha ansvar for praktiske forberedelser som f.eks å handle inn mat. En skal  
 forberede tema for samlingen etter plan, og legge dette fram for gruppen.

• Lage avtaler med akupunktør og massør.

• Ordne utstyr som trengs til kurset.

• De aktuelle kandidatene innkalles til ny samtale med de som utførte   
 kartleggingssamtalene. I denne samtalen får de tilbud om å delta på kurset  
 og informasjon om forpliktelser i forbindelse med dette. Det skal skrives under  
 på sluttdato.

• Finne egnet lokale for samlingene. 
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Trenger instruktørene veiledning utenom de faste veiledningsavtalene, kan de 
kontakte ansvarlig for tiltaket eller andre medlemmer av arbeidsgruppen. Trenger 
de mer veiledning enn det arbeidsgruppen kan tilby, kan dette skaffes gjennom 
kommuneoverlege og forskningsenheten på ARA. 
 
Vi gir også tilbud til deltakerens støttepersoner (foreldre, kjæreste osv) om en 
informasjonssamtale i starten av kurset. Dette er et fast, etablert tilbud i individuelt 
hasjavvenningsprogram som vi ser stor betydning av. 

UTVELGELSE AV GRUPPE

Det er veldig viktig å sette sammen en gruppe som kan fungere godt. Evalueringen 
fra tidligere kurs viser at alle deltakerne synes at støtten fra de andre i gruppen og 
diskusjonene med andre som er i samme situasjon, er positivt. 

Vi ønsker en gruppe med mangfold og variasjon, men det er viktig at spriket ikke er 
altfor stort i forhold til alder, rushistorie og kriminell historie. Vi har også erfart at det 
er en utfordring å ha deltakere med store psykiske belastninger.

Vi legger stor vekt på hvordan kandidaten selv tror han vil fungere i en gruppe. Vi er 
ærlige og direkte når vi prater med kandidater. Vi informerer om at vi må velge en 
gruppe vi tror vil fungere bra, fordi vi vil det beste for alle. Vi er ærlige hvis vi er usikre, 
og poengterer at gruppen evalueres kontinuerlig, og at gruppen kan splittes opp hvis 
vi ser at den ikke fungerer bra.

Gruppen bør ha fire til åtte deltakere. Noen kurs har hatt smågrupper på tre personer. 
Dette har også fungert bra og deltakerne har sett på det som positivt at de ikke var 
flere. Samtidig er en så liten gruppe sårbar hvis noen faller fra underveis.

”Tror det hadde tatt lengre tid for meg å bli trygg på og 
åpnet meg hvis det hadde vært flere” 
     Sitat fra deltaker

En problemstilling vi har kommet i er om kjærestepar kan delta sammen. Vi har prøvd 
dette og havnet på at det ikke er noe vi vil fortsette med. Vi vet aldri hva et par sliter 
med i samlivet og dette kan komme sterkt fram når de slutter å ruse seg. Vi har i 
slike situasjoner valgt å tilby en gruppebasert hasjavvenningskurs og en individuelt 
hasjavvenningsprogram.
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PLAN FOR GJENNOMFØRING AV GRUPPEBASERT 

HASJAVVENNINGSKURS

Grunnstamme for kurskveldene:

• Velkommen

• Mat

• Runde: 

- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist? 
- Hvilke utfordringer har det vært? 
- Har du merket endringer?
- Hvordan har du sovet?
- Hvilke abstinenssymptomer har du? 
- Har du spist godt?

• Pause

• Tema

• Runde: 

- Hvordan klare seg best mulig til neste samling? 
- Strategier.

• Oppsummering. 

• Avslutning.
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Viktig for hver kurskveld:

• Skape trygghet.

• Alle må bli sett.

• Alle må få komme til orde. Det er instruktørenes ansvar å styre 
 dette på en god måte.

• Ikke bruk abstrakte formuleringer. Vær konkret!

• Forutsi hva som kommer til å skje framover.

• Repetere.

• Være tankebro til framtida.

• Være fleksibel, men med fokus på programmet.

• Deltakerne skal hjelpes i å legge merke til det som skjer, bruke tidligere   
 erfaringer og tenke over og fundere på det som diskuteres. 

• Varier opplegget med diskusjoner, runder, forelesninger, bruk av flippover, PC,  
 video, sitater til diskusjon, case og lignende.

• Instruktørene har ”hovedansvar” for hver sine deltakere. Det betyr å minne om  
 samlingene og hjelpe med tiltak utenom kursene osv. 
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Dersom en deltaker får tilbakefall tar vi en grundig gjennomgang av:

• Hva skjedde?

• Hvordan skjedde det?

• Hvem var du sammen med?

• Hva skjedde i forkant av tilbakefallet?

• Hvordan opplevdes rusen?

• Hva kan du lære av dette?

• Er du fortsatt motivert for å være hasjfri?

Målet er å se årsakssammenhengen til tilbakefallet. Å analysere et tilbakefall øker 
bevisstgjøringen og senker faren for nytt tilbakefall (Lundqvist og Ericsson, 2007).  
 
Dersom deltakeren fortsatt har motivasjon for å jobbe med hasjfrihet, fortsetter 
han som avtalt. Dersom flere tilbakefall skjer underveis, må det vurderes om 
tiltaket skal stoppes, andre tiltak iverksettes eller om man kan komme tilbake til et 
hasjavvenningstiltak når motivasjonen er på plass.
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FØRSTE KURSKVELD

• Velkommen og kort innledning om hvorfor
 vi er samlet. 
• Mat og drikke.
• Kort presentasjonsrunde.
• Informasjon om opplegget. 
• Utveksle telefonnummer og hvordan 
 man kan nå hverandre.

• Pause.

• Lage grupperegler. Hvordan vil vi ha det på kurset?
• Hvordan forholder vi oss til de som evt. ikke møter opp?
• Hvordan forholder vi oss til evt. tilbakefall?
• Cannabis og bilkjøring.
• Avslutning: 
 - Oppsummering.

Husk på...
- Den første kurskvelden er svært viktig. 
Alle, både deltakere og ledere, er spente.

- Det er ikke alltid de samme som har 
utført kartleggingssamtalene som er 
instruktører. Vi har valgt at de som 
utførte kartleggingssamtalene, deltar på 
første samling slik at deltakerne blir tatt i 
mot av noen de kjenner fra før.  
Deltakerne er informert om dette på 
forhånd.

- Første kveld har vi gjort det litt ekstra 
hyggelig med en blomst og lys på bordet.  
Alle skal føle seg ventet og velkommen 

- Gruppereglene noteres og skrives på fint 
ark som tas fram på neste samling. Alle 
kursene har kommet til omtrent samme 
regler: taushetsplikt, høre på hverandre, 
komme presis, legge bort mobiltelefonen.

- Alle skal ha skrevet under på avtale om 
sluttdato. Datoen skal være senest første 
kursdag dvs. denne dagen.

- Hver samling skal markeres med en 
kort avslutning. Instruktøren som har 
hovedansvar for kvelden avslutter med en 
oppsummering. En god erfaring er å la en 
av deltakerne ha oppsummeringen.

-Fyll ut BCD (Behavior Checklist Diary)

- BCD, Bahavior Checklist Diary er en 
abstinensskala. Prosessmål som ser på 
hva som skjer av abstinenser. Brukes hver 
uke i kurs/program

- Følg Hasjavvenning Kristiansands 
rutiner vedr. cannabis og bilkjøring, 
informasjon, samtale, bevisstgjøring evt. 
melding til fylkeslegen.
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ANDRE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Repetere gruppereglene.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Hva er cannabis? Hvordan er ditt cannabismønster? 
 Cannabis og påvirkning av de sju kognitive funksjonene.  
 Akutt rus og kronisk rus. 
• Positive og negative sider ved cannabis. 
 Diskusjon rundt dette. 
• Runde:
 - Hvordan klare seg til neste samling? 
 - Lage konkrete strategier. 
• Avslutning:
 - Oppsummering. 

Husk på...
- Fortsatt er gruppen skjør og utrygg. 
Instruktørene må styre mye.

- Bruk flippover når dere skriver opp 
de positive og negative sidene ved 
cannabisbruk. Skal tas frem på senere 
samlinger. Skriv også ned på vedlegg 20 
for hver enkelt.

- Snakk om de positive sidene, forstørr 
de negative. Hvordan vil dette påvirke 
livet deres videre? Hva ønsker de for livet 

videre?
- Be deltakerne ta en dag av gangen. Ikke 
tenkt for langt fram. 

- THC-nivået i kroppen er fortsatt høyt. 
Vi må være konkrete og hjelpe deltakerne 
med å lage strategier. Strategier kan f. eks 
være: Hva du skal gjøre i ettermiddag? 
Hva gjør du helt konkret? F. eks gå tur, 
hvem skal du gå sammen med, hvor skal 
du gå, når skal du gå osv? Hukommelsen 
er påvirket, første ukene må vi gjenta det 
vi snakker om flere ganger. 
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TREDJE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Akupunktur.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Abstinenser. Fortelle om Budneys abstinensskala, 
 samt våre erfaringer.  
 Fylle ut BCD (Behavior Checklist Diary).  
 Hva er de største utfordringene akkurat nå?  
 Hva kan du gjøre med dem? 
• Runde:
 - Hvordan klare deg uten rus?  
 - Konkrete strategier for dagene. 
• Avslutning: 
 - Tilbud om massasjetimer. 
 - Oppsummering 

Husk på...
- Mange opplever abstinenssymptomer 
av ulik grad. Det vi ser mest av er svette, 
aggresjon, irritasjon, ville drømmer, 
søvnproblemer og sug etter cannabis.

- Gi råd om hva de kan gjøre for å f.eks. 
sove bedre.

- Det er viktig å gi håp og formidle at 
abstinensene går over.
- Massasje oppleves i disse dagene som 
lyspunkt for mange. En følelse av luksus. 
Stressdempende.
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FJERDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause

• Tema: Abstinenssymptomer med hovedvekt på 
 søvnproblematikk 
• Fylle ut abstinensskjema, BCD og samtale rundt dette. 
 Understreke forandringer. 
• Hvilke støttespillere har du? Hvordan kan du bruke dem?
• Runde: 
 - Hvordan klare seg best mulig til neste samling? 
• Avslutning:
 - Oppsummering

Husk på...
- Bruk flippover og skriv opp hva som 
skjedde i helga for hver deltaker. Hva var 
utfordringene? Hvordan taklet du disse? 
Hva kan du lære? Hva kan du ta med 
deg til neste gang, evt. gjøre annerledes?

- Mange vil ikke belemre de nærmeste 
med sine problemer. Vi oppfordrer likevel 
til å snakke med støttespillerne. Fortell at 
nå trenger jeg hjelp. Be om at de gjør ting 
sammen for å hindre tilbakefall. Vi kan 
tilby samtale med støttespillerne for at de 
bedre skal forstå hva som foregår. 

- Gjennom alle samlingene er det viktig 
å fokusere på: ”Hva merker du av 

forandringer?”. Sammenlign forskjellene 
fra dag til dag.

- Gruppen begynner erfaringsmessig å 
bli ganske trygg og åpen nå. I denne 
perioden begynner noen deltakere å 
fortelle mer av sin historie. 

- Instruktørene skal tørre å høre og tørre 
å spørre, men siden vi er i en gruppe, er 
det en balansegang hvor mye ”personlig” 
en deltaker bør fortelle i gruppen. 
Instruktørene må styre dette. Deltakere 
som ønsker kan få en samtale alene etter 
gruppesamlingen. 
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FEMTE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Akupunktur.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Irritasjon. Aggresjon. Uro.
 - Diskusjon rundt tema 
• Runde: 
 - Hvordan klare deg uten rus?  
 - Obs. Alkohol og dømmekraft. 
• Avslutning:
 - Tilbud om massasjetime. 
 - Oppsummering

Husk på...
- Hvis alt går etter planen er vi nå i den 
psykiske fasen. Nå har THC-nivået i 
kroppen blitt halvert og har ikke lenger 
den dempende effekten på angst og uro. 
Mange opplever mye irritasjon, aggresjon 
og indre uro. Faren for tilbakefall er stor.

- Mange opplever å ikke få sove. Det kan 
være utfordrende. Vær oppmuntrende. 
Fortell at det går over. Kom gjerne med 
tips og råd for uro og søvnproblemer 

- Del ut tips for bedre søvn. Kjøp gjerne 
en avslappende te eller en pose lavendel 
til deltakerne.

- Alkohol er en risiko og øker sjansen 
for tilbakefall. Snakk grundig gjennom 
dette og lag helt konkrete strategier 
som skrives opp på flippover og tas fram 
senere i kurset. Dette kan også skrives i 
deltakernes bøker. 

- Forskning og erfaring viser å være i miljø 
med hasjrøyking (å se utstyr, se cannabis, 
noen som røyker osv.), å prøve en gang 
for å se hvordan det var og stress øker 
suget etter cannabis og dermed faren 
for å begynne med det igjen. Vi vet at 
dopaminutskillelsen kan starte bare ved å 
se cannabis og utstyr. Vi ønsker å erstatte 
hasjrøyking med noe som gir en naturlig 
dopaminutskillelse, for eksempel trening 
e.l.
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SJETTE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde: 
 - Hvordan har helga vært? 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt? 
• BCD skjema fylles ut og sammenlignes med forrige utfyllelse.
• Har du opplevd å få noen positive tilbakemeldinger fra 
 omgivelsene? Hva opplever du av positive endringer selv  
 (kan du merke at osteklokka/tåka letter?).

• Pause.

• Tema 1: Oppsummeringsskjema. Diskusjon.
• Tema 2: Teknikker for mestring av røykesug.
 - Diskusjon rundt temaet.  
• Runde: 
 - Hvordan klare seg best mulig til neste samling. 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Samtale rundt konkrete teknikker og 
strategier for mestring av røykesug. 

