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Ut av tåka – Uteseksjonen Oslo 
 

 

Prosjekt fra høsten 2010. Gode erfaringer med arbeid med HAP. 

Fra 2013: fast tilbud med hasjavvenning ved Uteseksjonen i 

Velferdsetaten. 2 nye fagkonsulentstillinger opprettes. 3 personer skal 

jobbe i team med HAP.  

Utfordring: Jobbe like spesialisert som i prosjektet, forankre tiltaket på 

Uteseksjonen, at arbeidet ikke utvannes med tanke på andre 

arbeidsoppgaver. Danne et team, lage prioriteringer, nå ut til flere 

brukere, rekruttere flere brukere fra eget tjenestested.  
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Utvidelse av målgruppen og arbeid 

1. Alder:  

Gi et tilbud til brukere i alle aldre i Oslo  

2. LAR:  

Cannabisbruk er omfattende blant LAR-brukere i Oslo 

3. Andre rusmidler: 

Øke kompetansen rundt nye rusmidler som ”legal highs” og 

anabole steroider 
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Målsetninger 

• Gi et lavterskeltilbud med HAP til brukere i alle aldre 

• Kompetanseheving 

• Integrere hasjavvenning ytterligere på Uteseksjonen og videreutvikle 

tilbudet med hasjavvenning 
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• Cannabisnettverk 

• Brosjyre om syntetiske cannabinoider 

• Statusrapport Ut av tåka – hasjavvenning i Oslo kommune 

• Rapport om syntetiske cannabinoider – hva sier brukerne og hva 
vet vi så langt? 

Status 

http://uteseksjonen.no/document-file9494?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
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Ny rapport 

«Jeg lover deg, 

da jeg røyka den dritten 

der, 

jeg ble helt blæsta i huet.» 

Gutt 20 år. 

«Jeg opplevde 

«craving» allerede 

neste dag, 

fikk vondt i hodet, ble 

slapp og ønsket å røyke 

igjen raskest mulig». 

Gutt 17 år. 
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Profilering 

http://www.velferd.no/velferd-6-2012.4997576-228080.html
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Profilering 

  

Hjelper unge med å 

slutte med hasj –  

NRK 

ØSTLANDSSENDINGEN:  

Flere unge i Oslo får hjelp til å 

slutte med hasj.  

Prøveprosjektet ”Ut av tåka”, 

som tilbyr samtaler og 

oppfølging til dem som vil 

slutte, har hatt en stor økning 

det siste året. 

RUS&SAMFUNN: 

“NÅR TÅKA LETTER” 

 

http://uteseksjonen.no/document-file818?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
http://uteseksjonen.no/document-file818?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
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Status februar 2013 
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Nye opplæringskurs for ansatte i 

Oslo og i Norge 
 

Arrangert av Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Kompetansesenter Rus Oslo og 

Uteseksjonen 

Høsten 2011: Opplæring av 25 ansatte 

Våren 2012: Opplæring av 25 ansatte  

Høsten 2012: Opplæring av 25 ansatte 

Utfordringer: Implementere HAP i bydelene, 

få hver enkelt ansatt til å komme i gang med 

å jobbe med HAP, ha tid og ressurser 
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Bydel Østensjø 

Thomas.pedersen@bos.oslo.kommune.no 

 
• Gruppe, 10 gutter 

• Antall under oppfølging i 2012: 26, 2013: 12 

• Prosjektleder jobber 100% med HAP 

• En kveld i uka på helsestasjon for ungdom 

• Alle som får pålegg om urinprøver fra politiet får vilkår om 3 
samtaler i HAP 

• Fast innlegg på kursrekken om HAP  

• NADA-sertifisering 

• Utfordring: Jobber alene, få flere til å komme i gang med HAP 

 

 

mailto:Thomas.pedersen@bos.oslo.kommune.no
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Bydel Alna 

Agnes.dahm@bal.oslo.kommune.no  

Verner.olsen@bal.oslo.kommune.no  

 

• Foredrag for og samarbeid med ulike instanser i bydelen (foredrag for 

alle som jobber med barn og unge i bydelen og nære 

samarbeidspartnere, fagseminar) 

• Mer aktiv satsing på å spre kunnskap om cannabis og HAP i bydelen 

• NADA-sertifisering 

• Utfordring: Manglende motivasjon hos brukerne, nå ut til de brukerne 

som er motiverte, få brukere til å fullføre HAP, møte opp 
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