
Å starte med hasjavvenning-i 
fremgang og motgang 

-Min oppvåkning, reisen ut av tåka.  

Startet med en hellig overbevisning om at hasj var 
bra for meg…. 

Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj…. 

Fikk tilgang på datamaskin og internett og startet søk 
for å finne gode argumenter for hasjrøyking 

Kom over «En guide til deg som vil slutte med hasj» 

Det ble starten på noe helt nytt…. 

Leste om Hasjavvenningskurs ved Utesekjonen i 
Stavanger og tok kontakt med de. 



10 år siden, nettopp rusfri etter flere år på speed 
og hasj. Intervjuet av avisen Tromsø 6 april 2004 
og lanserte ideen om hasjavvenningskurs i 
Tromsø. 

Hadde selv sluttet å røyke hasj bare for en måned 
siden… Jeg hadde jo sett lyset og var ivrig etter å 
dele mine erfaringer og kunnskap 

26 april 2004 



Nordlys 22/9-2004 
Det første forsøket på å 
starte hasjavvenningskurs 
ble ingen suksess… Det var 
skepsis i hjelpeapparatet til 
at en tidligere misbruker 
skulle komme å «rote i 
deres bed» og fortelle dem 
at de ikke gjorde en god 
nok jobb… 
De som meldte interesse 
var heller ikke i 
målgruppen 



   Cannabisprosjektet tar form 

Jeg starter på videreutdanning i rusproblematikk etter å ha overtalt 
NAV (den gang Aetat) at det  var det rette for meg..  
Her fordyper jeg meg enda mer i cannabisproblematikken og 
skriver både semesteroppgave og hovedoppgave om temaet. 
 
Januar 2006 ( mens jeg studerer) starter jeg opp med 
hasjavvenningskurs for folk i LAR i samarbeid med det kommunale 
LAR- teamet. 
 
Ved hjelp av RIO og Tromsø kommune ved rus og psykiatritjenesten 
sendes en søknad om midler til Cannabisprosjektet februar 2006 
 
Jeg tar også NADA-kurs for å kunne tilby akupunktur til deltagerne, 
og jeg oversetter en behandlingsmanual fra Australia ( NDARC) 
med tre spørreskjemaer.  
  
  

http://www.nada-norge.no/
http://www.nada-norge.no/
http://www.nada-norge.no/
http://www.rio.no/norsk/nyttig_informasjon/publikasjoner/slutte_med_hasj/


Videreutdanning i rusproblematikk 
 

http://rio.no/norsk/nyttig_informasjon/publikasjoner/rusmidler_og_behandling/Cannabis.9UFRDO1-.ips


Utdrag fra søknaden til Helsedirektoratet: 
Et kurs arrangeres i første del av 2006 for en gruppe mennesker 
som er i et LAR-tiltak, med stor suksess. I tillegg til at deltakere 
faktisk slutter å røyke hasj så er det mange andre positive effekter. 
De fleste har redusert sitt forbruk betraktelig, og alle opplever 
positive sosiale effekter, økt selvutvikling og selvsikkerhet.  
Kurset vekker interesse fra flere som trenger hjelp. 
Universitetssykehuset i Tromsø ber om råd og veiledning i forhold til 
hasjrøyking. Sosialmedisinsk senter melder om flere potensielle 
deltakere. Et økende antall ungdommer har behov for hjelp. 
Foreldre ringer og spør om deres ungdommer kan bli med på kurs. 
Folk stopper oss på gata og sier de trenger hjelp. Grupper fra andre 
byer tar kontakt og vil vite og lære mer. De vil gjerne få i gang 
egne kurs på sine hjemsteder. Det er rett og slett veldig mange 
som selv oppfatter sin hasjrøyking som et problem, og mener de 
trenger hjelp for å klare å slutte.  
 
 
Jeg får også besøk av Anne Randi Hansen fra Kristiandsand  



 



Cannabisprosjektet 

Jeg får kontorplass hos Tromsø kommune og starter med 
individuell behandling med utgangspunkt i 
behandlingsmanualen og guiden til Lundqvist. 
 
Samarbeider tett med alle deler av hjelpeapparatet som nå har 
fått øynene opp for hvor viktig hasjavvenning er og hvor lite 
de vet om det….. 
 
Reiser mye rundt å har undervisning og foredrag om hasj og 
skadevirkninger og behandlingsmetoden.  
Det går fortsatt an å bestille undervisning fra meg på rio.no 
 

http://www.rio.no/


 

  

 

Cannabisprosjektets lokaler i Søndre Tollbodgate 7A 

 

 



 

                              Fra nov. 2006 til nov. 2008 

 



Utdrag fra rapporten 

Faktakunnskaper om hasj har vært etterspurt siden prosjektet 
startet opp, og flere kommuner har ønsket undervisning. At det 
finnes tilbud spesielt rettet mot hasj har ført til at brukere som 
ellers ikke har eller har hatt kontakt med hjelpeapparatet har 
henvendt seg til prosjektet for å få hjelp. Prosjektet har også 
vært med på å bevisstgjøre tjenesteyterne på at denne 
problematikken må tas på alvor og det er fortsatt et stort behov 
for denne type behandling.  

