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ÅBEN OG ROLIG STRESSBEHANDLING
Åben og Rolig® er et videnskabeligt udviklet koncept til stressbehandling til
mennesker med vidt forskellige socioøkonomiske baggrunde og belastninger.
Åben og Rolig anvendes i en lang række danske kommuner og organisationer,
og Sundhedsstyrelsen anbefaler metoden som inspiration til dokumenterede
stressindsatser (Forebyggelsespakken for Metal Sundhed, 2018, s. 22).
Fonden Mental Sundhed tilbyder Åben og Rolig almennyttigt til offentlige og
private samarbejdspartnere og som social investering i samarbejde med Den
Sociale Investeringsfond. Her etableres Åben og Rolig med garanteret effekt.

METODEN

KOMMUNALE ÅBEN OG ROLIG-INDSATSER

Åben og Rolig er udviklet på
baggrund af forskning i stress,
psykologi og meditation.

Åben og Rolig kvalitetssikres fortsat ved dokumentation og tværkommunal
vidensdeling og faglig træning. Tre kurser udgør en Stepped Care Model:

I metoden arbejdes der både
kropsligt, mentalt og socialt i
et helhedsorienteret syn på
mental sundhed.

•
•
•

Åben og Rolig Standard til høj stressgrad, 9-ugers gruppekurser
Åben og Rolig Kort Kursus til moderat stress, 5-ugers gruppekurser
Åben og Rolig Online til mild stress, kan udbredes proaktivt online

Fonden Mental Sundhed kan levere Åben og Rolig-kurserne eller hjælpe
kommuner med at etablere Åben og Rolig som et kommunalt drevet tilbud.

Åben og Rolig ledes altid af
uddannede psykologer eller
fagpersoner med tilsvarende
uddannelsesgrad og erfaring
med stress og klinisk arbejde
med mental sundhed.

Åben og Rolig har vist store,
signifikante reduktioner af
stress og depression i 19 ud af
19 evalueringer (grafen tv. og
katalogets sidste side). Syv
evalueringer viser dertil, at
forbedringerne holder op til
ét år efter kurset (grafen th.).
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ÅBEN OG ROLIG STEPPED CARE

STEPPED CARE MODELLEN
Åben og Rolig kan efter etablering af
Step 3 udvides til Stepped Care.
Der arbejdes da med kurser
i tre intensiteter. Formålet
er at imødekomme de
behov borgere har
og samtidig at
effektivisere
indsatsen.

LIVSKVALITET
Livskvalitet er undersøgt for 430
deltagere i syv evalueringer med
Verdenssundhedsorganisationens
WHO-5-index. En forandring på
10 point betragtes her som en
betydelig forandring i livskvalitet.
•

Åben og Rolig-deltagere
oplever i gennemsnit en
stigning på 18,2 point.

BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelse og forsørgelse er evalueret for over 3.300 deltagere i fem registerundersøgelser. Resultaterne
er suppleret med spørgeskemaundersøgelser af over 1.000 deltagere. Resultaterne viser:
•
•
•
•

75% af sygemeldte er tilbage i arbejde 3 måneder efter kurset.
86% af beskæftigede fastholdes i beskæftigelse i minimum 6 måneder.
Hver tredje deltager siger ét år efter, at kurset bidrog til at undgå ophør fra en arbejdsplads.
Andelen som oplevede at deres psykiske helbred forhindrede dem i at arbejde, faldt fra 12% til 3%.
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FREMME AF TRIVSEL HOS BØRN OG UNGE
I Fonden Mental Sundhed arbejder vi for at skabe bæredygtige offentligt tilgængelige tilbud, som styrker børn
og unges mentale trivsel. Det gør vi i samarbejde med kommuner, daginstitutioner, skoler og uddannelser.
Andelen af børn og unge, der oplever mistrivsel og viser tegn på stress, ensomhed, angst og depression er
stigende. Det skal vi handle på og tage alvorligt, fordi børn og unges trivsel ikke blot har konsekvenser her og
nu, men risikerer at følge med den enkelte ind i voksenlivet.
Vi ved, at coronapandemien har haft konsekvenser for børn og unges trivsel. Udsatte børn er blevet mere
udsatte, og ellers velfungerende børn begynder at vise tegn på mistrivsel. Der tegner sig et billede af en
situation, som var alvorlig og som gennem det sidste år desværre er blevet værre. Det kalder på handling.

