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Hasjavvenningsprogrammet (HAP) 

Ut av tåka er et tilbud om hasjavvenning fra Uteseksjonen (Sentrums- og storbyavdelingen i 

Velferdsetaten). Målgruppen er mennesker i alle aldre med cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte 

problemer. Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker, og videre oppfølging 

dersom det er behov for dette.  I tillegg tilbys bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler og samtaler med 

pårørende.  

 

Med hasjavvenning mener vi avvenning fra både hasj og marihuana. Vi tilbyr også hasjavvenning til 

personer i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

 

En annen viktig del av arbeidet er å drive opplæring i metodikken til ansatte i bydeler og etater som jobber 

med ungdom og voksne med cannabisproblematikk.  

Ut av tåka består av et team på 3 fagkonsulenter (Malin Rørendal, Lena Moen og Håvard Haugstvedt). 

Teamet ledes av teamleder Mai Britt Olsen, og får faglig veiledning eksternt av psykiater Per Føyn.  

Faglig og metodisk bakgrunn for tilbudet presenteres ytterligere i rapporten. 

 
HAP-teamet på Uteseksjonen i Oslo, fra venstre Lena Moen, Håvard Haugstvedt og Malin Rørendal. 
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Sammenfatning av årsrapporten 

Uteseksjonen ga tilbud om hasjavvenning til 100 personer i 2014, fordelt på 74 menn og 26 kvinner. Dette 

er økning på 9 personer fra 2013. Rapporten presenterer både utfordringer og problemstillinger ved de 

ulike klientgruppene, samt erfaringer og effekt av tilbudet.  

Vi mottok totalt 220 henvendelser i 2014, der 114 gjaldt klientoppfølginger. Henvendelsene om oppfølging 

kommer fra både den som selv sliter med cannabisavhengighet, samt ulike samarbeidsinstanser. 

Etter ønske fra ansatte i bydelene om en oppsummering av metoden har vi systematisert teori og våre 

egne praksiserfaringer, og sammenfattet disse i «Manual for individuell hasjavvenning». Den er ment å gi 

støtte til fagpersoner som ønsker å gi et tilbud om HAP til sine klienter. Manualen ble lansert 05. november 

2014, med presentasjon av innholdet av forfatterne, kritisk gjennomgang av andre fagpersoner og 

paneldebatt avslutningsvis.   

Høsten 2014 ble det sjette opplæringskurset i hasjavvenning holdt, med kursdeltagere fra tjenester i Oslo 

og Akershus. Kurset ble støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

I rapporten redegjør vi for våre erfaringer med opplæringskursene, og hva som kjennetegner de som 

nyttiggjør seg av kurset og igangsetter egne lokale tilbud om hasjavvenning.  

Det ble gjennomført åtte møter i «cannabisnettverket» i 2014. Dette er et faglig forum for ansatte som 

arbeider med hasjavvenning, eller som skal i gang med dette. Nettverksmøtene består av faglige 

oppdatering og drøfting av kliniske problemstillinger, og drives av fagkonsulentene på Uteseksjonen. 

Hensikten med nettverket er å støtte bydelene i arbeidet deres med hasjavvenning.  

Rapportene tar avslutningsvis kort for seg noen problemstillinger rundt cannabis og traumelidelser, og 

cannabis og dataspill, og kritikk som er rettet mot HAP metodikken.  

 

Teoretisk og metodisk grunnlag for HAP 

Tilbudet som gis er basert på HAP, en spesialisert metode for behandling av cannabisavhengighet utviklet 

av psykolog og professor Thomas Lundqvist. HAP tar utgangspunkt i kombinert bruk av kognitiv terapi og 

psykoedukasjon om cannabis´ effekt under og etter bruk, med fokus på abstinensreaksjoner i 

slutteprosessen. Abstinensreaksjonene er kategorisert i tre faser, der den første er preget av fysisk 

ubehag som svette, søvnproblemer, dårlig matlyst, hodepine og rastløshet. Den andre fasen er 
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kjennetegnet av følelsesmessige plager som angst, irritasjon, ensomhet og nedstemthet. Den siste fasen 

har et sosialt fokus og er preget av temaene fremtid, identitet og sosialt samspill. Metoden er laget for 

individuell poliklinisk behandling. Det er anbefalt at dette kombineres med bruk av motiverende intervju. 

I en Cochrane-review av ulike polikliniske behandlingsmetoder for cannabisavhengighet trekkes kombinert 

bruk av kognitiv terapi og motivational enhancement therapy (MET) over ni sesjoner eller mer frem som 

mest effektivt. MET er en strukturert metode basert på rådgivningsstrategien MI. Tilbudet som gis ved Ut 

av tåka er i tråd med dette. 

