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Forord 

Cannabis er det hyppigst brukte illegale rusmidlet i Norge. I Kristiansand så man i 2005 
et behov for å opprette tiltak rettet mot ungdom som bruker cannabis, da en så en 
sammenheng mellom frafall i skole og cannabisbruk. Det ble utarbeidet en manual 
over hasjavvenningstiltak med inspirasjon fra samarbeidspartnere i Sverige. Det har 
siden den gang skjedd mye på forskningsfronten og vi har fått mer erfaring og 
kunnskap om dette arbeidet. Denne manualen er en revidert utgave og inneholder 
flere tiltaksbeskrivelser basert på erfaring, tilbakemeldinger og kunnskap. Vi håper med 
dette mer tilpassede behandlingsforløp. Manualen inneholder ikke en faktadel om 
virkning og skadevirkning som den tidligere utgaven. Vi oppfordrer til bruk av anerkjent 
forskning og litteratur ved formidling av faktakunnskap om cannabis. 
 
Manualen rettes til fagfolk som ønsker å sette i gang tiltak for å hjelpe og støtte 
ungdom og unge voksne ut av cannabisbruk, da mange opplever det vanskelig å slutte 
på egen hånd. Manualen gir først en kort innføring i metoden som baseres på 
fasetenkning, motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi. Deretter presenteres en 
inngående beskrivelse av ulike tiltak og gjennomføring av disse. Vi ønsker hele tiden å 
utvikle oss i forhold til brukernes behov og tilbakemeldinger, og utarbeider derfor 
stadig nye tiltak som vi ser har god effekt.  Vi henter inspirasjon, erfaringer og innspill 
fra andre ansatte som arbeider med hasjavvenning og rusforebygging fra andre 
kommuner, samt fra nettverket i Sverige og Danmark. Men de viktigste innspillene og 
tilbakemeldingene kommer fra brukerne selv. Programmet setter fokus på brukernes 
egne opplevelser og erfaringer, og gjennom individuelle forløp og anerkjennende 
tilnærming utforsker vi motivasjon og muligheter sammen.   
 
Mot slutten av manualen finner du forskjellige skjemaer, tips, råd, bilder med mer som 
fritt kan brukes der du ser det er hensiktsmessig. Vi håper denne manualen gir 
inspirasjon til videre arbeid for å hjelpe ungdommer ut av rusmisbruk og videre 
fremover i livet. Lykke til! 
 
Kristiansand, mars 2019 
Madelene Skårdal og Håvard Berge, Hasjavvenning Kristiansand 
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Oversikt over tiltak 

Individuelt hasjavvenningsprogram  

Ungdom og unge voksne som har behov for hasjavvenning og som ønsker 

individuell oppfølging.  

Gruppebasert hasjavvenningskurs 

Ungdom og unge voksne over 18 år som har behov for hasjavvenning. 

Kortprogram 

Undervisning/informasjon for ungdom i risiko eller for hele klasser, samt 

informasjon til foreldre. 

Bevisstgjøringssamtaler 

Bevisstgjøring av cannabisbruk og konsekvenser, spesielt tilpasset ungdom 

under 18 år. 

Ungdomsprogrammet/familieprogrammet 

Ungdom og unge voksne som har behov for hasjavvenningsprogram og hvor 

det er hensiktsmessig med stor grad av pårørendeinvolvering.  
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Metoden  

Metoden bygger på fasetenking. I samtaler brukes motiverende intervju og elementer 
fra kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi.  
Når en slutter med cannabis gjennomgår man vanligvis 3 faser. Fasene er ikke isolert 
fra hverandre, men griper inn i hverandre.  
 
Den første fasen (fysisk fokus). Fokus på opplevelsen av cannabisbruk, virkning, 
skadevirkning og abstinenssymptomer. Den første fasen varer 10 til 14 dager. I denne 
perioden må man møte klienten tett, støtte og veilede i forhold til eventuelle 
abstinenssymptomer og kognitiv svikt, samt holde motivasjonen oppe. Tilbakefall i 
denne perioden er ofte en flukt fra abstinenssymptomene.   
 
Den andre fasen (psykologisk fokus). Denne fasen varer fra ca. 10 til 21 dager.  Klienten 
kan oppleve følelse av ensomhet og opplevelse av isolasjon. Uten ny tilførsel av 
cannabis kan symptomer som angst, uro og rastløshet øke. Dette fører ofte til at 
klienten fungerer dårligere, noe som er naturlig og vil bli bedre. Følelsesmessige 
svingninger er vanlige. Tilbakefall i denne fasen skyldes ofte at klienten ikke kan 
håndtere de nye følelsene som vokser fram.  

  
Den tredje fasen (psykososialt fokus). Denne fasen har et sosialt preg og er 
fremtidsrettet. Identitetsutviklingen og et nytt liv uten cannabis starter. Hvordan løse 
problemer på en ny måte? Hva er et godt liv nå? Hvordan leve et liv uten rus? Klienten 
er i innledningen av en ny fase i livet og denne er hele tiden i utvikling. Tilbakefall 
skyldes ofte sorg over en tapt del av livet, at klienten har mye å ta igjen. Klienten kan 
ha vansker med å orientere seg til den nye situasjonen og kan mangle strategier for å 
løse hverdagsproblemer. Fokus: Hjelp og støtte klienten på vei tilbake til skole, arbeid 
og fritidsaktiviteter (Lundqvist og Ericsson, 2007).  
 

THC nivå 

 

Figur 1: THC-utskillelse og følelser/angstsymptomer. Den grå kurven viser synking av THC-nivå gjennom 

de ulike fasene. Den grønne kurven viser økning av følelser og angstsymptomer ettersom THC-nivået 

synker. Etter ca. 2 uker nås toppen og synker deretter utover i psykologisk og psykososial fase (Lundqvist 

og Ericsson, 2007). 
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Hovedfokus i møte med brukere  

• Språket skal være konkret. Brukers kognitive funksjoner kan være redusert 
hvilket krever tilpasning ved kommunikasjon og formidling av informasjon.  
 

• Forutsigbarhet. Informer bruker om eventuelle symptomer/abstinenser som 
kan forekomme når en slutter med cannabis. Bruker vil da kunne forutse 
følelsesmessige og kroppslige reaksjoner og forstå hvorfor de kommer.  
 

• Gjentakelse. Spesielt i de to første ukene kan det være nødvendig å gjenta 
tema, da bruker kan ha nedsatt korttidshukommelse. 
 

• Endringsarbeid og resosialisering. Bruker skal selv legge merke til endringer og 
sammenlikne med tidligere erfaringer. Vår oppgave er å formidle håp om eget 
potensial og at endringer er mulig. Fokus på ressurser og muligheter og hva 
ungdommen er god til.  Brukeren trenger hjelp og støtte for å finne veien 
tilbake til samfunnet. Vi må forsøke å gi den nye identiteten og livet uten rus et 
innhold, slik at de ikke opplever en tomhet og et savn etter sitt gamle liv. 
Fritidsaktiviteter, jobb, noe meningsfylt å fylle dagene med, påvirker denne 
sosialiseringsprosessen.  

 

• Helhetlig tenkning rundt brukeren. Nettverk og støttepersoner betyr mye for å 
bli rusfri. Familie, venner, fritidsaktiviteter, jobb og skole påvirker mulighetene 
for å lykkes. Vi må sammen med bruker finne meningsfylte aktiviteter som kan 
erstatte cannabisbruken. Viktig å kartlegge aktuelle samarbeidspartnere og 
tilstrebe tverrfaglig samarbeid der hvor det er hensiktsmessig. 

• Velværetenkning og demping av abstinenser. Informere og bevisstgjøre 
brukeren ulike øvelser og teknikker for å dempe fysiske og psykiske abstinenser. 
For eksempel avspennings- og avslapningsøvelser, massasje, akupunktur, 
meditasjon og yoga.   

• Fleksibilitet. Metoden er ikke statisk, men bør tilpasses brukers behov og 
ønsker med tanke på innhold, møtetidspunkter og oppfølging.   

• Trygghet og tillit. Tiltakene baseres på samarbeid og relasjonsbygging. Legg opp  
             til rammer som skaper trygghet for brukeren.  
 

• Ressursjakt. Vi skal jakte på ressurser hos brukerne og ny kunnskap for å 
motivere de til å ta egne valg og møte brukerne på en best mulig måte. 
 

• Samarbeid og annerkjennelse. Samarbeidet mellom behandler og bruker  
             kjennetegnes ved at man skal tåle å høre sannheten. Dette gjøres ved å  
             anerkjenne og bekrefte den andres virkelighetsoppfatning. 
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Kartlegging 

Alle som ønsker å komme i gang med tiltak knyttet til hasjavvenning går først gjennom 
1-3 kartleggingssamtaler. Første samtalen bør skje så fort som mulig, og helst innen en 
uke etter at de har tatt kontakt.  
  

Målet med samtalen er å kartlegge rusbruk og motivasjon for å slutte.  

Følgende temaer kartlegges: (Bruk gjerne kartleggingsskjema)  

• Rushistorie – alder ved debut, bruk av andre rusmidler mm. 

• Cannabismønster 

• Hvorfor røyker du cannabis?  

• Kartlegging av motivasjon for å slutte  

• Tidligere erfaringer med å slutte med cannabis? 

• Nettverk og støttespillere 

• Jobb/skole 

• Fritidsaktiviteter/interesser 

• Fysisk og psykisk helse 
 
Etter kartlegging vurderes det om det er aktuelt med oppstart av tiltak eller om det er 
mest hensiktsmessig med henvisning til andre tjenester. Er det behov for 
motivasjonssamtaler i forkant? Er det behov for en nedtrappingsplan? Bør man utsette 
oppstart av tiltak? Hvor stort er omfanget av rus og psykisk symptombelastning? 
Inviter gjerne pårørende til en informasjonssamtale og hvis ønskelig/behov med i 
videre samtaler.  
 
Utforskning av motivasjon 
 
Bruk gjerne kartleggingsskjema bak i manualen, samt endringssirkelen for å kartlegge 
motivasjon for endring av atferd. 
 

• Motivasjon er sammensatt og inneholder ulike faktorer som aktiverer, gir 
retning til og opprettholder adferd.  

• Motivasjon kan være med å gi deg noe du ønsker å oppnå, eller bort fra noe du 
ønsker å unngå, eller en undring/ nysgjerrighet på hva som skjer dersom 
endring skjer.  

• Ønsker bruker å gjøre noe med det fordi han/hun selv ser at det er et problem 
og ønsker endringer? Medfører bruk konsekvenser for jobb, skole, økonomi 
mm? Er det noen andre som ønsker en endring for bruker?  

• Som oftest er motivasjon en blanding mellom indre og ytre motivasjon. Vi 
ønsker at deltakeren skal ha en høy grad av indre motivasjon da dette forbedrer 
utfallet og lettere fører til varig atferdsendring. Imidlertid er ofte ytre 
motivasjon viktig, spesielt i starten. For å kartlegge hvor i endringsprosessen 
ungdommen er anbefales det å ta i bruk Prochaska og DiClementes «Wheel of 
Change» - endringssirkelen (Barth, Børtveit, Prescott, 2001) 
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Hasjavvenningsprogrammet  

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et tilbud til personer som har utviklet et 

rusmisbruk og har cannabis som hovedproblem.  

Hensikt med programmet: å forebygge tilbakefall. 

Hva er HAP? 

• HAP er et verktøy/forståelsesramme som skal hjelpe brukeren til å reflektere 

over eget bruk og forstå konsekvenser på eget liv. 

 

• Tar utgangpunkt i de ulike fasene en bruker gjennomgår når han/hun skal slutte 

med cannabis og skadevirkning av bruk (kognitiv påvirkning). 

 

• Bruker samtaleteknikker fra motiverende intervju og kognitiv terapi. 

• Hasjavvenningsprogrammet består av 15 samtaler i et tidsrom på 2-3 måneder. 
Det anbefales å ha minst to samtaler i uka, spesielt de første ukene.  
Samtalene skal i størst mulig grad tilrettelegges slik at tidspunktet passer for   

             deltakeren i forhold til skole og arbeid.  
 

• Ungdommen må være motivert (ytre og/eller indre motivert) for å delta på 

hasjavvenningsprogrammet.  

 

• Før oppstart av programmet skal deltakeren skrive under på avtale om 

sluttdato. Dette gir brukeren en forpliktelse overfor seg selv som kan føre til økt 

motivasjon for å oppnå rusfrihet. Det er viktig å bruke tid på å sette ord på 

denne beslutningen.  