- Tema 1: Instruktørene har 
forberedt tema 1 ved å fylle ut 
oppsummeringsskjema for hver deltaker. 
Skjemaet oppsummerer det vi har 
pratet om fra kartleggingssamtalen og 
fram til nå om: Hvorfor røyker du hasj? 
Positive/negative sider ved hasj.Hvorfor 
vil du slutte med hasj? Triggere.Hva er 
du mest redd for ved å slutte med hasj? 
Støttepersoner. Mål. Dette gjennomgås 
i fellesskap:Stemmer dette? Nye 
refleksjoner.Diskusjon.

- Tema 2: Sug etter cannabis er sterkt, 
men vil sjeldent vare lenge av gangen. 
Kartlegg hvilke situasjonen/hendelser 
som trigger tanken på å røyke cannabis. 
Skriv ned hva du kan gjøre for å avlede 
røyksuget. For hver gang du klarer å 
mestre suget vil det bli svakere.

- Fortsatt er mange plaget med 
søvnvansker og irritasjon, aggresjon og 
indre uro, men sett fokus på og forstørr 
det de opplever positivt. Mange sier nå at 
de føler seg bedre og friskere selv om de er 
urolige og irriterte. 
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SYVENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Akupunktur.
• Oppfrisking av gruppereglene.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema 1: Følelser. Normalt følelsesliv, beskrive ulike følelser. 
 - Hvordan har rus påvirket følelseslivet ditt? 
 - Hvilke følelser har du når du har det bra?  
 - Når har du det bra?  
 - Hva gjør deg glad?  
 - Hvilke følelser har du når du ikke har det bra? 
 - Når er dette?  
 - Hva kan du gjøre i slike situasjoner 
• Tema 2: Å føle seg alene. Ensomhet.
• Runde: 
 - Hvordan klare deg uten rus?  
 - Strategier. 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Dette er siste samling med akupunktur 
i fellesskap. De som ønsker mer av 
dette avtaler timer med akupunktøren 
individuelt.

- Mange har ikke navn på eller klarer å 
beskrive de ulike følelsene som finnes.  
Snakk om ulike følelser. Deltakerne kan 
beskrive hvor i kroppen de kjenner den 
enkelte følelsen. Mange blander de ulike 
følelsene med hverandre, f. eks sinne med 

skuffelse. Vis gjerne en bildepresentasjon 
på powerpoint av gode opplevelser, f. eks 
havet, i skogen, kjærestepar, solnedgang, 
barn som leker osv. Eller vis en videosnutt 
med samme tema eller en morsom video. 
Snakk om ulike følelser.

- Å føle seg alene og å være ensom er ikke 
det samme, men det er et viktig tema å 
prate om. Mange føler seg på siden av 
det vanlige samfunnet.
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ÅTTENDE KURSKVELD

• En aktivitet, for eksempel;
 lage mat sammen, grottetur,  
 tur i skogen med bål og pølser, kino. 
• En god samtale kan også foregå 
 rundt et bål eller rundt grytene. 
• Enesamtale.

Husk på...
- Halvveis i kurset ønsker vi at hver 
deltaker skal få en enesamtale med 
”sin” instruktør. Dette for å snakke på 
tomannshånd om hvordan det går.
Er det noe de ikke klarer ta opp i 
gruppen? Er det ting som bør gjøres 
annerledes? Noe kan være lettere å si en 
til en.

- Det er ulikt fra gruppe til gruppe hva de 
ønsker av aktiviteter. Noen grupper synes 
det best å være på samme sted og ikke 
gjøre de store ”sprellene”, andre vil dra på 
aktiviteter. 

- Flere har gitt tilbakemelding på at 
skogsturer med bål og pølser har vært 
”stas”, andre seiltur og bowling. 

- Meningen med disse aktivitetene er 
at deltakerne skal kunne smake på 
aktiviteter som kan gi glede og inspirasjon 
og som de kan fortsette med. Mange 
oppdager nye sider av seg selv. Mange 
har hatt rus som eneste interesse de siste 
årene og vet ikke helt hva som egentlig 
interesserer dem.
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NIENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde: 
 - Hvordan har helga vært? 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Hvordan kjenner du deg nå? 
 Kjenner du fortsatt at tåka letter?  
 Har du merket noe på hukommelsen? 
• Hvilke tilbakemeldinger får du fra omgivelsene?

• Pause.

• Tema: Tankekontroll. 
 Hva gjør du når tankene på rus kommer?  
 Kan du kontrollere tankene dine? 
• Er støttespillerne der?
• Hjemmelekse: Skriv ned hva du føler når
 lysten på rus kommer? Hva gjorde du?  
 Hva skjedde? 
• Fylle ut BCD og samtale rundt det.
• Runde: 
 - Hvordan klare deg uten rus? 
 - Strategier. 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Denne gangen har vi gitt hjemmelekse. 
Lekse kan benyttes flere ganger enn 
det som er oppsatt i løpet av kurset.  
Deltakerne opplever dette ulikt. Noen 
gjør leksene, andre klarer det ikke. 

Uansett kan det bli en god diskusjon på 
neste samling. 

- Ta fram og sammenlign de første 
abstinensskjemaene deltakerne fylte ut. 
Se etter forbedringer og forstørr dem.
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TIENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde:
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Samtale rundt hjemmelekse fra sist samling.

• Pause.

• Tema: De sju kognitive funksjonene - forbedringer?
• Identitet. Økt sårbarhet. Skyld og skam.
• Runde: 
 - Hva skal til for at du skal holde deg rusfri  
 til neste gang? 
• Lekse: Hva kunne du tenke deg å gi av råd 
 til politikere, hjelpepersonell og foreldre for å  
 hindre rusbruk hos ungdommer? 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- De sju kognitive funksjonene gikk vi 
gjennom andre kurskvelden.Ta fram 
det som da ble skrevet og sammenlign 
utviklingen.

- Leksen er ment som en oppgave der 
deltakerne kan bruke egne erfaringer for å 
hjelpe andre. Fortell gjerne at dette er råd 

vi vil bruke når vi snakker med foreldre 
og hjelpepersonell (uten å nevne navn 
selvfølgelig). Dette får ofte deltakeren til 
å føle seg betydningsfull. 

- Tema som skyld og skam er omfattende 
og for mange tabubelagt. Likevel opplever 
vi nå at mange setter ord på en del 
følelser knyttet til dette. 
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ELLEVTE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Hva er dine drømmer for framtida? 
 Hva er dine mål? Hva skal til for at du kan nå dine mål? 
• Gjennomgang av leksen fra sist gang.
• Alkoholbruk
• Runde: 
 - Hvordan holde seg rusfri til neste gang? 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Skriv ned framtidsdrømmene 
på flippover. Ta de fram igjen på 
avslutningskvelden. Vekk nysgjerrigheten 
og håpet om framtida. Om muligheter. 

- Gjennomgå leksen fra forrige gang. 
Skriv ned rådene fra deltakerne i bok. 
Verdsett dem, ta de alvorlig.

- Temaet alkoholbruk har blitt tatt opp 
tidligere. Vi har erfart at alkoholbruken 

kan øke når deltakerne slutter med 
cannabis. Dette er det svært viktig å ha 
fokus på, slik at ikke et problem erstatter 
et annet. I tillegg gir alkoholbruk risiko 
for tilbakefall. Dømmekraften svekkes 
og man kan havne i situasjoner man 
egentlig ikke hadde tenkt seg. Snakk 
om dette og alternativer de har til f. eks 
festing i en veldig sårbar fase.
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TOLVTE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde:
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Hvilke positive egenskaper og ressurser har du? 
 Hvilke positive egenskaper og ressurser har de  
 andre i gruppa? 
• Runde: 
 - Hvordan klare deg rusfri til neste gang? 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Den enkelte skal skrive noe positivt om 
seg selv. Skriv: ” Jeg er…”, ” Jeg kan…”. Å 
visualisere dette gjør det tydeligere. Kjøp 
inn pene kort. Skriv ned det positive som 
sies om den enkelte og gi det til dem når 

samlingen er over. I perioder hvor man 
tviler på om man klarer å holde seg rusfri, 
kan slike positive ting være godt å ta 
fram.
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TRETTENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Hva skal til for at du skal holde deg rusfri 
 etter kurset? Skal vi hjelpe med noen kontakter?  
 Henvise til andre? 
 - Jobb/skole, dagtilbud, fritid, nettverk, bosituasjon og  
 helsetilstand kartlegges og behov for oppfølgingstiltak  
 vurderes. 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Sett opp plan for den enkelte, i forhold 
til hva han/hun har av jobb/skole/
kurstilbud. Hva er aktuelt? Hva kan vi 
gjøre? 

- Hva ønsker de på fritiden? Hjelpe med 
kontakter. En mulighet er å invitere 
Fritid med bistand for informasjon om 
fritidstilbud.

- En av instruktørenes oppgaver i denne 
fasen er å følge deltakerne til ulike etater 
eller kontorer utenom samlingene. Avtal 
tid for dette.

- Det viser seg at mange deltakere 
trenger mer oppfølging etter at kurset 
er slutt. Det kan være henvisning til 
spesialisthelsetjeneste, kontakt med det 
kommunale hjelpeapparatet, kontakt 
med fastlege m.m.

- Eventuelt besøk av representant fra 
A-larm, forum for åpenhet om rus og 
behandling, NA eller andre lignende 
organisasjoner.

- Det er viktig å forberede deltakerne på 
at det nærmer seg slutten av kurset. Hva 
kan jeg gjøre nå? Mange opplever en 
tomhetsfølelse når kurset er over.
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FJORTENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke.
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det  
   siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist? 
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Hvordan forbli rusfri? Lage kriseplan 
 for høyrisikosituasjoner. Forebygge tilbakefall. 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
-Vi setter opp tiltak for den enkelte om 
hva som skal til for å holde seg rusfri. 

- Stress-situasjoner som kan utløse 
tilbakefall kartlegges og vi lager en plan,  
 f. eks. i boka til deltakeren eller på fint 
papir som gjerne lamineres. 

- Kriseplanen skal være kort og inneholde 
ting deltakeren kan gjøre om han 
befinner seg i en høyrisikosituasjon. Hvem 
kan han ta kontakt med? Skriv opp 
telefonnummer til personen. Det er viktig 
å komme tilbake på rett spor så raskt 
som mulig om man opplever tilbakefall. 
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FEMTENDE KURSKVELD

• Velkommen.
• Mat og drikke. 
• Runde: 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Pause.

• Tema: Har du forandret deg? 
 Hva opplever du selv og hva sier dine omgivelser?  
 Hvordan ønsker du å bli oppfattet? BCD fylles ut,  
 ta fram og sammenlign med de første som ble fylt ut.  
 Se forandringer. 
• Følg opp tema fra første kurskveld om 
 cannabis og bilkjøring. 
• Runde: 
 - Hvordan klare seg som rusfri etter kurset? 
• Avslutning:
 - Oppsummering.

Husk på...
- Snakk høyt og godt om, og forstørr alle 
de positive tingene som har skjedd med 
deltakeren. Ros!!!!

- Vær oppmerksom på at enkelte ikke 
opplever at livet har blitt bedre etter at 
de sluttet med cannabis. Noen opplever 
ikke forbedringer i f. eks meningsfullhet. 
En bakenforliggende årsak kan være 

depresjon. Disse trenger mer hjelp. Dette 
er svært viktig å være oppmerksom på og 
å få mer hjelp til. 

-Følg Hasjavvenning Kristiansands rutiner 
vedr. cannabis og bilkjøring. Informasjon, 
samtale, bevisstgjøring, evt. melding til 
fylkeslegen.
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SISTE KURSKVELD

• Fest.
• God mat.
• Taler.
• Fokus: Framtidas muligheter.
• Fyll ut evalueringsskjema og 
 kartleggingsskjemaene: BCD, VAS,  
 SCL - 25, OAS. 
• Informere om oppfølgingssamtale og 
 etterundersøkelse etter 3 måneder og 1 år.  

Husk på...
- Siste kurskveld har vi laget i stand fest. 
Vi har pyntet fint bord, laget god mat 
og forberedt en tale der vi sier noe fint til 
hver enkelt.

- Vi gir diplom eller kort til den enkelte, 
evt. en liten gave som er personlig 
( for eksempel ei bok, ei lue for den 
turinteresserte, et fotballblad for den som 
er fotballinteressert, en boks med kaker 
til matmonsen osv.) Poenget er at de blir 
gjort stas på og at det har en optimistisk 
og positiv tone.

- En av instruktørene holder tale med 
fokus på framtida – muligheter og 
drømmer. Ta frem flippover fra 11. 
kurskveld.

- Mange deltakere sier at det føltes tomt 
etter at kurset sluttet. Det er ganske 
naturlig siden samlingene er såpass 
intensive. Noen kurs har avtalt å møtes 
igjen etter en måned etter to. Noen har 
opplevd det ok, i noen tilfeller har kun en 
eller to møtt. 
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ERFARINGER OG RESULTATER FRA HASJAVVENNINGSKURS

Frammøteprosenten har vært overraskende høy på de fleste kursene men har variert 
en del. Statistisk har det vist seg at ca. 50 % av kursets deltakere er hasjfrie ved 
kursets slutt. 
 
I starten hadde vi ikke erfaringer med hvem som har best nytte av gruppebaserte 
hasjavvenningskurs og instruktørene hadde lite erfaring. Dette gjorde at motivasjon 
ikke ble godt nok kartlagt og derfor var det vanskelig å finne de rette deltakerne. 
Kartleggingen viser seg å være veldig viktig for å få grupper til å fungere på en bra 
måte. Gruppen skal være mangfoldig, men ikke for sprikende i alder, rushistorie, 
kriminalitet osv.  
 
Årsakene til at deltakere har avsluttet kurset før det var ferdig, har blant annet vært at 
de ikke var nok motivert, de flyttet, fengselsopphold, reiser, jobb m.m.  
 
Av abstinenser rapporters svette, aggresjon, irritasjon, ville drømmer, søvnproblemer 
og sug etter cannabis som mest vanlige. Disse går som regel over etter åtte til ti 
dager, men søvnproblemer, ville drømmer og sug etter cannabis varer ofte lengre. 
 