Motiverende intervju 

Motiverende intervju (MI) ble i utgangspunktet utviklet som rådgivingsstrategi ovenfor rusavhengige på 80-

tallet, men tas i bruk i dag i møte med et bredt spekter av problemer, blant annet for ulike psykiske lidelser 

og spillproblematikk. MI søker å hente frem indre endringsmotivasjon hos den som eier problemet, i 

motsetning til overtalelsesstrategier og argumenter fra terapeuten. De fem grunnleggende prinsippene i MI 

er; uttrykke empati, utvikle diskrepans hos klienten, rulle med motstand, unngå argumentasjon og støtte 

mestringskompetanse. I nasjonale faglige retningslinjer for behandling av personer med ROP-lidelse er 

kombinert bruk av motiverende intervju og kognitiv terapi anbefalt.  

Kognitiv terapi  

Kognitiv terapi er en strukturert behandlingsform som har vist seg å være effektiv ved en rekke lidelser, 

blant annet angst, depresjon, panikklidelser, tvangslidelser og i tilbakefallsforebyggende arbeid i 

rusbehandling.  Hovedprinsippet i kognitiv terapi er sammenhengen mellom tanker (kognisjonen), følelser 

og handlinger, og har som mål at klienten skal bli bevisst denne sammenhengen. Relasjonen og alliansen 

mellom behandler og klient står sentralt i kognitiv terapi. Viktigheten av dette er grundig behandlet i 

forskning på virksomme faktorer i terapi (Duncan & Sparks, 2008). Kognitiv terapi fremheves som anbefalt 

metode i nasjonale retningslinjer for behandling, for blant annet psykiske lidelser for voksne. 

 

Tilbakefallforebyggende arbeid; bygging av mestring stillit (BAM)  

Bygging av mestringstillit er utviklet av Hallgeir Brumoen, og baserer seg på kognitiv terapi og sosial-

kognitiv teori. I BAM benyttes verktøyet FAK (Foranledning – Atferd- Konsekvens) for å analysere svake 

og sterke øyeblikk ved en vane. Svake øyeblikk kan kort sammenfattes som situasjoner der vanen og 

kreftene i situasjonen personen er i styrer handlingen slik at vanen følges. Sterke øyeblikk er kjennetegnet 

av at personen klarer å overstyre kreftene i situasjonen, og handler ut fra egenbestemte grunner (Brumoen 

2010). Begge fremstilles skjematisk av terapeuten som utforsker klientens opplevelser av situasjonen han 
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var i, hva slags tanker og følelser som dukket opp, hvordan han fulgte eller brøt med vanen, og hvilke 

konsekvenser han opplevde. Metoden brukes for å undersøke både situasjoner med tilbakefall, og 

situasjoner der man klarte overstyre impulsen om å følge rusvanen. 

 

Fagkonsulent Lena Moen i klientsamtale, april 2015. 

Klientoppfølginger 

Klienter i Hasjavvenningsprogrammet (HAP): 100 

Menn: 74 Kvinner: 26 

 

Fordeling i aldersgrupper   

Under 18 18* 

18 – 25 39* 

26 – 35 32 

36 + 11 
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* 11 klienter var mindreårige da de startet i HAP, men ble 18 år i løpet av 2014. Disse er plassert i gruppen 

«under 18». 

Uteseksjonen har i 2014 fulgt opp 100 personer i hasjavvenningsprogrammet (HAP). Av disse var 74 

menn og 26 kvinner. Dette er personer som enten har deltatt i hele HAP på 8 uker eller mer, eller deler av 

HAP, som bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler. I løpet av 2013 ble 91 personer fulgt opp gjennom 

HAP. 

I halvårsrapporten for 2014 ble det gitt mer utdypende beskrivelser av de ulike gruppene, rettet særskilt 

mot kjennetegn og utfordringer.  Dette vil i avsnittet under vies noe oppmerksomhet også i denne 

rapporten. 

De ulike aldersgruppene er kjennetegnet av både generelle og spesifikke utfordringer. Dette dreier seg 

særlig om arbeidet med mindreårige personer, med i utgangspunktet lav motivasjon for endring av 

rusbruk. Denne klientgruppen kommer i stor grad til Uteseksjonen gjennom foreldre eller 

barneverntjenesten. Erfaringsmessig er vi avhengig av å bruke mye tid på å arbeide med spesielt 

motstand og ambivalens. Ved å gi anerkjennelse til klientens subjektivt opplevde positive effekt av 

cannabis, får vi også tilgang til de negativt opplevde effektene. 

