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Om rapporten:  
Rapporten er utarbeidet av Madelene Skårdal, Koordinator Hasjavvenning 
Kristiansand. Rapporten gir kortfattet informasjon om våre tiltak og statistikk fra 2014. 
 
Om våre tiltak:  
Kristiansand kommune har arbeidet med hasjavvenning siden 2005. Tiltakene er 
forankret i virksomhetsområde Oppfølgingstjenester og er en del av 
Ungdomstjenesten. Hasjavvenning er et kommunalt lavterskeltilbud som har som mål 
å hjelpe og legge til rette for at ungdommer skal bli kvitt cannabismisbruk samt å 
forebygge at ungdom skal utvikle cannabismisbruk. Det trengs ikke henvisning til 
hasjavvenning og alle tiltak er gratis for ungdommer bosatt i kommunen. Målgruppe 
er ungdommer opp til 30år som vil ha hjelp med å slutte med hasj eller marihuana. Vi 
gir også råd og veiledning til bekymrete pårørende. Vi driver også med undervisning 
av ulike organisasjoner/tjenester og opplæring i bruk av metoden. 
 
Om metoden: 
Hasjavvenning kan tilby ulike kurs og programmer som bygger på en metode utviklet 
av den svenske psykologen Thomas Lundqvist og Dag Ericsson. HAP-metoden tar 
utgangspunkt i de fasene brukeren gjennomgår når brukeren slutter å røyke 
cannabis og teknikker som kompenserer for svikt av kognitive funksjoner. HAP 
bruker teknikker fra motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi med fokus på 
abstinensreaksjoner i slutteprosessen og forebygging av tilbakefall. 
Abstinensreaksjonene er kategorisert i tre faser; den fysiske, den psykiske og den 
sosiale fasen.  
 
Målsettinger med hasjavvenning: 

-  Å hjelpe og legge til rette for at ungdommer skal bli kvitt cannabismisbruk. 
-  Å forebygge at ungdom skal utvikle cannabismisbruk. 
- Økt kunnskap om cannabis blant fagfolk, pårørende og ungdommer. 

 

Stillinger: 
Kristin Holen, Avdelingsleder for Ungdomshelsetjenesten, herunder Hasjavvenning 
Madelene Skårdal, Koordinator Hasjavvenning Kristiansand, 80 % stilling 
Håvard Berge, ansvarlig for ungdom under 18år, 40 % stilling 
Sidsel Strand, 20 % stilling 
 
I tillegg til faste stillinger har vi timelønte instruktører som har tiltak på brukernivå; 
individuelle hasjavvenningsprogram, hasjavvenningskurs i gruppe, 
bevisstgjøringssamtaler og bevisstgjøringskurs i fengselet. I 2014 har det vi hatt 13 
aktive instruktører som har hatt tiltak ulike tiltak knyttet til cannabismisbruk.  
 
Henvendelser: 
Hasjavvenning Kristiansand mottar varierte henvendelser, men de dreier seg i 
hovedsak om forespørsel om hasjavvenning av brukere, ønske om opplæring i 
metoden og undervisning om fakta om cannabis. 
 
Henvendelser fra tjenester/organisasjoner:  
Et av målene med hasjavvenning er kompetanseheving av fagfolk som jobber med 
ungdom og rus både internt i kommunen men også nasjonalt. Hasjavvenning 
Kristiansand tilbyr andre kommuner og andre interesserte undervisning om cannabis 



samt opplæring i bruk av metoden. I 2014 har hasjavvenning fått henvendelser fra 12 
kommuner som ønsker opplæring i bruk av metoden, 9 grunnskoler og videregående 
skoler med ønske om undervisning om cannabis med tilhørende foreldremøter. Vi 
har også mottatt 8 henvendelser fra andre tjenester/instanser i kommunen, 
spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere vedrørende informasjon og 
undervisning av cannabis.  
 
