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Hvorfor dette prosjektet? 

 Invitasjon til alle som bruker HAP-

modellen til å være med i en nasjonal 

dugnad for å skaffe oss mer kunnskap 



Bakgrunn 

  Drop-out problematikken i skolen 

   

  32% fullfører ikke videregående 

 

  Utenforskapets pris: 7,5 milliarder kr 



Hvorfor dropper de ut? 

• Cannabis = parkeringsdop 

• Cannabis gir ”teflonhjerne” 



Kan noe gjøres? 

God behandlingsmetode 



Finnes gode metoder? 

Hva sier forskningen? 

• SBU-studien (Berglund et al 2001) 

 Konklusjon: Ingen sikker effekt av noen form 
for psykososial behandling er dokumentert 

• Cochrane-studien (Denis C et al 

2008) 
 Konklusjon: Alle  studier viste reduksjon i 

cannabisbruk, men det var svært få som 
sluttet helt. Mer forskning nødvendig 

 



Nyere studier 

Ny svensk kunnskapsoppsummering (Russel Turner 2013) Konklusjonene 
hans var: 

1. Familiebaserte metoder, Motiverende intervju (MI) og kognitiv 
atferdsterapi (CBT) er effektive innen ungdomsbehandling (16-20 år) og 
mer komplekse og dyperegående metoder (som f,eks Multi-Dimensionl 
Family Therapy), er mer effektive i mer komplekse tilfelle, som  når det 
gjelder tyngre stoffmisbruk og/eller psykologiske problemer. 

 

2. Korte, MI-baserte rådgivningsintervensjoner kan være effektive så lenge 
innholdet er skreddersydd for ungdommen og behandleren er godt utdannet 
i MI. 

 

3. Læringsbasert rusbehandling (contingency management) synes ikke å 
være effektivt når det gjelder bedret rusmestring, men kan bidra til bedre 
retensjon i behandlingen. 

 

4. Foreldreprogram kan være effektive for å få ungdom i behandling 



Norsk kunnskapsoppsummering 

2014 (Helsedirektoratets arbeidsgruppe) 

Foreløpig konklusjon: 

Familiebehandling synes å være en 

behandlingsmetode som er velegnet for ungdom 

med rusproblemer. Sammenlignet med andre 

metoder kommer familiebehandling best ut. 

Forskjellen er imidlertid liten. Ettersom kvaliteten 

på studiene er fra lav til moderat, er det ønskelig 

med flere sammenlignende effektstudier av god 

kvalitet. 



Hva med HAP-studier? 

• Ungdomstudien fra MARIA Ungdom, 

Stockholm 2005 

• Anne-Randi Hanssen og Geir Ropstads 

undersøkelse fra Kristiansand 2011 



Ut or dimman ( Petrell et al 2005) 

• Maria Ungdoms cannabisprogram.  Evaluering 

viste at 67% var cannabisfri etter et år. (n=50) 

• Best for dem som hadde med begge foreldre, og 

som begynte etter eget initiativ og hadde godt 

forhold til mor 

• Dårligst for dem som startet tidligst, hadde annet 

misbruk og brukte mye alkohol 



Norsk studie 

   Anne-Randi Hanssen, Geir Ropstad, 

Øistein Kristensen, Thomas Clausen: 

 Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere– 

gjennomføring  og oppfølgingsresultater. 

Sykepleien Forskning 2011;4: 358-74 

 



78 % cannabisfrie ved 

kursslutt 



45-50% fortsatt 

cannabisfrie 

12 måneder senere 



Hvordan 

kan vi måle langtidseffekt? 



Gode felles verktøy 

– Alvorlighetsgrad cannabisbruk (SDS) 

– Psykisk tilleggsproblematikk (SCL-25) 

– Rusmestring cannabis- og annen rusbruk 
(VAS –rus) 

– Livskvalitets- og motivasjonsmål (ORS-
livskvalitet) 

– Opplevelse av sammenheng (OAS/KASAM) 

– I tillegg kommer 
   Inntaksskjema 

   Samtykkeerklæringsskjema  

   Avslutning- og oppfølgingsskjema 

 



Hva skal vi måle? 