De aller fleste er positive til å være med i ei gruppe. Støtten fra de andre, som gikk 
gjennom det samme som dem selv, blir framhevet som veldig betydningsfull. 
 
Alle er positive til velværebiten, også de som ikke har brukt tilbudene. Ca. halvparten 
har benyttet seg av akupunktur, de aller fleste av massasje. 
 
Instruktørene har rapportert om mye ”uro” de første to-tre ukene. Dette innbærer 
abstinenser som indre uro, aggresjon, tretthet osv. De aller fleste rapporterer samtidig 
at dette roer seg betraktelig etter to til tre uker. 
 
Vår erfaring tilsier at det er viktig å sette en sluttdato før kursstart. Dersom denne 
metoden skal fungere best og vi kan følge fasene omtrent samtidig 
 
Alle sier at det å ha noe å gjøre betyr mye. Som en av deltakerne sa:
 
”Hvis jeg ikke har noe annet å gjøre, fortsetter jeg med hasj. Da handler alt om å kjøpe 
bønne, røyke og være fjern. Jeg mener lediggang er rota til alt vondt”.

 
Økning i bruk av andre rusmidler må være i fokus under hele opplegget. Vi ser at 
en del av deltakerne bruker mer alkohol de første ukene etter hasjkutt, men at dette 
oftest stabiliserer seg. 
 
Etter at vi startet med individuelle hasjavvenningsprogram i 2007, ser vi at det har 
blitt færre kandidater for gruppebasert hasjavvenningskurs. Mange har ikke tid til å 
vente på at et gruppebasert hasjavvenningskurs skal starte. De ønsker tiltak kjapt. 
Derfor har nok mange som kunne vært aktuelle for gruppe fått individuelt program.
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ETTERUNDERSØKELSE

Vi kontakter de deltakerne som har gitt tillatelse til det, etter tre måneder og ett år.  
Vi kartlegger følgende:

• Jobb, skolesituasjon.

• Trygdeytelser.

• Boforhold.

• Nettverk; enslig, samboer, gift, venner, familie.

• Kriminalitet.

• Russituasjonen; hasj, alkohol, andre stoffer.

• Evaluering av kurset sett i etterkant. 

Deltakerne blir informert om undersøkelsen mens de går på kurset, og gir der sitt 
samtykke til at vi kan ta kontakt. 
 
Dersom undersøkelsen viser at personen trenger mer hjelp, kan vi følge opp 
ved tilbud om samtaler eller henvise til andre instanser, som f. eks enhet for 
sosiale og forebyggende tjenester. Ofte kan det være slik at de som har behov 
for mer hjelp, kun trenger noen få samtaler for å komme inn på rett spor igjen. 
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Etterundersøkelse

Intervjuer:

Dato:

Personalia

Navn:

Tlf:

Alder:

Kjønn:

Dato for kurs:

Introduksjon 

Jeg ringer til deg fordi du har deltatt på ett av våre hasjavvenningskurs. 
Jeg vil gjerne spørre deg om hvordan det har gått med deg siden kurset, og om du 
opplevde kurset som nyttig. Erfaringer dine vil komme framtidige kursdeltakere til 
gode. Vi planlegger å lage en rapport fra intervjuene med dere som har deltatt, men 
ingen vil kunne gjenkjennes eller identifiseres i rapporten. 

Er det i orden for deg å svare på noen spørsmål nå? Det vil ta ca 10 minutter?

………………………………………………………………………………………………………………(navn) 
er informert om evalueringen og samtykker i å være informant, og at innsamlede 
data kan brukes i rapport i anonymisert form.

Muntlig samtykke gitt i telefonintervju:
Samtykke; Ja 

Dato:

Signatur intervjuer:

Før vi begynner vil jeg bare minne om at det er viktig at du svarer så oppriktig som 
mulig, både positive og negative erfaringer. Det er bare når vi lære mer om hvordan 
kurset oppleves,  at vi kan gjøre forbedringer i framtidige kurs. 
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Daglige aktiviteter og gjøremål:

Hva fyller du dagene med?

Jobb, utdanning, fritidsaktiviteter?

Er det endringer i disse forholdene siden kurset?

Boligsituasjon og trygdeytelser

Egen bolig 

Sivilstatus

Trygdeytelser

Er det endringer i disse forholdene siden kurset?
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Forholdet til cannabis

Hvordan er ditt forhold til cannabis nå?

Er du fortsatt hasjfri?

Konkretiser så mye som mulig hvordan det har gått med hasj etter kurset:
Helt cannabisfri, enkeltsprekker, jevnlige sprekker, regelmessig bruk, daglig bruk?

Bruksmønster i dag i forhold til før kurset?

Årsaker til evt sprekker? Når skjedde første sprekk?

Forholdet til annen rus

Alkohol; Hvor ofte og hvor mye alkohol drikker du vanligvis nå? Tenk på siste 
måned. Drikker du mer alkohol nå enn før kurset?.
Hadde alkoholbruk evt noen rolle i forhold til din(e) sprekk(er) på hasj?

Andre rusmidler; Hvor ofte og hva bruker du evt av andre rusmidler (type)? 
Er inntak av andre rusmidler endret i forhold til før kursstart?
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Motivasjon

Hvordan er motivasjonen din for å fortsatt være (eller bli) hasjfri nå?

Hvordan er motivasjonen din til å være avholden fra andre rusmidler nå?

Nettverk

Har du noen rusfrie venner nå?

Hvordan har du det med familien?

Har du en alliert som kan bakke deg opp? 
(mht hasjfrihet og utfordringer med rusbruk)

Har det vært endringer i nettverket ditt etter kurset, f. eks skiftet miljø?

 
 
 



80

Kriminalitet

Har du vært i kontakt med politiet/ i fengsel siden kursslutt?
Evt. årsak og noe konkretisering:

Har du gjort noe (tyveri, skadeverk o. l) du ikke er tatt for av politiet?
Er det endring i kriminell atferd i forhold til før kurset?
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Samlet vurdering

Er du fornøyd med utbyttet av kurset?

Hva var bra?

Hva kunne vært gjort annerledes eller bedre?

Savnet du noe f. eks oppfølgingstilbud?
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Har kurset hatt betydning for hvordan du har det i dag?

Vil du anbefale andre av dine venner som har et cannabisproblem å gå på kurset? 

Annet:
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Individuelt 
hasjavvennings-
program

Jeg fikk en ny gutt. 
Jeg er så glad! 
Det nytter. 
Si det til alle som 
jobber med dette.

Mor til kursdeltaker

“

“



84

Individuelt hasjavvenningsprogram er et tilbud til personer som har cannabis som 
hovedproblem som har utviklet et misbruk. Målgruppen er ungdom under 18 år eller 
personer mellom 18 og 30 år som ikke passer inn i gruppebasert hasjavvenningskurs 
og som er motivert for å slutte med cannabis.  
 
For deltakere under 18 år må foreldre/foresatte samtykke i at programmet settes i 
gang. De må delta på foreldresamtale under kartleggingen og i løpet av programmet. 
For unge er familieorientering særdeles viktig. Jo yngre deltakere, jo viktigere er det 
å involvere foreldrene. Foreldrene kan ringe til instruktøren under hele opplegget. 
Foreldrene skal også inviteres med på den siste samtalen. 
 
Instruktøren setter sammen en oversikt over samtalene på forhånd, som deltaker 
og foreldrene får. Planen er svært viktig, særlig i begynnelsen, da deltakerne ofte har 
dårlig hukommelse.  
 
Programmet har 15 samtaler. Disse skal fordeles slik at det passer for deltakeren. 
Noen av deltakerne går enten på skole eller på jobb. Det er derfor viktig å tilrettelegge 
slik at de ikke får fravær. Det anbefales å ha minst to samtaler i uka, spesielt i 
begynnelsen. 
 
Det skal alltid vurderes om deltakeren må henvises til andre f. eks ARA, SSHF. 
Dersom programmet fullføres uten at det er annen oppfølging på plass til den som 
ønsker det, skal vi vurdere å gi tilbud om videre samtaler. 
 
Ungdommen må være motivert for å delta på hasjavvenningsprogrammet. Alle 
aktuelle kandidater må derfor gjennom en samtale for å kartlegge motivasjonen. Ofte 
kan det være nødvendig med flere kartleggingssamtaler hos oss. 
 
Etter kartleggingen blir deltakeren kalt inn til et møte før programmet starter. Her 
treffer deltakeren instruktøren. Det brukes tid på å sette ord på beslutningen om å 
slutte med hasj og sette sluttdato. Deltakeren skal skrive under på avtale om sluttdato 
før programmet settes i gang. Kartleggingsskjemaene VAS, SCL 25, OAS og SDS fylles 
ut på dette møtet. 
 
Deltakere og foreldre skal evaluere programmet etter slutt. 
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Dersom en deltaker får tilbakefall tar vi en grundig gjennomgang av:

• Hva skjedde?

• Hvordan skjedde det?

• Hvem var du sammen med?

• Hva skjedde i forkant av tilbakefallet?

• Hvordan opplevdes rusen?

• Hva kan vi lære av dette?

• Er du fortsatt motivert for å være hasjfri?

Målet er å se årsakssammenhengen til tilbakefallet. 
 
Lundqvist og Ericsson (2007) sier at å analysere et tilbakefall øker bevisstgjøringen og 
senker faren for et nytt tilbakefall.  
 
Dersom deltakeren fortsatt har motivasjon for å jobbe med hasjfrihet fortsetter han 
programmet som avtalt. Dersom flere tilbakefall skjer underveis må det vurderes om 
tiltaket skal stoppes, andre tiltak iverksettes og at man heller kan komme tilbake til et 
hasjavvenningstiltak når motivasjonen er bedre.
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PLAN FOR GJENNOMFØRING AV INDIVIDUELT 

HASJAVVENNINGSPROGRAM

Faste tema hver samtale 
• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Abstinenser og teknikker for å mestre disse.

• Alkoholbruk.

• Strategier.

• Hvordan har du forandret deg til det positive? Hva ser andre?

• Fokus på hvordan klare seg best mulig til neste samtale.

Ukentlig
• BCD fylles ut i ukentlig og brukes aktivt i samtalene. Sammenlignes med  
 tidligere utfylt skjema. 
 

BCD brukes for å se på hvilke abstinenser som er mest framtredende og for å se på 
utviklingen av disse. Sammenlign med forrige ukes svar for å se om det er tilbakegang 
eller framgang. De fleste trenger hjelp til å fylle ut skjemaene de første gangene. Nedtrykt 
og irritabel er ord som ofte må forklares. 



87

Viktig!

• Skape trygghet for deltakeren.

• Vær konkret.

• Enkelt språk.

• Gjenta.

• Minne på avtaler.

• Noter ned spørsmål, utfordringer, tema som må undersøkes til neste gang,  
 oppmøte osv.

• Kan du ikke svare på det de spør om, sjekk det ut før du svarer.

• Alle deltakerne skal ha skrevet under på avtale om sluttdato.

• Inviter ulike ”hjelpere” til å komme med informasjon om tiltakene deres, f. eks  
 Fritid med Bistand.

• Vurder om det skal brukes dagbok hvor deltakeren kan skrive ned tanker, hva  
 som har skjedd og spørsmål de lurer på.

• Varier opplegget, bruk flippover, Pc, video, case osv.

• Minne deltaker på samtalen med SMS hvis de ønsker det.
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Velvære

• Det tilbys akupunktur i første fase.

• Det tilbys massasje.

• Vurdere underveis om en skal ha en eller flere sosiale sammenkomster. Det   
 skal uansett tilbys minimum en kveld, se planen.

Hjemmeoppgaver

• Kaste brukerutstyr.

• Slette navn på telefonliste.

• Kontakte venn for støtte.

• Tenke på hva en kan tenke seg av fritidsaktiviteter osv.

Hjemmeoppgavene kan variere, kun fantasien setter grenser. Brukerutstyr gir lettere 
tilgang til tilbakefall. Når man kvitter seg med utstyret, markeres en begynnelse på noe 
nytt. Noen velger å kaste det i elva, andre i søpla.  
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Husk på...
- Den første samtalen er svært viktig. 
Både deltaker og instruktør er spente. 

- Dagbok brukes av deltakeren til å notere 
ned spørsmål, utfordringer, forandringer, 
positive opplevelser osv.

- Det skal være laget en samtaleplan før 
første samtale.

- Det vektlegges å snakke om ærlighet, 
da det er en viktig faktor for å holde seg 
hasjfri.
- Deltakeren skal ha skrevet under avtale 

om sluttdato. Snakk om hvordan det 
var å slutte, hva ble gjort, hva slags 
opplevelser oppstod rundt dette og hva 
var utfordringene. Forstørr det positive.

- Hver samling skal markeres med en kort 
avslutning, dvs. en kort oppsummering 
av innholdet i samtalen. La gjerne 
deltakeren få prøve på å oppsummere. 

- Følg Hasjavvenning Kristiansands 
rutiner vedr. cannabis og bilkjøring, 
informasjon, samtale, bevisstgjøring evt. 
melding til fylkeslegen.

FØRSTE SAMTALE

• Velkommen.
• Snakke om ærlighet i forbindelse 
 med opplegget. 
• Utdeling av dagbok 
 (hvis deltakeren ønsker å bruke det). 
• Snakke om opplevelsene rundt det å 
 slutte med cannabis (sluttdato). 
• Gi ut samtaleplan og utveksle telefonnummer.
• Snakke om hvordan vi forholder oss til tilbakefall.
• Fyll ut BCD.
• Cannabis og bilkjøring.
• Avslutning.
 - Oppsummering. 
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Husk på...
- Har deltakeren opplevd situasjoner som 
har blitt vanskelige i forhold til hasj? 
Snakk om dette, vær konkret og lag 
strategier. 

- Tema: Spør deltakeren om hva han/hun 
vet om cannabis. Skriv ned på flippover. 
Instruktøren informerer om temaet.

- Bruk flippover når det snakkes om 
positive og negative sider ved hasjrøyking. 
Bruk vedlegg med vektskåler. Ta vare på 
dette gjennom hele programmet og før 
på det deltakerne sier underveis.