 

• Fyll ut aktuelle kartleggingsskjemaer for eksempel VAS, SCL-25, SDS, OAS.   

       Hvilke skjemaer som er aktuelle vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

• Det skal alltid vurderes om det er behov for at deltakeren må henvises til andre 

for eksempel spesialisthelsetjenesten eller annen oppfølging i kommunen enten 

før, underveis i programmet eller når programmet avsluttes.  

 

• Involvering av foresatte og andre pårørende. 

For deltakere under 18 år må foreldre/foresatte samtykke i at programmet 

settes i gang. De må delta på foreldresamtale under kartleggingen og i løpet av 

programmet. For unge er familieorientering særdeles viktig. Jo yngre deltakere, 

jo viktigere er det å involvere foresatte. Foresatte kan ringe til instruktøren 

under hele opplegget. Et alternativ for unge cannabisbrukere kan være oppstart 

av CPU, Cannabisprogram for ungdom.  
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Ved tilbakefall  

 

Dersom en deltaker får tilbakefall/sprekk gjøres end grundig gjennomgang av: 

• Hva skjedde? Hva skjedde i forkant av tilbakefallet? 

• Hvordan skjedde det?  

• Hvor var du? 

• Hvem var du sammen med? 

• Hva ønsket du å oppnå? 

• Hvordan opplevdes rusen? 

• Hva ble konsekvensen? 

• Hva kan vi lære av dette? 

• Hva skal til for at det blir annerledes i en liknende situasjon en annen gang? 

• Er du fortsatt motivert for å være rusfri? 

Målet er å se årsakssammenhengen til tilbakefallet.  
 
En analyse av tilbakefallet øker bevisstgjøringen og senker faren for et nytt tilbakefall.   
Dersom deltakeren fortsatt har motivasjon for å jobbe med rusfrihet fortsetter han 
programmet som avtalt. Dersom flere tilbakefall skjer underveis må det vurderes om 
tiltaket skal stoppes, andre tiltak iverksettes og at man heller kan komme tilbake til et 
hasjavvenningstiltak når motivasjonen er til stede. 
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Plan for gjennomføring av individuelt hasjavvenningsprogram 

 

Faste tema hver samtale  

• Runde: 
- Hvordan har du det?  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling?   
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer? 
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?     
- Har du spist godt? 

• Abstinenser og teknikker for å mestre disse. 

• Alkoholbruk. 

• Strategier. 

• Hvordan har du forandret deg til det positive? Hva ser andre? 

• Fokus på hvordan klare seg best mulig til neste samtale. 

Ukentlig 

• BCD- skjema (Behavior Checklist Diary) fylles ut i ukentlig og brukes aktivt i 
samtalene. Sammenlignes med tidligere utfylt skjema.  
 

BCD brukes for å se på hvilke abstinenser som er mest framtredende og for å se på 

utviklingen av disse. Sammenlign med forrige ukes svar for å se om det er tilbakegang 

eller framgang. De fleste trenger hjelp til å fylle ut skjemaene de første gangene. 

Nedtrykt og irritabel er ord som ofte må forklares.  

Viktig! 

• Skape trygghet for deltakeren. 

• Vær konkret. 

• Enkelt språk. 

• Gjenta. 

• Minne på avtaler. 

• Noter ned spørsmål, utfordringer, tema som må undersøkes til neste gang, 
oppmøte osv. 

• Kan du ikke svare på det de spør om, sjekk det ut før du svarer. 

• Alle deltakerne skal ha skrevet under på avtale om sluttdato. 

• Undersøk aktuelle fritidsaktiviteter.  Oppsøk gjerne disse sammen!  

• Vurder om det skal brukes dagbok hvor deltakeren kan skrive ned tanker, hva 
som har skjedd og spørsmål de lurer på. 

• Varier opplegget; bruk flippover, tavle, pc/nettbrett, film, case osv. 
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Hjemmeoppgaver 

• Kaste brukerutstyr. 

• Slette kontakter på telefonliste. 

• Slette eventuelle videoer og musikk som du forbinder med røyking. 

• Kontakte venner og familie for støtte. 

• Tenke på hva en kan tenke seg av fritidsaktiviteter osv. 

Hjemmeoppgavene kan variere, kun fantasien setter grenser.  

Brukerutstyr gir lettere tilgang til tilbakefall. Når man kvitter seg med utstyret, 

markeres en begynnelse på noe nytt.   
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SAMTALE 1 
 

• Velkommen 

• Snakke om ærlighet i forbindelse med 
opplegget.  

• Oppfordre deltakeren til å bruke 
dagbok/skrive refleksjoner.   

• Snakke om opplevelsene rundt det å slutte 
med cannabis (sluttdato).  

• Snakk om en samtaleplan og utveksle 
telefonnummer. 

• Snakke om hvordan vi forholder oss til 
tilbakefall. 

• Fyll ut BCD 

• Cannabis og bilkjøring 

• Avslutning og oppsummering 
    

Husk på... 

- Den første samtalen er svært 

viktig.  

Både deltaker og instruktør er spente.  

- Dagbok brukes av deltakeren til å 

notere ned spørsmål, utfordringer, 

forandringer, positive opplevelser osv. 

- Det vektlegges å snakke om 

ærlighet, da det er en viktig faktor for å 

holde seg rusfri. 

- Deltakeren skal ha skrevet under 

avtale om sluttdato. 

Snakk om hvordan det var å slutte, 

hva ble gjort, hva slags opplevelser 

oppstod rundt dette og hva var 

utfordringene. Forstørr det positive. 

- Hver samling skal markeres 

med en kort avslutning, dvs. en kort 

oppsummering av innholdet i 

samtalen. La gjerne deltakeren få 

prøve på å oppsummere.  
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SAMTALE 2 
 

• Runde: 
- Hvordan har du det?    
- Hvordan har du hatt det?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært? 
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?     
- Har du spist godt? 

• Tema 1: Hva vet du om cannabis? 
Positive og negative sider ved 
hasjrøyking.  

  Bruk vedlegg 20, vektskåler.  

• Tema 2: Cannabis, virkning og 
skadevirkning 

• Strategier på hvordan klare utfordringer 
til neste gang. 

• Avslutning og oppsummering.  

Husk på... 

- Har deltakeren opplevd situasjoner 

som har blitt vanskelige i forhold til hasj? 

Snakk om dette, vær konkret og lag 

strategier.  

- Tema: Spør deltakeren om hva 

han/hun vet om cannabis. Skriv ned på 

flippover/tavle.  Instruktøren informerer 

om temaet. 

- Bruk vedlegg med vektskåler når 

det snakkes om positive og negative 

sider ved cannabisbruk.  Ta vare på dette 

gjennom hele programmet og før på det 

deltakerne sier underveis. 

- Instruktør informerer om cannabis - 

rus, virkning og skadevirkning.  

- Gå gjennom dagene fram til neste 

gang. Planlegg dagene, særlig helga helt 

konkret. Finn strategier på hvordan 

deltakeren kan unngå mestre vanskelige 

situasjoner.  

- Deltakeren er i den medisinske 

fasen. THC-nivået i kroppen er fortsatt 

høyt. Vi må være konkrete og hjelpe 

deltakerne med å lage strategier. 

Strategier kan f. eks være: Hva du skal 

gjøre i ettermiddag? Hva gjør du helt 

konkret? F. eks gå tur, hvem skal du gå 

sammen med, hvor skal du gå, når skal 

du gå osv.?  

- Vi må repetere gang på gang i 

starten, hukommelsen er hos de fleste 

påvirket.  
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SAMTALE 3 
 

• Runde: 
- Hvordan har du det?  
- Hvordan har du hatt det 

siden sist? 
- Hva har skjedd siden sist?  
- Hvilke utfordringer har det 

vært? 
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?  

 

• Tema 1: Abstinenser. 

• Tema 2: Cannabis og påvirkning av de syv 
kognitive funksjonene.  

• Strategier på hvordan klare utfordringer 
til neste gang. 

• Avslutning og oppsummering.  

Husk på... 

- Tema 1: Gi deltakeren rom for å 

snakke om abstinensene sine. Gi 

konkrete råd for hva man kan gjøre. For 

eksempel hva som kan gjøres for å sove 

bedre. Gi håp om at det går over.  

- Tema 2: Instruktøren informerer 

om hvordan cannabis påvirker hjernen 

og de kognitive funksjonene. 

- Å være i et rusmiljø, se utstyr og 

andre som røyker kan øke suget etter 

cannabis og er dermed en stor risiko for 

tilbakefall. Vi ønsker å erstatte 

cannabisbruk med noe som gir en 

naturlig dopaminutskillelse, for 

eksempel trening/aktivitet som 

deltakeren vil trives med. 
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SAMTALE 4 
 

• Runde: 
- Hvordan har du det? 
- Hvordan har du hatt?  
- Hva har skjedd siden sist?  
- Hvilke utfordringer har 

det vært? 
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?  

 

• Fyll ut BCD 

• Tema 1: Hasjsituasjoner 

• Tema 2: Teknikker for mestring av 
røyksug 

• Strategier på hvordan klare 
utfordringer til neste gang 

• Avslutning og oppsummering  

Husk på... 

- Tema 1: Skriv ned i hvilke situasjoner 

deltakeren tidligere røykte cannabis. F. 

eks om morgenen, for å sove, før kino. 

Del arket i to. Skriv dette på den ene 

siden. Den andre delen av arket brukes 

til å skrive ned hva deltakeren kan gjøre 

i stedet for å røyke cannabis. 

- Samtal rundt de punktene i BCD 

som har høyest score, sammenlign med 

forrige ukes skjema. 
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SAMTALE 5 
 

• Runde: 
- Hvordan har du det? 
- Hvordan har du hatt det 

siden sis?   
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det 

vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?    
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt?  

 

• Tema 1: Følelser. Normalt følelsesliv, 
beskrive ulike følelser.    

- Hvordan har rus påvirket følelseslivet ditt?  
- Hvilke følelser har du når du har det bra?   
- Når har du det bra?   
- Hva gjør deg glad?   
- Hvilke følelser har du når du ikke har det bra?  
- Når er dette?   
- Hva kan du gjøre i slike situasjoner  

• Tema 2: Støttespillere, hvem er de og 
hvordan kan du bruke dem?  

• Strategier på hvordan klare utfordringer 
til neste gang. 

 
 

 
 
 

Husk på... 

- Tema 1: Snakk om følelser, at de 

påvirkes under hasjrøyking. Beskriv ulike 

følelser. Når har du det bra? Når føler du 

deg trist? Sint? Osv. Snakk om følelser 

rundt skam og skyld. 

- Tema 2: Instruktøren forklarer hva 

som menes med støttespillere. Både 

offentlige og private nettverk skal 

kartlegges. Skriv opp deltakerens 

støttespillere på flippover. Dette kan 

legge grunnlag for henvisning til andre 

instanser. 

- Mange vil ikke belemre de nærmeste 

med problemene sine. Vi oppfordrer 

likevel ungdommene til å snakke med 

sine nærmeste.  

-Vår erfaring er at det betyr mye for 

deltakeren å ha en venn / venner som 

er rusfrie. Det kan være lenge siden 

deltakeren har hatt kontakt med sine 

rusfrie venner. Går det an å gjenoppta 

denne kontakten? Hvordan? Vær 

konkret. 
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SAMTALE 6 

 

• Runde: 
- Hvordan har du det?   
- Hvordan har du hatt det 

siden sist?   
- Hva har skjedd siden sist?  
- Hvilke utfordringer har det vært? 
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt?  

 

• Tema: Framtiden. Hvordan ser den ut 
med bruk av cannabis og uten bruk?  

• Fyll ut BCD. 

• Strategier på hvordan klare 
utfordringer til neste gang. Husk å 
snakke om alkohol, særlig i forbindelse 
med helg. Dømmekraften svekkes.  

• Gå gjennom å forberede neste samtale 
som er med pårørende.  

• Avslutning og oppsummering.  

Husk på... 

- Deltakeren blir oppfordret til å si 

noe om ønsker for framtida. Skrives 

ned på flippover/tavle. Det snakkes 

om ønskene. Er disse mulige å nå når 

man røyker cannabis? Et tips er å 

bruke en annen farge, for å sette kryss 

over ønskene deltakeren ikke oppnår 

hvis han røyker cannabis.  

