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Cannabisavvenning 2011 og 2012 

 

Ved Jane Aastorp Raaden og Lars Tore Andersen 



■ Gjennomført 3 kurs 
 1 kurs høsten 2011 

 2 kurs 2012, vår og høst 

■ Høsten 2012, opplæring i individuell 

cannabisavvenning internt i Team 

Rustjenesten etter mal fra Kristiansand, 

andres og egne erfaringer. 

 

 

 



Tall fra kursene 

■ Totalt antall henvendelser:   42 

■ Antall møtt til første kurskveld:  24 

■ Antall fullført kurs:    16 

■ Antall røykfrie etter endt kurs:  16 

 

Ved telefonkontakt i januar 2013 forteller 5 av 16 
tidligere kursdeltakere som fullførte, at de fremdeles 
er røykfrie (31,25%)  
 

 
 

 



Gjennomføring 

■ Markedesføring via media, brev og informasjon til 
samarbeidspartnere, plakater og visittkort.  

■ Rekruttering/henvendelser gjennom at deltakeren selv 
tar kontakt med Team Rustjenesten eller via 
samarbeidspartnere som NAV, Utekontakten, 
Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP), politi. 

■ Cannabisavvenningskursene blir drevet etter Thomas 
Lundqvist sin modell for cannabisavvenning.  
Vi har også benyttet oss av det Kristiansand har 
utarbeidet og det arbeidet som gjøres i Fredrikstad. 

■ Kurset har en gjennomtenkt strategi for hvordan vi 
samtaler. Motiverende intervju ( MI) og kognitiv terapi ( 
KT) er metoder og teknikker som benyttes. 

 

 



Gjennomføring fort. 

■ Kursledere, 3 ledere per kurs. Bevisst 

valgt å ha med andre aktører enn kun 

ansatte i Team rustjenesten. Team 

rustjenesten ansvarlig for opplæring av 

kursledere. 
 Høsten 2011: SMP og Team rustjenesten  

 Våren 2012: Utekontakten og Team rustjenesten 

 Høsten 2012: Barneverntjenesten og Team rustjenesten 

 

 

 



Gjennomføring fort. 

■ Kurset varer i 7 uker, de første 2 ukene er det 3 kurskvelder, og de 

neste 5 ukene er det 2 kurskvelder per uke. Uke 1 er vi alle tre 

kurslederne tilstede, fra uke 2 går vi over i en turnusplan med 2 

kursledere per kveld. 

Eksempel på kurskveld: 
Kl 16:30 – 17:00 Velkommen og mat, ink. pause 

Kl 17:00 – 17:45 Velvære; nada  

Kl 17:45 – 18:10 Runde 

Kl 18:10 – 18:20 Pause 

Kl 18:20 – 18:45 Oppsummere positive/ negative sider ved cannabis 

Kl 18:45 – 19:30 Tema: abstinenser  

• Akutt og kronisk rus 

Kl 19:30 – 19:50 Hvordan klare seg til over helga?  

• Strategier 

Kl 19:50 – 20:00 Avslutning 

 

Husk VAS og BCD 

 



Erfaring 

• Gruppe sammensetning, og valg av deltakere.  
Ruskarriere, fortid med andre rusmidler?  
Er de basalebehovene tilstede? 

• Vi oppnår best resultat der hvor deltagerne ikke har erfaring 
med bruk av flere rusmidler. 

• Vi har også erfaring at rehabiliteringen går over kortere tid der 
hvor kursdeltagerne har røyka cannabis i kortere tid, ca 1 års 
tid.  

• Utfordringer ved å finne deltakere med rendyrket 
cannabisproblematikk. Samtidig som mange underrapporterer 
bruk av andre rusmidler i kartleggingssamtalen. Det har ført til 
at vi har gitt tilbud om kursdeltakelse til personer som ruser 
seg på andre rusmidler i tillegg til cannabis 

• De kursdeltakerne som er rusfri etter endt kurs er de som har 
liten eller ingen erfaring med andre rusmidler. 



Fremtids mål og ønsker 

■ Team Rustjenesten ønsker 

cannabisavvenningskurs to ganger per år. 

Utfordringen er om det finnes rammer for 

finansiering i kommunen. 

■ Ønske om å tilby kurs for ulike målgrupper 

(Eks. ungdommer under 18 år) 

■ Fortsette med individuell 

cannabisavvenning. 

 

 