- Instruktør informerer om cannabisrus 
(se ”Om hasj og påvirkning” av Thomas 
Lundqvist).

- Gå gjennom dagene fram til neste 
gang. Planlegg dagene, særlig helga 
helt konkret. Finn strategier på hvordan 
deltakeren kan unngå mestre vanskelige 
situasjoner. 

- Deltakeren er i den medisinske fasen. 
THC-nivået i kroppen er fortsatt høyt. Vi 
må være konkrete og hjelpe deltakerne 
med å lage strategier. Strategier kan f. eks 
være: Hva du skal gjøre i ettermiddag? 
Hva gjør du helt konkret? F. eks gå tur, 
hvem skal du gå sammen med, hvor skal 
du gå, når skal du gå osv.? 

- Vi må repetere gang på gang i starten, 
hukommelsen er hos de fleste påvirket. 

ANDRE SAMTALE
• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling? 
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?

• Tema 1: Hva vet du om cannabis? 
 Positive og negative sider ved hasjrøyking. 
 Bruk vedlegg 20, vektskåler. 
• Tema 2: Hasjrus, akutt og kronisk rus.
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.



91

Husk på...
- Tema 1: Gi deltakeren rom for å snakke 
om abstinensene sine. Gi konkrete råd 
for hva man kan gjøre. For eksempel hva 
som kan gjøres for å sove bedre. Gi håp 
om at det går over. 

- Tema 2: Instruktøren informerer om 
hvordan cannabis påvirker hjernen og de 
kognitive funksjonene.

- Forskning og erfaring viser at å være 
i miljø med hasjrøyking (å se utstyr, se 
cannabis, noen som røyker osv.) å prøve 
en gang for å se hvordan det var og stress 
øker sug etter hasj og dermed gir fare for 
tilbakefall. Vi vet at dopaminutskillelsen 
kan starte bare ved å se cannabis, 
utstyr og lignende. Vi ønsker å erstatte 
hasjrøyking med noe som gir en naturlig 
dopaminutskillelse, for eksempel trening, 
en aktivitet du trives med.

TREDJE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist? 
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Tema 1: Abstinenser.
• Tema 2: Cannabis og påvirkning av de syv 
 kognitive funksjonene. 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.



92

Husk på...
- Tema 1: Skriv på flippover i hvilke 
situasjoner deltakeren tidligere røykte 
cannabis. F. eks om morgenen, for å sove, 
før kino. Del arket i to. Skriv dette på 
den ene siden. Den andre delen av arket 
brukes til å skrive ned hva deltakeren kan 
gjøre i stedet for å røyke cannabis.

- Tema 2: Se vedlegg om teknikker for å 
mestre hasjsug. Kopier gjerne opp og del 
ut. Samtal om det.

- Samtal rundt de punktene i BCD som 
har høyest score, sammenlign med forrige 
ukes skjema.

FJERDE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling? 
 - Hva har skjedd siden sist? 
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Fyll ut BCD.
• Tema 1: Hasjsituasjoner. 
• Tema 2: Teknikker for mestring av hasjsug
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- Tema 1: Snakk om følelser, at de 
påvirkes under hasjrøyking. Beskriv ulike 
følelser. Når har du det bra? Når føler du 
deg trist? Sint? Osv. Snakk om følelser 
rundt skam og skyld.

- Tema 2: Instruktøren forklarer hva som 
menes med støttespillere. Både offentlige 
og private nettverk skal kartlegges. Skriv 
opp deltakerens støttespillere på flippover. 
Dette kan legge grunnlag for henvisning 
til andre instanser.

- Mange vil ikke belemre de nærmeste 
med problemene sine. Vi oppfordrer 
likevel ungdommene til å snakke med 
sine nærmeste. 

-Vår erfaring er at det betyr mye for 
deltakeren å ha en venn / venner som 
er rusfrie. Det kan være lenge siden 
deltakeren har hatt kontakt med sine 
rusfrie venner. Går det an å gjenoppta 
denne kontakten? Hvordan? Vær konkret

FEMTE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet?   
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt? 
• Tema 1: Følelser. Normalt følelsesliv, beskrive ulike følelser. 
 - Hvordan har rus påvirket følelseslivet ditt? 
 - Hvilke følelser har du når du har det bra?  
 - Når har du det bra?  
 - Hva gjør deg glad?  
 - Hvilke følelser har du når du ikke har det bra? 
 - Når er dette?  
 - Hva kan du gjøre i slike situasjoner 
• Tema 2: Støttespillere, hvem er de og hvordan 
 kan du bruke dem? 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- Deltakeren blir oppfordret til å si noe 
om ønsker for framtida. Skrives ned 
på flippover. Det snakkes om ønskene. 
Er disse mulige å nå når man røyker 
cannabis? Et tips er å bruke en annen 
farge, for å sette kryss over ønskene 
deltakeren ikke oppnår hvis han røyker 
cannabis. 

- Når denne samtalen holdes bør 
THC-nivået i kroppen være halvert, og 
har ikke lenger den dempende effekten 
på angst og uro. Mange opplever nå mye 

irritasjon, aggresjon og indre uro. Hvis de 
ikke får sove oppleves det vanskelig nå. 
Vær oppmuntrende og fortell at det går 
over.

- Neste samtale er sammen med 
foreldrene. Snakk om hva denne 
samtalen skal inneholde. En god ide er 
å utfordre deltakeren til å lede samtalen 
selv. De gangene vi har fått dette 
til, har det vært positivt. Deltakeren 
gjøres ansvarlig, noe som påvirker 
mestringsfølelsen positivt. 

SJETTE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist? 
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt? 
• Tema: Framtiden. Hvordan ser den ut med bruk 
 av cannabis og uten bruk? 
• Fyll ut BCD.
• Strategier på hvordan klare utfordringer 
 til neste gang. Husk å snakke om alkohol,  
 særlig i forbindelse med helg. Dømmekraften svekkes. 
• Gå gjennom å forberede neste samtale som er 
 med foreldrene.  
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- La foreldrene spørre om det de lurer på.

- Ønsker foreldrene en samtale til, tilbys 
dette senere i programmet.

- Foreldrene har mulighet for å ringe 
instruktør gjennom hele programmet.

- Det er viktig at foreldrene har kunnskap 
om hva barna deres går gjennom når de 
slutter med cannabis. 

SYVENDE SAMTALE

• Dette er en samtale med både foreldre 
 og deltaker tilstede. Fokuser på hva som 
 har skjedd etter at deltakeren sluttet med  
 cannabis og hva videre. 
• Både foreldrene og deltakeren skal 
 utfordres til å si noe om hvordan de 
 oppfatter situasjonen, og hvilke forandringer 
 de har lagt merke til. Ha fokus på fremgang/ 
 forandring.  
• Instruktøren forteller om hvordan det går og 
 planen framover. Han/hun informerer om kartlegging  
 av behov for hjelp fra andre i etterkant av tiltaket vårt
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Husk på...
- Tema 1: instruktøren har forberedt tema 
ved å fylle ut oppsummeringsskjemaet. 
Skjemaet oppsummerer det vi har pratet 
om fra kartleggingssamtalen og fram til 
nå: Hvorfor røyker du hasj?  
Positive/negative sider ved hasj.Hvorfor 
vil du slutte med hasj? Triggere.Hva er 
du mest redd for ved å slutte med hasj? 
Støttepersoner. Mål. Dette gjennomgås 
i fellesskap: Stemmer dette? Nye 
refleksjoner. Bruk vedlegg 21, vektskål. Før 
over på dette skjema hva deltakeren har 
sagt om positive og negative sider ved 
hasj. Bikker den til en side? Samtal rundt 
dette.

- Tema 2 : Snakk om hva som gjør 
deltakeren glad. Hva er glede? Kan du 
ta initiativ til å gjøre mer av dette? Hva 
med de ”små gleder”? Skriv dette ned, 
visualiser så det blir tydeligere.

- Det kan være en ide å bruke f. eks bilder 
av hva som gjør mange glade
 f. eks tur, fotball, lek.

- Tema 3 : Snakk om støttespillere 
(det har vært tema tidligere). Bruker 
deltakeren støttespillerne? Trenger de 
flere? Tankene rundt det å få hjelp, kan 
ha forandret seg siden første gangen dette 
ble tatt opp.

ÅTTENDE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Fyll ut BCD.
• Tema 1: Oppsummeringsskjema. Diskusjon. 
• Tema 2: Tankekontroll. Hva gjør du når tankene om 
 rus kommer? Kan du kontrollere tankene dine?  
 Hva gjør deg glad? 
• Tema 3: Støttespillere, er de der? Bruker du dem?
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- Meningen med disse aktivitetene er 
at deltakerne skal kunne smake på 
aktiviteter som kan gi glede og inspirasjon 
til å fortsette med, og oppdage nye sider 
ved seg selv. Mange har hatt rus som 

eneste interesse de siste årene og vet ikke 
hva som egentlig interesserer dem.

- En god samtale kan foregå rundt et bål 
eller rundt grytene. 

NIENDE SAMTALE

• En aktivitet skal gjennomføres, f. eks lage 
 mat sammen eller tur i skogen med bål  
 og pølser. 
• Runde:
 - Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært? 
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt?
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Husk på...
- Tema 1: Gi deltakeren noen ark. Be 
han/henne skrive ned gode egenskaper 
ved seg selv. Skriv: « Jeg er…» «Jeg 
kan…» Snakk om hvordan disse kan 
brukes for å unngå å røyke cannabis. 

- Tema 2: De syv kognitive funksjonene er 
tatt opp tidligere. Sammenlign for å se 
på utviklingen. Forstørr det positive.

- Fortsatt kan noen oppleve 
søvnproblemer, irritasjon, aggresjon og 
indre uro. Fokuser på og forstørr det de 
opplever positivt. Mange sier nå at de 
føler seg bedre og friskere, selv om de er 
urolige.

- Husk å sammenligne BCD med tidligere 
utfylte skjema

TIENDE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
   sist samling? 
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du?  
 - Har du spist godt? 
• Fyll ut BCD.
• Tema 1: Gode egenskaper ved deg selv.
• Tema 2: De syv kognitive funksjonene.
 Har det vært forbedringer? 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- Framtida er også tatt opp tidligere. 
Viktig at det tas opp igjen. Ha fokus 

på at deltakeren kan nå målene sine 
om de vil, men uten cannabis. Vekk 
nysgjerrigheten og håpet om framtida.

ELLEVTE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
 sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt? 
• Tema: Framtida.
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering
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Husk på...
- La deltaker snakke om sin oppfatning av 
seg selv.

- Snakk om hva ny identitet innebærer. 
Hvordan den bygges. Hvem vil du være?

TOLVTE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden 
  sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt?  
• Fyll ut BCD.
• Tema: Ny identitet. Hvem er du nå? Hvem vil du være?
 Selvfølelse. 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.
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Husk på...
- Ha fokus på hvilken hjelp deltakeren 
trenger etter at programmet er avsluttet.

- Sette opp plan for deltakeren på hva 
som er aktuelt å sette i gang etter endt 
program. 
• Jobb.
• Skole.
• Kurs.
• Behandling.
• Fritidstilbud.
• Annet.

- Instruktøren kan følge deltakeren til 
ulike hjelpeinstanser utenom samtalene. 
Avtal tid for dette.

- Leksen er ment som en oppgave der 
deltakeren kan bruke av sine egne 
erfaringer for å hjelpe andre. Fortell at 
dette er råd vi vil bruke når det snakkes 
med foresatte og hjelpeapparatet. 
Dette får ofte deltakeren til å føle seg 
betydningsfull.  

TRETTENDE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden 
  sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt?  
• Tema: Hva skal til for å holde seg rusfri 
 etter at programmet er slutt?  
 Skal vi hjelpe med noen kontakter? 
• Lekse: Hvilke råd vil du gi til politikere, 
 hjelpeapparatet og foreldre, for å hindre rusbruk 
 hos ungdommer? 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.



102

FJORTENDE SAMTALE

• Runde:
 - Hvordan har du det? 
 - Hvordan har du hatt det siden  
 sist samling?  
 - Hva har skjedd siden sist?  
 - Hvilke utfordringer har det vært?  
 - Har du merket endringer? 
 - Hvordan har du sovet? 
 - Hvilke abstinenssymptomer har du? 
 - Har du spist godt?  
• Fyll ut BCD.
• Tema 1: Forebygging av tilbakefall.
• Tema 2: Gjennomgang av lekse som ble gitt sist gang.
• Følg opp tema fra første kurskveld om 
 cannabis og bilkjøring. 
• Strategier på hvordan klare utfordringer til neste gang.
• Avslutning:
 - Oppsummering.

 

Husk på...
-Sett opp punkter om hva som skal til for 
å holde seg rusfri. Kartlegg situasjoner 
som kan utløse tilbakefall. Lag en plan 
for hvordan deltakeren kan unngå 
tilbakefall. Planen skal være kort og 
inneholde en oversikt over hva som skal 
til for å holde seg rusfri.  

Hva kan deltakeren gjøre i 
høyrisikosituasjoner? Hvem kan 
kontaktes?

- Følg Hasjavvenning Kristiansands 
rutiner vedr. cannabis og bilkjøring. 
Informasjon, samtale, bevisstgjøring, evt. 
melding til fylkeslegen.
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SISTE SAMTALE

• Fokus: Framtidas muligheter .
• God mat.
• Fylle ut evalueringsskjema og 
 kartleggingsskjemaene: BCD, VAS, SCL- 25,  
 og OAS. 
• Informer om etterundersøkelsen.

Husk på...
- Til den siste samtalen har vi pyntet fint 
bord, laget god mat og forberedt tale til 
deltakeren. 

- Deltakeren får diplom og en liten 
gave. Denne skal være personlig ut fra 
interesseområdene til deltakeren.

- Foreldrene skal inviteres med. Hvis ikke, 
må instruktør ta kontakt for å oppdatere 
hva som skal skje videre.

- Det skal alltid vurderes om deltakeren 
trenger flere samtaler enn opplegget 
tilsier. Om nødvendig skal disse legges inn 
i programmet før siste samtale.