- Når denne samtalen holdes bør 

THC-nivået i kroppen være halvert, og 

har ikke lenger den dempende 

effekten på angst og uro. Mange 

opplever nå mye  

irritasjon, aggresjon og indre uro. Hvis de 

ikke får sove oppleves det vanskelig nå. 

Vær oppmuntrende og fortell at det går 

over. 

- Neste samtale er sammen med 

pårørende. Snakk om hva denne 

samtalen skal inneholde. En god ide er 

å utfordre deltakeren til å lede 

samtalen selv. Deltakeren gjøres 

ansvarlig, noe som påvirker 

mestringsfølelsen positivt.  
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SAMTALE 7 
 
• Dette er en samtale 

hvor både deltaker og 
pårørende er tilstede.  

• Fokuser på hva som  
    har skjedd etter at de 
 deltakeren sluttet   
             med cannabis og hva videre. 

• Både pårørende og deltakeren skal
 utfordres til å si noe om hvordan de 
 oppfatter situasjonen, og hvilke  
             forandringer de har lagt merke til. 

• Ha fokus på fremgang/ positiv   
  forandring.  

• Instruktøren forteller om hvordan det                                   
             går og om planen framover. Er det  
             behov for hjelp av andre i etterkant av  
             tiltaket?  

  
 
 
  

Husk på... 

- La foreldrene spørre om det de lurer 

på. 

- Ønsker pårørende en samtale til kan 

det tilbys.  

- Pårørende har mulighet for å 

ringe instruktør gjennom hele 

programmet. 

- Det er viktig at foreldrene har 

kunnskap om hva barna deres går 

gjennom når de slutter med cannabis.  
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SAMTALE 8 
 
• Runde: 
- Hvordan har du det? 
- Hvordan har du hatt det 

siden sist?   
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?  
 

• Fyll ut BCD. 

• Tema 1: Oppsummeringsskjema. 
Diskusjon.  

• Tema 2: Tankekontroll. Hva gjør du når 
tankene om rus kommer? Kan du 
kontrollere tankene dine?  

  Hva gjør deg glad?  

• Tema 3: Støttespillere, er de der? 
Bruker du dem? 

• Avslutning og oppsummering 
  

Husk på... 

- Tema 1: instruktøren har forberedt 

tema ved å fylle ut 

oppsummeringsskjemaet. Skjemaet 

oppsummerer det vi har pratet om fra 

kartleggingssamtalen og fram til nå: 

Hvorfor røyker du hasj?   

Positive/negative sider ved hasj. 

Hvorfor vil du slutte med hasj? 

Triggere. Hva er du mest redd for ved å 

slutte med hasj? Støttepersoner. Mål. 

Dette gjennomgås i fellesskap: 

Stemmer dette? Nye refleksjoner. Bruk 

vedlegg om vektskåler med positive og 

negative sider ved cannabis. Bikker den 

til en side? Samtal rundt dette. 

- Tema 2: Snakk om hva som gjør 

deltakeren glad. Hva er glede? Kan du 

ta initiativ til å gjøre mer av dette? Hva 

med ”små gleder”? Skriv dette ned, 

visualiser så det blir tydeligere. 

- Det kan være en ide å bruke feks 

bilder, ordliste av hva som gjør mange 

glade 

 

- Tema 3: Snakk om støttespillere (det 

har vært tema tidligere). Bruker 

deltakeren støttespillerne? Trenger de 

flere? Tankene rundt det å få hjelp, kan 

ha forandret seg siden første gangen 

dette ble tatt opp. 
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SAMTALE 9 
 
• Gjennomfør en 

aktivitet sammen, ta 
utgangpunkt i 
deltakerens interesser 
eller introduser 
deltakeren for nye 
aktiviteter for eksempel yoga, bålgrilling, 
bowling, ballaktiviteter, styrketrening, 
kafe, gå en tur, lage mat sammen osv.  
 

• Runde: 
- Hvordan har du hatt det siden sist?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SAMTALE 10 

Husk på... 

- Meningen med disse aktivitetene er at 

deltakerne skal kunne smake på 

aktiviteter som kan gi glede og 

inspirasjon til å fortsette med, og 

oppdage nye sider ved seg selv. Mange 

har hatt rus som  

eneste interesse de siste årene og vet 

ikke hva som egentlig interesserer dem. 

- En god samtale kan foregå hvor som 

helst! 
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• Runde: 
- Hvordan har du det?   
- Hvordan har du hatt det?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har 

det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt?  

 

• Fyll ut BCD. 

• Tema 1: Gode egenskaper ved deg selv. 

• Tema 2: De syv kognitive funksjonene.  
  
Har det vært forbedringer?  

• Strategier på hvordan klare 
utfordringer til neste gang. 

• Avslutning og oppsummering 
  

Husk på... 

- Tema 1: Gi deltakeren noen ark. Be 

han/henne skrive ned gode egenskaper 

ved seg selv. Skriv: « Jeg er…» «Jeg 

kan…» Snakk om hvordan disse kan 

brukes for å unngå å røyke cannabis.  

- Tema 2: De syv kognitive 

funksjonene er tatt opp tidligere. 

Sammenlign for å se på utviklingen. 

Forstørr det positive. 

- Fortsatt kan noen oppleve 

søvnproblemer, irritasjon, aggresjon og 

indre uro. Fokuser på og forstørr det de 

opplever positivt. Mange sier nå at de 

føler seg bedre og friskere, selv om de er 

urolige. 

- Husk å sammenligne BCD med 

tidligere utfylte skjema 
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SAMTALE 11 
 
• Runde: 
- Hvordan har du det?   
- Hvordan har du hatt det 

siden sist?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det 

vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?  

• Tema: Framtida. 

• Strategier på hvordan klare utfordringer 
til neste gang. 

• Avslutning og oppsummering 

Husk på... 

- Framtida er også tatt opp tidligere. Viktig at det tas opp igjen.  

- Ha fokus på at deltakeren kan nå målene sine om de vil.  

- Vekk nysgjerrigheten og håpet om framtida. 
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SAMTALE 12 
 
• Runde: 
- Hvordan har du det? 
- Hvordan har du hatt det?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?   

 

• Fyll ut BCD. 

• Tema: Ny identitet.  
Hvem er du nå?  
Hvem vil du være?    
Selvfølelse.  

• Strategier på hvordan klare 
utfordringer til neste gang. 

• Avslutning og oppsummering 

Husk på... 

- La deltaker snakke om sin oppfatning av seg selv. 

- Snakk om hva ny identitet innebærer.  

- Hvordan kan den bygges? Hvem vil du være? 
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SAMTALE 13 
 

• Runde: 
- Hvordan har du det?  
- Hvordan har du hatt det siden 

sist samling?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?   

 

• Tema: Varig rusfrihet 
- Hva skal til for å holde seg rusfri etter at  
- programmet er slutt? 
- Skal vi hjelpe med noen kontakter?  
 

• Lekse: Gi en refleksjonsoppgave som skal 
gjøres til neste gang.  

• Strategier på hvordan klare utfordringer til 
neste gang. 

• Avslutning og oppsummering  

Husk på... 

- Ha fokus på hvilken hjelp deltakeren 

trenger etter at programmet er avsluttet. 

- Sette opp plan for deltakeren på 

hva som er aktuelt å sette i gang etter 

endt program.  

• Jobb. 

• Skole. 

• Kurs. 

• Behandling. 

• Fritidstilbud. 

• Nettverk. 

- Instruktøren kan følge 

deltakeren til ulike hjelpeinstanser 

utenom samtalene. Avtal tid for dette. 

- Leksen er ment som en oppgave 

der deltakeren kan reflektere over egen 

situasjon, fokus på fremtiden, men kan 

inneholde elementer fra fortiden.  
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SAMTALE 14 
 
• Runde: 
- Hvordan har du det?   
- Hvordan har du hatt det siden 

sist samling?   
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Har du spist godt?   

 

• Fyll ut BCD. 

• Tema 1: Forebygging av tilbakefall. 

• Tema 2: Gjennomgang av lekse som ble gitt 
sist gang. 

• Følg opp tema fra første kurskveld om 
cannabis og bilkjøring.  

• Strategier på hvordan klare utfordringer til 
neste gang. 

• Avslutning og oppsummering 
 

Husk på... 

-Sett opp punkter om hva som skal til 

for å holde seg rusfri. Kartlegg 

situasjoner som kan utløse tilbakefall. 

Lag en plan for hvordan deltakeren kan 

unngå tilbakefall. Planen skal være kort 

og inneholde en oversikt over hva som 

skal til for å holde seg rusfri.   

Hva kan deltakeren gjøre i 

høyrisikosituasjoner? Hvem kan 

kontaktes? 

- Informasjon, samtale, bevisstgjøring 

om cannabisbruk og bilkjøring.  
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SISTE SAMTALE 
 
• Fokus: Framtidas 

muligheter  

• Fylle ut aktuelle skjemaer 
og evalueringsskjema/sluttrapport.   

• Informer om tilbud om 
oppfølgingssamtale. 

Husk på... 

- Hvis ønskelig kan 

foreldre/pårørende inviteres med. 

Eventuelt kan man avtale en samtale 

med disse i etterkant. 

 
- Det skal alltid vurderes om 

deltakeren trenger flere samtaler enn 

opplegget tilsier.  

 

- Vær oppmerksom på at enkelte 

ikke opplever at livet blir bedre etter at 

de slutter med cannabis. Noen kan 

fortsatt strebe med stor grad av psykisk 

symptombelastning og det kan være 

behov for å jobbe videre med dette eller 

henvise andre tjenester. 
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Gruppebasert hasjavvenningskurs  

• Kurset går over åtte uker med 16 samlinger 

• Gruppebasert hasjavvenningskurs passer for 
aldersgruppen 18 år og eldre. 

• Deltakerne må være motiverte for å slutte med cannabis 

• Det bør være minimum 2 kursledere. 
 

UTVELGELSE AV GRUPPE 

• Sett sammen en gruppe som kan fungere godt sammen.  

• Vi ønsker en gruppe med mangfold og variasjon, men det 
er viktig at spriket ikke er altfor stort i forhold til alder, 
rushistorie og kriminell bakgrunn.  

• Det bør også tas en nøye kartlegging av psykisk 
symptombelastning før deltakerne tildeles plass i en 
gruppe. 

• Gruppen bør ha 4-8 deltakere. En for liten gruppen er 
sårbar hvis noen faller fra underveis. 

Forberedelser:  

• Kursledere samles og fordeler oppgaver ut fra 
kursplanen.  

• Alle kursledere skal være aktive under samlingene. 
Fordeling av oppgaver for hver samling: hovedansvar for 
tema, observasjon av gruppen, praktiske forberedelser 
mm. 

• Tilby deltakerens støttepersoner (foreldre, kjæreste osv.) 
en informasjonssamtale i starten av kurset og ved behov 
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Plan for gjennomføring av gruppebasert 

hasjavvenningskurs  

 

Grunnstamme for kurssamlingene: 

• Velkommen med litt mat/snacks og drikke 
 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
- Hva har skjedd siden sist?  
- Hvilke utfordringer har det vært?  
- Har du merket endringer? 
- Hvordan har du sovet? 
- Hvilke abstinenssymptomer har du?  
- Hvordan er kostholdet og fysisk aktivitet?  

• Tema – undervisning, diskusjon, refleksjon 

• Runde:  
-  Hvordan klare seg best mulig til neste samling?  
-  Lage strategier 

• Oppsummering og avslutning  

  

Viktig for hver kurskveld: 

• Skape trygghet 

• Alle må bli sett 

• Alle må få komme til orde. Det er kursledernes ansvar å 
styre dette. 

• Bruk enkelt språk og vær konkret! 

• Forutsi hva som kommer til å skje framover med tanke 
på eventuelle abstinenser og plan for kurset 

• Repetere 

• Være fleksibel, men ha fokus på prosess og gjennomgang 
av tema i programmet 

• Deltakerne skal hjelpes i å legge merke til det som skjer, 
bruke tidligere erfaringer og tenke over og fundere på 
det som diskuteres 

• Varier opplegget med diskusjoner, runder, forelesninger, 
bruk av flippover, film, sitater til diskusjon, case mm. 

