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 HASJAVVENNINGSPROGRAM (HAP) 
 
Ålesund (Scandic Parken) 26 – 27. september 2022 
Trondheim (Scandic Lerkendal) 28 - 29. november 2022 
 
 
  



 

Kompetansesenter rus 1 

 

PROGRAM (Med forbehold om endringer) 

Dag 1 

09.00-10.45 Erfaringer med HAP i kommunen og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Ved Torill Beate Karlsen og Geir Otnæs 

Cannabis: Tall, trender og hva skjer med rusreformen  
Ved Tor Sæther  KORUS Midt 

11.00-12.00 Cannabiskunnskap. fakta, bruksmåter, psykiske og fysiske virkninger, sosiale 
konsekvenser, hjernen og kognisjon 

12.00-12.45 Lunsj 

12.45-13.45 Cannabiskunnskap: Utviklingstrekk og tendenser 

14.00-15.30 Gruppearbeid og oppsummering i plenum 

  

 
 

Dag 2 

08.30-11.45 Innføring i hasjavvenningsprogrammet (HAP). De tre avenningsfaser. HAP, dag 
for dag og verktøy i samtale  
Ved Torill Beate Karlsen og Geir Otnæs  

11.45-12.30 Lunsj 

12.30-13.30 HAP og avvenningsfasene fortsetter 
Ferdighetstrening  

12.30-14.00 Oppsummering i plenum 

 
 

 
 
 
 
 



 

Kompetansesenter rus 2 

Påmelding:  
 
Trykk her for å melde deg på kurset i Ålesund 
 
Trykk her for å melde deg på kurset i Trondheim 
  

 
Kursavgift: kr. 1000,-  inklusive hotellets lunsj begge dager. 
 
Påmeldingsfrister:  
Ålesund: 
Påmelding innen torsdag 25 august 
Trondheim: 
Påmelding innen 22. september 
 
 
Etter at påmeldingsfristen er utgått er påmeldingen bindende.  
 
Det er plass til maksimalt 50 personer på kurset. 
 
 

Forelesere:  

 
Torill Beate Karlsen: Miljøterapeut III og HAP-koordinator ved Enhet for 
psykisk helse og rus i Trondheim kommune. Har utdanningsbakgrunn fra 
NTNU med Bachelor i psykologi, og videreutdanning i bla psykisk helse, krise 
og sorg, selvmordsforebyggende arbeid og rusavhengighet. 
Karlsen har jobbet i barnevern, med oppstart av selvhjelpsorganisasjoner for 
barnevernsbarn, og jobbet på korttids- og langtidsinstitusjoner. Hun startet i 
2007 å jobbe med rusavhengige. 
Jobbet med individuell oppfølging av rusavhengige, LAR-pasienter, alvorlig 
gjengangerkriminalitet.  
 
Geir Otnæs: Vernepleier III. Geir har mange års erfaring i arbeid med ROP-
pasienter, mennesker som lever i aktiv rus. Han har videreutdanning i 
boligsosialt arbeid og psykoterapi og rehabilitering ved psykoser (Seprep). 
Geir arbeider i dag på klinikk for rus og avhengighetsmedisin og ved MO- 
senteret i Trondheim kommune, hvor han er en av HAP-behandlerne. 

https://rusmidt.pameldingssystem.no/kurs-i-hasjavvenningsprogammet-hap
https://rusmidt.pameldingssystem.no/kurs-i-hajavvenningsprogrammet-hap-trondheim
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