- Vær oppmerksom på at enkelte ikke 
opplever at livet blir bedre etter at de 
slutter med hasj. Noen opplever ikke 
forbedring i for eksempel meningsfullhet. 
En bakenforliggende årsak kan 
være depresjon. Disse trenger mer 
hjelp. Henvises f. eks til fastlege eller 
spesialisthelsetjenesten.
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ERFARINGER OG RESULTATER FRA INDIVIDUELT 

HASJAVVENNINGSPROGRAM

Det er nokså like erfaringer mellom gruppebaserte hasjavvenningskurs og individuelle 
program, men det er noen forskjeller.  
 
Noen får problemer med å kjenne på følelser når de har sluttet med cannabis. Noen 
får depresjonslignende symptomer. Dette er utfordrende, og i denne perioden er det 
stor sjanse for tilbakefall. 
 
Det kan være vanskelig å få ungdommene ut i fritidsaktiviteter. Dette må vi ha fokus 
på hele tiden og jobbe videre med. 
 
Det kan være utfordrende med foreldresamtaler. Mange deltakere kommer fra 
splittede familier der samarbeidet mellom foreldrene er vanskelig. Det skal derfor 
være to tilstede fra tiltaket under foreldresamtalene. Noen ganger har vi samtaler med 
en av foreldrene, eventuelt hver for seg. 
 
Det ser ut som at de yngste har lettere for å «gi opp» enn eldre. Dette kan skyldes at 
de yngste ikke tenker langt nok fram. De tenker mer på ”her og nå”- situasjonen.  
 
Mange som kommer med på programmet har tilleggsproblemer. Det kan f. eks være 
psykiske og sosiale belastninger. En del ungdom har også en kriminell atferd. Noen 
ungdom under 18 år har som vilkår i sin ungdomskontrakt, at de skal gjennomføre et 
individuelt hasjavvenningsprogram. 
 
Noen av ungdommene som har fått tilbud om programmet, kommer ikke på 
samtalene, selv om de har fått brev, telefon og SMS-påminning. Dette kan ha 
sammenheng med at de ikke er motiverte nok til å slutte, uten at dette har kommet 
fram i kartleggingen. 
 
Mange av deltakerne har lite kunnskap om cannabis. De har bare begynt å røyke fordi 
andre har introdusert det for dem, og de synes at hasjen hjelper for deres problemer. 
Deltakerne har gitt uttrykk for at det er svært positivt for dem å lære om hva cannabis 
er og virkningene av det. Andre positive faktorer er å være med på en aktivitet, snakke 
om framtida og bli møtt med forståelse.
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Rusmiddelkontroll

Det er greit å si til 
hasjvennene mine at jeg 
må gå på pisseprøver. 
En unnskyldning liksom.
        
        Kursdeltaker

“

“
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Cannabis kan påvises i blod, hår, spytt, avføring og urin. Vi i Hasjavvenning 
Kristiansand tilbyr rusmiddeltesting, men det er inget krav for å delta. Dette er 
frivillig. Deltakeren må skrive under på samtykkeskjema og deltakeren kan trekke 
tilbake samtykket når som helst. Vi bruker kun urinprøver som sendes inn til vårt 
sentralsykehus laboratorium.
 
Før man tester bør man ha klart:
Hvilke rusmidler skal man teste for? Hva er formålet med testingen?  
Hva skjer om man finner noe? Hvem skal ha beskjed om dette (andre enn 
deltakeren)? Hvor ofte og hvor lenge skal testene tas? Hvilken test skal tas? 
(diagnoseprøve, sanksjonsprøve)
 
Hvis en urinprøve viser at deltakeren har et tilbakefall, har man et godt utgangspunkt 
for å snakke om årsaken til tilbakefallet. 
 
De fleste ungdommer synes det er ok å ha en unnskyldning overfor rusvenner og 
andre: 

”Jeg må vise rene prøver til foreldrene mine og han som leder programmet, så jeg kan 
ikke røyke”. 
 
Praktisk gjennomføring av urinprøve følges etter fastlagte retningslinjer: 

• Urinprøve skal tas under tilsyn.

• Deltakeren skal ikke ha posete tøy eller annet som kan hindre observasjon.

• Prøvene er ikke avtalt på forhånd. 

• Urinprøven oppbevares i kjøleskap til den leveres. 

• Uringlass etter prosedyre fra innleveringssted.

Påvisning av inntak skjer ved å analysere prøven for tetrahydrocannabinolsyre. 
Påvisning kan variere etter siste inntak fra noen dager til 2 mnd, avhengig av inntakets 
omfang. Påvisningstiden er avhengig av bruksmønsteret. Absorpsjon av THC ved 
røyking er avhengig av hvordan hasjen røykes og av hvor dypt og lenge røyken 
inhaleres. Av et enkeltinntak vil 80 – 90 % inntatt THC være borte fra kroppen i løpet 
av fem dager. 

Hurtigtesting
I arbeidet med hasjavvenning har det flere ganger vært diskutert bruken av 
hurtigtesting for å kunne påvise THC inntak. Vi i Hasjavvenning Kristiansand 
bruker ikke hurtigtester, men sender urinprøver til laboratoriet. Det er likevel ikke 
noe hindring i å bruke hurtigtester i arbeidet, men du må da ha kunnskap om 
hvordan testene virker. Det er viktig at før man tar hurtigtester i bruk, har tenkt 
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gjennom hva man vil bruke testingen til og hvilke begrensninger testen kan ha. 
Hurtigtesting er tester der man i løpet av minutter får svar på om urin eller spytt 
inneholder et rusmiddel eller ikke. Rask diagnostikk av inntak av rusmidler vil i mange 
sammenhenger være nyttig i vårt arbeide både for deltaker, foreldre og instruktører.  
Den største fordelen med hurtigtester er raske svar, vanligvis i løpet av 5 - 10 minutter. 
Ulempene er blant annet risikoen for falskt positive og falskt negative resultater 
og at det er vanskelig å oppdage manipulering. Ifølge nasjonale retningslinjer kan 
hurtigtester brukes for å drive medisinsk diagnostikk, men de kan ikke brukes som 
eneste metode hvis et positivt testsvar kan danne grunnlag for sanksjoner som for 
eksempel tap av skoleplass, arbeid eller foreldrerettigheter. Det stilles dessuten 
spesielle krav til hvordan testingen organiseres. 
 
Sosial- og helsedirektoratet utga i 2002 to reviderte rundskriv om kvalitetsrutiner ved 
rusmiddeltesting, IS-13/2002 og IS-14/2002. Dette er de offisielle retningslinjer for 
rusmiddeltesting, både laboratorie- og hurtigtesting. 

?
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Hasjavvenning Kristiansand             

Avtale om rusmiddelkontroll 

Navn: ..........................................................

Adresse: ......................................................

Født: ................................... Mobilnummer:..................................

Denne avtalen innebærer at jeg må avgi urinprøver. Det tas prøver av andre stoffer 
enn THC.

Hvor skal prøven tas? ……………….. 

Dersom jeg ikke tar urinprøve i henhold til avtalen, regnes det som en positiv prøve.

Følgende skal ha prøvesvar:

_______________________________                      ________________________

_______________________________                     ________________________

_______________________________                     ________________________

_______________________________                     ________________________

Denne avtalen gjelder fra og med ..................................

Dato:............................

_______________________                         ________________________________ 
 Deltaker    Hasjavvenning Kristiansand
 
________________________________     
Foresatte (hvis deltaker er under 18 år) 
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Kortprogram

Jeg vet hva som skal til: 
Jeg må ville det.
       Kursdeltaker

“
“
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Kortprogram retter seg i hovedsak mot ungdom under 18 år og foreldrene 
deres. 
 
Målgruppen er ungdom som røyker cannabis eller er i den nærmeste kretsen rundt, 
dvs. i risikosonen for å starte med cannabis. 
 
Programmet er gruppebasert; åtte til ti ungdommer og foreldrene deres. 
 
Det er to ettermiddagssamlinger, hver på ca. to timer.  
 
Deltakere til kortprogrammet plukkes ut på følgende måte:

• Ungdom som skolen eller foreldrene er bekymret for i forhold til hasjrøyking.  
 Skolen kontakter ansvarlig for kortprogrammet. De kartlegger hvem som skal  
 få tilbud om å delta. 

• Ungdom som er blitt tatt av politiet og har innrømmet bruk av cannabis.  
 Politiet kontakter ansvarlig. Politiet og ansvarlig kartlegger hvem som skal få  
 tilbud om å delta.

Mål

• Å gi kunnskap om cannabis. 

• Å bevisstgjøre deltakerne og foreldrene i holdninger og valg i forhold til   
 cannabis.

• Å forebygge videre cannabisbruk.
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Første kveld

Her møter ungdommene og foreldrene sammen. De oppfordres til å stille spørsmål 
underveis.

Det gis faktainformasjon om cannabis:

• Hva er cannabis?

• Identitet.

• Virkninger. 

• Helseskader. 

• Hva skjer når man slutter? 

• Konsekvenser. 

Vi ønsker å synliggjøre konsekvenser. Har du en drøm om å bli pilot, kan du ikke røyke 
hasj. Ønsker du å ta sertifikatet, kan du ikke røyke cannabis osv. Det er viktig å snakke 
om valgene ungdommen har. De må ansvarliggjøres i forhold til egne valg. 
 
Det er viktig at ungdommene og foreldrene får lik informasjon på samme tid. Dette 
hindrer misforståelser og kan forhåpentligvis gi grobunn for gode diskusjoner når de 
kommer hjem.

Andre kveld
Denne ettermiddagen møter kun foreldrene. Etter en innledning og kort repetisjon 
fra første kveld, holder politiet et innlegg om narkotika med hovedvekt på cannabis. 
Brukerutstyr og eksempler på narkotiske stoffer vises. 
 
Denne kvelden er foreldrerollen også tema. Det legges vekt på dialog mellom 
foreldrene. Etablering av foreldrenettverk er aktuelt. Det oppfordres til at foreldrene 
utveksler telefonnummer for å kommunisere med hverandre når det trengs. 
Foreldrene blir tilbudt enkeltsamtale i etterkant dersom de har behov for dette. 
 
Til slutt informeres det om de ulike hjelpetiltakene som finnes for ungdom og 
hvordan foreldrene kan komme i kontakt med disse. 
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Alternative kortprogram
Etter å ha gjennomført flere kortprogram, har vi også utviklet andre opplegg med 
basis i kortprogrammet:

• Programmet gis til hele klasser, der skolen melder om en bekymring rundt  
 holdninger til cannabis hos flere av elevene. Første møte er med elevene  
 på skolen og inneholder faktainformasjon om cannabis, virkning, identitet og  
 konsekvenser. Deretter blir det innkalt til foreldremøte på skolen, samme  
 informasjon gis. I tillegg viser politiet brukerutstyr. 

• FAU (Foreldrearbeidsutvalget) innkaller til møte der elevene og foreldrene  
 kommer sammen på kveldstid. Informasjonen den første kvelden er samme  
 som kortprogrammet, men elevene og foreldrene går også i grupper og jobber  
 med oppgaver. Innholdet andre kveld er likt som kortprogrammet. 

Erfaringer fra kortprogram
Etter å ha gjennomført en del kortprogram har vi fått erfaringer. Det er utviklet flere 
typer kortprogram, avhengig av målgruppe og alder . Kun fantasien setter stopper 
for hvordan det kan gjøres, men grunnstammen er den samme med fokus på 
kunnskapsheving, bevisstgjøring og holdninger. 
 
Tilbakemeldingene fra skoler, personale, foreldre og ungdom har vært gode. 
Kunnskapsheving ansees hos alle som svært viktig. Å bli bevisst konsekvenser og valg 
mener også mange har vært nyttig. 
 
Våre erfaringer tilsier at det er viktig at foreldrene får samme informasjon og 
kunnskap som ungdommene. En del foreldre har ikke oppdatert kunnskap på 
utviklingen rundt cannabis siden deres ungdom. Diskusjoner hjemme kan nå bygge 
på kunnskap alle har og man får en felles plattform for videre diskusjon. 
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Bevisstgjørings-
samtale

Vi har latt være 
å gå på besøk 
eller ta i mot besøk 
fordi vi heller ville røyke 
hasj.
   Kursdeltaker

“

“
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Bevisstgjøringssamtaler gis der vi ser det er nødvendig å øke bevisstheten 
rundt hva cannabis er . Vi ser at det er viktig å gjøre ungdommene bevisst på egne 
valg i forhold til cannabisbruk og vi ønsker å forebygge videre bruk. Jo tidligere vi kan 
komme inn med informasjon og hjelp, jo lettere er det for ungdommen å holde seg 
borte fra cannabis.  
 
Bevisstgjøringssamtaler gjennomføres for :

• Alle i Kristiansand kommune under 18 år som har fått ungdomskontrakt som  
 inneholder bruk og/eller salg av cannabis.

Og tilbys:

• Ungdom /voksne som trenger kunnskapsheving og bevisstgjøring av ulike  
 årsaker. 

Samtalene kan også brukes til å motivere ungdommen til å få mer hjelp, enten i form 
av psykolog, kommunale tjenester, andre tiltak i Hasjavvenning Kristiansand osv.
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Struktur på bevisstgjøringssamtaler:
 
Samtale 1
Fortelle litt om oss selv og hva vi jobber med og hvorfor vi er her. 
 
Kartlegg ungdommen:

• Kort rushistorie:
 - Hva bruker du av rusmidler? 
 - Når startet du med hva?

• Cannabis: 
 - Når startet du? 
 - Hvordan opplevde du første gang? 
 - Mistet du indre kontroll? Fikk du panikk? 
 - Når prøvde du igjen? 
 - Hvordan var det videre mønsteret? 
 - Hvordan er det nå? Når og hvor ofte røyker du? Hvordan bruker du cannabis?  
 - Hvordan opplever du rusen? Hvordan opplever du det mellom hver gang? 
 - Hva hjelper cannabis deg med? 
 - Vil du røyke igjen? 
 - Hvordan vil du bli oppfattet? 
 - Hvordan vil du bli sett på? 
 - Hvem identifiserer du deg med? 
 - Konkretiser det som det prates om, f. eks utfordringer: skal møte rusvenner  
   på fest, men skal ikke røyke selv om de gjør det. Hva kan skje når du   
   kommer, snakk om alternativ, konkretiser dette. Hva kan bli følgene? 

