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HASJAVVENNING KRISTIANSAND 

• Startet i 2005 

• Tar utgangspunkt i Thomas Lundqvists metode, samt egne 
erfaringer og ny forskning 

• Kommunalt lavterskeltilbud, lett å få kontakt og få hjelp kjapt 

• Mange fra ulike enheter jobber sammen 

• Godt samarbeid med 2. linjetjenesten 



BRUKERTILTAK 
 

• Bevisstgjøringssamtaler  

• Individuelle hasjavvenningsprogram (IHAP) 

• Ungdomsprogram 

• Kortprogram 

• Pårørendesamtaler 

• Bevisstgjøringsprogram i fengsel 

 



ØVRIGE TILTAK 

• Undervisning/informasjon til skoler/tjenester/organisasjoner 

• Opplæring av metoden til andre kommuner 

• Nasjonalt kompetansenettverk for cannabisbehandling 

• Nettside: http://hasjavvenning.no/ 

• ”Ut av tåka ”- konferansen hvert år 

• Cannabisforum Sør 

• Cannabisstudie Universitetet i Agder (Kristiansand) – 
Cannabismisbruk – forebygging og behandling 5 stp. 

http://hasjavvenning.no/


 

CANNABISRESEPTORER 

 

  

• Finnes naturlig i hjernen og immunforsvaret (Endocannabinoider) 

• Hjernen - i områder som kontrollerer: 

- Beslutningsevne 

- Motivasjon 

- Hukommelse 

- Smerte 

- Temperatur 

- Søvn 

- Stress 

• Plantecannabinoider  (THC) nedregulerer disse    

     reseptorene/funksjonene 
Kilde: Amir Englund 2016 
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METODEN 

Hasjavvenningsprogrammet (IHAP) er en   

behandlingsmetode for cannabismisbruk. 

 

• Opprinnelig metode fra 1984, utviklet av Thomas Lundqvist, leg 

psykolog og Dan Ericsson, sosionom (Rådgivningsfrågor i 

narkotikafrågor, Lund) 

• Omhandler fasetenkning og kognitiv påvirkning.  

• Bygger på egne kliniske erfaringer og nyere forskning 

• Hensikt: å forhindre tilbakefall. 

 

 



FASER 
 

• Fysiske fasen, fram til ca. 10.dag etter sluttdato   

• Psykiske fasen, fra til ca. 21 dager etter sluttdato 

• Sosiale fasen, reorientering. Framtidsperspektiv  

 

 

 

 

 



 

ABSTINENSFASER 
 

 



HVORDAN KOMMER VI I KONTAKT MED 

UNGDOM? 
 

• Via samarbeidspartnere 

• Via pårørende 

• Ungdom tar kontakt selv 

• Ungdom rekrutterer hverandre 

 

 

 



KARTLEGGINGSSAMTALE 

• Personalia 

• Arbeid og fritid 

• Interesser/ressurser 

• Nettverk 

• Støttespiller 

• Familiekartlegging 

• Kontakt med hjelpeapparat 

• Rushistorie 

• Rusmønster 

• Hvorfor røyker du? 

• Motivasjon for å slutte/Hvorfor vil du slutte? 

• Hva skal til for at du skal klare det? 

 

 



KARTLEGGINGSVERKTØY 

Skjemaer: 

• SDS ( Severity of Dependence Scale) 

• SCL 25 ( Psykisk belastning) 

• VAS (Visuell analog skala) 

• KASAM/OAS (Opplevelse av sammenheng) 



BEVISSTGJØRINGSSAMTALER 

Tre samtaler, hver samtale varer ca. 1 time 

 1. Kartleggingssamtale 

              - Følger kartleggingsskjema, være nysgjerrig 

 

  2. Faktakunnskap om cannabis, utfordre på hva de kan 

  - hvordan påvirker cannabis hjernen, kognitive funksjoner 

  

  3. Strategier på hvordan unngå bruk, og en styrking av den 

     indre motivasjon for å ikke bruke cannabis (konsekvenser     

     for fremtiden) - Tilstrekkelig med 3 samtaler? 

 

  4. Samtale med foresatte 

 

  

  

  

 



INDIVIDUELT HASJAVVENNINGSPROGRAM 

• 15 samtaler over 2- 3 måneder (1-2ggr/uke) 

• Under 18 år og mellom 18 og 30 år som ikke passer i gruppe eller 

ønsker kurs 

• Foreldrene involvert 

• Gjennomført ca. 350 program 





VIDERE OPPFØLGING 

• Hva kan ligge bak? Henvisning til spesialisthelsetjenesten? 

• Oppfølging fra andre? Fastlege, Oppfølgingstjenesten, NAV, 

gjeldsrådgiver, Aktiviteter/fritid med bistand… 



UNGDOMS/FAMILIE-PROGRAMMET 

 
• For ungdom under 18 år 

• Følger de samme fasene som i IHAP: medisinsk, psykologisk og 

sosial fase 

• Er ikke så omfattende som IHAP og har fokus på 

foreldresamarbeid 

• Programmet går over 6 uker 

• Treff med ungdom og pårørende 2-3 mnd. etter avsluttet program 



KORTPROGRAM 

• For ungdom og foreldre 

• Kan også foregå som undervisning på skoler (hele klasser) og 

foreldremøter eller som tilpasset undervisning 

     For eksempel 2 ettermiddager: En ettermiddag med ungdom og 

     foreldre sammen, en bare med foreldrene. Veiledning, kunnskap 

     og knytte foreldrenettverk 

• Problematikk knyttet til cannabis.  

• For utsatte ungdommer: den nærmeste vennekrets rundt, 

røykerne? 



INKLUDERING AV PÅRØRENDE 

• 4-6 nære pårørende for hver som misbruker rus 

• Rus er en familielidelse 

• 60-75 % har aldri benyttet seg av hjelpetiltak for pårørende 

• De pårørende er så vant til å gi hjelp at de utsletter seg selv. Gjør 

en det over tid er det vanskelig å se egne behov 

 

- Informasjonssamtaler om tiltakene våre 

- Egne samtaler/pårørendesamtaler 

- Eget opplegg for pårørende i kortprogram (foreldremøter) 

- Inkludert i bevistgjøringssamtaler, individuelt 

hasjavvenningsprogram, ungdomsprogrammet 

 



HAP-2 

Nasjonal multisenterstudie: 
Røykeavvenningskurs for cannabisbrukere 

Datainnsamling pågår. 

John-Kåre Vederhus (Ph.D.) 

Kristiansand, 09.02.16 



TAKK FOR DERES OPPMERKSOMHET! 

 

 

 

    


