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Rusmiddelområdet udvikler sig hele tiden, 
og samtidig har de fleste mennesker en 
klar holdning til rusmiddelforbrug og alko-
hol- og narkotikapolitik. Det passer lede-
ren af Center for Rusmiddelforskning godt. 
”Det er spændende at arbejde med så de-
batteret og moraliseret et emne, og rus-
middelområdet er samtidig en god må-
de at tage temperaturen mere bredt på 
den danske kultur”, siger Torsten Ko-
lind, som blev leder af centret 1. juni i år. 
”Rusmiddelområdet er desuden et vigtigt 
socialpolitisk emne, da rusmiddelmisbrug 
ofte følges med mere sociale og økonomi-
ske problemer og derfor er et vigtigt sam-
fundsanliggende”, tilføjer han.

Fingeren på pulsen internationalt
CRF er et stærkt nationalt forsknings-
center med gode internationale kontak-
ter og internationale samarbejder bå-
de om en masteruddannelse og flere 
forskningsprojekter. Det vil Torsten Ko-
lind holde fokus på for at udvikle centret 

i takt med udviklingen på rusmiddelom-
rådet. Samtidig mener han, at det er vig-
tigt at blive ved med at bedrive forskning, 
som er relevant for det danske samfund.  
”Jeg ønsker at være med til at bibeholde 
CRF som et forskningscenter, der produ-
cerer ny og brugbar viden for folk, der ar-
bejder i praksis, ledere af indsatser, jour-
nalister og politikere. Dette sker bl.a. ved 
også at have gode internationale kontak-
ter for hermed at blive ved med at have 
fingeren på pulsen i forhold til, hvad der 
rører sig ude i verden af forskningsmæs-
sige interessante emner og politisk de-
batterede områder,” siger Torsten Kolind.

Mere lettilgængelig formidling
Samtidig med, at Torsten Kolind tiltrådte 
som leder, satte CRF øget fokus på eks-
tern formidling. En satsning, som Tor-
sten Kolind har været med til at beslutte. 
”Næsten alle ansatte på CRF er forskere, 
og vi har meget travlt både med feltstu-
dier, databehandling, at skrive videnska-

belige artikler, holde oplæg på konferen-
cer og undervise. Men det er også uhyre 
vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at gø-
re vores forskning og de resultater, vi fin-
der, tilgængelige og kendte for både den 
almindelige borger, praktikere, beslut-
ningstagere og pressen,” siger lederen.

Åben ledelse og fortsat forskning
På det interne plan vil Torsten Kolind væ-
re åben omkring beslutninger og have fo-
kus på det gode arbejdsmiljø med plads til 
både fællesskab og individuelle ambitio-
ner. Han er selv antropolog, ph.d. og pro-
fessor, har arbejdet på CRF i 14 år og for-
sket i etnicitet og rusmidler, fængsler og 
rusmiddelbehandling og narkotikapolitik 
samt unge, alkohol og fester. Ved siden 
af lederjobbet vil Torsten Kolind arbejde 
videre med sin forskning. I øjeblikket er 
han projektleder på to projekter omkring 
etnicitet, narkotika og politiet.

Torsten Kolind overtager pladsen som le-
der efter professor Vibeke Asmussen Frank.

Internationalt 
samarbejde og 
bredere formidling 
af forskning
Fingeren på pulsen, internationalt samarbejde 
og formidling af forskning. Det er nøgleordene 
for Torsten Kolind, der 1. juni 2017 tiltrådte som 
leder af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus 
Universitet. 
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