
En master i narkotika- 
og alkoholindsatser 
giver international viden 
og indsigt i forskning

Med en master i narkotika- og alkoholind-
satser får man forskningsbaseret viden om 
rusmiddelforbrug, -behandling og -politik. 
Fotograf Raisfoto
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”Fra begyndelsen ville vi skabe en 
europæisk uddannelse, da stof- 
og alkoholbehandlere i Europa 
står over for mange af de samme 
udfordringer, bl.a. med komplekse 
velfærdssystemer og lovgivning 
på både lokalt, nationalt og EU-
niveau, som behandlere skal 
arbejde indenfor,” siger Torsten 
Kolind, leder af Center for 
Rusmiddelforskning.
AF MARIANNE PILEGAARD

 

Siden 2010 har Center for Rusmiddelforskning tilbudt en forskningsbaseret 

masteruddannelse til personer, der arbejder med mennesker med problema-

tisk brug af alkohol og stoffer.

’Master i narkotika- og alkoholindsatser’ er international og indeholder både 

møder på Aarhus Universitet og studieture til London, Alicante eller andre 

byer i Europa.

 

Til sommer afslutter det fjerde hold masterstuderende i narkotika- og alkoho-

lindsatser deres uddannelse på Center for Rusmiddelforskning. De studeren-

de er professionelle fra rusmiddelområdet, såsom behandlere, socialpædago-

ger, socialrådgivere, psykoterapeuter, sygeplejersker el.lign.

”Vi fik ideen til at oprette en masteruddannelse på rusmiddelområdet, fordi 
alkohol- og stofbehandlere i stigende grad efterspurgte forskningsbaseret viden 
til at kvalificere deres arbejde med,” siger Torsten Kolind. 

Lederen af Center for Rusmiddelforskning var i sin tid med til at fostre og 

realisere ideen om en masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser 

sammen med kolleger fra England, Italien og Slovenien.  

En undersøgelse i Danmark blandt ansatte i Kommunernes Landsforening, 

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, KABS VIDEN m.fl. havde allerede 
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underbygget behovet for en efteruddannelse for behandlere på 

rusmiddelområdet. Med en bevilling fra det internationale master-

program Erasmus Mundus udarbejdede Center for Rusmiddel-

forskning, Middlesex University, University of Eastern Piedmont 

”Amedeo Avogrado” i Italien og University of Ljubljana i Slovenien 

sammen et curriculum for en masteruddannelse i narkotika- og 

alkoholindsatser.

Undervisning hos eksperterne
Siden 2014 har lektor Bagga Bjerge fra Center for Rusmiddel-

forskning været studieleder på Master i narkotika- og alkoholind-

satser. Ud over at uddannelsen er international, har den også et 

andet kendetegn. 

”Vores master udmærker sig ved, at uddan-
nelsen foregår på Center for Rusmiddelforsk-
ning, hvor nogle af landets førende eksperter 
inden for behandling, politik og forbrug af 
rusmidler befinder sig, og de underviser på 
uddannelsen,” 

siger hun og tilføjer: ”Samtidig møder de studerende også rusmid-
deleksperter fra England, Italien og Spanien i løbet af de to år.” 
På masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser får de 

studerende forskningsbaseret viden om rusmiddelkultur, forbrug, 

motiver for forbrug, behandling og forebyggelse af problematisk 

brug af alkohol og stoffer. Denne viden gør dem bl.a. i stand til 

kritisk at kunne vurdere politik, praksis og forskning på rusmiddel-

området. Samtidig bliver de klædt på til at lede og implementere 

indsatser og evaluere, monitorere og dele viden om fx nye meto-

der til behandling af mennesker, der har et problematisk brug af 

alkohol eller stoffer.