Brukerhenvendelser: 
Hasjavvenning mottar henvendelser vedrørende brukere fra samarbeidspartnere, 
pårørende og brukere. 
Totalt 2014: 112, fordelt på 18 jenter og 94 gutter. 
Antall henvendelser har økt betydelig siden 2013, hvor det ble registrert 76 
brukerhenvendelser. Årsaken til dette er ikke kartlagt. Men det kan sees i 
sammenheng med at tiltaket er blitt mer kjent. Inkludert i antall henvendelser er også 
ungdommer som kommer i kontakt med oss via ungdomskontrakter, alternativ soning 
for ungdom under 18 år, via politiet og kriminalitetsforebyggende team. 
 
Individuelle hasjavvenningsprogram (IHAP): 
Alle som er i tiltak hos hasjavvenning Kristiansand har først hatt minimum 2 
kartleggingssamtaler med oss. I 2014 er det først og fremst Madelene Skårdal og 
Sidsel Strand som har stått ansvarlig for dette. De ungdommene som ikke passer inn 
i våre tiltak har blitt henvist til andre kommunale tjenester eller 
spesialisthelsetjenesten. IHAP består av ca. 15 samtaler over en 2-3 måneders 
periode med samtaler 1-2 ganger/uke. Tiltaket er tilpasset den enkelte men følger 
fasene i metoden. Det legges til rette for å få deltakeren i aktivitet, arbeid og skole 
samt oppfølging etter programmets slutt.  IHAP inkluderer også samarbeidsmøter, 
ansvarsgruppemøter, forberedelser, pårørendearbeid og etterarbeid som 
rapportskriving og oppfølging av brukere til HAP2-studien.  
Totalt 2014: 35, fordelt på 9 jenter og 26 gutter. 
 
Bevisstgjøringssamtaler: 
Bevisstgjøringssamtaler består av 3-4 samtaler hvorav 1 med foresatte eller andre 
pårørende. Samtalene er knyttet opp mot faktakunnskap om cannabis, 
bevisstgjøring, refleksjon og mulighet for endring. Disse samtalene er beregnet for 
ungdommer som enda ikke har utviklet en avhengighet til cannabis men som er i 
risiko. I hovedsak skjer disse samtalene i forbindelse med ungdomskontrakter i 
samarbeid med forebyggende politi, Agder politidistrikt og Barneverntjenesten. 
Håvard Berge har hatt hovedansvar. 
Totalt 2014: 50, fordelt på 6 jenter og 44 gutter. 
 
Pårørendesamtaler: 
Mange ganger er det de pårørende som tar den første kontakten med oss. De søker 
råd og veiledning om hvordan de skal hjelpe sin ungdom ut av cannabismisbruket. 
Hasjavvenning Kristiansand tilbyr pårørende veiledningssamtaler hvor de får råd og 
informasjon om cannabis og våre tiltak samt hvordan de kan støtte/motivere 
ungdommen til å slutte med cannabis. Pårørende blir involvert i alle tiltak til ungdom 
under 18 år. Når ungdommen er over 18 år er dette ikke obligatorisk men det er 
svært ønskelig. I 2014 har vi hatt 4 pårørendesamtaler uten at ungdommen er i tiltak 
hos oss. 
 



Bevisstgjøringskurs i fengselet: 
Bevisstgjøringskurs i fengselet utføres 2 ganger i året blant de innsatte. Kurset går 
over åtte kvelder/ettermiddager gjennom 4 uker, der målet er en bevisstgjøring i 
forhold til eget cannabismisbruk og hvordan det påvirker livet og muligheter for 
endring. Madelene Skårdal er koordineringsansvarlig for disse kursene. Høsten 2014 
ble kurs nr. 13 gjennomført med 7 innsatte. 3 instruktører holder disse kursene.  
 