• Kurslederne har ”hovedansvar” for hver sine deltakere. 
Det betyr å minne om samlingene og hjelpe med tiltak 
utenom kursene osv.  
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KURSDAG 1 

 
• Velkommen og kort innledning om hvorfor vi er samlet  

• Mat og drikke 

• Kort presentasjonsrunde 

• Informasjon om opplegget  

• Utveksle telefonnummer og hvordan man kan nå 
hverandre 

• Lage grupperegler:  
- Hvordan vil vi ha det på kurset? 
- Hvordan forholder vi oss til de som evt. ikke 

møter opp? 
- Hvordan forholder vi oss til evt. tilbakefall? 

 

• Cannabis og bilkjøring 

• Oppsummering og avslutning 
 
 

  
 

 

Husk på... 

- Den første kursdagen er svært 

viktig. Alle, både deltakere og ledere er 

spente. 

- Det er ikke alltid de samme som har 

utført kartleggingssamtalene som 

er kursledere. De som har utført 

kartleggingssamtalene deltar på 

første samling slik at deltakerne blir 

tatt imot av noen de kjenner fra før.  

Deltakerne er informert om dette 

på forhånd. 

-  Første kveld har vi gjort det litt ekstra 

hyggelig. Alle skal føle seg velkommen. 

 

- Gruppereglene noteres ned og tas 

fram på neste samling. Alle kursene 

har kommet til omtrent samme regler: 

taushetsplikt, høre på hverandre, 

komme presis, legge bort 

mobiltelefonen. - Alle skal ha skrevet 

under på avtale om sluttdato. Datoen 

skal være senest første kursdag dvs. 

denne dagen. 

- Hver samling skal markeres med en 

kort avslutning. Instruktøren som har 

hovedansvar for kvelden avslutter med 

en oppsummering. En god erfaring er å 

la en av deltakerne ha 

oppsummeringen. 

-Fylle ut BCD-skjema (Behavior Checklist 

Diary) 
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KURSDAG 2  
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Repetere gruppereglene 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling?  
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema: Hva er cannabis?  
- Hvordan er ditt cannabismønster?  
- Cannabis og påvirkning av de sju kognitive funksjonene   
- Opplevelse/virkning av rus (korttids- og langtidsvirkning) 
- Positive og negative sider ved cannabisbruk  

             Diskusjon rundt dette 
 

• Runde: 
- Hvordan klare seg til neste samling?  
- Lage konkrete strategier  

 

• Avslutning og oppsummering 
 

Husk på... 

- Fortsatt er gruppen skjør og 

utrygg. Kurslederne må styre mye. 

- Bruk flippover /tavle når dere 

skriver opp de positive og negative 

sidene ved cannabisbruk. Skal tas frem 

på senere samlinger. Skriv også ned på 

vedlegg 20 for hver enkelt. 

Snakk om de positive sidene, forstørr de 

negative. Hvordan vil dette påvirke livet 

deres videre? Hva ønsker de for livet 

videre? 

 

- Be deltakerne ta en dag av 

gangen. Ikke tenkt for langt fram.  

- THC-nivået i kroppen er fortsatt 

høyt. Vi må være konkrete og hjelpe 

deltakerne med å lage strategier. 

Strategier kan f. eks være: Hva du skal 

gjøre i ettermiddag? Hva gjør du helt 

konkret? F. eks gå tur, hvem skal du gå 

sammen med, hvor skal du gå, når skal 

du gå osv? Hukommelsen er påvirket, 

første ukene må vi gjenta det vi snakker 

om flere ganger.  
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KURSDAG 3 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

• Tema: Abstinenser 
- Informere om ev. abstinenser samt våre erfaringer.   
- Fylle ut BCD (Behavior Checklist Diary)   
- Hva er de største utfordringene akkurat nå?   
- Hva kan du gjøre med dem? 

• Runde:  
- Hvordan klare deg uten rus?   
- Lag konkrete strategier for dagene framover 

 

• Avslutning og oppsummering 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Husk på... 

- Mange opplever 

abstinenssymptomer av ulik grad. Det 

vi ser mest av er svette, aggresjon, 

irritasjon, ville drømmer, 

søvnproblemer og sug etter cannabis. 

- Gi råd om hva de kan gjøre for å 

dempe abstinenser f.eks. sove bedre. 

- Det er viktig å gi håp og formidle 

at abstinensene går over. 

- Gi ev. tilbud om massasje og 

akupunktur. Dette kan virke 

stressdempende og dempe eventuelle 

abstinenser samt gi velvære. 
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KURSDAG 4 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

• Tema: Abstinenssymptomer med hovedvekt på 
søvnproblematikk  

- Fylle ut abstinensskjema, BCD og samtale  
           rundt dette. 
- Understreke forandringer 
- Hvilke støttespillere har du? Hvordan kan du bruke dem? 
 

• Runde:  
- Hvordan klare seg best mulig til neste   
  samling?  

• Avslutning og oppsummering 

Husk på... 

- Bruk tavle og skriv opp hva som 

skjedde i helga for hver deltaker. Hva var 

utfordringene? Hvordan taklet du disse? 

Hva kan du lære? Hva kan du ta med 

deg til neste gang, evt. gjøre 

annerledes? 

- Mange vil ikke belemre de 

nærmeste med sine problemer. Vi 

oppfordrer likevel til å snakke med 

støttespillerne. Fortell at nå trenger jeg 

hjelp. Be om at de gjør ting sammen for 

å hindre tilbakefall. Vi kan tilby samtale 

med støttespillerne for at de bedre skal 

forstå hva som foregår.  

- Gjennom alle samlingene er det 

viktig å fokusere på: ”Hva merker du av  

forandringer?”. Sammenlign forskjellene 

fra dag til dag. 

- Gruppen begynner 

erfaringsmessig å bli ganske trygg og 

åpen nå. I denne perioden begynner 

noen deltakere å fortelle mer av sin 

historie.  

- Kurslederne skal tørre å høre og 

tørre å spørre, men siden vi er i en 

gruppe, er det en balansegang hvor 

”personlig” en deltaker bør fortelle i 

gruppen. Kurslederne må styre dette. 

Deltakere som ønsker kan få en 

samtale alene etter gruppesamlingen.  
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KURSDAG 5 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

• Tema: Irritasjon, aggresjon, uro 
           Diskusjon rundt tema  

• •  Runde:  
- Hvordan klare seg uten rus? 
- Obs Alkohol og dømmekraft 

• Avslutning:  
- Tilbud om massasjetime 
- Oppsummering 

 

Husk på... 

- Hvis alt går etter planen er vi nå i 

den psykiske fasen. Nå har THC-nivået i 

kroppen blitt halvert og har ikke lenger 

den dempende effekten på angst og 

uro. Mange opplever mye irritasjon, 

aggresjon og indre uro. Faren for 

tilbakefall er stor. 

- Mange opplever å ikke få sove. Det 

kan være utfordrende. Vær 

oppmuntrende. Fortell at det går over. 

Kom gjerne med tips og råd for uro og 

søvnproblemer  

 

 

- Alkohol er en risiko og øker 

sjansen for tilbakefall. Snakk grundig 

gjennom dette og lag helt konkrete 

strategier som skriv disse opp enten 

på papir i mappe eller i deltakernes 

bøker.  

- Forskning og erfaring viser å 

være i miljø med hasjrøyking (å se 

utstyr, se cannabis, noen som røyker 

osv.), å prøve en gang for å se 

hvordan det var og stress øker suget 

etter cannabis og dermed faren for å 

begynne med det igjen. Vi vet at 

dopaminutskillelsen kan starte bare 

ved å se cannabis og utstyr. Vi ønsker 

å erstatte hasjrøyking med noe som 

gir en naturlig dopaminutskillelse, for 

eksempel trening e.l. 
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KURSDAG 6 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

• BCD skjema fylles ut og sammenlignes med forrige utfyllelse.  

• Har du opplevd å få noen positive tilbakemeldinger fra 
omgivelsene? Hva opplever du av positive endringer selv? 

• Tema 1: Oppsummeringsskjema. Diskusjon. 

• Tema 2: Teknikker for mestring av røyksug. 
- Diskusjon rundt temaet.   

• Runde:  
- Hvordan klare seg best mulig til neste samling.  

• Avslutning og oppsummering 
 

Husk på... 

- Samtale rundt konkrete 

teknikker og strategier for mestring 

av røyksug.  

- Tema 1: Kurslederne har 

forberedt tema 1 ved å fylle ut 

oppsummeringsskjema for hver 

deltaker. Skjemaet oppsummerer det 

vi har pratet om fra 

kartleggingssamtalen og fram til nå 

om: Hvorfor røyker du hasj? 

Positive/negative sider ved hasj.  

Hvorfor vil du slutte med hasj? 

Triggere. 

Hva er du mest redd for ved å slutte 

med hasj? Støttepersoner. Mål. Dette 

gjennomgås i fellesskap: Stemmer 

dette? Nye refleksjoner. Diskusjon. 

- Tema 2: Sug etter cannabis er 

sterkt, men vil sjeldent vare lenge 

av gangen. Kartlegg hvilke 

situasjonen/hendelser som trigger 

tanken på å røyke cannabis. Skriv 

ned hva du kan gjøre for å avlede 

røyksuget. For hver gang du klarer 

å mestre suget vil det bli svakere. 

- Fortsatt er mange plaget med 

søvnvansker og irritasjon, 

aggresjon og indre uro, men sett 

fokus på og forstørr det de opplever 

positivt. Mange sier nå at de føler 

seg bedre og friskere selv om de er 

urolige og irriterte. 
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KURSDAG 7 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Akupunktur 

• Oppfrisking av gruppereglene 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema 1: Følelser. Normalt følelsesliv, beskrive ulike følelser.   

• Runde:  
- Hvordan har rus påvirket følelseslivet ditt?  
- Hvilke følelser har du når du har det bra?   
- Når har du det bra?   
- Hva gjør deg glad?   
- Hvilke følelser har du når du ikke har det bra?  
- Når er dette?   
- Hva kan du gjøre i slike situasjoner? 

•  Tema 2: Å føle seg alene. Ensomhet. 

• Runde:  
- Hvordan klare seg uten rus?  
- Strategier  

• Avslutning og oppsummering 
 

 
 

Husk på... 

- Dette er siste samling med 

akupunktur i fellesskap. De som ønsker 

mer av dette avtaler timer med 

akupunktøren individuelt. 

- Mange har ikke navn på eller 

klarer å beskrive de ulike følelsene som 

finnes.  Snakk om ulike følelser. 

Deltakerne kan beskrive hvor i kroppen 

de kjenner den enkelte følelsen. Mange 

blander de ulike følelsene med 

hverandre, f. eks sinne med  

skuffelse. Snakk om ulike følelser og bruk 

gjerne filmsnutter om følelser.  

- Å føle seg alene og å være ensom er 

ikke det samme, men det er et viktig 

tema å prate om. Mange føler seg på 

siden av det vanlige samfunnet. 
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KURSDAG 8 
 
• Gjennomfør en aktivitet sammen, for eksempel matlaging, gå 

en tur i skogen, tenn bål mm.  

• En god samtale kan også foregå rundt et bål eller rundt 
grytene  

• Enesamtale 

Husk på... 

- Halvveis i kurset ønsker vi at hver 

deltaker skal få en enesamtale med 

”sin” kursleder. Dette for å snakke på 

tomannshånd om hvordan det går. Er 

det noe de ikke klarer ta opp i 

gruppen? Er det ting som bør gjøres 

annerledes? Noe kan være lettere å si 

en til en. 

- Det er ulikt fra gruppe til gruppe 

hva de ønsker av aktiviteter. Noen 

grupper synes det best å være på 

samme sted og ikke gjøre de store 

”sprellene”, andre vil dra på 

aktiviteter.  

- Flere har gitt tilbakemelding på 

at skogsturer med bål og pølser har 

vært ”stas”, andre seiltur og bowling.  

- Meningen med disse 

aktivitetene er at deltakerne skal kunne 

smake på aktiviteter som kan gi glede 

og inspirasjon og som de kan fortsette 

med. Mange oppdager nye sider av seg 

selv. Mange har hatt rus som eneste 

interesse de siste årene og vet ikke helt 

hva som egentlig interesserer dem. 
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KURSDAG 9 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Hvordan kjenner du deg nå?  
  Kjenner du fortsatt at tåka letter?   
  Har du merket noe på hukommelsen?  

• Hvilke tilbakemeldinger får du fra omgivelsene? 

• Tema: Tankekontroll.  
  Hva gjør du når tankene på rus kommer?   
  Kan du kontrollere tankene dine?  

