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Hvordan jobber vi med HAP i Oslo? 

 

• Uteseksjonen og bydelene 

• Tilnærming til brukerne 

• Kursing og erfaringer  

• Fagdag om cannabis - brukerperspektiv 

• Syntetiske cannabinoider – brukererfaringer 

• Hva gjør vi nå som er nytt?  

• Bydel St.hanshaugen og bydel Vestre Aker - erfaringer 
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Hasjavvenning i Oslo 

• Team på 3 fagkonsulenter på US 

• Lavterskeltilbud 

• Individuell HAP  

• 2013: 91 personer i oppfølging i HAP på Uteseksjonen (hovedvekt 

mellom 18-24, flest menn) 

• Økning i brukere og henvendelser  

• Kursing og veiledning i HAP-metodikken 

• Dokumentasjon og foredragsvirksomhet 
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Tilnærming og fremgangsmåte 

Anerkjennende og ikke-dømmende 
 

• Anerkjenne brukernes rett til     re 

sin egen oppleve 

• Ikke korrigere, men utforske spesielt 

• hvordan cannabis har vært nyttig. 

• Nysgjerrig og utforskende tilnærming 

• Anerkjenne de positive effekter ved 

    cannabis 

• Spesielt viktig i møte med unge som er 

    under press til å ta imot HAP 
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Kurs 

• Fra 2011-2013: 5 kursrekker. 150 personer. 120 i Oslo. 

• Nasjonal kursrekke høsten 2013 (ansatte fra 9 byer/kommuner). 

 

• Bredt perspektiv, prosessorientert. 

• God scoring. Bruker elementer, økt bevissthet, stor nytte av konkrete 

verktøy, ferdighetstrening, eksempler, case. Bedre på hvordan 

snakke med ungdom og mennesker med cannabisproblematikk, 

ikke-dømmende anerkjennende tilnærming.  

 

• Utfordringer: vanskelig med forankring, utsetter å komme i gang, mye 

arbeidsoppgaver fra før, turnover. 

 

• Neste kursrekke høst 2014: forpliktende veiledningsgruppe.  
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Cannabisnettverk og kurs 
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Hva kjennetegner bydelene som får til å jobbe 

med HAP? 

 
 

• Engasjement 

• Kaster seg ut i det, praktiserer HAP 

• Forankret i ledelsen  

• Tid og ressurser 

• Økonomisk støtte  

• Tilbudet kjent i bydelen 

• Godt samarbeid i hjelpeapparatet i bydelen 

• Eierskap 

• Nettverksmøter 

• Markedsføring 

• Fleksibilitet 
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Fagdag 
 

Hvordan jobbe med mennesker med cannabismisbruk, og kunnskap 

om syntetiske cannabinoider.  

 

• 200 deltakere fra Oslo og Akershus 

• Siste innslag: 4 av brukerne våre i HAP i samtale med Henrik 

Rindom på scenen. Fortalte om livet med og uten cannabis, 

erfaringer med hjelpeapparatet, hvordan hjelpere kan bli bedre…. 

• Utfordrende for brukerne, men økt mestringsfølelse 
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Syntetiske cannabinoider (SC) 
 • Unge gutter 

• Nysgjerrige, allerede ruspåvirket 

• 1-2 brukererfaringer  

• Mye usikkerhet forbundet med rusen.  

• Kraftigere rus enn forventet. Rusen preget av psykisk og fysisk 

ubehag.  

• Generelt: Skepsis og bekymring til SC, med bakgrunn i egne eller 

venners erfaring med det.  
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SC 
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• Dosering er en utfordring 

• Opplevelse av «craving» for de som hadde brukt det mer enn 1-2 ganger 

• Fysiske momenter under rusen: svimmelhet, hjertebank, prikking i hele kroppen, 
nummenhet, svette, redusert motorisk kontroll, blackout. 

• Hoste, kvalme, mageproblemer både under og / eller etter rusen. 

• Psykiske momenter under rusen: hallusinasjoner, paranoia, angst, redsel, 
vrangforestillinger, stress og uro. Etter rusen: angst, stress. 

• Kraftigst ubehag rapportert fra unge brukere (15-17 år) som prøvde første gang. 

 

Hvorfor prøvde ikke alle SC? 

• Ikke naturlig; «syntetisk dritt» «fake hasj» «hasj på blikkboks» 

• Identifiserte seg med det naturlige 

• Uforutsigbart (ruseffekt) 

 

Fortsatt fokus på SC: Funnene i vår rapport styrkes av forskning, samt erfaringer til nye 
brukere vi har spurt. 

  



Uteseksjonen 

Hva er nytt? 

  

Utforsker traumeperspektivet – videreutdanning 

 Flere av våre brukere sliter med traumatisering, angst 

 depresjon, PTSD, søvnforstyrrelser. 

 Forstå rusrelatert atferd (cannabismisbruk) ut fra et 

 traumeperspektiv.  

 

Hundeassistert terapi – pilot 

Aktivitet og strategi i avvenningsfasene 

 

 

 



Uteseksjonen 

Hva er nytt? 

Flere av læringseffektene i dyreassistert terapi kan forenes med  mål og 

temaer i HAP 

 

Nye elektroniske hjelpemidler - App 

 Flere løsninger som kan forsterke hverandre – nå ut bredere og 

  i tråd med vårt lavterskeltilbud  

  

Etterverns-gruppe 



Bydel St.Hanshaugen - Ida Elisabeth Myrene 

 

 
Individuelle løp 
       - Barnevern 

       - Politi 

       - Skole 

       - SaLTo-koordinator (SLT) 

       - Ungdom selv 

 

Urinprøvekontrakt 
      - God «unnskyldning» til å si nei 

      - Opparbeide tillit til foreldre (evnt. Politi, bv, skole o.l.) 

 

Problemspilling og cannabisbruk 

     - Komorbiditet 

      - Utforsker i kartlegging 
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Problemspilling og cannabisbruk 

 
Både storspillere og de med mange symptomer på problemspilling 

røyker oftere, har oftere vært tydelig beruset, og har oftere brukt 

cannabis sist år.  

 

• Ungdomsskole: 

 1,9 % av ikke-spillere har brukt cannabis 

 11,1 % av storspillerne har brukt cannabis 

 

• Videregående skole: 

  5,3 % av ikke-spillerne har brukt cannabis 

 17,4 % av storspillerne har brukt cannabis 

 

      

     NOVA 2010, Uskyldig moro, om pengespill 

                     og dataspill blant norske 

ungdommer 
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30 % av alle problemspillere på ungdomsskolen og 

videregående skole  

    har brukt cannabis i løpet av det siste året. 

 

 Ungdom uten problemspilling: 

 Ungdomsskole:    2,8 % 

 Videregående skole:   9,4 % 
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www.rus-ost.no 
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Bydel Vestre Aker - Synnøve Ringstrøm 
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Facebook 
 

 

Lik Ut av tåka på facebook   
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Uteseksjonen 

Dette kommer i 2014: 
 

• Fagrapport om HAP arbeidet – våre erfaringer hittil 

 

• Manual om HAP for alle som skal jobbe med HAP-metodikken 

 



Uteseksjonen     
 
Besøksadresse: Maridalsveien 3 (Buss nr. 34 og 54. Holdeplass Møllerveien) 

Postadresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo 

Vakttelefon: 913 03 913 

Sentralbord: 23 46 04 40 

E-post: postmottak.us@velferdsetaten.oslo.kommune.no 

Oslo kommune, Velferdsetaten 

 

Facebook: Uteseksjonen Oslo 

www.uteseksjonen.no  
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