Aldersgruppene fra 18-25 kjennetegnes av noe større sosial marginalisering, i den forstand at mange har 

falt utenfor utdanning og arbeid. Dette kommer særlig til syne i oppfølgingen etter tre- fire uker med 

rusfrihet, da de lettere blir oppmerksomme på omgivelsene sine og tidligere nettverk som mange har 

mistet kontakt med. Den eldre klientgruppen består av både langvarige brukere av kun cannabis, men 

også personer som har hatt omfattende bruk av andre rusmidler som «sitter igjen» med cannabis.  

Klientene er i ulike livssituasjoner.  Noen går på skole, er videreutdanning eller jobb, men noen står uten 

noe tilbud eller aktivitet på dagtid. Det er en hovedvekt av menn mellom 18 og 30 år, men antall jenter og 

kvinner har også økt.  Mest brukt blant klientene som kommer til oss er marihuana, og en kombinasjon av 

hasj og marihuana. Bruken blant dem varierer fra et halvt år med sporadisk røyking til daglig bruk over 

flere tiår. 

 

Hvordan går det med klientene som er i HAP? 

Mange klarer å holde seg røykfri etter HAP, men tilbakefall underveis eller etter programmet er vanlig. Det 

er da viktig å jobbe med å analysere tilbakefallet, og få klienten til å reflektere og lære av det. Vi hjelper 

med å se tilbakefallets årsaker, ved å  «spole filmen tilbake» og se prosessen hvor det begynte. Slik kan 

sprekk være en mulighet til å bli sterkere i neste situasjon. Tidligere forsøk klienten har hatt på å slutte kan 
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peke på utfordringer de har opplevd og som er ekstra viktig å ha fokus på når de slutter. Noen deltar i HAP 

og reduserer sin bruk uten å slutte helt, og opplever at de får en bedring i livskvalitet. Andre vet ikke om de 

vil slutte med cannabis for alltid, men kanskje bare ha en «pause» i røykingen sin. Det er da viktig at de 

investerer opptil to måneder med rusfrihet, for å merke endringer. Da har ikke lenger THC (delta 9 

tetrahydro-cannabinol) en like stor og dempende effekt på følelser, energinivå og den kognitive kapasitet.  

Klientene våre sier at de i HAP opplever å bli tatt på alvor og blir møtt på en fordomsfri måte. De kan åpne 

seg og fortelle om seg selv, sitt cannabisbruk og hvordan de har det. De syntes det er uvant, men 

interessant å kunne fortelle åpent om cannabisbruk, både positive og negative sider, og å møtes med 

nysgjerrighet. Flere har erfaring med pekefinger og unnvikende svar om cannabis fra hjelpeapparatet og 

pårørende. De sier at det er viktig at den de snakker med kan mye om cannabis og er fordomsfri. 

 

Forskning på langtidsvirkningene til HAP 

Uteseksjonen bidrar med data inn til forskningsprosjektet «Har hasjavvenningsprogrammet (HAP) langtids 

effekt?». Formålet med forskningsprosjektet er å sammenligne resultatene av HAP individuelt eller i 

gruppe, for å se hva som gir best behandlingsresultat og for å finne langtidseffektene av HAP. Dette gjøres 

ved bruk av standardiserte scoringsskjemaer knyttet til rusbruk, psykisk helse og opplevelse av livskvalitet 

og sammenheng i livet. Scoringen skjer ved inntak, avslutning, etter tre måneder, og etter tolv måneder. 

Det er frivillig for klientene å delta i studien. Forskningsprosjektet koordineres av forskningsavdelingen ved 

avdeling for rus og avhengighetsbehandling på Sørlandet Sykehus. 

 

 

Pårørende  

Pårørende kan være en viktig og avgjørende støtte til klientene våre, men kan både kreve, samt utfordre 

oss faglig. Vi ser at det er svært nyttig å gi både generell informasjon om tilbudet vårt, om cannabis og de 

spesifikke utfordringene som kjennetegner avvenningen, samt gi veiledning i hvordan pårørende kan være 

en støtte for den som er i en slutteprosess.  Vi har hatt flere pårørendesamtaler i 2014 enn i 2013. Vi har 

ikke registrert disse som oppfølgingsklienter. I samtalene har vi jobbet med kommunikasjon i familien, 

grensesetting, ta vare på egne behov for den pårørende, og å gi støtte til den som går gjennom en 

slutteprosess. Vi har også gitt kunnskap om cannabis og hvordan det påvirker hjernen og kognisjon, samt 

annen veiledning.  
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Samarbeid med andre instanser 