• Er støttespillerne der? 

• Hjemmelekse: Skriv ned hva du føler når lysten på rus 
kommer? Hva gjorde du?  

  Hva skjedde?  

• Fylle ut BCD og samtale rundt det.  

• Runde:  
- Hvordan klare deg uten rus? 
- Strategier 

• Avslutning og oppsummering 
 

 

Husk på... 

- Denne gangen har vi gitt 

hjemmelekse. Lekse kan benyttes flere 

ganger enn det som er oppsatt i løpet 

av kurset.  Deltakerne opplever dette 

ulikt. Noen gjør leksene, andre klarer 

det ikke.  

Uansett kan det bli en god diskusjon på 

neste samling.  

- Ta fram og sammenlign de første 

abstinensskjemaene deltakerne fylte ut.  

Se etter forbedringer og forstørr dem. 
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KURSDAG 10 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

  

• Samtale rundt hjemmelekse fra sist samling. 

• Tema: De sju kognitive funksjonene - forbedringer? 

• Identitet 

• Følelser – skyld, skam?  

• Runde:  
- Hva skal til for at du skal holde deg rusfri til 

neste gang? 
  

• Lekse: Identitet – hvem er du uten rus? Verdier, 
holdninger, miljø, nettverk mm. 
 

• Avslutning og oppsummering 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Husk på... 

- De sju kognitive funksjonene gikk 

vi gjennom andre kurskvelden. Ta fram 

det som da ble skrevet og sammenlign 

utviklingen. 

- Identitet – hvem er du uten rus? 

Verdier, holdninger, miljø mm. 

 

- Tema som skyld og skam er 

omfattende og for mange tabubelagt. 

Likevel opplever vi nå at mange setter 

ord på en del følelser knyttet til dette.  
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KURSDAG 11 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Runde:  

• Tema: Hva er dine drømmer for framtida?  
- Hva er dine mål? 
- Hva skal til for å nå dine mål? 

  

• Gjennomgang av leksen fra sist gang. 

• Alkoholbruk 

• Runde:  
- Hva skal til for at du skal holde deg rusfri til 

neste gang? 
  

• Avslutning og oppsummering 
  

Husk på... 

- Skriv ned framtidsdrømmene. Ta de 

fram igjen på avslutningskvelden. Vekk 

nysgjerrigheten og håpet om framtida. 

Om muligheter.  

- Gjennomgå leksen fra forrige gang.  

Verdsett dem, anerkjenn deltakernes 

opplevelser, tanker og følelser.  

- Temaet alkoholbruk har blitt tatt 

opp tidligere. Alkoholbruken kan øke når 

deltakerne slutter med cannabis. 

Dette er det svært viktig å ha fokus på, 

slik at ikke et problem erstatter et 

annet. I tillegg gir alkoholbruk risiko 

for tilbakefall. Dømmekraften svekkes 

og man kan havne i situasjoner man 

egentlig ikke hadde tenkt seg. Snakk 

om dette og alternativer de har til f. 

eks festing i en veldig sårbar fase. 
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KURSDAG 12 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema: Positive egenskaper 
- Hvilke positive egenskaper og ressurser har du? 
- Hvilke positive egenskaper og ressurser har de 

andre i gruppa? 
  

• Runde:  
- Hvordan klare å holde deg rusfri til neste gang?   

Husk på... 

- Den enkelte skal skrive noe positivt om 

seg selv. Skriv:  ” Jeg er…”, ” Jeg kan…”. Å 

visualisere dette gjør det tydeligere. Kjøp 

inn pene kort. Skriv ned det positive som 

sies om den enkelte og gi det til dem når  

samlingen er over. I perioder hvor man 

tviler på om man klarer å holde seg 

rusfri, kan slike positive ting være godt å 

ta fram. 
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KURSDAG 13 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema: Varig rusfrihet 
- Hva skal til for at du skal holde deg rusfri etter 

kurset? 
- Skal vi hjelpe med noen kontakter? 
- Kartlegging av jobb/skole, dagtilbud, fritid, 

nettverk, bosituasjon, helsetilstand 
- Vurdere behov for oppfølgingstiltak 

 

• Avslutning og oppsummering 
 
 
 

Husk på... 

- Den enkelte skal skrive noe positivt om 

seg selv. Skriv: ” Jeg er…”, ” Jeg kan…”. Å 

visualisere dette gjør det tydeligere. Kjøp 

inn pene kort. Skriv ned det positive som 

sies om den enkelte og gi det til dem når  

samlingen er over. I perioder hvor man 

tviler på om man klarer å holde seg 

rusfri, kan slike positive ting være godt å 

ta fram. 

Husk på... 

- Den enkelte skal skrive noe positivt om 

seg selv. Skriv: ” Jeg er…”, ” Jeg kan…”. Å 

visualisere dette gjør det tydeligere. Kjøp 

inn pene kort. Skriv ned det positive som 

sies om den enkelte og gi det til dem når  

samlingen er over. I perioder hvor man 

tviler på om man klarer å holde seg 

rusfri, kan slike positive ting være godt å 

ta fram. 

Husk på... 

- Sett opp plan for den enkelte, i forhold til 

hva han/hun har av jobb/skole/ 

kurstilbud. Hva er aktuelt? Hva kan vi 

gjøre?  

- Hva ønsker de på fritiden? Hjelpe med 

kontakter. En mulighet er å sammen 

søke informasjon om aktuelle 

fritidstilbud.  

En av instruktørenes oppgaver i denne 

fasen er å følge deltakerne til ulike 

samarbeidspartnere utenom samlingene. 

Avtal tid for dette. 

 

 

 

- Det viser seg at mange deltakere 

trenger mer oppfølging etter at kurset er 

slutt. Det kan være henvisning til 

spesialisthelsetjeneste, kontakt med det 

kommunale hjelpeapparatet, kontakt 

med fastlege m.m. 

- Eventuelt besøk av representant 

fra A-larm, forum for åpenhet om rus og 

behandling, NA eller andre lignende 

organisasjoner. 

Det er viktig å forberede deltakerne på 

at det nærmer seg slutten av kurset. Hva 

kan jeg gjøre nå? Mange opplever en 

tomhetsfølelse når kurset er over. 
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KURSDAG 14 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema: Hvordan forbli rusfri?  
- Lage kriseplan for høyrisikosituasjoner 
- Forebygge tilbakefall 

 

• Avslutning og oppsummering 
 
  

Husk på... 

-Vi setter opp tiltak for den enkelte om 

hva som skal til for å holde seg rusfri.  

- Stress-situasjoner som kan utløse 

tilbakefall kartlegges og vi lager en plan 

for å unngå dette og hva man kan gjøre.  

- Kriseplanen skal være kort og 

inneholde ting deltakeren kan gjøre om 

han befinner seg i en høyrisikosituasjon. 

Hvem kan han ta kontakt med? Skriv 

opp telefonnummer til personen. Det er 

viktig å komme tilbake på rett spor så 

raskt som mulig om man opplever 

tilbakefall.  
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KURSDAG 15 
 
• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde:  
- Hvordan har du hatt det siden sist samling? 
- Hva har skjedd siden sist?   
- Hvilke utfordringer har det vært?   
- Har du merket endringer?  
- Hvordan har du sovet?  
- Hvilke abstinenssymptomer har du?   
- Har du spist godt? 

 

• Tema: Har du forandret deg?  
- Hva opplever du selv og hva sier dine 

omgivelser?  
- Hvordan ønsker du å bli oppfattet?  
- BCD fylles ut, ta fram og sammenlign med de første som ble fylt ut. 
- Se forandringer 

• Følg opp tema fra første kurskveld om cannabis og bilkjøring.  

• Runde:  
- Hvordan klare seg som rusfri etter kurset?  

• Avslutning og oppsummering 

 

 
 
 

 
 
 

Husk på... 

- Snakk høyt og godt om, og forstørr 

alle de positive tingene som har skjedd 

med deltakeren. Ros!!!! 

- Vær oppmerksom på at enkelte 

ikke opplever at livet har blitt bedre 

etter at de sluttet med cannabis. Noen 

opplever ikke forbedringer i f. eks 

meningsfullhet. En bakenforliggende 

årsak kan være  

depresjon. Disse trenger mer hjelp. Dette 

er svært viktig å være oppmerksom på 

og å få mer hjelp til.  

- Informasjon, samtale, bevisstgjøring om 

bilkjøring og cannabisbruk.  
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SISTE KURSDAG 
 
• Mat og drikke 

• Fokus: Framtidens muligheter 

• Fyll ut evalueringsskjema og kartleggingsskjemaer   

• Informere om tilbud om oppfølgingssamtale

• Taler/små gaver? 

Husk på... 

- Siste kurskveld kan man gjerne 

lage til en samling litt god mat, snacks 

mm.  

- Fokuser på framtida – muligheter 

og drømmer. Bruk fantasien – en liten 

tale om framgang, overlevere et brev 

med gode ord, en dikt eller en liten 

gave.  Poenget er at de blir gjort stas 

på og at det har en optimistisk og 

positiv tone. 

 

- Mange deltakere sier at det føltes 

tomt etter at kurset sluttet. Det er ganske 

naturlig siden samlingene er såpass 

intensive. Avtal gjerne å samles igjen.  
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Rusmiddelkontroll 

Før man utfører urinprøvekontroll bør man ha klart: 

• Hvilke rusmidler skal man teste for? 

• Hva er formålet med testingen?  

• Hvordan skal prøven praktisk gjennomføres?  
Følg kvalitetsrutiner/retningslinjer ved rusmiddeltesting 

• Hvem skal se til at prøven blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer?  

• Hvor skal prøven sendes til analyse? 

• Hvem rekvirerer prøven? 

• Hvem skal ha beskjed om svaret (andre enn deltakeren)? 

• Konsekvenser ved positiv prøve? 

• Hvor ofte og hvor lenge skal testene tas? 

• Hvilken test skal tas (sanksjonsprøve, stikkprøver eller fast avtalte prøver)? 

                                              ?



 

 

Kortprogram  

Kortprogram retter seg i hovedsak mot ungdom under 18 år og foreldrene  
deres.  
 
Kortprogram har fokus på kunnskapsheving, bevisstgjøring og holdningsendring. Dette 
tilbudet kan gis i ulike varianter; i mindre grupper eller undervisning for hele klasser. 
Dette avhengig av forespørsel, målgruppe og brukerens alder.   
 
Våre erfaringer tilsier at det er viktig at foreldrene får samme informasjon og 
kunnskap som ungdommene. En del foreldre har ikke oppdatert kunnskap på 
utviklingen rundt cannabis. Diskusjoner hjemme kan nå bygge på kunnskap alle har og 
man får en felles plattform for videre diskusjon. 
 
Eksempel på ulike typer kortprogram: 

• Undervisning for hele klasser med tilhørende foreldremøter 

• Undervisning og bevisstgjøring for utsatte ungdomsgrupper og deres 
pårørende. 

  

Mål 

• Å gi kunnskap om cannabis.  

• Å bevisstgjøre deltakerne og foreldrene i holdninger og valg i forhold til 
cannabis. 

• Å forebygge videre cannabisbruk. 
 
Undervisning i klasser 
 

• Programmet gis til hele klasser, der skolen melder om en bekymring rundt   

 holdninger til cannabis hos flere av elevene.  

• Første møte er med elevene på skolen og inneholder faktainformasjon om      

 cannabis, virkning, identitet og konsekvenser.  

 

Deretter blir det innkalt til foreldremøte på skolen, samme informasjon gis til     

foreldrene som til elevene.  
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Samlinger med ungdom som røyker og ungdom i risiko 
Programmet er gruppebasert og består av to samlinger aˊ 2 timer. 
  
Deltakere til kortprogrammet plukkes ut på følgende måte: 

• Ungdom som skolen eller foreldrene er bekymret for i forhold til cannabisbruk.  

• Ungdom som er blitt tatt av politiet og har innrømmet bruk av cannabis.   
Første samling 
 
Her møter ungdommene og foreldrene sammen. De oppfordres til å stille spørsmål 
underveis. 

Det gis faktainformasjon om cannabis: 

• Hva er cannabis? 

• Identitet 

• Virkninger 

• Helseskader 

• Hva skjer når man slutter?  