• Avslutning:
 - Oppsummering.

Samtale 2

• Hvordan opplevde du å være her sist?

• Hvordan har du hatt det siden sist?

• Hvordan har det vært i forhold til cannabis siden sist?

• Hva vet du om cannabis?

• Faktainformasjon om cannabis.

• Akutt og kronisk påvirkning.

• Kognitive funksjoner og påvirkning av disse. 
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• Andre helseskader.

• Konsekvenser av cannabisbruk: for skole, jobb, utdanning, sertifikat/bilkjøring,  
 reiser til visse land, hvis du blir tatt av politiet osv. 

• Avslutning:
 - Oppsummering.

 
Samtale 3

• Hvordan opplevde du å være her sist?

• Hvordan har du hatt det siden sist?

• Hvordan har det vært i forhold til cannabis siden sist?

• Instruktøren har forberedt tema 1 ved å fylle ut oppsummeringsskjemaet.  
 Skjemaet oppsummerer det vi har pratet om fra samtale 1 og 2 og fram til nå  
 om:  
 - Hvorfor røyker du cannabis? 
 - Positive/negative sider ved cannabis. 
 - Hvorfor vil du slutte med cannabis? 
 - Triggere. 
 - Støttepersoner. 
 - Mål. 
  
 Dette gjennomgås i fellesskap:  
 - Stemmer dette? 
 - Nye refleksjoner.

• Framtidsplaner
 - Hvordan kan de gjennomføres/nås hvis du fortsetter å bruke cannabis?

 - Hva ønsker du for framtiden? For livet ditt?

• Hvem ønsker du å bli oppfattet som?

• Hvor kan du få hjelp til det du sliter med?

• Kan vi hjelpe deg?

• Oppsummering og forberedelse til neste samtale der foreldrene skal delta. 
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Samtale 4
La gjerne deltakeren lede denne samtalen selv. På denne samtalen deltar foreldrene/ 
de foresatte hvis det lar seg gjøre.

• Om deltakeren.
 - Hvorfor er vi her? 
 - Hvordan har deltakeren opplevd bevisstgjøringssamtalene? 
 - Hvordan er status for deltaker nå?

• Om cannabis.
 - Fakta om cannabis.  
 - Utviklingen av cannabis siden foreldrene var unge.  
 - Holdninger til cannabis.  
 - Helseskader.  
 - Abstinenser. 

• Om pårørende.
 - Å være foreldre/familie til en som bruker cannabis.  
 - Hjelpetilbud for pårørende.  

•  Veien videre.

• Avslutning:
 - Oppsummering.
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 Pårørende

Jeg prøvde å tenke på 
at innenfor denne rusa 
oppførselen bor Odd – 
den snille, gode gutten 
min. 
   Mor til deltaker

“

“
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Rundt hver som bruker rus kan vi regne 6-8 nære pårørende. Det kan være 
foreldre, søsken, barn, besteforeldre, tanter, onkler osv. Undersøkelser viser at mange 
aldri har benyttet seg av de hjelpetiltak som finnes for pårørende. Noen pårørende er 
så vant til å gi hjelp, at de utsletter seg selv. Mange foreldre føler skyld, skam og dårlig 
samvittighet når barna deres begynner å ruse seg. 
 
”Jeg ble helt lammet. Veldig redd og veldig trist på en gang. Hvorfor skjer dette med 
han? Hva har vi gjort galt? Jeg begynte å lete etter grunner”
        (innSett, 2011).
 
Bergensklinikkene har gjort en undersøkelse som viser områder hvor pårørende har størst 
hjelpebehov:

• Kunnskap. 

• Sortering av tanker og følelser.

• Hjelp til å ta bedre vare på seg selv.

• Hjelp til grensesetting.

• Hjelp til å bearbeide sorg.

Vi vet at å inkludere foreldre i arbeidet når man skal hjelpe en rusmisbrukende 
ungdom, er svært viktig. Jo yngre ungdommen er, jo viktigere er det å jobbe med 
familien. Det å ha foreldre som bryr seg bedrer prognosen for rusfrihet. Dette 
understrekes av vår egen etterundersøkelse. Mange sier at forholdet til mamma er 
ekstra betydningsfullt.
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Pårørendesamtaler
Bekymrede foreldre tar av og til kontakt for å få råd og veiledning i forhold til barnas 
cannabismisbruk. Vi ønsker da å ha en samtale med foreldrene om hva deres 
bekymring går ut på

• Kartlegge situasjonen

• Oppdater kunnskap om cannabis. 

• Hvilke hjelpetiltak som finnes.

• Hvordan påvirker cannabismisbruken familien

• Hva kan gjøres videre. 
 
Vårt magasin InnSett, samt «En guide for deg som vil slutte med hasj» deles ut. I 
tillegg anbefales Foreldreboka.

Samtalestruktur:

• Informasjon om Hasjavvenning Kristiansand.

• La de pårørende fortelle deres historie og deres opplevelse av barnets   
 problem knyttet rundt cannabis. Hvordan dette påvirker dem og de andre i  
 nær familie.

• Faktainformasjon om cannabis. Akutt og kronisk påvirkning. Påvirkning av de  
 kognitive funksjoner. Helseskader. Ny forskning.

• Ungdomsundersøkelser. Hvor mange har forsøkt cannabis?

• Samtale om foreldrenes holdninger. 

• Helseskader. Sertifikat/bilkjøring. Skole/jobb. Militæret. Reise til andre land,  
 Hva skjer hvis de blir tatt av politiet? 

• Hvilke hjelpetiltak finnes? Hvordan komme i kontakt?

• Avslutning:
 - Oppsummering
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Hjelpetilbud til pårørende
Det finnes mange ulike hjelpetilbud som pårørende kan benytte seg av, enten med å 
ta direkte kontakt eller ved å bli henvist av fastlege.  
 
Pårørende kan få hjelp av:

• Spesialisthelsetjenesten.

• Fastlege.

• Familiekontor.

• Familiesenter.

• Pårørendeforeninger. 

• Ulike kommunale instanser. 



122

Bevisstgjørings-
kurs i fengsel

Jeg ønsker å 
ikke røyke hasj 
for å få nye 
venner, for å 
bli akseptert 
og for å bli klar 
i hodet
    Kursdeltaker

“

“
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Kristiansand kommune har lang erfaring med hasjavvenning både individuelt 
og i grupper. Kristiansand fengsel ønsket derfor å samarbeide med kommunen om et 
opplegg for de innsatte i fengslet.

Struktur på kurset 
Vi har 8 samlinger fordelt over 4 uker med ett oppfølgingsmøte ca. en måned etter 
tiltakets slutt (gjelder de som fortsatt er fengslet). 
 
Instruktørene forbereder samlingene. En har hovedansvar for å lede gruppa, en 
gjennomgår hjemmeoppgavene og forbereder tema. Vi er bevisst på å utfordre 
deltagerne underveis og å utfylle hverandre under samlingene.

Deltakere
6 -8 deltakere. 
3 instruktører.

Meditasjon
Det undervises om meditasjon og teknikker. Det snakkes om motivasjon, holde fokus 
mot egne valg og mål. 30 minutters varighet fordelt på 4 ganger.

Utvelgelse av kursdeltakere
Det drives oppsøkende arbeid innenfor murene, gjerne i form av motiveringssamtaler. 
Helsetjenesten opplyser om kurset ved førstegangssamtalen.  
 
I utvelgelsesprosessen legges det vekt på modenhet og motivasjon, alder og 
ruserfaring.  
 
Materiell til utdeling under kurset:

• Akut påverkan og eliminering. Thomas Lundqvist

• En guide til deg som vil slutte med hasj.

• Fakta om cannabis.

• No 1-2009 Mot rusgift, ruspolitisk tidsskrift.

• Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og klinisk   
 implikasjon. Helga Tveit og Kjell Karlsen.

• Slik ser stoffavhengighet ut, 3D scan av hjerne.

• Bilde av hjernen med reseptorer.
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Kontaktbetjentene

Kurset setter i gang prosesser hos deltakerne. Kontaktbetjentene må engasjeres, så 
de kan følge opp denne prosessen. Derfor jobbes det kontinuerlig med å få til et godt 
samarbeid også med de betjenter som ikke deltar som instruktører. Det er viktig at 
alle betjentene vet hva som foregår på et kurs og at de er oppdatert på ny forskning. 
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SAMLING NR.1

• Presentasjon av kursledere og kursdeltagere.

• Hva vil det si å være med i en gruppe?

• Lage grupperegler:
 - Gruppa setter reglene. Instruktører stiller  
 spørsmål slik at reglene blir konkrete. 
 - Alle må komme til ordet når reglene skal  
 bestemmes. 
 - Hva tenker deltagerne om rusing under kurset?  
 Hva slags tiltak gjøres da?

• Hva innebærer taushetsplikten? 
 Både for instruktører og deltakere.

• Hjemmeoppgave: 
 En guide for deg som vil slutte med hasj side 5 - 13. 

• Meditasjon:
 - Kort informasjon om hva hensikten med 
 meditasjon er. Et verktøy for avspenning,  
 motivasjon og det å holde fokus på valg. 
 - Teknikk. 
 - Meditering.

Husk på...
- Betjenten informerer om sin rolle 
i gruppa og hva som skjer hvis det 
oppdages narkotiske stoffer på avdelingen 
mens kurset pågår. 

- Skape trygghet i gruppa.

- Instruktørene plasserer seg mellom 
deltakerne slik at alle kan ha øyekontakt. 
En instruktør bør sette seg ved begge 
endene av bordet.
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SAMLING NR.2 

• Oppsummering fra sist samling. 

• Diskusjon og tanker om hjemmeoppgaven og sist møte.

• Tema 1: Positive og negative sider ved hasjrøyking. 

• Tema 2: Bevisstgjøring rundt cannabis.
 - Hva er THC?  
 - Fysisk og psykisk påvirkning.  
 - Abstinenser.  
 - Belønningssystemet.  
 - Akutt og kronisk rus?

 • Tema 3: Hvordan har cannabis påvirket deg?

• Hjemmeoppgave: 
 En guide for deg som vil slutte med hasj side 13 - 18.

Husk på...
- Skriv opp på store ark som senere tas 
frem.

- Dele ut bilde av hjernen. Vise hvor 
cannabisreseptorer finnes. 

- Gå igjennom kurver om abstinenser.
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SAMLING NR.3

• Oppsummering fra sist samling.

• Gjennomgang av hjemmeoppgaven.

• Cannabis og helseskader.

• Cannabis og bilkjøring.

• Hjemmeoppgave: Skrive rushistorien.

• Meditasjon.
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SAMLING NR.4

• Oppsummering fra sist samling.

• Gjennomgang av hjemmeoppgave. Rushistorie.

• Hjemmeoppgave til neste samling.
 - Du har en unik erfaring som kan hjelpe andre.  
 Vi ønsker derfor at du tenker over disse spørsmålene  
 for å gi råd til andre som trenger det: 
 - Hva bør de gjøre om de merker at  
 barnet ruser seg? 
 - Noen trenger hjelp på skolen eller  
 i hjelpeapparatet. Hvordan kan man hjelpe  
 de på best mulig måte? 
 - Hva bør politikere legge vekt på når de  
 behandler forebygging av rus blant unge?

Husk på...
- Hjemmeoppgave fra sist samling: Alle 
deltagerne presenterer selv sin rushistorie 
for gruppa. De bestemmer selv hvor 
mye de vil fortelle og gi hverandre 

av tilbakemeldinger. Det er viktig at 
instruktørene støtter, trygger og gir 
tilbakemeldinger. Dette sammen med de 
andre kursdeltakerne.
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SAMLING NR.5

• Oppsummering fra sist samling

• Diskusjon og gjennomgang rundt hjemmeoppgave.
 - Hvordan påvirker mitt rusmisbruk mine omgivelser? 
 - Hva var grunnen til at jeg begynte å ruse meg,  
 når gikk det galt?  
 - Hva kunne vært gjort annerledes? 
 - Hvem har blitt påvirket - familie, venner,  
 kollegaer og eller andre? 
 - Er foreldrerollen forenelig med rus? 
 - Cannabis i samfunnet.

• Meditasjon.
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SAMLING NR.6

• Oppsummering fra sist samling

• Tema 1: Nettverk; Familie og venner. 
 - Hvordan er ditt forhold til familien og venner? 
 - Har du venner som ikke ruser seg? 
 - Nettverk du har benyttet deg av? Støttepersoner?

• Tema 2: Interesser?

•  Tema 3: Mestring og strategier.
 - Hvordan mestre hverdagen 
 - Hvordan var dagene tidligere? 
 - Hva ønsker du den nye hverdagen  
 skal inneholde?

• Hjemmeoppgave til neste samling.

Husk på...
- Tema 2: Snakk om interesser. Viktig å 
ha noe å gjøre på. Kjedsomhet er en av 
de største grunnene til tilbakefall.

- Hjemmeoppgave: Handler om 
fremtiden, still spørsmålene:

• Hvilke drømmer og mål  
 har du i dag?  
• Hvordan ønsker du at livet ditt  
 skal se ut om 5 år?
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SAMLING NR. 7

• Oppsummering fra sist samling

• Gjennomgang av hjemmeoppgave.

• Tema 1: Veien videre etter løslatelse.

• Informasjon om tilbakefallsplan.

• Hjemmeoppgave: Utfylling av tilbakefallsplan og 
 evalueringsskjema.

• Meditasjon.

Husk på...
- Tilbakefallsplan: Sett opp punkter om 
hva som skal til for å holde seg rusfri. 
Kartlegg situasjoner som kan utløse 
tilbakefall. Lag en plan for hvordan 
deltakeren kan unngå tilbakefall.