Samarbeidet med andre instanser dreier seg både om 1. og 2.linje, kommunale tiltak og 

spesialisthelsetjenesten. Kontakten er kjennetegnet av at disse henviser sine klienter til tilbudet om HAP, 

og vi er i dialog med de i forkant og underveis av oppfølgingen vi gir. Kontakten med 

spesialisthelsetjenesten dreier seg hovedsakelig om at tilbudet vårt etterspørres som supplement til 

allerede eksisterende behandlingstiltak. Fagkonsulentene i HAP deltar jevnlig på ulike samarbeids- og 

ansvarsgruppemøter til klientene. Undervisning om cannabis og metoden blir også gitt til 

samarbeidsinstanser ved forespørsel. 

 

 

LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og cannabi s 

Våre erfaringer med klienter som er i LAR og som vil slutte med cannabis er forskjellige. Vi har best 

erfaring med informasjon og kursvirksomhet til ansatte som jobber med LAR-klienter slik at de kan selv ta 

opp temaet cannabis i møte med dem, at de selv får økt sitt kunnskapsnivå om cannabis og at cannabis 

har blitt mer satt på dagsorden innen LAR-feltet. Vi erfarer at det et er behov for å få økt fokus på cannabis 

i LAR-behandling.  Ansatte i MAR Oslo poliklinikk som har fått kurs i hasjavvenning rapporterer om at de 

mest har brukt elementer av HAP i forbindelse med rusmestringssamtaler ved poliklinikken. Det er også en 

utfordring at klientgruppen de jobber med har lang ruserfaring med tyngre stoffer og at det gjerne er 

blandingsbruk de ønsker å jobbe med, ikke primært cannabis.  I siste halvår av 2014 og begynnelsen av 

2015 har vi økt samarbeidet med MAR poliklinikk og de har tatt flere individuelle HAP- forløp.  

 

Ansatte på Blå kors Rehabiliteringssenter Østråt som har gått på vårt kurs i hasjavvenning, rapporterer om 

en utfordring med LAR-klientene i forhold til urinprøvetaking og cannabis. De opplever at LAR ikke griper 

inn selv om prøvene er positive på cannabis. På institusjonen opplever de at klientenes holdninger til 

opiater og sentralstimulerende er negativ, mens cannabis fortsatt er omgitt av en mildere holdning.  

 

Vi har hatt noen LAR-klienter i oppfølging i HAP på Uteseksjonen. Alle er over 30 år. De har rapportert at 

de har blitt mer bevisst cannabis` påvirkning på følelser og kognisjon, og hvordan cannabis påvirker deres 

fungering i hverdagen. De har blitt mer forberedt på utfordringer som møter dem når de slutter med 

cannabis, og de har opplevd endringer og bedring i fungering når de har sluttet med cannabis. De har 

også fått en større forståelse for, og  merket  at det å slutte med cannabisbruken gir fysisk og psykisk 

ubehag og han være svært utfordrende. Styrken deres har vært at de har tidligere erfaringer med å slutte 
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med andre rusmidler, som de kan bruke når de også slutter med cannabis. De som har brukt buprenorfin 

(subutex og subuxone) har i større grad klart å slutte over tid med cannabis enn de som har gått på 

metadon. 

 

Erfaringer med hasjavvenning på institusjon 

To ansatte på Østråt Rehabiliteringssenter (Blå kors) har fått kurs av oss i HAP. De rapporterer om at 

bevisstgjøringssamtaler med søkere til institusjonen har vist seg å ha god effekt. Flere søkere har klart å 

slutte med cannabis før inntak på Østråt og klart å holde seg rusfri etter inntak grunnet åpenhet i 

samtalene om cannabis. Det å ha kunnskap og ferdigheter om HAP styrker hvordan ansatte snakker om 

cannabis i forvernsamtalene og det ser de ansatte veldig god effekt av. Uteseksjonen har i 2013 og 2014 

fått flere henvendelser fra behandlingsinstitusjoner som har klienter som strever med å slutte med 

cannabis, og som vi har tatt inn til oppfølging. Dette kan tyde på at det å ha et helt konkret verktøy og 

metodikk å jobbe med når det gjelder cannabisproblematikk kan være hensiktsmessig. Videre er det av 

stor betydning å ha spesifikk kunnskap om cannabis som rusmiddel.  

