
Cannabisprosjektet  2009-2012 

 
En superkort oppsummering 

Hva har vi fått til – et utdrag? 

Veien videre 
 

Ved Marianne Otterstad 



Cannabisprosjektet 

• Fredrikstad kommune, KoRus Øst + statlig tilskudd via 

Fylkesmannen  

 

• Mål: Prosjektet skal videreutvikle og administrere/gjennomføre 

cannabisavvenningskurs 

 

• Dele kompetanse/metode med andre, internt og eksternt 

 

• Prosjektet har under hele perioden bestått av en 100% stilling i 

tillegg til kursledere som er engasjert i perioder – totalt 1,2 stillinger 

 

 



Hva har vi fått til?  
• Høsten 2009: 1 gruppekurs - ungdom 

• 2010: 2 gruppekurs – ungdom 

• 2011: 2 gruppekurs – ungdom + 3 foreldrekurs 

• 2012: 2 gruppekurs – ungdom + 2 foreldrekurs 

• 2009 – 2012: ca. 10-20 individuelle kurs årlig  

• Totalt 7 ungdomsgrupper (54 personer der 40 har 

gjennomført). 5 foreldregrupper (63 foreldre som berører 

90-100 ungdommer)+ 45-50 personer Individuelt kurs + 

foreldreveiledning 

Målgruppe: 15 – 26 år, både jenter og gutter. Foreldre av kursdeltagere 

+ andre tenåringsforeldre som har ungdom og er bekymret for når det 

kommer til tobakk, alkohol og andre rusmidler (cannabis). 

 



Hva har vi fått til?  
Opplæring/erfaringsutveksling i metoden HAP/cannabisavvenning i kurs: 

• 10 kursledere i gruppekurs 

• 18 kursledere i individuelt kurs 

Opplæring - omfang;  

• Gruppekurs – 3 dagers opplæring over en periode på 4-6 uker 

• Individuelle kurs – 4 x 3 timer + perm med materiale og fagartikler 

Fredrikstad: hvem er kurslederne (faglig bakgrunn); ruskonsulenter, 

helsesøster, lærere, miljøterapeuter, terapeut fra BUP, barnevern, rusbehandling 

og prosjektet.  

Andre kommuner: Sarpsborg, Moss, Trøgstad, Eidsberg, Askim, Skedsmo og 

Hvaler (kommer) 

 

- Alle leser boka Ut av hasjmisbruk og mottar støtte/veiledning underveis dersom ønskelig  

 



Hva har vi fått til?  
• 2011 - Cannabisforum Øst; et faglig nettverk for østfoldkommuner 

som har et særskilt fokus på cannabisproblematikk og driver kurs 

etter HAP-metode eller ønsker å starte opp. Kommuner som 

foreløpig deltar er; Sarpsborg, Moss, Hvaler, Hobøl, Askim, Eidsberg 

og Fredrikstad 

• Vi har flere oppdrag i CFØ; utveksle erfaringer fra egen virksomhet 

og oppdatere oss på ny forskning – dele kunnskap om cannabis.  

• I tillegg arrangere fagseminar med fokus på cannabis for våre 

kolleger i Østfold 

Mai 2012 – «Hvorfor snakke med ungdom om cannabis og hvordan 

gjøre det?» – forelesere var Thomas Lundqvist og Mia Børjesson. 150 

deltagere på seminaret og positive tilbakemeldinger. 

• Forelesning på HiØ – om cannabis og HAPmetode 



Fra prosjekt til fast tiltak 

• Cannabisprosjektet er «skrinlagt» som prosjekt 

• Cannabisavvenningkurs er nå blitt et «fast tiltak» i Fredrikstad 

kommune 

Ny organisering;  

1,2 stilling i et ungdomsteam i avdeling for rus- og psykiatritjenester. 

Stillingen er forbeholdt å jobbe med cannabisavvenning og arrangere 

avvenningskurs. U.teamet består 5,5 stillinger og er nyopprettet.  

 

Teamet skal flytte sammen med avd. for rus og psyk. til nytt Helsehus 

september 2013. Eget kursrom, samlokalisert med leger, psykologer og 

andre nyttige samarbeidspartnere. Stort faglig nettverk og nye 

muligheter 



Veien videre 2013 -   

• 2 ungdomskurs i gruppe året 

• Individuelle kurs for ungdom mellom 14-26 

• Foreldrekurs i grupper 

• Foreldrestøtte og - veiledning 

• Cannabisforum Øst 

• Temakveld om cannabis 

• Utvikling av kurs i tråd med ny forskning 

• Delta i HAP2 undersøkelsen 

• Kompetanseheving 



 

 

 

  En spesiell takk til Kristiansand kommune for den 

inspirasjon, motivasjon og faglig vekst dere har gitt, uten 

dere hadde vi vært oss! Takk til modige Fredrikstad 

kommune og kolleger som velger å delta i og satse 

videre på et fornuftig tiltak! 

…og takk for meg! 

 Marianne Otterstad 

 maot@fredrikstad.kommune.no 

 Mobil: 9935950 
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