• Konsekvenser  

Fokus på å synliggjøre konsekvenser.  
Hvilke konsekvenser kan cannabisbruk ha for ungdommen?  
Prøv på å relatere dette til ungdommens situasjon. Oftest har sosiale konsekvenser 
større påvirkning enn fokus på fysiske og psykiske helseskader. For eksempel jobb, 
førerkort, familierelasjoner, fremtidsdrømmer mm.  
De må bli ansvarliggjort i forhold til egne valg, snakk om valgene ungdommen har. 
  

Det er viktig at ungdommene og foreldrene får lik informasjon på samme tid. Dette 
hindrer misforståelser og kan forhåpentligvis gi grobunn for gode diskusjoner når de 
kommer hjem. 
 
Andre samling 
Til denne samlingen møter kun foreldre/pårørende.  

• Etter en innledning og kort repetisjon fra første kveld, kan politi inviteres inn til 
å holde innlegg om narkotika med hovedvekt på cannabis. Brukerutstyr og 
eksempler på narkotiske stoffer kan vises frem.  

  

• Tema: Foreldrerollen.  
Det legges vekt på dialog mellom foreldrene og etablering av foreldrenettverk. 
Det oppfordres til at foreldrene utveksler telefonnummer for å kommunisere 
med hverandre når det trengs. Foreldrene blir tilbudt enkeltsamtale i etterkant 
dersom de har behov for dette.  

  

• Til slutt informeres det om de ulike hjelpetiltakene som finnes for ungdom og 
hvordan foreldrene kan komme i kontakt med disse.  
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Bevisstgjøringssamtaler  

Bevisstgjøringssamtaler gis til ungdommer hvor det er nødvendig å øke bevisstheten  
rundt eget cannabisbruk, valg og konsekvenser.  
 
Jo tidligere informasjon og hjelp tilbys, jo lettere er det for ungdommen å holde seg 
borte fra cannabis. Samtalene kan også brukes til å motivere ungdommen til å få mer 
hjelp og søke andre tiltak i regi av kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.  
  

Bevisstgjøringssamtaler kan tilbys:  

• Ungdom og unge voksne som av ulike årsaker trenger kunnskapsheving og   
             bevisstgjøring av cannabisbruk. 

• Når cannabisbruk ikke er for omfattende og det ikke foreligger for mye  
tilleggsproblematikk eller en avhengighet.  

• Når ungdom er usikker på motivasjon for å delta i hasjavvenningsprogrammet.  
  Bevisstgjøringssamtaler kan være innfallsporten til hasjavvenningsprogrammet.  

• Ungdom under 18 år i forbindelse med påtaleunnlatelse med vilkår   
  (ungdomskontrakt) i samarbeid med politi.  
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Struktur på bevisstgjøringssamtaler  

 

Samtale 1 
Fortell litt om deg selv og hva vi jobber med, hvorfor vi er her og hva vi kan tilby.  
   

• Kartlegg ungdommen: (bruk gjerne samme kartleggingsskjema som ved HAP) 
 

• Hva bruker du av rusmidler?   

• Når startet du?  

• Hvordan opplevde du første gang?  

• Mistet du indre kontroll? Fikk du panikk?  

• Når prøvde du igjen?  

• Hvordan var det videre mønsteret?  

• Hvordan er det nå? Når og hvor ofte røyker du? Hvordan bruker du cannabis?   

• Hvordan opplever du rusen? Hvordan opplever du det mellom hver gang?  

• Hva hjelper cannabis deg med?  

• Vil du røyke igjen?  

• Hvordan vil du bli oppfattet?  

• Hvordan vil du bli sett på?  

• Hvem identifiserer du deg med?  
 

Konkretiser det som det prates om; utfordringer, risikosituasjonen. Hva kan bli        
følgene? For eksempel utfordringer: ungdom skal møte rusvenner på fest, men skal 
ikke røyke selv om de gjør det. Hva kan skje når du kommer, snakk om alternativ, 
konkretiser dette.  

• Avslutning og oppsummering 

Samtale 2 
 

• Hvordan opplevde du å være her sist? 

• Hvordan har du hatt det siden sist? 

• Hvordan har det vært i forhold til cannabis siden sist? 

• Hva vet du om cannabis? 

• Faktainformasjon om cannabis. 

• Akutt påvirkning og langtidspåvirkning.  

• Kognitive funksjoner og påvirkning av disse.  

• Andre helseskader. 

• Konsekvenser av cannabisbruk: for skole, jobb, utdanning, førerkort og 
bilkjøring, visum, kriminell handling – hva skjer hvis du blir tatt av politiet osv.  

• Avslutning og oppsummering 
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Samtale 3 
 

• Hvordan opplevde du å være her sist? 

• Hvordan har du hatt det siden sist? 

• Hvordan har det vært i forhold til cannabis siden sist? 

• Instruktøren har forberedt tema 1 ved å fylle ut oppsummeringsskjemaet.   
  Skjemaet oppsummerer det vi har pratet om fra samtale 1 og 2 og fram til nå: 

- Hvorfor røyker du cannabis?  
- Positive/negative sider ved cannabis.  
- Hvorfor vil du slutte med cannabis?  
- Triggere 
- Støttepersoner 
- Mål  

    

• Framtidsplaner 
- Hva ønsker du for framtiden? Mål for livet? 
- Hvordan kan de gjennomføres/nås hvis du fortsetter å bruke cannabis? 

• Hvem ønsker du å bli oppfattet som? Tanker rundt identitet? 

• Hvor kan du få hjelp til det du sliter med? 

• Kan vi hjelpe deg? 

• Oppsummering og forberedelse til neste samtale der foreldrene skal delta.  
 

Samtale 4 
 
På denne samtalen deltar foreldrene/foresatte hvis det lar seg gjøre. La gjerne 
deltakeren lede denne samtalen selv. 

• Om deltakeren. 
- Hvorfor er vi her?  
- Hvordan har deltakeren opplevd bevisstgjøringssamtalene?  
- Hvordan er status for deltaker nå? 

 

• Om cannabis. 
- Fakta om cannabis  
- Utviklingen av cannabis  
- Holdninger til cannabis  
- Helseskader 
- Abstinenser 

 

• Om pårørende 
- Å være foreldre/familie til en som bruker cannabis 
- Hjelpetilbud for pårørende  
 

• Veien videre 

• Avslutning og oppsummering 
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Cannabisprogram for ungdom  

 
Programmet følger de samme fasene som individuelt hasjavvenningsprogram, men er 
ikke så omfattende som IHAP. Har mer fokus på foreldre og pårørendesamarbeid. 
 
Målgruppe: ungdom under 18 år og pårørende  
 
Programmet går over 6 uker med 12 samtaler samt en oppfølgingssamtalemøte 2-3 
måneder etter avsluttet program 
 
Ved oppstart, eventuelt underveis, bør det vurderes om hva som er mest 
hensiktsmessig for ungdommen med tanke på inkludering av pårørende. I enkelte 
program vil malen med inkludering av pårørende annen hver samtale være best egnet, 
mens det i andre program kanskje er mest hensiktsmessig med sjeldnere samtaler. 
Viktig at hvert program blir tilpasset hver ungdom og situasjon. 
 
Oversikt over samlinger: 
 
Uke 1 
Samtale 1: Informasjonssamtale med ungdom og foreldre.  
Innhold: Beskriv de 3 fasene og abstinenssymptomer. Legg en plan for helgen. Avklar 
om det er aktuelt med urinprøvekontroll.  
 
Samtale 2: Kartleggingssamtale med ungdom 
 
Uke 2 
Samtale 3: Samtale med ungdom 
Innhold: Faktakunnskap om cannabis og de 7 kognitive funksjonene. 
 
Samtale 4: Samtale med foreldre 
Innhold: Hvilke opplevelser har de vedrørende ungdommens cannabismisbruk og 
hvordan kan de hjelpe ungdommen gjennom fasene? 
 
Uke 3 
Samtale 5: Samtale med ungdom 
Innhold: Be ungdommen beskrive sin psykiske tilstand. Forklar hvordan følelsene blir 
påvirket av cannabis. Forbered familiesamtalen til neste gang. 
 
Samtale 6: Familiesamtale 
Innhold: Faktakunnskap om cannabis der ungdommen er med og underviser sine 
foreldre. Ta opp ting som det ble enighet om i forberedelsene. 
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Uke 4 
Samtale 7: Samtale med ungdom 
Innhold: Bruk nettverkskartet, hvem av vennene røyker. Risikosituasjoner og 
håndtering av disse. Forbered familiesamtalen til neste gang. 
 
Samtale 8: Familiesamtale med søsken/andre pårørende 
Innhold: Informasjon rundt hvordan cannabis påvirker tenåringsutviklingen; fysisk, 
psykisk og sosialt. Samtale rundt tillit og mistillit. Hvordan påvirker situasjonen resten 
av familien? 
 
Uke 5 
Samtale 9: Samtale med ungdom.  
Innhold: Samtale om fritidsaktiviteter. Risikosituasjoner. Ungdommens egen evne til å 
finne løsninger m.m. 
 
Samtale 10: Foreldresamtale 
Innhold: På hvilke måte kan foreldrene støtte ungdommen i en sosial nyorientering. 
Samtale om tillit og mistillit. 
 
Uke 6 
Samtale 11: Samtale med ungdom 
Innhold: Forbered den avsluttende familiesamtalen. 
 
Samtale 12: Avsluttende familiesamtale 
Innhold: Familiens egne erfaringer med programmet. Hvordan hindre tilbakefall.  
Behov for fortsatt støtte? Lage en handlingsplan med familien for tiden etter 
programmet og frem til neste treff om 2-3 mnd. 
 
Treff 2-3 måneder etter avslutning 
Hvordan har det gått, har det vært tilbakefall? 
Hvordan ser livet ut for ungdommen i dag 
Hvordan har tiden vært for foreldrene siden sist møte? 
Finnes det vanskeligheter eller uro fortsatt? Diskuter i så fall hva som kan gjøres for å 
minske dette. 
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Pårørendesamtaler 

Rundt hver som bruker rus kan vi regne 6-8 nære pårørende. Det kan være  
foreldre, søsken, barn, besteforeldre, tanter, onkler osv. Undersøkelser viser at mange 
aldri har benyttet seg av de hjelpetiltak som finnes for pårørende. Noen pårørende er 
så vant til å gi hjelp, at de utsletter seg selv. Mange foreldre føler skyld, skam og dårlig 
samvittighet når barna deres begynner å ruse seg.  
  

”Jeg ble helt lammet. Veldig redd og veldig trist på en gang. Hvorfor skjer dette med 

han? Hva har vi gjort galt? Jeg begynte å lete etter grunner” (mor) 
                 

Pårørende trenger:  

• Kunnskap 

• Hjelp til sortering av tanker og følelser 

• Hjelp til å ta bedre vare på seg selv 

• Hjelp til grensesetting 

• Hjelp til å bearbeide sorg 

Vi vet at å inkludere foreldre i arbeidet når man skal hjelpe ungdom som ruser seg, er 
svært viktig. Jo yngre ungdommen er, jo viktigere er det å jobbe med familien. Det å ha 
foreldre som bryr seg bedrer prognosen for rusfrihet.  
 
Pårørendesamtaler 
 
Bekymrede foreldre tar av og til kontakt for å få råd og veiledning i forhold til barnas 
cannabismisbruk. Tilby en samtale med foreldrene om hva deres bekymring går ut på. 

• Kartlegge situasjonen 

• Formidle kunnskap om cannabis - virkning, skadevirkning/helseskader, 
konsekvenser 

• Formidle hvilke hjelpetiltak som finnes 

• Samtale rundt hvordan cannabisbruk påvirker familien 
La de pårørende fortelle deres historie og deres opplevelse av barnets problem 
knyttet rundt cannabisbruk. Hvordan dette påvirker dem og de andre i nær 
familie, søsken mm. 

• Samtale om foreldrenes holdninger 

• Hva kan gjøres videre? Hvilke hjelpetiltak finnes? Hvordan komme i kontakt? 
For eksempel: kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, 
familiekontor/senter, fastlege, pårørendeforeninger, frivillige organisasjoner 

•  Avslutning og oppsummering 
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Kartleggingsskjema  

 

Intervjuer: 
  

Intervjudato 1:  Intervjudato 2: Intervjudato 3: 

Personalia 
  

Navn: 
  

Adresse: 
  

Fødselsdato:  
 

Mobilnr. 
 

Jobb/fritid 
  

Jobb/skole:    

Arbeidstid:   

Fritidsaktiviteter/interesser:   

Økonomi – inntekt, gjeld?    

