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Litt bakgrunnsinformasjon 



Virkestoffer 

• Det regnes ca 420 stoffer i cannabis, derav 60 
– 80 psykoaktive. 

• THC: det som gir rus 

• CBD: har noen beskyttende faktorer når det 
gjelder psykose pga cannabisbruk 

 

• ( fra Lundqvist: hasjguiden) 



 
THC- OG CBD-INNHOLD I ULIKE 

PLANTEPRODUKTER  

 
Marihuana 
THC 3-7% 
CBD lite 

 
 

Sinsimilla 
THC 10-30% 
CBD lite, null 

Hasj 
THC 10-40% 
CBD lite,mye 

Olje 
THC 30-50% 

CBD middels,høy 

Bachs;FHI 2014 



Inndeling av cannabisstoffene 

• Endocannabinoider (kroppens egne) 
– Anandamid 
– 2 AG 
– Nolan Eter 

 
• Plantecannabinoider  

– Marihuana 
– Hasj 
– Hasjolje 

 
• Syntetiske cannabinoider (på Narkotikalista Norge) 

– AM-2001, JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-
203, JWH-210, JWH-250  



Kronisk vs akutt rus 

• Akutt rus: det er derfor de bruker cannabis: 

• Eufori, assosiasjonsrikdom, endret 
tidsopplevelse, alt er greit 

• Varer noen timer 

• Kronisk rus: brukes om effekt som varer ut 
over akutt rus – ”pålagring” av THC som lagres 
i fettvev og virker utenom akutt fase. 

• Kommer ved jevnlig bruk mer enn 4 x pr uke 



Helseskader av cannabis 

• Panikkangst – kan utløses av cannabisbruk 

• Generell angst øker, bl.a. sosial angst 

• Psykoser: øker risiko 2 – 3 ganger 

• Lungesykdommer bl.a. KOLS  

• Svekkede kognitive funksjoner, heriblant 
nedsatt IQ 

 



Cannabis 
 

VIRKNING 

 

TOLERANSE 

 

ABSTINENS 

 

AVHENGIGHETS-
POTENSIALE 

SYKDOM  

KOMPLIKASJONER 

DØDELIGHET 

•Økt matlyst 

•Røde øyne 

•Munntørrhet 

•Rask puls 

•Oppstemt 

•Passiv 

•Koordinasjonsfors
tyrrelser 

•Angst 

•Spontan latter 

•Akutt psykose 

•Noe 

 

•Søvnproblem 

•Ville drømmer 

•Rastløshet 

•Angst 

•Irritabilitet 

•Sinne (følt) 

•Aggresjon (atferd) 

•Diaré 

•Kvalme 

•Muskelsmerter 

•Dårlig matlyst 

•Sug 

 

•Moderat •Angsttilstander 

•Flashbacks 

•Amotivasjons-
syndrom 

•Svekkede 
kognitive 
funksjoner 

•Psykoser 

•Hypomani 

•Luftveis-
sykdommer 

•Redusert 
sædkvalitet 

•Menstruasjons-
forstyrrelser 

•Død 



DIAGNOSTISERING 

 

–DIAGNOSTISERINGSGRUNNLAG 

• HISTORIKK 

• DUDIT 

• ICD10 kriterier 



Avhengighetssyndromet ICD-10 

Tre eller flere av følgende symptomer opptrer samtidig i minst 1 
måned eller gjentatte ganger i løpet av et år. 

1.Trang (”craving”) 

2. Svekket evne til å styre inntaket, stoppe eller 
redusere bruken 

3. Abstinenssymptomer eller inntak for å oppheve eller 
unngå disse (reparasjon)¨ 

4. Toleranseutvikling 

5. Dominerende rolle mht. prioritering og tidsbruk 

6. Fortsatt bruk til tross for erkjent skadevirkning 

 



Skadelig bruk 

• Skadelig bruk: F12.1: helseskade ( psykisk eller 
fysisk) 

• Sosiale følger, som arrestasjoner etc , skal ikke 
medregnes 

• Helseskader av cannabisbruk: først og fremst 
psykisk helse, men øker også risiko for 
lungesykdommer 



FRA ICD -10 
 

• F12.0 akutt intoksikasjon  

• F12.1 skadelig bruk 

• F12.2 avhengighet 

– F12.20 For tiden abstinent 
– .21 for tiden abstinent i beskyttede omgivelser 

– .22 og 23 på vedlikehold og blokkerende stoff. 

