Hvis du deltager og ikke trækker
CapOpusbehandlingen
Alle vil deltage i 3 forskningsinterview, hvor
de vil få mulighed for at tale om deres
oplevelser med hash og psykose.
Du vil som nævnt få 250 kr. x 3 som tak for
hjælpen, men vi tænker også, at
interviewene kan give mere klarhed over
hvordan hash påvirker dig på godt og ondt.

Hvordan kan du få kontakt til os?
Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte os
gennem din kontaktperson. Du kan også ringe
eller maile direkte til Carsten Hjorthøj, som står
for interviewene. Han vil kunne fortælle dig,
hvordan du kommer med i projektet.
Vi står for forskning, interview og visitation:

CapOpus

Carsten Hjorthøj
Forskningsassistent
Kandidat i folkesundhedsvidenskab

Denne viden vil du kunne bruge til at se på
hashrygningen sammen med din
kontaktperson, hvis du ønsker det.
Desuden vil du ved at deltage kunne hjælpe
med forskning og dermed hjælpe andre
som har besvær med hashrygning og
symptomer.
Hvem er ikke målgruppe?
Man må godt have et forbrug af alkohol
eller andre stoffer, men man må ikke være
decideret afhængig af dem.
Hvad hvis jeg gerne vil vide mere?
Du kan enten læse mere på vores
hjemmeside www.capopus.dk eller du kan
tage kontakt til os. Vores mailadresser er
på bagsiden af denne folder.

carsten@capopus.dk
Mobil: 2613 6290
Merete Nordentoft
Professor og psykiater
Projektansvarlig

merete.nordentoft@dadlnet.dk
Allan Fohlmann
Autoriseret psykolog,
projektleder
allan@capopus.dk
Mobil: 2880 0169
Anne‐Mette Larsen
Ergoterapeut, projektleder
anne‐mette@capopus.dk
Mobil: 2880 0181
Vi bor Nannasgade 28. 2. sal
2200 Kbh. N

Cannabis
og
Psykose
Et forsøg værd at gøre
noget ved

www.CapOpus.dk

Forskning kan hjælpe både dig og andre
Dette forsøg er tilrettelagt sådan, at alle
deltagerne modtager behandling hos deres
vanlige kontaktperson, ganske som de plejer.

CapOpus  Hvad er nu det?
CapOpus er et forsknings‐ og behandlings‐
forsøg, hvor vi vil undersøge forskellige
modeller for hjælp til mennesker med
psykosesymptomer, som ryger hash.
Vi har 2 mål med forsøget, som vi gerne vil
forklare mere om på disse sider:
1. Dels vil vi gerne tilbyde behandling til
dig som ryger hash og besværes af
psykotiske symptomer.
2. Dels vil vi gerne finde ud af hvilken
behandling der hjælper bedst.
Er du mellem 18 til ca. 35 år? Ryger du hash
og har, eller har haft, symptomer som ved
skizofreni og skizofrenilignende tilstande?
Bor du i Københavnsområdet?
Så er CapOpus måske noget for dig.
Du er også meget velkommen til at tage
denne folder med og få en snak med din
faste kontaktperson.

For at kunne vise hvilken behandlingsmetode
der virker bedst, er det nødvendigt med
lodtrækningsforsøg, hvor man kan
sammenligne to grupper, der får forskellig
behandling.
I dette forsøg vil den ene halvdel modtage
den behandling de normalt ville få, mens den
anden halvdel derudover tilbydes den
specialiserede behandling i CapOpus. Der
trækkes lod om hvilken gruppe man vil
komme til at tilhøre.
Alle i forsøget vil blive inviteret til 3 interview
med en forsker i løbet af 10 måneder. Det
kan foregå, hvor du ønsker det. Alle der
deltager, får 250 kr. som tak for hjælpen,
efter hver af de 3 interview.
Interviewene vil omhandle hashforbrug,
sociale forhold, samt symptomer på psykisk
sygdom, kognitiv test m.v.
De oplysninger, der indsamles af forskeren er
anonyme og gives ikke videre til din faste
kontaktperson, eller til terapeuterne i
CapOpus. I senere forskningsartikler vil man
ikke kunne genkende enkeltpersonerne.

Hvis du kommer i behandling i
CapOpus
Behandlingen tager 6 måneder
Al behandling er individuel og lægger op til
et samarbejde, hvor deltageren har afgø‐
rende medbestemmelse over, hvad målet
skal være og hvordan vi sammen skal for‐
søge at nå det.
Først vil vi gerne tale om hvilke gode grun‐
de du har til at ryge hash, hvilke fordele og
ulemper hashrygningen har og om du øn‐
sker at ændre på dit hashforbrug. Vi tilby‐
der at give mere viden om hashens positive
og negative virkninger.
Hvis man ønsker at stoppe med hashryg‐
ning, støttes man i det, men det kan også
være man ønsker støtte til at nedsætte el‐
ler styre sit forbrug, eller bare ønsker mere
viden om hashens virkninger.
Behandlingen lægger vægt på at træne me‐
toder til at fastholde ønskede ændringer i
hashforbruget.
Hvis du giver tilladelse til det, vil vi i hele
forløbet samarbejde med dine pårørende
og din faste kontaktperson. Formålet er at
samarbejde med dem om, hvordan de
bedst støtter dig på den måde du ønsker.