- Planen skal være kort og inneholde 
en oversikt over hva som skal til for å 
holde seg rusfri. Hva kan deltakeren 
gjøre i høyrisikosituasjoner? Hvem kan 
kontaktes?
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SAMLING NR. 8

• Oppsummering fra sist samling

• Gjennomgang av hjemmeoppgave og
 evalueringsskjema.

• Avslutning.
 - Noe godt å spise.

• Tilbakemelding til deltagere og utdeling av diplom.

• Avslutning.
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SAMLING NR. 9

• Tanker etter avsluttet kurs.
 - Hvordan er situasjonen nå? 
 - Trenger du mer hjelp?

• Støtte og oppmuntring.

Husk på...
- Samling nr. 9 holdes en måned etter 
at selve kurset er ferdig. Det har gått en 
stund og flere av deltakerne kan ha fått 
tanker de trenger å få snakket om. De 

må også få vite hva slags hjelp de kan få 
videre utenfor fengselet. 
 
- Samlingen er for de som ikke har blitt 
løslatt eller overført til annet fengsel. 
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ERFARINGER FRA BEVISSTGJØRINGSKURS

Kristiansand fengsel, Solholmen overgangsbolig og helseavdelingen i fengselet
(Samfunnsmedisinsk enhet, Kristiansand kommune) opplever ofte at innsatte 
bagatelliserer cannabisbruk. En holdning man kan se, er at de innsatte ønsker å slutte 
med tyngre stoffer, men vil fortsette med cannabis.
 
”Hasj er det første vi begynner med og det siste vi slutter med “. 
         Sitat fra deltaker
 
Alle deltakerne har vært mannlig innsatte. Alder har vært fra begynnelsen av 20-årene 
til opp mot 50-årene.  
 
Vi bruker samme informasjonsmateriell, plakater og visittkort som ellers i de ulike 
tiltak i Hasjavvenning Kristiansand. Deltakerne har ofte sett plakatene tidligere, 
for eksempel på helsestasjon for ungdom og videregående skoler, møtesteder for 
ungdom og legekontorer. Det er et kjent tiltak for de innsatte. 
 
Erfaring så langt viser at alder på deltakerne spiller liten rolle. Stor aldersforskjell 
kan imidlertid være positivt på grunn av erfaring, og at deltakerne da kan utfordre 
hverandre. Det er godt kjent at i fengselspopulasjon er det innsatte med person-
lighetsforstyrrelse. Det gir instruktørene ett ekstra ansvar, og det er viktig å være 
observant på dette slik at de ikke får ett for stort spillerom i gjennomføringen av 
kurset. Alle deltakere har vært ubetinget positive etter kurset og vi har fått gode 
tilbakemeldinger. En av deltagerne skriver på evalueringsskjema i slutten av kurset:
 
“Store muligheter for gode diskusjoner og rom for meningsutveksling. Motiverende til 
å fortsette påbegynt rusfritt liv”. 

Det er ofte blandingsmisbrukere og til dels tungt belastede rusmisbrukere vi har 
hatt på kurset. På bakgrunn av dette, er det naturlig at det også samtales om andre 
rusmidler. 
 
Tilbakemeldinger fra deltakerne:

• Nyttig informasjon. Sosialt og lærerikt.

• Bra avbrekk.

• Ok med gruppe. 

• Positivt å få luftet ting.

• Positivt med meditasjon.

• Ønsker seg en perm med all informasjonen, slik at de kan lese utenom   
 samlingene og etter kurset.
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 Rapporter

Cannabis blir den 
bestevennen du mister, 
liksom. 
   Kursdeltaker

“
“
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For å videreutvikle tiltakene våre og bli bedre på det vi gjør, er det viktig 
at det skrives rapporter etter hvert gjennomført tiltak. Rapportene er i tillegg en 
kvalitetssikring for deltakere som trenger ettervern.  
 
Rapportene skal inneholde:

• Oversikt over deltakere; alder og kjønn.

• Instruktør.

• Gjennomføring og utfordringer.

• Russituasjonen ved tiltakets slutt.

• Videre oppfølging.

• Instruktørenes erfaringer.
 
En rapport er objektiv og skal ikke inneholde jeg eller vi. Rapporten skal kun skildre 
fakta og fortelle hva som har skjedd. En rapport skal inneholde det som er nødvendig. 
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RAPPORT

Navn:

Fødselsdato:

Tiltak:

Startdato:

Avslutningsdato:

Instruktør: 

Antall samtaler:

Massasje (ja/nei, antall ganger)?

Akupunktur (ja/nei, antall ganger)?

Hvordan har tiltaket fungert (oppmøte, respons, diskusjoner osv)? 
 
 
 
 
 

Oppfølging etter endt tiltak (hva / hvem) 
 
 
 
 
 

Annet? 
 
 
 
 

Hasjfri etter endt tiltak? (ja/nei)

Evalueringsskjema utfylt? (ja/nei)

Vil deltaker kontaktes for etterundersøkelse? (ja/nei)

Kr. sand …. /…. – 20 

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Signatur instruktør
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Ettervern

Livet er på pause 
med cannabis.
	 	 	 	 Kursdeltaker

“
“
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Erfaringer tilsier at mange trenger mer hjelp etter endt tiltak, enten tiltaket er 
fullført eller ikke. Det kan være at deltakerne har fortsatt utfordringer i forhold til rus, 
psykiske utfordringer, problematiske familieforhold, økonomiske problemer osv. 
 
Vi skal se til at deltakerne får ettervern, hvis de selv ønsker dette.  Det vil si at det 
henvises til andre instanser som kan gi den nødvendige hjelp.  
 
Eksempler på instanser det kan henvises til:

• Avdeling for rus - og avhengighetsbehandling.

• Enhet for sosiale og forebyggende tjenester.

• Fastlege.

• Abup.

• Voksenpsykiatrien.

• Familiesenter.

• Psykiatrisk sykepleier.

• Nav.

• Oppfølgingstjenesten i videregående skole.

• Barneverntjenesten.

• Skolehelsetjenesten.

Det vil være ulike instanser i de ulike kommuner og innenfor 2.linjetjenesten som ikke 
er nevnt ovenfor her. Det er viktig at instruktøre kjenner til hvilke slags tilbud som kan 
gis.  
 
I flere av sakene har også instruktører deltatt i ansvarsgrupper for å se til at ettervern 
er på plass etter endt tiltak. 
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Vedlegg

Begynner å få 
bedre tanker om 
meg selv.

Kursdeltaker

“

“
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VEDLEGG 1 

HENVENDELSER - HASJAVVENNING KRISTIANSAND

Mottatt av: Dato:

Henvendelse fra:

Hva gjelder det: 

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Hva ble bestemt videre og hvem er ansvarlig for at det blir gjort? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dato: ….….….….….…

Underskrift av mottaker:….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…



142

VEDLEGG 2 

EVALUERINGSSKJEMA

Dato:

Navn:

Hvilket tiltak:

 
 
 

Hvordan har du opplevd tiltaket?

 
 
 
 
 
 
 

Positive og negative erfaringer?

 
 
 
 
 
 
 

Hva kunne vært gjort annerledes? 

 
 
 
 
 
 
 

Noe du savnet?
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VEDLEGG 3 

SITATER TIL DISKUSJON

• Alle kan være redd for livet, men vi velger bare ulike løsninger.

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

• 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

• Rusen har bare ødelagt for meg med tanke på å nå mine mål.

• Jeg ønsker å slutte og røyke hasj for å få nye venner, for å bli akseptert og for å  
 bli klar i hodet.

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

• Når du røyker hasj tenker du: Det går en buss i morgen.

• Alt det positive blir negativt etter hvert.

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

De neste sitatene er hentet fra ”Så ble det vel litt for mye kos”, cannabis: prosesser 
knyttet til problematisk bruk, avvenning og normalisering. Av Robert Sannes, det 
juridiske fakultet, universitetet i Oslo, 2009.

Om starten
”Det var i ganske ung alder, jeg tror jeg var fjorten når jeg første gang prøvde, og så 
synes jeg ikke det var så veldig da, men så prøvde jeg en gang til, og så en gang til.  
Og så var det en gang her og en gang der, og så plutselig ble det at jeg røykte nesten 
hver dag”.

Om å slutte
”Det har gått opp for meg liksom, at det er ikke noe sport å drive med. Det er ikke noe. 
Jeg vil heller trene og være aktiv og sunn og sånne ting enn å sitte på ræva hele livet og 
røyke. Det er jo ikke akkurat noe…Det er sånne ting som jeg får: hvorfor trener du ikke 
eller jobb heller og tjen penger…”.
 
”De andre gangene så slutta jeg på grunn av at andre sa til meg at nå bør du slutte”.
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”En gang så veide jeg opp med å drikke meg dritings oftere eller andre rusmidler. 
Andre ganger så tvang jeg meg egentlig helt uten å skjønne hvorfor, ble så veldig 
rastløs og forbanna, egentlig helt uten å skjønne hvorfor. Så var det egentlig bare 
viljestyrke og prøve å holde meg og finne på noe annet”.
 
”…sånn som jeg har røyka de syv, nesten åtte år, der du ikke er vant til å legge deg 
uten røyk, og da…skal dritten ut av kroppen. Så det var vel egentlig da jeg så hvor mye 
dritt jeg egentlig hadde inni meg. Så mye --- jeg våknet kliss blaut, ikke sant? Det kan 
hende jeg har tatt to-tre dusjer i løpet av en natt liksom. Det er ikke mye behagelig 
det”.

Om effekten
”…etter hvert så blir du på en måte deg sjølv med å røyke for hvis ikke så blir du bare 
en rastløs og stressa, forbanna person”.
 
”Jeg kunne ikke rekke noe liksom, ikke nå banken klokka tre liksom”.

Om vennskap
”...så fant jeg nye…andre venner som jeg begynte å gå sammen med da, som jeg 
begynte å gå sammen med for å røyke mer. Og så utvikla det seg egentlig bare til at de 
vennene fra barndommen begynte jeg å gå veldig mye mindre å gå sammen med, da 
jeg gikk med de andre som røyka”.
 
”Jeg ser på de som gode venner. De jeg kan snakke med. De vennene som utnytta meg 
for å få tak i noe å røyke, de er jo ikke venner så jeg slutta å være sammen med de…”.
 
”Sånn som jeg har fått mange venner etter at jeg begynte å røyke hasj for eksempel. 
Du får jo hasjvenner. Det er ikke venner, men hasjvenner”.
 
”Når du røyker hasj, la oss si at du begynner å røyke hasj i år 2000, ikke sant? Og 
så røyker du fram til 2008, som meg. Mitt hue står framdeles på 2000. Skjønner du? 
Utviklingen stopper, hodet mitt står fortsatt på år 2000, det går ikke videre. Så må 
du liksom helt ned på 2000 igjen og bygge meg opp til 2008, om du skjønner hva jeg 
mener”.
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VEDLEGG 4 

ALVORLIGHETSGRAD AV AVHENGIGHETSSKALA (SDS)

Aldri/
nesten 
aldri

Noen 
ganger

Ofte Alltid/ 
nesten 
alltid

Tror du at ditt forbruk av cannabis er 
ute av kontroll?

Gjorde/gjør tanken på at du gikk/går 
glipp av en mulighet til å røyke hasj 
deg engstelig eller bekymret?

Var du/er du bekymret over ditt 
forbruk av hasj?

Skulle du ønske at du kunne slutte 
med hasj?

Ikke  
vanskelig

Ganske 
vanskelig

Veldig 
vanskelig

Uover- 
kommelig

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

SCL-25

Navn: Dato:

Hvordan har du det?

Nedenfor finner du en oppstilling av plager og problemer som man har av og til. 
Angi hvor mye hvert enkelt problem har plaget deg eller vært til besvært  
i løpet 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.    

(sett ring rundt tallet) Ikke 
i det  
hele tatt

Litt En god 
del

Svært  
mye  

1. Plutselig skremt uten grunn. 1  2  3  4

2. Føler du deg engstelig. 1  2  3  4

3. Føler du deg svimmel eller kraftløs. 1 2 3 4

4. Nervøs eller urolig. 1 2 3 4

5. Hjertebank. 1 2 3 4

6. Skjelving. 1 2 3 4

7. Føler deg anspent eller opphisset. 1 2 3 4

8. Hodepine. 1 2 3 4

9. Anfall av redsel eller panikk 1 2 3 4

10. Rastløshet, kan ikke sitte rolig 1 2 3 4

11. Føler deg slapp og uten energi. 1 2 3 4

12. Anklager deg selv for ting. 1 2 3 4

13. Har lett for å gråte. 1 2 3 4

14. Tap av seksuell interesse/opplevelse. 1 2 3 4

15. Dårlig appetitt. 1 2 3 4

16. Vanskelig for å sove. 1 2 3 4

17. Følelse av håpløshet med tanke på framtiden 1 2 3 4

18. Føler deg nedfor. 1 2 3 4

19. Føler deg ensom. 1 2 3 4

20. Har tanker om å ta ditt eget liv. 1 2 3 4

21. Følelse av å være fanget. 1 2 3 4

22. Bekymrer deg for mye. 1 2 3 4

23. Føler ikke interesse for noe. 1 2 3 4

24. Føler at alt krever stor anstrengelse. 1 2 3 4

25. Føler at du ikke er noe verd. 1 2 3 4
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VEDLEGG 6 

BEHAVIOR CHECKLIST DIARY (BCD)

Navn:
Dato:

Merk av om du har eller ikke har opplevd disse symptomene og marker hvor 
alvorlige de var siste gang du stoppet å røke hasj.

ingen mild moderat alvorlig

1) Skjelving 0 1 2 3

2) Nedtrykt 0 1 2 3

3) Nedsatt appetitt 0 1 2 3

4) Kvalme 0 1 2 3

5) Irritabel 0 1 2 3

6) Søvnproblemer 0 1 2 3

7) Svette 0 1 2 3

8) Sug etter hasj 0 1 2 3

9) Rastløshet 0 1 2 3

10) Nervøs/engstelig 0 1 2 3

11) Økt aggresjon 0 1 2 3

12) Hodepine 0 1 2 3

13) Magesmerter 0 1 2 3

14)Merkelige/ ville drømmer 0 1 2 3

15) Økt sinne 0 1 2 3

16) Andre (liste)