 

Henvendelser 

Alle type henvendelser 

Type henvendelse  Antall  

Oppfølging 114 

Informasjon 43 

Foredrag / opplæring 36 

Rådgivning / veiledning 24 

Totalt antall henvendelser  220 

 

Antall henvendelser i 2014 var 220, og dette er en øking fra 181 i 2013, og 150 i 2012. Økningen kan 

forklares med at tilbudet nå er godt etablert i Oslo, og at vi jevnlig besøker ulike samarbeidsinstanser for å 

informere om tilbudet.  
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Henvendelser om oppfølging fra: 

Barneverntjeneste 15 

Bo- og rehabiliteringsinstitusjoner 7 

Egen henvendelse (fra klienter) 32 

Fastlege 2 

Friomsorgen 5 

Pårørende 17 

Politi 2 

Skole  2 

Sosialtjenesten / NAV 15 

Spesialisthelsetjenesten 11 

Utekontakt 1 

Annet 5 

Totalt  114 

 

Tabellen over viser at 32 personer henvender seg selv for å få hjelp til eget cannabisproblem. Deretter er 

pårørende den største gruppen av de som henvender seg (17) i 2014.  

 

Kunnskapsformidling 

Foredrag og innføringer i tilbudet og metoden 

Kommunale tjenester 7 

Politi / Kriminalomsorgen 4 

Konferanser 4 

Andre tilbud / organisasjoner 3 

Spesialisthelsetjenester 3 

Utdanningsinstitusjoner 2 

Totalt antall  23 

 

I tabellen over er ikke henvendelser fra ansatte som har kontaktet oss for kursing i metodikken og som har 

gått på kurs regnet med.  Målsettingen er å øke eller opprettholde mengden henvendelser om 

klientoppfølginger til HAP-teamet, for å gi hjelp til flere. Vi ønsker også å bidra til at bydelene i Oslo holder 
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fokus på cannabisproblematikk og gir egne tilbud om HAP lokalt. 

 

Erfaringer med kurs og opplæring i hasjavvenningsme todikk 

Samlet siden 2011 har vi arrangert seks kurs i HAP for rundt 140 ansatte i Oslo og Akershus.  En av 

kursrekkene var nasjonal og derfor åpen for ansatte på rusfeltet i hele Norge. Flere ansatte i Utekontakten 

i Bergen deltok blant annet på den nasjonale kursrekken.  

Vi har organisert kursene på den måten at det er to dager med kurs etter hverandre, og deretter er en 

måneds mellomrom mellom de to neste kursdagene. Dette gjøres for at deltakerne skal kunne jobbe med 

HAP underveis og få erfaringer med metodikken. Da kan de ta med seg utfordringer og erfaringer tilbake til 

de siste kursdagene. Kurset er prosessorientert og inneholder gruppearbeid og ferdighetstrening, slik at 

deltakerne skal styrkes i egenarbeidet. Videre er det et bredt fokus i kursrekken slik at cannabis og 

cannabismisbruk blir belyst fra ulike perspektiver som nevrofysiologisk, kognitivt, behandlingsmessig, og et 

sosialt, kulturelt og økonomisk avhengighetsperspektiv. 

 HAP-metodikken og verktøy blir også gjennomgått detaljert. Vi har også hatt med en kort innføring i MI 

(motiverende  intervju) og erfaringer fra bydel Østensjø i å starte opp med HAP. De to første kursdagene 

har vi holdt selv. Da går vi gjennom kunnskap om cannabis og den teoretiske bakgrunn til HAP, og 

hvordan man kan anvende metodikken. Vi har hatt eksterne foredragsholdere med på alle kursrekkene. 

Dette er Thomas Lundqvist (professor ved Rådgivningsbyrån for narkotikafrågor) Thomas Pedersen 

(prosjektleder i bydel Østensjø), og Sveinung Sandberg (professor på Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi). 

Kursdeltakerne scorer høyt på kursdagene og innholdet. De rapporterer om at de har størst nytte av 

ferdighetstrening, eksempler og case, HAP metodikken og konkrete verktøy de kan bruke i møte med 

klientene og i samtaler. Videre rapporterer de om at det er nyttig å høre erfaringer med hvordan komme i 

gang med HAP, samt kunnskap om hvordan cannabis og THC påvirker hjernen. 