• Alvorlighetsgrad cannabisbruk 

• Ruskontroll 

• Psykisk helse 

• Livskvalitet 

• Opplevelse av sammenheng i tilværelsen 

• I skole eller arbeid? 



Hva skal vi finne ut? 

Hvilken metode er mest velegnet og gir best 

resultat 

Individuell HAP? eller 

 Gruppe HAP? 



Gjennomgang av verktøy 

– Alvorlighetsgrad cannabisbruk (SDS) 

– Psykisk tilleggsproblematikk (SCL-25) 

– Ruskontroll cannabis- og annen rusbruk 

(VAS –rus) 

– Livskvalitets- og motivasjonsmål (ORS-

livskvalitet) 

– Opplevelse av sammenheng 

(OAS/KASAM) 

 



Alvorlighetsgrad av avhengighet skala  (SDS) 
De følgende spørsmålene omhandler din bruk av cannabis den siste måneden. 

For hvert av de fem spørsmålene skal du sette en ring rundt det som stemmer best med din oppfattelse av din hasjrøyking den 

siste måneden 

                                                  

      

 

   
• 1. Tror du at ditt forbruk av cannabis er ute av kontroll? Aldri /nesten aldri  (0)   Noen 

ganger  (1 ) Ofte(2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 2. Gjorde/ Gjør tanken på at du gikk/går glipp av en mulighet til å røyke hasj 

deg engstelig eller bekymret? Aldri /nesten aldri (0)    Noen ganger  (1)   Ofte (2)   Alltid/nesten 

alltid  (3) 

• 3. Var du/ Er du bekymret over ditt forbruk av hasj? Aldri /nesten aldri (0)    Noen ganger  

(1)    Ofte (2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 4. Skulle du ønske at du kunne slutte med hasj? Aldri /nesten aldri (0)   Noen ganger  (1)                

Ofte (2)   Alltid/nesten alltid  (3) 

• 5. Hvor vanskelig synes du det er å la være/ slutte  å røyke hasj? 

 Ikke vanskelig (0)      Ganske (1)      Veldig (2)        Uoverkommelig (3) 

                 SDS 

TOTAL   _________ 

 



Mål for psykiske 

tilleggsproblemer 

Symptom Check List (SCL-25) 
 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://theinstituteforsexualmedicine.com/wp-content/uploads/2010/04/leonard_derogatis_201x269.jpg&imgrefurl=http://theinstituteforsexualmedicine.com/board/leonard-derogatis-phd&usg=__45Kw0B9aYGRZwHLg299bO1IXlBw=&h=269&w=201&sz=11&hl=no&start=1&zoom=1&tbnid=fgd3SF071m-DGM:&tbnh=113&tbnw=84&ei=SxGLTri8JtHLsgbMnqSBAg&prev=/search%3Fq%3Dleonard%2Bderogatis%26hl%3Dno%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Symptom Check List (SCL-25) 

• Spørreskjema utviklet av Dr. Leonard Derogatis, 

Harvard University, USA 

• Selvutfyllende eller intervju 

• 25 spørsmål – 4 svaralternativer 

• Måler psykisk symptombelastning 

• Global symptom Index (GSI) + somatisering + 

angst + depresjon 

• Brukes både som screening og for å se på 

endring ved avsluttet kurs og ved oppfølging 

 

 



SCL-25 

• Vurder hvor mye hvert symptom har vært 

til plage eller ulempe for deg de siste 14 

dagene (til og med i dag) 

• Sett ring rundt tallet som passer best.  

• Husk å sette en ring rundt aktuelt tall for 

hver plage/hvert symptom. 