Intern opplæring/undervisning: 
For å sikre god kvalitet på hasjavvenningsarbeidet er faglig oppdatering innad i 
tjenesten viktig. I 2014 har Hasjavvenning deltatt på flere konferanser/seminarer: Ut 
av tåka konferansen, Dr. Oscar Olsen seminar, Cannabiskonferanse i Danmark 
(DCB), Kjønnskonferanse – rus og kjønnsidentitet, seminar med Thomas Lundquist 
(UiA) samt flere fagdager. Hasjavvenning Kristiansand har også hatt opplæringskurs 
for nye instruktører lokalt i Kristiansand, internundervisning for ansatte ved 
Kristiansand kommune og aktiv deltakelse på Cannabisforum Sør.  
 
Ekstern undervisning/foredrag/undervisning: 
Hasjavvenning Kristiansand tilbyr undervisning og foredrag etter forespørsel fra 
andre tjenester og organisasjoner. I 2014 har hasjavvenning undervist elever ved og 
ansatte ved 9 ungdomsskoler med tilhørende foreldremøter og gitt 
undervisning/informasjon til flere samarbeidspartnere i kommunen.   
 
Ut av tåka-konferansen: 
Cannabiskonferansen «Ut av tåka» ble arrangert av Kristiansand kommune og 
Sørlandet sykehus HF i Kristiansand for 10.året på rad 10-11. februar. Dette ble feiret 
med en Nordisk konferanse med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. 
Konferansen var fordelt på to dager. Første dag var tiltenkt fagfolk som arbeider 
direkte med hasjavvenning eller som ønsker å starte opp tiltak. Andre dag var åpen 
for alle som er interesserte av faget cannabis og rusbehandling. Tema for årets 
konferanse var «Cannabisbehandling og pårørendearbeid». Det ble rekordstort 
deltakerantall begge dager med 126 personer på erfaringsdagen og 365 deltakere på 
konferansedagen. 
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Opplæringskurs i hasjavvenning til andre kommuner:  
Hasjavvenning tilbyr kommuner rundt om i landet 2 dagers opplæringskurs hvor vi 
reiser til den enkelte kommune. Kurset består av en opplæringsdag med tilhørende 
oppfølgingsdag omtrent 3 måneder i etterkant. Programmet kan også tilbys som et 2 
dagers kurs med to påfølgende dager. Opplæringsdag består av undervisning av 
fakta om cannabis med blant annet virkning/skadevirkning, gjennomgang av 
metoden og praktisk veiledning ved oppstart av hasjavvenning. Undervisningen på 
oppfølgingsdagen tar utgangspunkt i den enkelte kommunes behov og inneholder 
blant annet repetisjon av dag 1, men med mer fokus på praktisk gjennomføring av 
samtaler/kurs. 
 
I 2014 har hasjavvenning Kristiansand hatt kurs i følgende kommuner: Setesdal, 
Larvik, Stord, Eidsberg, Tromsø, Kristiansund, Grimstad, Søgne, Songdalen og 
Sandnes kommune. 
 
Henvendelser om opplæring fra andre kommuner og kommuner med videre 
oppfølging i 2015: kommunene i Nord-Trøndelag, Bergen, Sandnes, Søgne og 
Songdalen kommune. 
 
Samarbeid med andre tjenester: 
Hasjavvenning har et tett samarbeid med andre kommunale tjenester innenfor Helse- 
og sosialsektoren og oppvekstsektoren som for eksempel oppfølgingstjenester, 
grunnskoler og barneverntjenesten. Andre samarbeidspartner er for eksempel 
fastleger, NAV, Vest-Agder Fylkeskommune, politi, fengsel, Friomsorgen, 
spesialisthelsetjenesten, Universitetet i Agder og frivillige organisasjoner.  
 
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: 

- Cannabisforum Sør er et fagforum etablert i 2005 som består av en løst 
sammensatt interessegruppe av fagfolk fra 1. og 2. linjetjenesten i 
Agder.  Leder er Helga Tveit, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, 
Sørlandet Sykehus. Møter arrangeres fire ganger i året, hvor hensikten er å 
dele kunnskap og erfaring med hverandre slik at tilbudet til 
cannabismisbrukere styrkes.  

