Varighed

Narrativ
rusmiddelbehandleruddannelse
Denne intensive 1-årige
efteruddannelse giver en
grundig indføring i den
narrative praksis og i dens
metodiske, teoretiske og
etiske perspektiver i
behandling af mennesker og
deres familier ramt af
misbrug.

12+5 dage
Pris

28.900 kr. inkl.
moms
Der gives 20% rabat
til ikke CVRregistrerede
privatbetalere kr.
23.120.

Hvad er der sket? Hvad er vigtigt for dig? Hvilke mulige veje er der at gå herfra?
Og sammen med hvem?
Selv et skadeligt forbrug er altid forbundet med grunde, intentioner og håb, som
mennesker kan have brug for at tale om for at kunne komme videre. Med
narrative metoder kan professionelle hjælpe mennesker med at frigøre sig fra
rusmidlets dominerende og negative ind ydelse på deres liv og skabe et
grundlag for varige forandringer.

Side 1

Formål
Denne efteruddannelse har fokus på at uddanne professionelle til at tale med
mennesker, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Efter uddannelsen vil
deltagerne kunne være i stand til at tale med den enkelte og familien om de
erfaringer og muligvis traumer, der ofte er en del af et skadeligt forbrug og som
kan stå i vejen for at mennesker kan bevæge sig i den retning de ønsker.

Målgruppe
Efteruddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med
misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, og som
ønsker at kunne bruge narrative forståelser og metoder i samtaler og aktiviteter i
forbindelse med misbrugsproblematikker. Deltagerne kan arbejde i
rådgivningscentre, institutioner, socialpsykiatrien, skoler, familieafdelinger,
behandlingshjem eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med
misbrugsproblematikker og skadeligt forbrug af rusmidler.
Rusmiddelbehandleruddannelsen kan give merit for grunduddannelsen i
DISPUKs 3-årige terapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. Dette
kræver deltagelse i et 4-dages kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og
a evering og godkendelse af en 10 siders grunduddannelsesopgave.

Undervisningsform
Undervisningen fokuserer på træning af de såkaldte narrative “samtalekort” og på
forskellige teorier om selvet, hjernen, stoffer, motivation, forandring og traumer.
Disse enkeltelementer udgør grundlaget for de praktiske behandlingsmuligheder
som narrativ praksis kan tilbyde voksne, unge, familier og grupper, der er under
ind ydelse af misbrug og rusmidler. Der vil være et væsentligt fokus på
deltagernes egne erfaringer fra praksis.
Ud over undervisningsmodulerne mødes deltagerne på fem obligatoriske
studiegruppedage.
Mellem hvert modul skal der a everes en brevskrivningsopgave, som man får
individuel respons på fra underviserne.

Side 2

Forløb
Deltagerne mødes i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem
hvert undervisningsmodul. I alt 5 dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og
tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul og er
obligatoriske.

Studiegrupper
Deltagerne mødes i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem
hvert undervisningsmodul. I alt 5 dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og
tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul og er
obligatoriske

Eksamensform
Deltagerne skal i løbet af året lave fem skriftlige re eksioner eller breve, som
omhandler brugen af de narrative metoder og er en øvelse af disse metoder i
praksis.

Adgangskriterier
Foruden et arbejde med rusmiddelproblematikker i relation til børn, unge, voksne
eller familier, er der ingen adgangskriterier til efteruddannelsen.

Kursusbevis
For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført uddannelsen, skal
deltageren opfylde følgende krav:
Have deltaget i undervisningen minimum 10 ud af de 12 undervisningsdage.
Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
Have modtaget supervision på egen praksis på holdet.
Have deltaget i re ud af fem studiegruppedage.
Have a everet re ud af fem skriftlige re eksioner eller breve á ca. en A4-side.
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Datoer for aktuelle forløb.
Kursusnr.

Planlagt undervisning

23-141

16. mar 2023 - 17. mar
2023

Kursusadresse
Restaurant NorR,
Marselisborg Havnevej
46d, 8000 Aarhus C

Dage for
studiegrupper

Alle dage kl. 9.00-16.00.
Øvrige datoer oplyses
sommer 2022
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