Viktige suksessfaktorer i prosjektet har vært; tilgjengelighet, 
tid, trygghet, erfaring og kunnskap. 

Et sitat fra en av brukerne i prosjektet; 

"Det at prosjektleder har både praktisk og teoretisk erfaring er 
en kjempefordel. Det gjør henne mer troverdig. Man blir ikke 
møtt med fordommer når man kommer for å få hjelp"  

 

Rapport og resultater fra prosjektperioden kan du laste ned her 

http://www.rio.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=473


Endring er som en reise.  
Det krever  forberedelser, og jo bedre du forbereder deg        

desto større er sjansen for at du når din destinasjon. 
  

Strategier for endring 



 Cannabisprosjektet har lykkes med å sette fokus på 
problematikken rundt bruk av cannabis.  

 Faktakunnskaper om hasj og presentasjon av 
behandlingsmodellen har vært etterspurt i fagfeltet de siste 
årene. 

 Jeg kan konstatere at det er et stort behov for slik 
kunnskap også blant de som jobber med rusproblematikk 
rundt omkring i landet. 

 At det finnes et tilbud spesielt rettet mot cannabismisbruk 
har ført til at brukere som ellers ikke har eller har hatt 
kontakt med hjelpeapparatet har henvendt seg til prosjektet 
for å få hjelp.  

 Det har også bevisstgjort tjenesteyterne på at denne 
problematikken må tas på alvor. Noe vi ser resultatet av 
her, det gleder meg stort  

 Brukerne selv sier at det at de kan ta direkte kontakt selv 
(uten henvisning) gjør at det er lavere terskel for å be om 
hjelp.  

 



 

  

 



Ikke alltid var jeg like fornøyd 
med medias fokus….. 



Helsedirektoratet er positive  



En liten digresjon…..vi lever i en 
digital verden 

Reduce your use 

 

Smartphone app utvikles 

 

Facebook støttegrupppe 
 

https://reduceyouruse.org.au/sign-up/
https://reduceyouruse.org.au/sign-up/
https://reduceyouruse.org.au/sign-up/
https://reduceyouruse.org.au/sign-up/
https://reduceyouruse.org.au/sign-up/
http://ndarc.med.unsw.edu.au/project/development-smartphone-application-managing-cannabis-use-assess-plan-track-tips-aptt
http://ndarc.med.unsw.edu.au/project/development-smartphone-application-managing-cannabis-use-assess-plan-track-tips-aptt
http://ndarc.med.unsw.edu.au/project/development-smartphone-application-managing-cannabis-use-assess-plan-track-tips-aptt
http://ndarc.med.unsw.edu.au/project/development-smartphone-application-managing-cannabis-use-assess-plan-track-tips-aptt
https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts
https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts
https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts
https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts


Suksess! 

For mange har hasjavvenningen ført til nye og spennende 
ting. Selvtilliten har kommet tilbake og de utvikler seg som 
mennesker, et har vært en fantastisk reise å være med på! 

En av mine siste klienter som jeg fortsatt følger opp, tok 
motet til seg og meldte seg på Norske Talenter etter å ha 
klart å kutte ut hasjen etter tiår i «tåkeheimen» 

Ottar 

http://www.tv2.no/play/underholdning/norsketalenter/ottar-olsen-2009-synger-i-norske-talenter-785495.html


Situasjonen idag 

 Etter tre år med prosjektmidler og flere år som ansatt i 
RIO, måtte jeg avslutte mitt arbeid med hasjavvenning 
for et år siden. RIO fikk jo ikke midler for at jeg skulle 
behandle folk og Tromsø kommune hadde ikke midler til 
å engasjere meg. 

 Jeg får fortsatt henvendelser fra både brukere og 
hjelpeapparatet, men er nødt til å avvise hjelp. Dette er 
beklagelig, og jeg håper Tromsø kommune ser seg råd til 
og er i stand til å fortsette med hasjavvenning i 
fremtiden. (Det legges planer) 

 Gleder meg stort over utviklingen og engasjementet til 
alle de flotte menneskene som driver med 
hasjavvenning i Norge, det hadde jeg aldri trodd skulle 
skje for 10 år siden! 



Legaliseringsbevegelsen blir sterkere 
og motkrefter trengs! 

 https://www.facebook.com/legaliser 

 http://www.minervanett.no/fem-grunner-til-a-legalisere-
cannabis/ 

 http://www.dagbladet.no/2014/02/08/kultur/cannabis/
marihuana/hasj/legalisering/31698216/ 

 http://www.nrk.no/norge/cannabis-legalisering_-
aktuelt_-1.7879800 

 http://www.weed.no/ 
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