De som har størst utbytte av kurset er de som begynner å praktisere HAP arbeidet før, underveis eller rett 

etter kurset og gjør seg erfaringer. Det er derfor viktig med «learning by doing», men også god kursing i 

bunn både på metodikken og om cannabis. En utfordring er at noen av kursdeltakerne ikke har hatt nok tid 

og ressurser til å kunne få jobbe med HAP på sitt arbeidssted. De har da utsatt å begynne å jobbe med 

dette, og dermed aldri kommet helt i gang. Det er også turnover i bydelene, og flere av de som har gått på 

kurs har byttet jobb, tatt permisjon, blitt sykmeldt etc. Dette vil være en kontinuerlig utfordring, men vi 

tenker at en del bytter jobb innen samme arbeidsfelt og kan fortsette å ta i bruk kunnskapen om HAP i sin 
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nye jobb.  Erfaringen er at de ansatte som jobber aktivt med HAP, har fått avklart med ledelsen på sin 

arbeidsplass at de skal jobbe med HAP i tillegg til andre arbeidsoppgaver. De har også tid og ressurser til 

dette. De som praktiserer HAP er også i de bydelene hvor HAP er overordnet prioritert, som for eksempel i 

bydel Østensjø hvor det nå er to hele  prosjektstillinger som jobber med HAP.   

 

Vi har holdt et firedagers i 2014. Kurset var for ansatte i Oslo og Akershus og ble arrangert i samarbeid 

med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi valgte å holde kurset også for ansatte i Akershus ettersom det 

har vært stor pågang fra Akershus om HAP kunnskap.  Grunnet tidligere erfaringer med kursene hvor 

deltakerne ikke alltid har klart å komme i gang med HAP, forpliktet vi deltakerne denne gangen i enda 

større grad enn tidligere. 

Ved kurspåmelding stod det flere vilkår som måtte oppfylles for å få plass, samt at vi ringte rundt til alle 

påmeldte for forsikre oss om at de hadde forstått vilkårene og høre hvordan de tenkte å få til å jobbe med 

HAP på sin arbeidsplass (forankring, tid, ressurser etc). Det stod 18 på venteliste til denne kursrekken, 

som ikke fikk plass. 

 

 

Kursrekke i HAP, Klekken hotell, 22. september 2014. Representant fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Svein Gulbrandsen, deltok på hele kursrekken for å følge opp og knytte kontakter med de 

ansatte fra Akershus som gikk på kurset. Det bygges nå opp et eget cannabisnettverk i Akershus.  
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I 2015 er det sendt ut en undersøkelse til alle som har gått på HAP kurs vi har arrangert. Undersøkelsen er 

laget av Kompetansesenter-Rus Oslo, Uteseksjonen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hensikten er å 

finne ut hvor mange som jobber aktivt med HAP, målgrupper, hvordan det jobbes, og hva de ansatte har 

behov for videre, og for de som ikke jobber med HAP; hvorfor de ikke får jobbet med dette i sitt arbeid. Det 

vil lages en rapport på bakgrunn av svarene, samt også vurderes om det skal holdes nye kurs eller andre 

tiltak som en oppfriskningsdag / fagfordypningsdag til de som har gått på kurs. 

 

Manual for individuell hasjavvenning 

Vi har utarbeidet en manual for individuell hasjavvenning ut fra våre kliniske erfaring med metoden. Den 

inneholder en grunnleggende faglig plattform for arbeidet med HAP, informasjon om cannabis og spesielt 

påvirkning på kognisjon, samt ulike metoder i oppfølgingen. Manualen gir leseren forslag til viktig temaer 

ved hvert klientmøte, og har mange eksempler fra praksis. Den er tiltenkt ansatte som har gått på kurs i 

HAP, jobber med HAP eller skal begynne å jobbe med HAP. Fagpersoner som skal gjennomføre 

bevisstgjøringssamtaler og motivasjonssamtaler med klienter med cannabisproblematikk vil også ha nytte 

av å bruke manualen. Manualen kan fås ved å kontakte Uteseksjonen i Oslo.   

  

Lansering av manual i HAP 

Høsten 2014 arrangerte vi lansering av vår manual i individuell hasjavvenning som er skrevet av Lena 
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Moen, Håvard Haugstvedt og Malin Rørendal. Manualen er basert på erfaringer med arbeid med HAP på 

Uteseksjonen siden 2006, og forskning om behandling, spesielt Thomas Lundqvist sin forskning om HAP. 

Det siste kapittelet i manualen omhandler oppfølging etter HAP. På lanseringsdagen holdt vi et kort 

innlegg om HAP om våre erfaringer med dette arbeidet og gav et innblikk i manualen. Videre spilte vi av 

videointervju med to av klientene (en ung mann og en ung kvinne) som hadde gått i HAP på Uteseksjonen 

og deres erfaringer med dette. Thomas Lundqvist, Thomas Pedersen og Knut Reinås (leder i Forbundet 

Mot Rusgift, FMR)  hadde lest gjennom manualen og kom med tilbakemeldinger i et innlegg hver. Det ble 

også holdt et panel med forfatterne og de som holdt innlegg om manualen på slutten av lanseringsdagen. 

