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PROSJEKT:  

TIDLIG INTERVENSJON – 

UNGE OG RUS 

 Samarbeid mellom Ringsaker 

kommune og politiet 

 Forankret i SLT styringsgruppe 

 Midler fra Helsedirektoratet over 3 

år, oppstart i 2010 

 Prosjektgruppe med representant 

fra barnevern, NAV, 

ungdomskontakt og politi. 

 



PROSJEKTMÅL: 

 “Forebygge at ungdom i alder opp mot 

24 år, som har debutert med narkotika, 

opprettholder sitt bruk med fare for å 

utvikle avhengighet og varige 

problemer knyttet til rus og 

kriminalitet. Virkemidler skal blant 

annet bestå av tidlig intervensjon, 

tverrprofesjonelt samarbeid og 

individtilpassede, skreddersydde 

tiltak.” 

 



HVEM FÅR OPPFØLGING I 

TIUR? 

 Ungdom som blir tatt av politiet for å bruke 

cannabis (29) 

 Påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet. 

 

 Ungdom som oppsøker oss og sier at de vil 

slutte å røyke cannabis (5) 

 Ungdom hvor foreldre eller andre er bekymret 

for rusbruk og det er ønskelig at de skal følges 

opp i en periode (16) 

 



HVA SLAGS OPPFØLGING FÅR 

DE 
 Kartleggingssamtale 

 Urinprøver hos politiet ( og helsesøster?) 

 Bevistgjøringssamtaler- kunnskap 

 Samarbeid i forhold til skole eller jobb 

 Ansvarsgruppemøter 

 Familiesamtaler 

 Fritidsaktivitet 

 Bo/hybel-trening 

 Sommerjobb 

 Gruppeaktivitet 

 



BEVISTGJØRINGSSAMTALER  

1. samtale 

 Kartlegging   

 Positive og negative sider ved cannabis 

 

Foreldresamtale 

 Kartlegging av hjemmesituasjonen 

 Akutt og kronisk rus 

 De kognitive funksjonene  

 Positive og negative sider ved cannabis 

 Tegn og symptomer 

 Grensesetting 

 Samarbeid videre? 

 



2. samtale 

 Ta utgangspunkt i positive og negative sider ved 

hasjrøyking fra kartleggingssamtalen som 

utgangspunkt for denne samtalen og ha fokus på: 

 Cannabis; påvirkning, helseskader, kognitiv 

påvirkning og gjenkjenning  

  

3. samtale 

 Hvordan har tiden siden forrige samtale vært og 

hvordan kjennes det på kroppen og psyken at du har 

sluttet å røyke cannabis? 

 Hva ønsker du for deg selv nå?  

 Drømmer for framtiden? Og hvordan skal du nå 

disse? 

 Mer hjelp? 

 

 



Avslutningssamtale ved endt kontrakt 

 

 Hvordan er situasjonen nå? 

 Skole/jobb 

 Venner 

 Fritid 

 Familie 

 Rus 

 Helse 

 Veien videre, med eller uten oppfølging? 

 



TORSDAGSGRUPPE. 

Målsetning:  

- Ungdommene skal være rusfri, bli bevisst sine 

muligheter og øve seg på å ta gode valg for seg selv, 

sin helse og sin økonomi. 

 

Deltakere:  

- Mellom 18 og 23 år 

- 4-8 stk 

- Gå på urinprøver og ha rene prøver 

 

Fokus på: 

- Boevne, økonomi, dagtilbud, fritid, venner/nettverk, 

egenomsorg og forhold til legal og illegal rus. 

 



TORSDAGSGRUPPE 



ERFARINGER 

 Økt kunnskap gir økt fokus og vi avdekker mer 

 Vi må tørre å spørre, da får vi svar. 

 For de som er på «utforsker-stadiet» er det nok 

med kort intervensjon i tillegg til urinprøver 

 Foreldreveiledning og informasjon er viktig 

 Skole er viktig samarbeidspart  

 Ensomhet kan føre til «feil» vennevalg 

 Samarbeid på tvers av etater gir en unik 

oversikt over miljøer og mulighet til å 

intervenerer på flere arenaer. 

 



UTFORDRINGER 

 Endringsvilje hos ulike etater. Ny kunnskap gir 

økt fokus og dermed flere arbeidsoppgaver.   

 Økonomi; Kommunens lovpålagte oppgaver går 

foran forebygging. Da blir synliggjøring av 

forebyggingen viktig 

 Prosjektet har ingen tiltaksmidler 

 Samarbeid og engasjement kan være 

personavhengig. 

 Ungdom som selv ikke er bekymret for sin 

egen situasjon gir lav motivasjon til endring.   

 Brukes syntetisk cannabis?   