”På uddannelsen diskuterer vi, hvad det betyder, når en under-
søgelse påviser ’evidens’ for fx en specifik behandlingsmetode. Vi 
taler også om, at der findes mange forskellige perspektiver på, hvad 
en god indsats er, ud fra hvilken faglig baggrund man har, hvilke 
økonomiske og politiske rammer man arbejder indenfor, og hvad 
man ser som målet for indsatsen, når man skal hjælpe en borger 
med alkohol- eller stofproblemer. Det kan virke forvirrende og be-
sværligt, når de studerende får den indsigt, men det gør dem også i 
stand til bedre at forstå deres samarbejdspartnere og derigennem 
handle mere effektivt i konkrete situationer efterfølgende,” forklarer 

Bagga Bjerge.

”De studerende arbejder hele studietiden med problemstillin-
ger fra deres egne organisationer, så det ikke kun er den enkelte 
medarbejder, der bliver mere reflekteret omkring sin praksis, men 
hele arbejdspladsen, som får et boost af viden og udvikling med 
masteruddannelsen.” 

Netværk og fingeren på pulsen
Langt de fleste, som tager en master i narkotika- og alkoholind-

satser, har fuldtidsarbejde. Størstedelen af undervisningen foregår 

over internettet, suppleret med studieture til de samarbejdende 

universiteter i Spanien, England eller Italien. Derudover samles 

de danske masterstuderende på Center for Rusmiddelforskning i 

Aarhus to-tre gange i løbet af hvert semester. E-læringen består 

af læsestof og opgaver samt diskussionsfora, hvor de studerende 

indbyrdes samt studerende og undervisere sammen diskuterer 

om temaer og opgaver med hinanden. Den internetbaserede 

undervisning letter planlægningen af studiet, men de to-tre sam-

linger om året er også vigtige, understreger studielederen: 

”De studerende får et fantastisk netværk og møder sparringspart-
nere fra hele landet med forskellige faglige kompetencer. For nogle 
tidligere studerende har det udviklet sig til et netværk, som jævnligt 
mødes her på centret. De tidligere studerende kører selv netværket, 
bortset fra at vi indimellem sørger for et fagligt oplæg.”
På spørgsmålet om, hvad Center for Rusmiddelforskning får ud af 

at have masterstuderende, vælter ordene ud af Bagga Bjerge:

”Vi får virkelig meget ud af det. Vores studerende kommer jo fra 
behandlingscentre, kommuner, hjælpeorganisationer m.m. i hele 
landet, så det betyder, at vi har fingeren på pulsen i forhold til 
arbejdet i praksis. Det giver os en masse viden, men også kontakter, 
som vi kan bruge i forbindelse med forskningsprojekter og sam-
arbejder. Samtidig er det også godt for os forskere, at praktikerne 
får en metodisk og analytisk forståelse af, hvad forskning er. De 
praktikere, som tager en master, er desuden meget interesserede i 
udvikling både af sig selv og deres organisation, og udvikling sker 
tit i samarbejde med forskere.”
I september 2019 starter det femte hold masterstuderende på 

Center for Rusmiddelforskning.

En international masteruddannelse

• EMDAS – European Master in Drugs and Alcohol 

Studies – på dansk: Master i narkotika- og 

alkoholindsatser blev oprettet i 2010 på Center 

for Rusmiddelforskning i Danmark i samarbejde 

med Middlesex University i England, Università 

del Piemonte Orientale ’Amedeo Avogrado’ i 

Italien og University of Ljubljana, Slovenien. 

Sidstnævnte er ikke med længere, til gengæld 

tilbyder Universidad Miguel Hernández de Elche 

i Spanien nu også en EMDAS. 

• En del af læreteksterne er på engelsk, og når de 

studerende besøger andre universiteter, foregår 

undervisningen på engelsk. Ved samlinger 

for de danske masterstuderende på Center 

for Rusmiddelforskning foregår oplæg og 

diskussioner på dansk, og man kan aflevere alle 

eksamensopgaver på dansk.
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Allerede til den første samling bliver de master-
studerende præsenteret for noget af den nye 
forskning på rusmiddelområdet. 
 
Fotograf Marianne Pilegaard