- Nasjonalt forskningsprosjekt HAP2 - samarbeid mellom Hasjavvenning og 
Sørlandet sykehus HF.  

- Årlig arrangeres cannabiskonferansen Ut av tåka som arrangeres i samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og Hasjavvenning. 

- Samarbeid med spesialisthelsetjenesten skjer også på brukernivå i form av 
ansvarsgruppe-/samarbeidsmøter rundt den enkelte brukeren. 

 
Nasjonalt forskningsprosjekt HAP2: 
HAP2- studien er et nasjonalt forskningsprosjekt ledet av forskningsenheten, 
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF som har til 
hensikt å evaluere langtidseffekten av hasjavvenningsprogrammet. Alle brukere som 
deltar i individuelle hasjavvenningsprogram og hasjavvenning i gruppe får tilbud om å 
delta i studien ved oppstart av tiltaket. Deltakelse i studien innebærer oppfølging av 
brukeren 3 mnd. respektive 1 år etter tiltaket er avsluttet. Madelene Skårdal har 
oppfølgingsansvaret av brukere lokalt i Kristiansand.  
 
 



Nasjonalt cannabisnettverk: 
Høsten 2014 ble det nasjonale cannabisnettverket formelt opprettet, men det har 
foreligget kontaktinformasjon til nettverket siden oppstart av Hasjavvenning i 2005. 
Hensikten med nettverket er å utveksle kliniske erfaringer mellom 
behandlere/behandlingstjenester. Erfaringsutveksling skal sammen med metode og 
kompetanseutvikling sikre kvaliteten i behandlingsarbeid. Kontaktperson for 
nettverket er Madelene Skårdal. 
 
Nettsiden http://hasjavvenning.no/ 
Hasjavvenning.no er en nettside beregnet for medlemmer av Nasjonalt 
cannabisnettverk og øvrige personer med interesse for faget. Siden inneholder 
oppdatering av nyheter, forskning, informasjon om nye ting som skjer i nettverket, 
informasjonsskriv mm. Her finnes også opplæringsperm og kontaktinformasjon til 
øvrige kommuner som driver hasjavvenning etter HAP-metoden.  
Ansvarlig redaktør: Madelene Skårdal. 
 
Etterutdanning i cannabismisbruk, Universitetet i Agder: 
I samarbeid med UiA settes det opp videreutdanning i cannabismisbruk 
«Cannabismisbruk – forebygging og behandling» hvert semester ved UiA. Studiet 
formidler kunnskap om cannabis, virkning og skadevirkning, konsekvenser av bruk, 
behandling og forebygging. Hasjavvenning Kristiansand har en fremtredende rolle 
når det gjelder undervisning, veiledning og sensur av eksamensoppgaver. Kurset 
pågår et semester, 5 stp. og har siden oppstart 2011 blitt gjennomført 7 ganger med 
til sammen 224 deltakere.  
Ansvarlig fra UiA: Førsteamanuensis Siri Håvås Haugland 
Ansvarlig fra Hasjavvenning Kristiansand: Håvard Berge.  
 
Media/Profilering: 
Hasjavvenning har ved flere anledninger vært i kontakt med media; blant annet i 
forbindelse med Ut av tåka-konferansen, legaliseringsdebatten og informasjon om 
våre tiltak. 
 
Øvrige aktiviteter: 
Hasjavvenning Kristiansand stiller som sakkyndig i retten vedrørende bruk av 
cannabis. For øvrig har det blitt avholdt en del møtevirksomhet; avdelingsmøter, 
arbeidsgruppemøter, samarbeidsgruppemøter, styringsgruppemøter og 
planleggingsmøter i forbindelse med Ut av tåka-konferansen.  
 

http://hasjavvenning.no/