– 24: for tiden bruker 

– .25 vedvarende bruk 

– .26 episodisk bruk 



Kartlegging og ROP 

• Ifølge ROP ( Rus Og Psykiatri) retningslinjene 
skal nye pasienter kartlegges med AUDIT, 
DUDIT og SCL90-R 

• På grunnlag av dette skal det vurderes videre 
kartleggingsbehov med måleskalaer og tester 



Drug Use Disorders Identification Test 
(DUDIT) 

• DUDIT er et intervjuskjema – ikke gi det  til 
selvutfylling 

 

• Ved DUDIT-intervju og samtale om det som 
kommer fram, kan man få mye verdifull 
informasjon 

 

• Det kan belyse pasientens livssituasjon og 
være nyttig for både pasient og behandler 

 

 



DUDIT 

• Skåring:  

• Ikke bekymringsmessig bruk. 0 – 2 for kvinner og 
0 – 6 for menn 

• 2/6  -24: risiko for avhengighet/skadelig bruk 

• >25 – avhengighet 

• Kartlegg for ett rusmiddel:  mest foretrukne, evt 
flere, ett og ett 

 

• Instrukser, film m.m.: www.snakkomrus.no  

http://www.snakkomrus.no/


Behandling av cannabisavhengighet 



Hva sier internasjonal 
behandlingsforskning? 

• SBU-studien (Berglund et al 2001) 

 Fant 10 studier med 971 pasienter, bare 7 studier med 584 pasienter 

kunne aksepteres (26-212 pasienter i hver studie) 

 Konklusjon: Ingen sikker effekt av noen form for psykososial behandling 

er dokumentert. 

• Cochrane-studien (Denis C et al 2008) 
     Fant seks studier med 1297 pasienter, fem fra USA, en fra Australia 

 Konklusjon: Alle  studier viste reduksjon i cannabisbruk, men det var 
svært få som sluttet helt. Mer forskning nødvendig 

 



Korttidsbehandling av cannabisavhengige – Alan 
Budney, USA – ISAM 2006 

• For voksne er 3 behandlinger evaluert 

• 1. Kognitiv atferdsterapi (CBT) 14 sesjoner 

• 2. Motiverende intervju (MET) 1-4 sesjoner 

• 3. Læringsbasert rusbehandling (CM) 14 sesjoner 
• Alltid urinprøver 2 ganger pr uke i CM 

• Belønning dersom neg prøve i CM 

• Ved positiv prøve trekkes poeng i CM 

• Alle tre behandlinger virker, CM bedre enn CBT og MET på kort 
sikt; komb av alle tre best på lang sikt: 25 % er avholdende 14 
mnd etter avsluttet behandling. 



Nyere studier ungdom 
Ny svensk kunnskapsoppsummering (Russel Turner 2013) Konklusjonene hans var: 
 
• 1. Familiebaserte metoder, Motiverende intervju (MI) og kognitiv atferdsterapi 

(CBT) er effektive innen ungdomsbehandling (16-20 år).  
 

• Mer komplekse og dyperegående metoder (som f,eks Multi-Dimensionl Family 
Therapy), er mer effektive i mer komplekse tilfeller ( for eksempel tyngre 
stoffmisbruk og/eller psykologiske problemer). 
 

• 2. Korte, MI-baserte rådgivningsintervensjoner kan være effektive så lenge 
innholdet er skreddersydd for ungdommen og behandleren er godt utdannet i MI. 
 