• 1=ikke i det hele tatt    2= litt 

• 3= en god del     4= svært mye 



Symptom Checklist- 25 (SCL-25) 

• 1. Plutselig skremt uten grunn.   1  2  3  4 

2. Føler du deg engstelig.    1  2  3   4 

3. Føler du deg svimmel eller kraftløs.   1  2  3   4 

4. Nervøs eller urolig.    1   2  3  4 

5. Hjertebank.     1  2   3  4 

6. Skjelving.    1  2   3   4 

7. Føler deg anspent eller opphisset.  1   2  3   4 

8. Hodepine.     1   2  3  4 

9. Anfall av redsel eller panikk   1  2  3   4 

10. Rastløshet, kan ikke sitte rolig   1   2  3  4 

11. Føler deg slapp og uten energi.   1  2  3  4 

12. Anklager deg selv for ting.   1   2  3  4 

13. Har lett for å gråte.    1  2  3  4 

14. Tap av seksuell interesse/opplevelse.  1  2  3  4 

15. Dårlig appetitt.    1   2   3   4 

16. Vanskelig for å sove.    1   2  3   4 

17. Følelse av håpløshet mht. framtiden. 1  2  3  4 

18. Føler deg nedfor.    1  2  3   4 

19. Føler deg ensom.   1  2  3   4 

20. Har tanker om å ta ditt eget liv.   1   2  3   4 

21. Følelse av å være fanget.   1   2  3  4 

22. Bekymrer deg for mye.    1   2   3   4 

23. Føler ikke interesse for noe.   1   2   3  4 

24. Føler at alt krever stor anstrengelse.  1   2   3  4 

25. Føler at du ikke er noe verd.  1   2   3  4 

ikke litt veldig mye 



Tolking av SCL-25 

• Screening for psykisk sykdom 

– Global Symptom index > 1,75 tilsier psykiske 

tilleggsymptomer 

– Dersom verdi > 2,0 bør pas. få individuelt 

hasjavvenningskurs 

• Oppfølging 

– SCL-25 gjentas ved avsluttet kurs og ved 

oppfølging – bedring gir fallende verdi 



Mål for ruskontroll 

• VAS-skala 
– Cannabis 

– Nikotin 

– Alkohol 

– Andre rusmidler 

• Skalaen er en tallinje som går fra 0-10, der 
0=ingen bruk og 10=massiv daglig bruk 

• Kursdeltakeren setter en loddrett strek på linja  

• Brukes ved oppstart, avslutning og ved 
oppfølging 





 



OAS (KASAM) 

Opplevelse av sammenheng 

(Antonovsky) 
 

• Fylles ut før oppstart, ved avsluttet kurs og 

ved oppfølging 

• 29 spørsmål 

• 7 delt skala 

• 3 subskalaer 

– Begripelighet (innsikt) 

– Håndterbarhet (handlekraft) 

– Meningsfullhet (meningen med livet) 



Tolking av OAS 

• Total score for friske personer er 140 

(120-160) 

• Dersom totalscore <100 behov for hjelp og 

struktur i hverdagen 

– Score <70 eller >190 bør gi mistanke om at 

spørsmålene ikke er forstått eller uærlige svar 



Tolking av OAS -subskalaer 

• Dersom 

– M er svak, dvs<30 poeng kan det tyde på 
depresjon eller utbrenthet 

• Dersom 

– H er svak, dvs<35 poeng tyder det på at 
personen ikke makter å håndtere livet 

• Dersom 

– B er svak, dvs<35 poeng tyder det på ”svak 
intern locus of control” 



Flytskjema for HAP-2 
Kartleggings-

verktøy 

Uke 0 Uke 8 

Avslutn  

Oppf 3 

md 

Oppf 1 

år 

Inntaksskjema 

Samtykkeerklæringsskjema 
X 

x 
SDS x 
SCL-25 x x x x 
VAS-misbruk x x x x 
ORS-QoL x x x x 
OAS (KASAM) x x x x 
Avslutning og oppfølging- 

skjema 

 

x x x 



Letter tåka? 

Har hasjavvenning etter HAP langtids effekt? 

Blir dere med? 