Her kom det mange spennende og engasjerende innspill og spørsmål fra  publikum.  

 

Bilder fra lanseringsdagen, 5. november 2014. 
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Cannabisnettverk  

Det har blitt gjennomført åtte nettverksmøter i 2014. Møtene holdes hovedsakelig månedlig, med noe 

unntak. Antall deltagere på nettverksmøtene har i løpet av høsten 2014 økt betydelig, og antallet pr gang 

er nå rundt 20-25. Deltagerne er fra både Oslo og Akershus, og representeres av fagpersoner og tjenester 

med stort spenn med hensyn til målgruppe. Dette bidrar til spennende fagdiskusjoner og problemstillinger 

på møtene.  

 

Målsettingen med nettverksmøtene er å videreutvikle og integrere den tilegnede kompetansen i HAP som 

hver av deltagerne har etter de fire kursdagene. For å få integrert både metoden og tilbudet i de respektive 

tjenestene ser vi at nettverksmøtene er et svært nyttig møtepunkt for de ansatte.  

 

Flere verktøy og perspektiver 

Vårt fokus er å utvikle og opprettholde kompetanse på hasjavvenning, cannabis, kliniske erfaringer og 

forskning. I 2014 tok to av fagkonsulentene studiet «traumer- forståelse og hjelp» ved høgskolen i Oslo og 

Akershus. Dette er temaer som er relevante i møte med endel klienter med cannabisproblematikk. Flere av 

klientene sliter med traumer, angst, depresjon, PTSD (posttraumatisk stress syndrom)  og 

søvnforstyrrelser. Kunnskap her har økt vår kompetanse ved å bedre forstå rusrelatert atferd ut fra et 

traumeperspektiv.   I HAP kan vi inkludere verktøy og kunnskaper fra traumebehandling. 

Gjenkjennelse av traumesymptomer, og kunnskap om traumatisering er viktig og relevant for behandlere / 

terapeuter som jobber med rus og avhengighet. Da kan vi hjelpe klienten med å regulere følelser i 

avvenningen, og henvise videre til traumebehandling, dersom klienten ønsker det.  Ut fra vår erfaring med 

HAP er det mest hensiktsmessig å jobbe strukturert med avvenningen først. Samtidig bør man, dersom 
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klienten har behov for det, trekke inn øvelser for å stabilisere og regulere følelser underveis. Det å gi 

kunnskap om hva som skjer med kroppen og hjernen under traumatiske hendelser kan være pedagogisk 

viktig for de som sliter med traumelidelser. Om man begynner å jobbe med traumene tidlig i avvenningen 

eller før en klient har sluttet med cannabis, kan en konsekvens være mer rusing for å dempe ubehag og 

vonde følelser. Spesielt kan rusbruken forverres dersom klienten ikke har strategier til å håndtere de vonde 

minnene og følelsene. Det kan være mer hensiktsmessig å jobbe med traumer og vonde minner etter at en 

person har sluttet med cannabis og har vært gjennom avvenningen. For å lese mer om hvordan man kan 

jobbe med mennesker med både cannabisavhengighet og traumelidelser som PTSD, kan man gå inn på 

denne linken og lese fagartikkel til Malin Rørendal om temaet: 

http://fontene.no/fagartikler/doble_byrder__kombinerte_lsninger_282528.html 

 

Link mellom cannabisbruk og dataspill? 

Vi har erfart at en del av klientene som går i HAP spiller eller har spilt mye dataspill, og at det ofte kan 

være en link mellom dataspill og  cannabisrøyking. Noen har også opplevd at dataspillingen har påvirket 

ulike områder i deres liv på en negativ måte (som skole, jobb, søvn, rutiner, det sosiale livet). Forskningen 

viser også en link her.  Rapporten «Uskyldig moro og pengespill» (NOVA, 2010) viser resultater fra 

landsdekkende skolebaserte undersøkelser og viste at høyfrekvent dataspilling er relatert til rusmiddelbruk 

og normbrudd. Både storspillere og de med mange symptomer på dataspillavhengighet røyker oftere, har 

oftere vært tydelig beruset, og har oftere brukt cannabis siste år (Frøyland, Hansen, Sletten, Torgersen & 

Soest, 2010). 1,9 prosent av elevene som ikke har utfordringer med overdreven spilling har brukt cannabis 

i løpet av det siste året, mens 11,1 prosent av storspillerne i ungdomsskolen har gjort tilsvarende 

(Frøyland et. al, 2010). For elever i videregående skole har 5,3 prosent av ikke-spillerne brukt cannabis, 

mens hele 17,4 prosent av storspillerne har gjort tilsvarende. Dette kan tyde på en komorbiditet mellom 

spill og cannabis.  