• 3. Læringsbasert rusbehandling (contingency management) synes ikke å være 
effektivt når det gjelder bedret rusmestring, men kan bidra til bedre retensjon i 
behandlingen. 
 

• 4. Foreldreprogram kan være effektive for å få ungdom i behandling 



Hva er HAP? 

• Hasj Avvennnings Programmet: utviklet av 
Thomas Lundqvist, Lunds Universitet 

• Modulbasert avvenningsprogram, individuelt 
og i grupper 

• 8 ukers program som følges, 16 sesjoner 

• Brukeren slutter med hasj den dagen kurset 
begynner 

• Urinprøver skal tas 

 

 



Kommunale kurs (HAP-modellen) 

• I kommunal hasjavvenning kalles det kurs 

• Gode resultater (78% rusfrie ved avsluttet kurs og 
45% ved oppfølging etter 1 år (Hanssen et al 
2011)) 

• Nasjonalt nettverk bygges stadig ut med utspring 
fra Kristiansand Kommune.  
www.hasjavvenning.no 

• Begrensninger: aldersgrense 30 år, personer med 
psykiatriske tilleggsproblemer og alvorlig 
blandingsmisbruk selekteres bort. 

http://www.hasjavvenning.no/


Behandling i TSB - utfordringer 

• TSB bør behandle pasienter med komplekse 
problemer som ikke kan ta kurs:  
– Avhengighet av flere stoffer 

– Tilleggsproblemer med psykisk helse 

– Og de over 30 år 

• Bør TSB behandling være manualbasert? 
– Kan være vanskelig. Man bør ha flere 

medarbeidere og en arbeidsfordeling ( ”case 
management”) 

 



Behandling i TSB – et forslag 

• Baseres på kunnskap fra HAP modellen 
(Lundqvist) 

• Inkluderer MI, Kognitiv terapi, 
løsningsfokusert terapi, læringsbasert terapi 

• Tverrfaglighet: nødvendig med samarbeid 
innad i TSB og ofte med ytre etater 

• Bør inkludere urinprøvekontroller 



Faglige utfordringer 

• Kunnskap fra generell avhengighetsbehandling 
kombineres med særskilt kunnskap om 
cannabisbrukerens særpreg og utfordringer 

 

• Bruker metoder som Motivational 
Interviewing, Kognitiv Atferdsterapi, 
tilbakefallsforebygging – integrert i HAP 
programmet  



Sørlandet sykehus HF  

Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling 

 

KPH 

kompetanse

program

Endringshjulet 
    

Føroverveielse 

Overveielse 

Forberedelse Handling 

Vedlikehold 

 Tilbakefall  



Endringsfaser og metoder 

• Føroverveielse: bli kjent, informere litt. Ikke 
tiltak nå 

• Overveielse: kan bruke teknikker fra MI 

• Forberedelse: informere om behandlingsfaser, 
planlegge gjennomføring 

• Handling: man slutter og støttes 

• Vedlikehold: viktig med tilbakefallsforebygging 
og bygging av identitet samt sosiale 
ferdigheter 

 

 



Cannabisbehandling 

• Hva er spesielt med det? 

• Man må vite de spesifikke effektene av 
cannabisbruk  

• Man må formidle til pasienten at man kan 
dette 

• Det må integreres i forberedelses-, handlings- 
og oppfølgingsfasen. 

 



Målsetning med behandling 

• Å  hjelpe pasienten til å bli oppmerksom på 
kognitive begrensninger  

• Å bedre kognitiv, psykologisk og sosial 
fungering 

• Evt. å komme i posisjon til å kartlegge andre 
problemer 



 Svekkede kognitive funksjoner 
Konsentrasjonsvansker, splittet tankevirksomhet, korttidsminne, 

oppmerksomhet, innlæring, problemløsning, tidsoppfatning 

              Fremre hjernebark, hippocampus, lillehjernen   

Cannabis rusen 

2 

2 
2 



Kronisk rus og kognitive evner 

• Det er ved kronisk rus at kognitive effekter og 
flere andre negative følger er aktuelle 
 

