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Bakgrunn 
• Startet i 2005 

• Thomas Lundqvists metode, samt egne 
erfaringer og ny forskning 

• Kommunalt tilbud forankret i 
samfunnsmedisinsk enhet 

• Mange fra ulike enheter jobber sammen 

• Godt samarbeid med 2. linjetjenesten 

• Lavterskeltilbud. Lett å få kontakt. Få hjelp 
kjapt 



• AVVENNING 

      Gruppebaserte hasjavvenningskurs. Kurs 15 pågår. 

      Individuelle hasjavvenningsprogram. Nesten 200 program gjennomført. 

 

• Bevisstgjøringssamtaler/motivasjonssamtaler 

 

• Kortprogram 

 

• Kurs i Kristiansand fengsel 

 

• Pårørendekurs/samtaler  

 

 

 

 

HASJAVVENNING KRISTIANSAND 



HASJAVVENNING KRISTIANSAND 

• Opplæringsperm 

• InnSett 

• Årlig seminar «Ut av tåka» 

• Nettside: www.hasjavvenning.no 

• UiA, etterutdanning cannabisproblematikk 

• Cannabisforum Sør 

http://www.hasjavvenning.no/


HVORFOR DRIVE MED DETTE ARBEIDET? 

• Ny forskning og kunnskap om cannabis, 

helseskader og THC-nivå. Syntetiske 

preparater. 

• Aldri vært så mange som søker hjelp for 

sitt cannabismisbruk. 

• Fordeler ved avvenning kontra «klare det 

alene». 

• Holdninger. Bagatellisering. 

 

 

 



METODEN 

• Cannabis påvirkning av de kognitive 

funksjoner 

• Fasetenking 

• Helhetlig tenking 



Abstinensfaser 





KARTLEGGING 

• 1-3 samtaler for generell kartlegging og 

som motiverende samtaler. 

• Rushistorie.  

• Nettverk/støttepersoner. Jobb/skole. 

Helse. Gjeld.  



         Gruppe --- individuelt 

Par, psykisk belastning, alder, annen rusproblematikk… 



GRUPPEBASERTE HASJAVVENNINGSKURS 

• Går over 8 uker. 3 samtaler første uke, 2 

de neste seks, 1 siste uke 

• Alder: 18-30 (noen ganger eldre) 

• Ettermiddagstid 

• 3-8 deltakere 

• Erfaringer med rene guttegrupper og 

blandede grupper 



INDIVIDUELT HASJAVVENNINGSPROGRAM 

• For de under 18 år og for de over 18 år som ikke 

passer i gruppe. 

• Samme modell som gruppebaserte 

hasjavvenningskurs, men over 3 måneder. 

• En hovedinstruktør, en «nr.2». Hvorfor slik? 

• Tidspunkt: Fleksibelt etter deltakers 

skole/jobbsituasjon. 

• Foreldrene veldig involvert i opplegget. 

Kartleggingssamtale, midtveis, til slutt.  

 
 

 

 



• Velkomst, mat/drikke, akupunktur 

• Runde --- Hvordan har det vært siden sist samling? Hvilke 

utfordringer? Har du merket endringer? Hva er positivt? Søvn, 

matrutiner. 

• Tema, presentasjon og diskusjon 

• Runde --- Hvordan klare deg til neste samling? Strategier. 

• Oppsummering/avslutning, evt. avspenningsøvelser 

 

• Massasje, akupunktur 

• Invitere andre inn for informasjon om fritidstilbud, gjeldsrådgiver og 

lignende. 

• Smake på aktiviteter 

• Samtale/informasjon til foresatte/familie. 

HASJAVVENNINGSKURS/PROGRAM 



FJERDE KVELD 

1.fase/medisinsk fokus 

• Velkommen 

• Mat og drikke 

• Runde: Hvordan har du hatt det siden sist? Hvilke utfordringer har det vært? Hva har vært 
positivt? Har du merket endringer? Søvn. Matrutiner. 

 

• Pause 

 

• Tema: Abstinenser. Presentasjon og diskusjon. 

       Fylle ut BCD, samtale rundt dette, understreke forandringer 

• Hvilke støttespillere har du? Hvordan bruke dem nå? 

• Runde: Hvordan klare deg til neste gang? 

• Planlegging av helga 

• Oppsummering/avslutning 

 



 

 

   Erfaringer, etterundersøkelse. 

Forskning Sykepleien nr. 4, 2011. 

Ny nasjonal studie.  



BEVISSTGJØRINGSSAMTALER 

 

• Forebygge videre 

cannabisbruk/rusmisbruk. 

• Bevisstgjøring og kunnskap. 

• Foreldrene delaktige. 

• 4 samtaler. 

• Fast tiltak i ungdomskontrakter i 

Kristiansand der cannabis er en av 

grunnene til kontrakten. 



KORTPROGRAM 

Forebyggende program over 2 

ettermiddager.  

Ungdom og foreldre. 

Samarbeid med politiet og 

skoler. 



ORGANISERING 

• Styringsgruppe 

• Arbeidsgruppe 

• Koordinator 

• Ansvarlig for tiltak 

 



INSTRUKTØRER/GRUPPELEDERE 

• Fra ulike enheter. Samfunnsmedisinsk enhet, enhet for sosiale og 

forebyggende tjenester, barnevern, PPT, Kristiansand fengsel, ungdomsskoler, videregående 

skoler, Lolands behandlingssenter/Blå kors, private institusjoner… Ulike utdanninger. 

• Opplæring. Arbeidsgruppen og koordinator. Psykiater forskningsenheten ARA. 

Kommunelege. Universitetet i Lund, Sverige. Cannabisstudiet UiA. 

• Veiledning, faglig oppdatering og 

oppfølging. Arbeidsgruppe og koordinator. Forskningsenheten ARA. 

Cannabisforum Sør. Gruppeleder/instruktørsamlinger. «Ut av tåka-seminar».  

     



FØLGER AV ARBEIDET 

• Cannabis på dagsorden. Kunnskap. 

• Utviklet en god metode. Forskes på.  

• Lavterskeltilbud. Kommunalt. Ikke ventetid. Ikke 

henvisning. 

• Tverrfaglighet, blir bedre kjent med andre som jobber 

med ungdom og rus. Lettere å ta kontakt i andre 

saker. Bedre oversikt over tilbud som finnes. Både 1. 

og 2.linje. 

• Tar kunnskap med tilbake til den andre jobben. 



• Tidsskrift for norsk psykologforening, nr.6, 2010, «kognitive effekter av 

kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og kliniske implikasjoner», Tveit 

og Karlsen. 

• www,hasjavvenning.no 

• Forskning Sykepleien, nr.4, 2011, «Kurs i røykeavvenning for 

cannabisbrukere – en oppfølgingsstudie», Hanssen, Ropstad, 

Kristensen og Clausen. 

• «Ud av hashmisbrug», Lundqvist og Ericsson, 2007. 

• «Cannabis som gateway drug», Maria Ellgren, 2007. 
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