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Sum

Ref: Vandrey, R., Budney, A.J., Kamon, J.L., Stanger, C. (2005). Cannabis withdrawal in adolescent treatment seekers. Drug and Alcohol Dependence, 78, 
205 – 210.
Budney, A. J., Moore, B. A, Vandrey, R.G.,& Huges, J.R. (2003). The time course and significance of cannabis withdrawl. Journal of Abnormal Psychology, 
112(3), 393-402.
Budney, A. J, Huges; J. R., Moore, B.A., Novy, P. L. (2001). marijuana abstinence effects in marijuana smokers maintained in their home environment. 
Arch Gen Psychiatry, 58: 917-924
Budney, A. J., Novy, P.L., Hughes, J. R. (i999). marijuana withdrawal among adults seeking treatment for marijuana dependence. Addiction, 94: 
1311-1322.
Oversatt av Øistein Kristensen etter tillatelse fra Budney og vandrey 2005
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VEDLEGG 7 

VAS - VISUELL ANALOG SKALA

Dato: Navn:

1. Bruk av cannabis siste uke 
(sett et kryss på streken for det som passer for deg på  skalaen):

Ingen bruk  Daglig massiv bruk

2. Bruk av alkohol siste uke  
(sett et kryss på streken for det som passer for deg på  skalaen):

Ingen bruk  Daglig massiv bruk

3. Bruk av andre rusmidler siste uke  
(sett et kryss på streken for det som passer for deg på skalaen):

Ingen bruk  Daglig massiv bruk 

4.Bruk av nikotin siste uke (sett et kryss på streken for det som passer for deg på skalaen): 

Ingen bruk Daglig massiv bruk

5. Hvis du tenker på den siste uken, inkludert dagen i dag, hjelp oss å forstå hvordan du 
har hatt det ved å vurdere disse områdene i livet ditt 1: 

Personlig (hvordan du har det med deg selv): 
 
Dårlig  Bra

Mellommenneskelig (nære relasjoner som familie, partner): 
 
Dårlig  Bra

I sosial fungering (arbeid, skole, venner): 
 
Dårlig  Bra

Generelt (generell opplevelse av hvordan du har det): 
 
Dårlig  Bra

6. Totalt sett, hvor fornøyd er du med livet ditt slik det er nå?

Dårlig  Bra

1 Punkt 3, ORS ©, 2000, Miller Sd, Duncan BL, www.talkingcure.com. norsk versjon Morten Anker. 
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VEDLEGG 8 

OAS (OPPLEVELSE AV SAMMENHENG).

Her er noen spørsmål om forskjellige områder av livet. For alle spørsmålene 
svarer du på en skala fra 1 til 7, der ytterverdiene er forklart for hvert spørsmål, og 
svaralternativ 4 er midt i mellom. Du angir et svar på skalaen som du synes passer 
for deg akkurat NÅ. Sett et kryss over tallet. 

1. Opplever du at de mennesker du snakker med, ikke forstår deg?

Har aldri den følelsen                               
   1      2      3      4      5      6      7

Har alltid den 
følelsen

2. Når du blir nødt til å samarbeide med andre, føler du da….

At tingene helt sikkert 
ikke blir gjort

                              
   1      2      3      4      5      6      7

At tingene helt 
sikkert blir gjort 

3. Tenk på de mennesker du er i daglig kontakt med, bortsett fra dine aller nærmeste. 
Hvor godt kjenner du de fleste av dem?

Du ser på dem som 
fremmede

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Du kjenner dem 
virkelig godt

4. Opplever du at du er likegyldig med det som skjer omkring deg?

Svært sjelden / aldri                               
   1      2      3      4      5      6      7

Ofte

5. Har det hendt at du er blitt overrasket over oppførselen til personer du trodde du kjente 
godt?

Det har aldri skjedd                               
   1      2      3      4      5      6      7

Det har skjedd ofte

6. Har det hendt at mennesker du stolte på har skuffet deg?

Det har aldri skjedd                               
   1      2      3      4      5      6      7

Det har skjedd ofte
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7. Livet er:

Helt igjennom 
interessant

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Helt igjennom 
rutine

8. Inntil nå har livet ditt:

Helt savnet mål og 
mening

                              
   1      2      3      4      5      6      7

I det store og det 
hele hatt både mål 
og mening

9. Føler du deg urettferdig behandlet?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

10. De siste 10 årene har ditt liv vært:

Fullt av forandringer 
uten at du visste hva 
som ville skje i neste 
øyeblikk

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Helt forutsigbart 
uten overraskende 
forandringer

11. Det meste av det du vil gjøre i fremtiden vil sannsynligvis være

Helt fasinerende                               
   1      2      3      4      5      6      7

Helt dødskjedelig

12. Hvor ofte har du en følelse av at du er i en uvant situasjon og ikke vet hva du skal 
gjøre?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

13. Hvilken beskrivelse passer best på livet ditt?

Der er alltid mulig å 
finne en løsning på livets 
vanskeligheter

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Der finnes ingen 
løsning på livets 
vanskeligheter

14. Når du tenker på livet ditt, skjer det ofte at du:

Føler hvor godt det er å 
være i live

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Spør deg selv 
hvorfor du 
overhodet eksisterer
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15. Når du står overfor et vanskelig problem, er løsningen:

Alltid forvirrende og 
vanskelig å finne

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Alltid fullstendig klar

16. Er din hverdag en kilde til..

Glede og dyp 
tilfredsstillelse

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Smerte og 
kjedsomhet

17. I fremtiden vil livet ditt være:

Fullt av forandringer 
uten at du visste hva 
som ville skje i neste 
øyeblikk

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Fullstendig 
sammenhengende 
og klart

18. Når det skjer noe ubehagelig, har du da for vane å…

La det plage deg om og 
om igjen

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Si “det var det” og 
komme deg videre?

19. Har du veldig motstridende tanke og følelser?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

20. Når du gjør noe som får deg til å føle deg vel til mote..

Kommer du helt sikkert 
til å fortsette å ha det 
slik

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Kommer det helt 
sikkert noe som 
ødelegger det

21. Hender det at du har følelser som du helst ikke vil kjenne på?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

22. Når du forestiller deg livet ditt I fremtiden så er det…

Helt uten mål og 
mening

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Fullt av mål og 
mening
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23. Tror du at det i fremtiden alltid vil være mennesker som du kan stole på?

Det er du helt sikker på                               
   1      2      3      4      5      6      7

Det tviler du på

24. Hender det at du har en følelse av at du ikke vet hva som holder på å skje?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

25. Selv mennesker med en sterk personlighet føler seg av og til mislykket. Hvor ofte har 
du følt deg slik?

Aldri                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært ofte

26. Når noe har hendt, har du vanligvis sett at du har..

Over- eller undervurdert 
betydningen av det

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Sett saken som den 
egentlig er

27. Når du tenker på vanskeligheter som du kanskje kommer til å møte i viktige områder 
av livet ditt, har du da en følelse av at…

Du alltid vil overvinne 
vanskelighetene

                              
   1      2      3      4      5      6      7

Du kommer ikke 
til å overvinne 
vanskelighetene

28. Hvor ofte føler du at det du foretar deg i din hverdag er uten mening

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri

29. Hvor ofte har du følelser som du ikke er sikker på at du kan kontrollere?

Svært ofte                               
   1      2      3      4      5      6      7

Svært sjelden / aldri
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VEDLEGG 9 

SAMTALEPLAN
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VEDLEGG 10 

TIPS VED URO

• Vær i bevegelse. Gå tur. Løpe. Sykle. Hoppe tau. Leke. Svømme. Bade. Dusje.
• Høre på musikk. Synge.
• Finn et rolig sted og slapp av der.
• Se på noe vakkert.
• Lese. Male. Tegne.
• Være sammen med noen du liker.
• Ligg på rygg i gresset og se på himmelen. Tenk på et godt minne.
• Hente fram gode bilder på ting du har gjort, mennesker du er glad i.
• Slipp det du holder på med, skift sted, skift tempo, vær i bevegelse.
• Ring en venn.
• Fortell deg selv: ”En dag om gangen. Et skritt om gangen. Dette klarer jeg”.
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VEDLEGG 11 

TIPS FOR SØVNLØSHET

• Du må ikke sove om dagen.
• Minst en halv time i frisk luft og dagslys daglig.
• Rent sengetøy.
• Stå opp omtrent til samme tid hver dag. Jevn døgnrytme.
• Redusere aktiviteten om kvelden.
• Høre rolig musikk.
• Ikke store måltider rett før leggetid.
• Varm melk.
• Hent fram et godt sted i tankene dine.
• Bad med oljer(lavendel).
• Lavendelpose under puta.
• Beroligende te (kamille, anis, fenikkel).
• Ikke kaffe og cola etter klokka 18.00.
• Avspenningsøvelser.
• Innsovingsritualer: Tell sauer. Tving hjernen til å tenke på noe annet.
• Et gammelt yogaknep: Å bøye tærne 12 ganger opp og ned setter kroppen i hvilemodus.
• Autonom trening: Ligg på ryggen.Spenn og slapp av i hver kroppsdel fra tærne 
  og oppover.
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VEDLEGG 12 

UTSAGN FRA DELTAKERE

6 uker etter hasjkutt
• Føler meg gladere / ser gladere ut.
• Ser lysere på livet.
• Får positive tilbakemeldinger.
• Hever hodet, ser folk i øynene.
• Mamma er stolt av meg.
• Jeg husker bedre.
• Lettere å konsentrere meg.
• Stolt av meg selv.
• Motivert for skolegang.
• Ser lengre fram i tid.

...!
...:-)

...!?
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VEDLEGG 13 

AVSLAPNINGSØVELSER 

Tenk at du ligger i sand. Kanskje på en deilig strand.
Kjenn solen. 
Kan du høre havet?
Spenn alle musklene. Ansiktet også. 
Hele kroppen. Hardt, hardt. Fra hodet til fot.
Hold.
Og slipp igjen.
Gjør det noen ganger. Hold. Slipp.

Legg merke til avtrykket av kroppen din i sanden.
Du synker mer og mer til rette.
Pust inn og ut.
Rolig.

Send et øye innover.  
Legg merke til hvordan det står til inne i deg akkurat nå når du puster rolig.
Tenk at du puster deg lengre.
Tenk at du puster deg bedre.
Rolig.
Dypt. 
    (Fra ” Sommerfuglkvinnen ” av Judith van der Weele).
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VEDLEGG 14 

LEKSE1

Skriv ned dine drømmer for framtiden. 
Hvordan ønsker du at livet ditt skal se ut om 5 år?
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VEDLEGG 15 

LEKSE 2

Hvis du kunne komme med råd til politikere, helse- og sosialarbeidere og 
foreldre, hva vil du si er det viktigste for å hindre rusmisbruk?
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VEDLEGG 16 

PLAN FOR SITUASJONER MED HØY RISIKO FOR TILBAKEFALL

Hvilke situasjoner er åpenbare risikosituasjoner? 
Steder, situasjoner som gir deg sug etter hasj.

• 
 
• 
 
•

Triggere. Spesielle følelser/hendelser som utløser lysten på å røyke hasj.

•

•

Hvilke situasjoner kan du unngå?

•

•

Hvilke situasjoner er uunngåelige ( for eksempel kjedsomhet, legge seg…)

•

•
 

Hva kan du gjøre?

•

•

 
•



161

VEDLEGG 17 

AVTALE SLUTTDATO

Jeg  …………………………………………………. har fått tilbud om å delta på kommunens 
hasjavvenningskurs/hasjavvenningsprogram og er inneforstått med at jeg skal slutte 
med hasj innen kursstart/programstart for å få best mulig utbytte av tiltaket.

Jeg ønsker derfor å sette min sluttdato til:  …………………………………………………. 

Kristiansand ……………………….

……………………………………..                                     …………………………………………..
Deltaker                                                                         Instruktør
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VEDLEGG 18 

TEKNIKKER FOR MESTRING AV HASJSUG

• Bad, massasje, nakkemassasje, ansiktsmassasje, musikk, 
 avspenningsøvelser.
• Femminuttersregelen:  Hvis du har fått tak i hasj og har lyst til å røyke,
    vent i 5 minutter før du gjør det. I disse minuttene må du tenke på hvorfor   
 du  vil slutte å røyke. Skriv det ned. Fristelsen blir på denne måten mindre.
• Lukk øynene og tenk på alt det positive som skjer når du slutter å røyke   
 hasj.
• Ha din favoritt-CD klar. Sett den på full styrke. Dans!
• Ha bilder av de du bryr deg om framme. Se på disse. 
• Skriv ned en oversikt over hva som gjør deg glad. Ram det inn.
 Sett det synlig. Les det høyt.
• Syng høyt. Hopp tau. Dans. Gjør noe sprøtt og annerledes. 
• Ta en iskald dusj.
• Sykle. Gå. Jogge. Svømme.
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VEDLEGG 19 

OPPSUMMERINGSSKJEMA

Hvorfor røyker jeg hasj?

• 
• 
•  
•

Hvorfor vil jeg slutte å røyke?

• 
• 
•  
•

Triggere

• 
• 
•  
•

Hva er jeg mest redd for ved å slutte med hasj?

• 
• 
•  
•

Hva kan jeg gjøre/ hva hjelper meg?

• 
• 
•  
•

Støttepersoner

• 
• 
•  
•

Mål
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Diplom

_______________________________________________________________________________________________

har deltatt på

_______________________________________________________________________________________________

gjennom hasjavvenning Kristiansand.

Tema:

• Fakta om hasj

• Skadevirkninger av hasj

• Å slutte med hasj, abstinenser, utfordringer, strategier.

• Nettverk

• Jobb/skole/fritid

•Planer for fremtiden

Kristiansand _______

__________________  _________________  _________________       

  Instruktør           Instruktør          Instruktør                 
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Positive sider ved hasj Negative sider ved hasj

VEDLEGG 20



168

Positive sider ved hasj Negative sider ved hasj

VEDLEGG 21
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