• Nedsettelse av kognitive funksjoner: kunnskapen 
om dette er viktig for behandling 
 
– Behandler må inkludere kunnskap om den 
– Pasienten: trenger bevisstgjøring om effekter 

 

  



Viktige forutsetninger for 
cannabisbehandling 

• Å kjenne til de kognitive endringer ved kronisk 
bruk 

• Integrere disse i forberedelse, avvenning og 
oppfølging 

• Vente med å diagnostisere psykiske lidelser til 
pasienten har vært hasjfri en stund 

• Bruke tid på resosialisering etter avsluttet bruk 



Kognitive effekter ved kronisk 
påvirkning 

• Redusert minne ( alle typer: kort, lang, visuell, 
auditiv, arbeidsminne 

• Reduksjon i IQ ( Meier et al 2012, Fried et al) 

• Vansker med planlegging og organisering 

• Redusert kognitiv fleksibilitet ( står på stedet 
hvil) – merkes godt i samtaler 

• Nedsatte sosiale evner ( Lundqvist) 

• Nedsatte logiske evner ( Lundqvist) 



”Reven” er en forræderisk luring 

• Språket blir enkelt og stereotypt 

• Mange feilkonklusjoner 

• Manglende tankefleksibilitet 

• Svekket kortidshukommelse 

• Mangler evne til helhetstenkning 

• Svekket rom og tidsoppfatning 

• Svekket gestaltminne 

 



Møtet med hasjrøykeren 

• Er ofte fjern 

• Gir vet-ikke svar (mer enn vanlig) 

• Virker utflytende i kontakten 

• Sier han vet og forstår, men man blir usikker 

• Står på stedet hvil. Har de samme løsninger, 
ingen endring. Skifter ikke gir. 

• Når pasienten framtrer slik, undersøk 
hasjbruk! 



Forberedelse: terapeutens oppgaver 

 Kognitive effekter: dårlig hukommelse, 
redusert evne til planlegging og organisering: - 
man må være deres frontallapp: 

Sørge for at de kommer til timen: noen kjører 
dem, husker avtalene etc 

 Informasjon til pasient om effektene: 
bevisstgjøring 

Viktigst i forberedelse 



Faser 

• Når man har forhandlet en målsetning om 
røykeslutt, settes i gang handling 

• Arbeid fram til røykeslutt: forberedelse, 
motivering, informasjon 



Hjelpemidler 

• Bruk hasjheftet og hasjguiden. Ligger på 
www.droginfo.com på mange språk. 

• Gi hjemmelekse å lese hasjheftet og å fylle ut 
hasjguiden: 

• Først: fylle ut hvorfor man bruker hasj, etc s. 7. 
og 8. Samtale ( MI) 

• Fylle ut kognitive effekter ( bevisstgjøring) 

http://www.droginfo.com/


Eksempler fra hasjguiden 

• Her skal settes inn forside og s. 7 og 8 samt 
spørreskjemaet om kognitive effekter 



HVORFOR RØYKER JEG HASJ?  
 
Det finnes mange grunner til at mennesker røyker hasj eller 
marihuana. Derfor er det viktig at du finner dine grunner Vi vet at 
vanlige svar er at man røyker hasj for å slappe av, komme bort, 
glemme og unngå å løse problemer.  
 
Angi, om du kan, tre grunner til at du røyker hasj:  
1.________________________________________  
2.________________________________________  
3.________________________________________  



Hver hasjmisbruker har sitt eget misbruksmonster: 
  
Du kan bli klar over ditt eget. For eksempel ved ä spørre deg om:  
 
• Når er hasjrøyken viktigst for deg på en normal dag?  
 
 
Svar :________________________________________ 
  
• Må du røyke hasj for du gjør noe spesielt, f.eks. ser på film, treffer 
venner, lytter på musikk etc.  
 
Svar:________________________________________  



Hvorfor skal jeg slutte?  
 