 

Vi vil i 2015 ha fokus på temaet dataspilling og hvordan man i HAP kan jobbe med å støtte og veilede de 

med problemskapende dataspilling i tillegg til cannabisproblematikken. Vi vil også se nærmere på linken 

eller sammenfallet mellom cannabisbruk og overdreven dataspilling og utforske hvordan dette oppleves for 

klienten selv. En av fagkonsulentene tar videreutdanningen «Spilleavhengighet og problemskapende 

dataspilling» ved Høgskolen i Lillehammer og har fokus på dette temaet.  
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Kritikk mot HAP metodikken 

Det har høsten 2014 blitt rettet noe kritikk fra fagpersoner som Jørgen Bramness (professor, og 

forskningsdirektør for SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning) til det teoretiske grunnlaget for 

HAP. Dette går ut på at lagringen av THC i fettvevet i seg selv ikke fører til den kroniske 

cannabispåvirkningen og svekkelse i de kognitive funksjoner.  

Vi ønsker så nyansert og detaljert kunnskap som mulig om hvordan hjernen påvirkes ved inntak av 

cannabis og hvordan THC virker på kroppen og hjernen akutt og over tid.  På bakgrunn av dette sendte vi 

en forespørsel til Liliana Bachs, avdelingsdirektør ved Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun gav oss en gjennomgang av forskningen på THC og hvordan dette 

påvirker kropp, hjerne og kognisjon. Vi har også hatt mye dialog med Øistein Kristensen (overlege og 

forsker, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus). Han har gitt oss detaljert 

kunnskap om hvordan cannabis påvirker kropp og hjerne.  

Bildet og forskningen her er komplisert, men THC gir effekter over tid. Som ved andre rusmidler påvirker 

THC hjernen og fungering om man har brukt det jevnlig over tid, i lang tid etter at det er ute av kroppen.  

Kronisk cannabisbruk fører til nedregulering av CB1 reseptorene (cannabinoid reseptor 1) og interne 

celleforandringer. Dette får betydning for kognisjonen. THC binder seg til CB1 reseptorer og vil gjennom 

reseptoren påvirke og forandre nerveceller. Ved regelmessig bruk av cannabis blir det varige endringer i 

cellene. Koblingene mellom cellene kan også forandres, slik som ved læring. Når man er motivert og 

gjentar en handling kommer nye koblinger, som for eksempel når man lærer å sykle.  Ettersom 

nedreguleringen av CB1 reseptorene også befinner seg i hippocampus og prefrontal cortex får dette 

betydning for kognisjonen (hukommelse, innlæring, oppmerksomhet) og eksekutivfunksjonen.  

Forskningen viser ulike resultater på varighet av disse endringer. Vi kan kalle endringer (svekkelse i de 

kognitive evner) for THC induserte forandringer, ikke fordi THC er lagret i fettvevet.  Faktorer som er av 

betydning for varighet og kognitive endringer er debutalder (når man begynte å røyke cannabis), mengde 

(hvor mye man røyker) og varighet (antall år med kronisk bruk) (Tveit & Karlsen, 2010).  

Det kom også en kraftig kritikk fra Bjørn Dahl i Dagsavisen den 2.1.2015 under nye meninger, hvor han 

retter kritikk til blant annet Thomas Lundqvist, den kroniske påvirkningen til cannabis, og at HAP kjøres 

gjennom tvangsmidler og ikke frivilling for klientene som går i HAP. I hans innlegg stemmer det meste av 

det han skriver ikke med våre erfaringer og hvordan vi tilbyr hasjavvenning. Det er en overvekt av de som 

går i HAP på Uteseksjonen i Oslo som kommer hit frivillig, og mange søker selv hjelp og tar kontakt på 

eget initiativ. Tilbudet vårt er et frivillig lavterskel tilbud til mennesker i alle aldre som ønsker hjelp til å 

slutte med cannabis, trappe ned på bruken eller ha en lengre pause i cannabisinntak. Mange av 
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menneskene som kommer hit sier at de har savnet et slikt tilbud og er glade for at cannabismisbruk også 

blir tatt på alvor.  Henvendelsene til tilbudet har økt og fortsetter å øke. Tilbudet er et viktig og 

hensiktsmessig tilbud og klientene er fornøyde.  
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