Nettverk og hjelpeapparat 

Boligforhold, bor du alene eller sammen med noen? 
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Familie: 

Venner (miljø, rusfrie venner mm): 

Har du noen som du stoler på/støttespiller? 

Er andre bekymret for ditt cannabisbruk? Hvem? 

Kontakt med annet hjelpeapparat? 

Fastlege: 

Helse 

Fysisk og psykisk helse: 

Har du opplevd noen form for krenkelser, overgrep eller andre traumatiske 

hendelser? 

Diagnose: 

Medisiner: 

Annet: 

Rushistorie og nåsituasjon 

Når startet du med cannabis? 
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Har du brukt annen narkotika? Hva og hvor mye bruk? 

Hvor omfattende er cannabisbruket? Mengde og hyppighet?  

Når røyker du? Må du røyke når du gjør spesielle aktiviteter eller i spesifikke 

situasjoner?  

• 

• 

• 

Hvordan inntar du cannabis? (joint, flaske, pipe, bøtte, bakst mm.) 

Hvem pleier du å røyke cannabis med? Alene? 

Har du brukt syntetisk cannabis? Hvor mange ganger? Hvordan opplevde du det? 

Alkoholforbruk? 

Motivasjon for å slutte 

Hvorfor røyker du hasj? 

Hvorfor vil du slutte? Indre og ytre motivasjonsfaktorer? Hvor er du i 

endringsprosessen? Hvor motivert er du?  
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Hva skal til for at du klarer å slutte? Hva er dine behov? Påminnelse om møter, 

støtte, urinprøver mm.?  

Har du prøvd å slutte før? Hvilke erfaringer har du fra det? Hva 

gjorde at du fikk tilbakefall? 

Bilkjøring 

Har du sertifikat? 

Kjører du bil? 

Gi informasjon om cannabis og bilkjøring, virkning/skadevirkning av cannabisbruk, 

konsekvenser og sikkerhet samt informasjon om meldeplikt.  

 

Gruppe (gjelder kun gruppebasert hasjavvenningskurs). 

Hvordan vil du fungere i en gruppe? 

 

Hvilken rolle tror du at du vil få? 

 

Hvordan kan du bidra til at en gruppe skal fungere? 
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Kartlegging av motivasjon 

Navn:        Dato:  
 
En vellykket behandling forutsetter en motivasjon for endring. Dessverre er det 
ikke lett å ta en beslutning som kan føre til endring. Motivasjon handler om noe 
mer enn tanker og følelser. Det handler om vilje til å nå et mål. Vi må ta en 
bestemmelse og følge den. For å finne ut hvor motivert vi er kan vi bruke 
følgende skala:  
Helt uenig:…………………………………………….1.  
Uenig:…………………………………………………….2.  
Vet ikke:………………………………………………..3.  
Enig:……………………………………………………….4.  
Helt enig:……………………………………………….5.  
 
Sett en sirkel rundt det tallet som stemmer for deg. 
  

 Jeg er nå klar til å starte med å  
           løse problemene mine    1.……..2……….3……….4……….5  
 

 Jeg har så store problemer  
           at jeg ønsker å arbeide med dem  1……….2……….3……….4……….5  
 

 På en skala fra 1 til 5 er jeg villig til  
å utsette meg for et ubehag på 5   1……….2……….3……….4……….5  
 

 Jeg vil bruke min vilje til å nå målet  1……….2……….3……….4……….5  
 

 Jeg mener at jeg har så store  
problemer at jeg trenger hjelp   1………..2……….3……….4……….5  
 

 Jeg håper at denne behandlingen  
          vil hjelpe meg til større innsikt  
          i mine problemer     1………..2……….3……..4……….5  
 

 Jeg håper at denne behandlingen  
       vil hjelpe meg til å mestre mine  

problemer bedre     1……….2……….3……….4……….5  
 

 Det er lett å snakke om forandring,  
         men jeg vil gjøre noe med det   1……….2……….3……….4……….5  
 

 Jeg er redd for å mislykkes   1……….2……….3……….4……….5  
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Endringssirkelen – kartlegging av motivasjon  

 
Alle som skal gjennom en atferds-/livsstilsendring går gjennom flere stadier som kan 
beskrives som en endringssirkel.   
 
Hvor i prosessen er du?  

 

 

 
 
 
Fritt etter Prochaska og DiClementes «Wheel of Change» - endringssirkelen (Barth, 
Børtveit, Prescott, 2001). 
 
 
 
 
 
 

Få bort usikkerheten og si JA til endring! 
- Ambivalens/skiftende 

motivasjon 
- Opplevelse av fastlåshet 
- Positive/negative sider ved 

bruk, ulemper og fordeler 
- Vurderer endring/mer 

motivert 
- Konfrontert med at man ar et 

problem, mange følelser 
- Mange følelser/skam 

 

Ta beslutning og lage konkrete planer! 
- Forberedelse 
- Mindre motstand mot endring 
- Tro på endring, mestringstro 
- Beslutning om endring innen 

nær framtid 
- Små endringsforsøk 
- Forestillinger om livet etter 

endring 
- Plan for risikosituasjoner 

 

Gjøre endring slik at du selv og andre kan se det! 
- Endring av adferd 
- Ytre/indre motivasjon 
- Mestringsstrategier 
- Finne erstatninger for atferden 

 

 

Holde motivasjonen oppe, unngå tilbakefall! 
- Hindre tilbakefall 
- Vedlikeholde motivasjonen 
- Risikosituasjoner/stress 
- Fysiske, psykiske og sosiale utfordringer 

 

 

Bli bevisst at endring er ønskelig og nødvendig! 
- Manglende problemopplevelse 
- Ubevisst/motløs 
- Andre rundt opplever problemer 
- Lite innstilt på endring 
- Benektning 
- Lite mestringstro 
 

 
- Manglende tro 

 

Varig endring oppnås dersom den tidligere 
automatiske tanken som førte til bruk av 
rusmidler blir erstattet av en ny.  
Mål: gode mestringsstrategier og 
atferdserstatninger! 
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Avtale om sluttdato  

 
 
 
……………………………………………………………. har fått tilbud om å delta på kommunens  
hasjavvenningskurs/hasjavvenningsprogram og er innforstått med at jeg skal slutte 
med hasj innen kursstart/programstart for å få best mulig utbytte av tiltaket. 

Jeg ønsker derfor å sette min sluttdato til:……………  

Sted ………………………. 

……………………………………..                                     ………………………………………….. 
Deltaker                                                                        Kursholder/ansatt 

 
 
 
 
 



 

60 

 

 

Positive sider ved cannabis 

Hvilken positiv virkning/innvirkning har 

cannabis på livet mitt?  

Fordeler 

Negative sider ved cannabis 

Hvilken negativ virkning/innvirkning har 

cannabis på livet mitt? 

Ulemper/konsekvenser 

  

 

 
 

Positive og negative sider 

ved cannabisbruk 
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Plan for situasjoner med høy risiko for tilbakefall  

 

Hvilke situasjoner er åpenbare risikosituasjoner? 

Steder, situasjoner som gir deg sug etter hasj. 

•  

 

• 

 

• 

  

 

Triggere. Spesielle følelser/hendelser som utløser lysten på å røyke hasj. 

•  

 

• 

 

•  

Hvilke situasjoner kan du unngå? 

• 

 

• 

Hvilke situasjoner er uunngåelige (for eksempel kjedsomhet, legge seg…) 

• 

 

• 

  

Hva kan du gjøre? 

• 

 

• 
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Oppsummeringsskjema  

 

Hvorfor røyker jeg hasj? 

•  

•  

•   

Hvorfor vil jeg slutte å røyke? 

•  

•  

•   

Triggere 

•  

•  

•   

Hva er jeg mest redd for ved å slutte med hasj? 

•  

•  

•   

Hva kan jeg gjøre/ hva hjelper meg? 

•  

•  

•   

Støttepersoner/nettverk 

•  

•  

•   

Mål 

•  

•  

•   
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Sluttrapport over tiltak  

 

Navn: 

Fødselsdato: 

Tiltak: 

Startdato: 

Avslutningsdato: 

Instruktør/samtalepartner: 

Antall samtaler: 

Hvordan har tiltaket fungert? – et sammendrag av tiltaket (fokus i samtaler, rusbruk 

og rusfrihet, utfordringer, sprekk/tilbakefall, fritid/jobb/skole, oppmøte, respons, 

diskusjoner, refleksjoner mm.) 

  

  

  

  

  

Oppfølging etter endt tiltak (hva/hvem)  

  

  

  

  

  

Rusfri etter endt tiltak? (ja/nei) 
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Evalueringsskjema  

 

Dato: 

Navn: 

Hvilket tiltak: 

  

  

  

Hvordan har du opplevd tiltaket? 

  

  

  

 

Positive og negative erfaringer? 

  

  

 

Hva kunne vært gjort annerledes?  

  

  

  

  

Noe du savnet? 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 

Forklaring på skjemaer 

SDS – Severity of Dependence Scale  

•  Måler alvorligheten og avhengigheten av cannabisbruk 

• 4 eller høyere skal ha hjelp 

• Kan brukes ned mot 15 års-alderen 

  

SCL-25 – Symptom check list 

• Måler psykisk symptombelastning (ikke nødvendigvis psykisk sykdom) 

• Denne er viktig for å se om de kan i gruppe eller ikke  

• Under 1,75 - ikke psykiske tilleggsymptomer 

• Over 2,0 --- ikke i gruppe, men kan individuelt 

• Score finner du ved å legge sammen alle poengene og dele på 25 

• Testen er følsom for endring 

• Kan tas ned mot 15 års - alderen, men helst over 18 år 

VAS - Visuell Analog Skala 

• Om cannabisbruk og bruk av andre rusmidler siste uke 

• Måle hvordan personen har det personlig, mellommenneskelig og sosialt 

• Måle med linjal på en 10 cm skala (vær obs på at linjen er 10 cm ved utskrift, ev. 

gjør en omregning) 

• Tas ved kartlegging siste dag, etter tre måneder og ett år 

OAS/KASAM --- opplevelse av sammenheng 

• Etterhvert som tåka letter skal man få bedre: 
  - Begripelighet, innsikt, forståelse   
             - Håndterbarhet, at du tar fatt på ting.  
             - Følelse av mening 

• Over 160 poeng: sterk OAS 

• Under 120 poeng: svak OAS 

• Under 100 poeng: behov for hjelp 

• Over 190: ikke tro på det 
 
BCD – Behavior Checklist diary  

• Måler abstinenser og utfordringer  

• Utfylles ukentlig i samtaler  

• Se på forskjeller før og nå 

• Sjekk om de følger fasene 
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Skjema SDS – Severity of Dependence Scale  

 

 Aldri/ 

nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Alltid/ 

nesten 

alltid 

Tror du at ditt forbruk av cannabis er 

ute av kontroll? 

    

Gjorde/gjør tanken på at du gikk/går 

glipp av en mulighet til å røyke hasj 

deg engstelig eller bekymret? 

    

Var du/er du bekymret over ditt 

forbruk av hasj? 

    

Skulle du ønske at du kunne slutte 

med hasj? 

 

 

  

 Ikke  

vanskelig 

Ganske 

vanskelig 

Veldig 

vanskelig 

Uover- 

kommelig 

Hvor vanskelig synes du det er å la 

være/ slutte å røyke hasj? 
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Skjema SCL-25 - Symptom Check List 

Navn: Dato: 

Hvordan har du det? 

Nedenfor finner du en oppstilling av plager og problemer som man har av og til. 
Angi hvor mye hvert enkelt problem har plaget deg eller vært til besvart i løpet de 
siste 14 dagene.  