Det finnes selvsagt mange grunner til å slutte:  
Angi, om du kan, tre grunner til at du vil slutte, akkurat nå:  
1.________________________________________  
2.________________________________________  
3.________________________________________ 
  
Hva skal til for at du skal kunne slutte?  
1.________________________________________  
2.________________________________________  
3.________________________________________  



Røykeslutt:  
Fasene i hasjavvenning 

• Når beslutning er tatt:  

• Planleggingsfasen 

• Sett dato og informer om  

– Fasene i hasjavvenning 

– Abstinenser som kan forventes 



Faser i avvenning 

 
THC

100 %

50 %

Veckor

1 2 3 4 5 6

Fas 1

Medicinskt fokus

Fas 1

Medicinskt fokus

Fas 2

Psykologiskt

fokus

Fas 2

Psykologiskt

fokus

Fas 3

Socialt fokus

Fas 3

Socialt fokus

Ångest

känslor

Teman och frågor
Teman och frågor

Teman och frågor

Förlängning

Introduktion

Motivations-

samtal

Bild 1. Sammanfattning av metodens struktur

Sessioner 3 ggr/vecka



Fasene 

• Medisinsk fase: abstinenser, ca halvannen uke 

  

• Psykologisk fase: evt psykologiske reaksjoner. 
– Hasjen har bedøvet følelser, både ”vanlige” og evt. 

traumereaksjoner, tidligere psykiske lidelser etc 

– ”kommer til seg selv” og finner ut hvem man er 

 

Sosial fase: lang tid. Bygge opp ny identitet. Lære 
forsømte områder, trene på sosiale relasjoner 



Film faser 

• Fra hasjavvenning.no -  helsefilm - faser 



Abstinensfasen 

• Budney kartla abstinenser over en 45 dagers 
periode. Man kan bruke disse og gjenomgå 
dem med pasienten (BCD-skjemaet). 

• De fleste har prøvd før og vet hva de pleier å 
slite med 

• Klinisk erfaring: Mest søvnvansker første uke 
og svetting 

• Informer dem om hva de kan vente seg 









Medisinsk/ abstinens fase 

• Støtt dem gjennom abstinensfasen! 

• Poliklinisk avvenning: følg opp 3 ganger i uken,  
ved frammøte og /eller telefon 

• Noen trenger innleggelse  

• Man må da ha oppfølgingsplan rett etter 
utskrivelse 



Psykologisk fase 

• De begynner å kjenne på følelser 

• Hjelpe dem å sortere: hva er vanlige følelser? 
Mange vet ikke dette. 

• Angstlidelser etc kommer fram igjen 

• Sosial angst: ofte bare ute av trening med 
sosialt liv/ manglende ferdigheter 

• Kartlegging av psykiske lidelser: Vent en stund 



PSYKISKE LIDELSER 

• ANGST: sosial angst går ofte over av seg selv 
etter noen måneder 

• Depresjon: må ofte venne seg til å mestre livet 
uten å være ”høy” og å flykte inn i rus 

• Lidelser de hadde fra før, kan komme fram, 
men ofte er det ikke noe ”før” i voksen alder 

• Mange har komplekse traumer som man må 
kartlegge og finne behandling til 



Sosial fase 
Resosialisering 

• Identitet: hvem er jeg når jeg 
– Ikke er i gjengen 

– Har brutt med rusvenner 

– Ikke skal røyke 

– Ikke er i cannabiskulturen? 

Bygge opp sosiale ferdigheter 

Takle følelser, motgang etc 

Definere seg selv 

Bygge nytt nettverk 



Cannabiskulturen 

• Pakkeløsning:   

– Meningsinnhold 

– Aktivitet 

– Tilhørighet 

– Identitet 

Dette må bygges opp på nytt utenfor 
cannabiskulturen! 