(sett ring rundt tallet som passer best) Ikke i 

det  

hele 

tatt 

Litt En god 

del 

Svært  

mye   

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 med tanke på 

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 
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Skjema BCD – Behavior Checklist Diary  

 

Navn:             

Dato: 

Merk av om du har eller ikke har opplevd disse symptomene og marker hvor alvorlige 

de var siste gang du stoppet å røke hasj. 

 
ingen mild moderat alvorlig 

1) Skjelving 0 1 2 3 

2) Nedtrykt 0 1 2 3 

3) Nedsatt appetitt 0 1 2 3 

4) Kvalme 0 1 2 3 

5) Irritabel 0 1 2 3 

6) Søvnproblemer 0 1 2 3 

7) Svette 0 1 2 3 

8) Sug etter hasj 0 1 2 3 

9) Rastløshet 0 1 2 3 

10) Nervøs/engstelig 0 1 2 3 

11) Økt aggresjon 0 1 2 3 

12) Hodepine 0 1 2 3 

13) Magesmerter 0 1 2 3 

14)Merkelige/ ville drømmer 0 1 2 3 

15) Økt sinne 0 1 2 3 

16) Andre  
    

 
0 1 2 3 

 
0 1 2 3 

Sum 
    

Ref: Vandrey, R., Budney, A.J., Kamon, J.L., Stanger, C. (2005). Cannabis withdrawal in adolescent treatment seekers. Drug and Alcohol Dependence, 

78, 205 – 210. 
Budney, A. J., Moore, B. A, Vandrey, R.G.,& Huges, J.R. (2003). The time course and significance of cannabis withdrawl. Journal of Abnormal 

Psychology, 112(3), 393-402. 
Budney, A. J, Huges; J. R., Moore, B.A., Novy, P. L. (2001). marijuana abstinence effects in marijuana smokers maintained in their home environment.  
Arch Gen Psychiatry, 58: 917-924 
Budney, A. J., Novy, P.L., Hughes, J. R. (i999). marijuana withdrawal among adults seeking treatment for marijuana dependence. Addiction, 94: 1311-

1322. 
Oversatt av Øistein Kristensen etter tillatelse fra Budney og vandrey 2005 
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Skjema VAS – Visuell Analog Skala 

Sett en strek på linjene for det som passer for deg:                                                Dato: 

1. Bruk av cannabis siste uke  
 
Ingen   Daglig massiv 
bruk                   bruk 
 
2. Bruk av alkohol siste uke 
 
Ingen   Daglig massiv 
bruk                   bruk 
           
3. Bruk av andre rusmidler siste uke 
 
Ingen   Daglig massiv 
bruk                   bruk 
 
4. Bruk av nikotin siste uke: 
 
Ingen   Daglig massiv 
bruk                   bruk 
 
5. Hvis du tenker på den siste uken, inkludert dagen i dag, hjelp oss å forstå hvordan du har hatt det 
ved å vurdere disse områdene i livet ditt:  
 

Personlig (hvordan du har det med deg selv): 
 

Dårlig          Bra 
 

Mellommenneskelig (nære relasjoner som familie, partner): 
 

Dårlig          Bra 
 

I sosial fungering (arbeid, skole, venner): 
 

Dårlig          Bra 
 

Generelt (generell opplevelse av hvordan du har det): 
 

Dårlig          Bra 
 

6. Hvor motivert er du til å slutte med eller fortsatt la være å bruke hasj? 
 

 Svært lite                   Svært 
 motivert                                 motivert 
 
7. Hvor stor tro har du på at du vil klare å slutte med eller fortsatt la være å bruke hasj? 

 
 Svært                   Svært stor   
 liten tro                   tro  
             
8. Hvor viktig er det for deg å slutte med eller fortsatt la være å bruke hasj? 
 
 Svært lite                    Svært viktig                           
viktig    ORS ©, 2000, Miller Sd, Duncan BL, www.talkingcure.com. norsk versjon Morten Anker.                                                                          
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Skjema OAS – Opplevelse Av Sammenheng  

 

Her er noen spørsmål om forskjellige områder av livet. For alle spørsmålene svarer 

du på en skala fra 1 til 7, der de ytre verdiene er forklart for hvert spørsmål, og 

svaralternativ 4 er midt i mellom. Du angir et svar på skalaen som du synes passer 

for deg akkurat NÅ.  

1. Opplever du at de mennesker du snakker med, ikke forstår deg? 

Har aldri den følelsen                Har alltid den  

                                               1       2       3       4       5       6       7 følelsen 

2. Når du blir nødt til å samarbeide med andre, føler du da…. 

At tingene helt sikkert                          At tingene helt  

blir gjort                               1       2       3       4       5       6        7                  sikkert blir gjort  

3. Tenk på de mennesker du er i daglig kontakt med, bortsett fra dine aller nærmeste. 

Hvor godt kjenner du de fleste av dem? 

Du ser på dem som                              Du kjenner dem  

fremmede                          1       2        3       4       5       6       7                    virkelig godt 

4. Opplever du at du er likegyldig med det som skjer omkring deg? 

Svært sjelden / aldri                             Ofte 

                                              1        2       3       4       5       6       7 

5. Har det hendt at du er blitt overrasket over oppførselen til personer du trodde du 

kjente godt? 

Det har aldri skjedd                             Det har skjedd ofte                          Det har skjedd ofte 

                                              1        2       3       4       5       6       7 

6. Har det hendt at mennesker du stolte på har skuffet deg? 

Det har aldri skjedd                             Det har skjedd ofte                               Det har skjedd ofte 

                                              1        2       3       4       5       6       7 
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7. Livet er: 

Helt igjennom                                         Helt igjennom  

interessant                          1       2       3       4       5        6       7                   rutine 

8. Inntil nå har livet ditt: 

 

Helt savnet mål og                I det store og det hele hatt 

mening                                1        2       3       4       5       6       7          både mål og mening 

 

9. Føler du deg urettferdig behandlet? 

Svært ofte                                           Svært sjelden / aldri 

                                              1       2       3       4        5       6       7 

10. De siste 10 årene har ditt liv vært: 

Fullt av forandringer                      Helt forutsigbart uten 

uten at du visste hva          1       2       3        4       5       6       7        overraskende   

som ville skje i neste øyeblikk                                                              forandringer 

11. Det meste av det du vil gjøre i fremtiden vil sannsynligvis være 

Helt fascinerende                                   Helt dødskjedelig 

                                     1      2      3      4      5      6      7 

12. Hvor ofte har du en følelse av at du er i en uvant situasjon og ikke vet hva du skal 

gjøre? 

Svært ofte                                           Svært sjelden / aldri

                                       1       2       3       4       5        6       7 

13. Hvilken beskrivelse passer best på livet ditt? 

Der er alltid mulig å                                  Det finnes ingen  

finne en løsning på livets    1       2        3       4       5       6       7 løsning på livets  

vanskeligheter vanskeligheter 

14. Når du tenker på livet ditt, skjer det ofte at du: 

Føler hvor godt det er å         Spør deg selv hvorfor du 

være i live                          1       2       3       4       5       6       7           overhodet eksisterer 
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15. Når du står overfor et vanskelig problem, er løsningen: 
 

 Alltid forvirrende og                   

 vanskelig å finne               1       2       3       4       5        6       7 

Alltid fullstendig klar 

16. Er din hverdag en kilde til.. 
 

Glede og dyp                             Smerte og kjedsomhet   

tilfredsstillelse                  1        2       3       4       5       6       7 
 

17. I fremtiden vil livet ditt være: 
 

  

Fullt av forandringer                    

uten at du visste hva som1       2       3       4       5       6        7     

ville skje i neste øyeblikk                           

 

Fullstendig  

sammenhengende  

og klart 

18. Når det skjer noe ubehagelig, har du da for vane å… 
 

La det plage deg om og         

  om igjen                     1       2        3       4       5       6       7 

Si “det var det” og 

komme deg videre? 

19. Har du veldig motstridende tanke og følelser? 
 

 Svært ofte                               

                                             1       2       3       4       5       6        7 

 

Svært sjelden / aldri 

20. Når du gjør noe som får deg til å føle deg vel til mote.. 
 

 Kommer du helt sikkert                

til å fortsette å ha det slik  1       2        3       4       5       6       7  

Kommer det helt 

sikkert noe som 

ødelegger det 

21. Hender det at du har følelser som du helst ikke vil kjenne 

på? 

 

 Svært ofte                                                                                                          

                                              1       2       3       4       5       6       7 

 

Svært sjelden / aldri 

22. Når du forestiller deg livet ditt I fremtiden så er det… 
 

Helt uten mål og          

mening                  1       2       3       4        5       6       7 

Fullt av mål og 

mening 
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23. Tror du at det i fremtiden alltid vil være mennesker som du kan stole på? 

Det er du helt sikker på                          Det tviler du på 

                                             1       2       3       4       5       6        7 

24. Hender det at du har en følelse av at du ikke vet hva som holder på å skje? 

 

Svært ofte                                             Svært sjelden/aldri                                        

                                               1        2       3       4       5       6       7 

25. Selv mennesker med en sterk personlighet føler seg av og til mislykket. Hvor ofte 

har du følt deg slik? 

Aldri                                                                Svært ofte 

                                              1        2       3       4       5       6       7 

26. Når noe har hendt, har du vanligvis sett at du har.. 

Over- eller undervurdert           Sett saken som den 

betydningen av det                1        2       3       4       5       6       7                          egentlig er 

27. Når du tenker på vanskeligheter som du kanskje kommer til å møte i viktige 

områder av livet ditt, har du da en følelse av at… 

 

 Du alltid vil overvinne                Du kommer ikke til å 

 vanskelighetene             1       2        3       4       5       6       7     overvinne vanskelighetene 

 

28. Hvor ofte føler du at det du foretar deg i din hverdag er uten mening 

Svært ofte                                             Svært sjelden/aldri                               Svært sjelden / aldri 

                                               1       2        3       4       5       6       7 

29. Hvor ofte har du følelser som du ikke er sikker på at du kan kontrollere? 

 

Svært ofte                                        Svært sjelden/aldri                          Svært sjelden / aldri 

                                             1        2       3       4       5       6       7 
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Framtidsplaner og drømmer  

Skriv ned dine drømmer for framtiden.  

Hvordan ønsker du at livet ditt skal se ut om 5 år? 
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Viktige momenter ved framtidsplan 

 

Nettverk, familie, venner 
Hvordan jeg har det med mine venner og min familie? 

Hva er nåsituasjon: 
 
 

Hva er ønsket situasjon: 
 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Jobb/ utdanning 
Hvilken jobb ønsker jeg og hva kan jeg gjøre for å kvalifisere meg til denne jobben?  

Hva er nåsituasjon: 
 
 

Hva er ønsket situasjon:  
 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Boligsituasjon 
Har jeg en stabil boligsituasjon? 

Hva er nåsituasjon: 
 
 
Hva er ønsket situasjon:  

 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Helse 
Hvordan har jeg det fysisk og psykisk? Hva kan jeg ev. gjøre for å redusere 
plager/forebygge plager og symptomer?  

Hva er nåsituasjon: 
 

 
Hva er ønsket situasjon:  

 
 
Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
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Fritid 
Har jeg meningsfulle interesser å fylle fritida med? 

Hva er nåsituasjon: 
 
 

Hva er ønsket situasjon:  
 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Rusforhold 
Hva er mitt forhold til rus? Bruk? 

Hva er nåsituasjon: 
 

 
Hva er ønsket situasjon:  

 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Økonomi 
Har jeg et ryddig forhold til inntekter, utgifter og gjeld? 

Hva er nåsituasjon: 
 
 

Hva er ønsket situasjon:  
 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
 
 

Holdninger tankesett  
Hvordan tenker og handler jeg? 
Har jeg et negativ tankesett og adferd som skaper problemer  
eller har jeg et positivt tankesett som hjelper meg fremover? 

Hva er nåsituasjon: 
 
 

Hva er ønsket situasjon:  
 
 

Hva skal jeg gjøre for å nå mine mål: 
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Tips ved søvnløshet  

• Ikke sov om dagen. 

• Minst en halv time i frisk luft og dagslys daglig. 

• Ha en god og jevn døgnrytme; legg deg og stå opp omtrent til samme tid  

             hver dag (også i helgen). 

• Redusere aktiviteten på kvelden, avslutte aktiviteter 2-3 timer før sengetid. 

• Hør rolig musikk. 

• Ikke innta store måltider rett før leggetid. 

• Drikk varm melk eller beroligende te (kamille, anis, fennikel).  

• Ta et bad, gjerne med oljer (lavendel). 

• Ikke drikk kaffe og cola etter klokka 18.00. 

• Gjør soverommet behagelig; rent sengetøy, god seng, mørkt i rommet,    

             passelig temperatur (15-18 grader). 

• Avspenningsøvelser og repeterende handlinger,  

             fokuser tankene på pust eller muskelavspenninger. 

• Innsovingsritualer: Rens hodet for plagsomme tanker, stress og  

             bekymringer ved å konsentrere deg om andre ting i stedet (tving hjernen til  

             å tenke på noe annet); tell nedover/sauer, les en god bok mm.  

• Yoga og meditasjonsøvelser.  
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