Viktig med familie og nettverkssamarbeid 

 



Tilbakefallsforebygging 

• Identifisere risikofaktorer 

• Alternativ atferd  

• Rusfritt nettverk 

• Bygge opp igjen kognitive ferdigheter: 

– ”skifte spor” – fleksibilitet 

– Sosial trening 

 



Målsetning med behandling 

• Å bedre kognitiv, psykologisk og sosial 
fungering 

 

• Evt. å komme i posisjon til å kartlegge andre 
problemer 



Ut av tåka 

• Det meste av kognitive effekter går tilbake, slik 
at vi kan observere: 

•   

• større innsikt om seg selv 

• fleksibilitet og mulighet for endring 

• Bedre hukommelse 

• Bedre planlegging /organisering 

 



Evalueringsmetoder 

• Kan gjøre det enkelt eller omfattende 
• Kan bruke SDS - Severity dependence Scale- (Gossop) 

– Symptomer og alvorlighet over tid 

 SCL 90 – R for vurdering av psykisk symptombelastning 
• OAS – opplevelse av sammenheng 

– Kommer ut med subskalaer: forståelighet, meningsfullhet og 
håndterbarhet ( Lundqvist/ Antonowsky) 

• VAS-skala for endring i rusatferd 
• BCD –Behavior Check Diary for cannabisabstinens 
• En egen nasjonal database er opprettet som er åpen for alle som 

arbeider etter HAP-modellen (HAP-2 prosjektet-prosjektleder John-
Kåre Vederhus, ARA,Sørlandet Sykehus ; john-
kare.vederhus@sshf.no) 

  



Hjelpemidler i klinisk hverdag 

• For å gjøre det enkelt:  

• man kommer langt med  

• hasjguiden og  

• SCL90 – R evt DUDIT  



Oppsummering behandling 

• Ukomplisert cannabisavhengighet : HAP er en meget 
god behandling (mangler foreløpig sikker 
dokumentasjon på langtidseffekt) 

• Komplisert cannabisavhengighet og komorbiditet: 
familiebehandling er mest effektiv hos ungdom 

• Hos eldre har MI og CBT korttidseffekt 
• Cannabis psykoser behandles medikamentelt og 

følges tett opp 
• Spesifikk medikamentell behandling av cannabis 

avhengighet er under utprøvning 



OPPSUMMERING - BEHANDLING 

• FORBEREDELSE 

Bruk MI og hasjguiden 

HANDLING  

Hjelpe gjennom abstinenser 

PSYKOLOGISK OG SOSIAL FASE 

 hjelpe med evt psykiske lidelser 

 bygge ny identitet  ( kognitiv terapi, tverrfaglig 
arbeid, frivillige organisasjoner etc) 



Referanser 

• SE ref. i Tveit og Karlsen : cannabis og 
kognitive effekter 2010 ( ti NPF) 

• www.droginfo.com : flere publikasjoner av 
Thomas Lundqvist 

• Meier et al 2012: Persistent Cannabis Users 
show neuropsychological decline from 
childhood to midlife ( PNAS) 

http://www.droginfo.com/


Nyttige nettsteder 

• www.hasjavvenning.no Inneholder bl.a. 
oversikt over kommunale grupper, artikler, Ut 
av tåka forelesninger 

• www.snakkomrus.no 

• www.droginfo.com 

 

http://www.hasjavvenning.no/
http://www.snakkomrus.no/
http://www.droginfo.com/


Spørsmålene fra dagsprogrammet 

• Er cannabis farlig? 

•   Ja. Mord er begått i cannabisrus/ 
cannabisutløste psykoser. 

• Unge mennesker parkerer i livet – utvikler seg 
ikke sosialt, yrkesmessig, kognitivt 

• Gateway drug: gjelder fremdeles 

 

 



Cannabis som medisin 

• Brukt bl. a. mot smerter ved MS og kvalme 
ved kreftbehandling 

• Kommer det også mot angst/ uro? 

 

• Uansett får TSB oppgaven med 
avhengighetsbehandling 



Legaliseringsdebatten 

• Som helsepersonell er det viktig å holde seg til 
helsefakta 

• Ingenting vi vet om virkninger kan tale for 
legalisering 

 