BØRN OG UNGE INDSATSER
Fonden Mental Sundhed arbejder med fokus på at
formidle viden, værktøjer og konkrete indsatser, der
styrker børn og unges trivsel. Det gør vi bl.a. igennem
workshops, kurser og foredrag for professionelle og
forældre og gennem særlige stressforebyggende og
trivselsfremmende forløb udviklet specifikt til unge.
•
•

•

Åben og Rolig for Unge. Et 6-ugers kursus til
unge med uddannelsesrelateret stress.
Kvalitet i Daginstitutioner. Forskningsbaseret
hjælp til at fremme kvalitet i daginstitutioner.
Kortere eller længere indsatser kan designes.
Professionel Egenomsorg. Faglig kvalificering
af faggrupper omkring børn og unge. Kortere
eller længere kurser og formater kan designes.

Forskning og evaluering indgår for alle indsatser
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ERHVERV OG ARBEJDSLIV I TRIVSEL
Fonden Mental Sundhed samarbejder med
arbejdspladser, forsikringsselskaber og andre
aktører om indsatser til et godt arbejdsliv.
Fokus ligger på at styrke viden og handlekraft hos
både den enkelte leder og medarbejder, i
kollegagruppen og i organisationen som helhed.
Vi tilbyder en række kurser både online og fysisk.
Kontakt os endelig og hør nærmere.

BÆREDYGTIG LEDELSE

Gruppeforløb for private eller offentlige ledere,
som styrker lederens trivsel, lederkompetencer
og forebygger eller reducerer stress.
•

5 ugers kursus i gruppe for ledere à 2,5
timer per uge med erhvervspsykolog.

ÅBEN OG ROLIG ARBEJDSLIV - ONLINE

Fleksibelt online kursus gennem 5 uger (20 sessioner).
På kurset trænes metoder, som styrker trivsel, overblik,
arbejdsevne og koncentration samt forebygger stress.
Der arbejdes med meditation værktøjer og viden, som
fremmer sundhed og bedre balance i livet som helhed.
”Det har klart fungeret på to niveauer for mig – både i
mit arbejdsliv og udenfor mit arbejde. Det burde være
obligatorisk”
(Deltager på kurset)

Udtalelser fra ledere på kurset
”Det er et kursus, som jeg virkelig synes, at jeg
har fået et fantastisk udbytte af!”
”Dette hold har gjort, at jeg har undgået en
længere sygemelding – jeg føler mig stærk”

ÅBEN OG ROLIG ARBEJDSLIV

Åben og Rolig afholdt på arbejdspladser. Forløb kan
have 5 eller 9 kursusgange afhængigt af formål og fx
stressgrad. Kurserne ledes af en erhvervspsykolog.
For medarbejdere og ledere med tegn på stress.

RESULTATER fra over 800 deltagere

•

•

7 ud af 10 deltagere vurderer ét år efter deres
deltagelse i Åben og Rolig, at kurset specifikt
har haft positiv betydning for deres arbejdsliv.
Hver anden deltager vurderer her, at kurset har
bidraget til at undgå/begrænse sygemelding.

For medarbejdere og ledere som ønsker at øge mental
sundhed, trivsel og som oplever tegn på stress.
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NATUREN IND I MENTAL SUNDHEDSFREMME
Fonden Mental Sundhed vil bringe naturens store potentiale
mere i spil til gavn for alle, fra barnsben og i hele livet. Naturen
er vores grobund og kan bruges af alle til trivsel og naturlig
vækst. For at reducere stress og genfinde livsglæden og
arbejdsglæden. For at opleve fællesskabet, vi alle er en del af.

NATUR OG ARBEJDSLIV

KURSER I NATUREN

Natur og udeområder kan
integreres i arbejdslivet på
mange måder, som udvikler
kompetencer til at opbygge
innovative og bæredygtige
arbejdsformer og fremmer
trivslen og arbejdsglæden.

Åben og Rolig er
blevet tilpasset til
brug i naturen med
gode resultater.

Det grønne kan bringes ind
på arbejdspladsen, og flere
typer opgaver kan løses med
stor effektivitet udendørs.
Vi samarbejder internationalt
med forskere om at forene
natur og arbejdsliv. Kontakt
os endelig, hvis I vil være med.

UDDANNELSER OG KURSER

Vi udbyder naturbaserede kurser og
efteruddannelser til professionelle
som vil bringe naturen mere ind i
arbejdet med trivsel og sundhed.
Det kan være lærere, pædagoger,
terapeuter eller psykologer, som vil
bruge naturen i arbejdet med børn,
unge, voksne eller ældre. Se vores
hjemmeside og kontakt os gerne for
specifikke samarbejdsmuligheder.

Kommuner og andre
kan uddannes til at
bruge kurset ude. Det
er her anvendt til rene
mandehold og andre
grupper og formål.
Længere ophold med
ro og meditation i
naturen er også godt
for mange. Dette felt
underviser vi også i.

Tilfredshed. I undersøgelser af over 2.100
deltagere i Åben og Rolig var 94% Meget
tilfredse eller Tilfredse med kurset alt i alt.
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NYE PERSPEKTIVER PÅ ALDRING
Aldring er en livslang proces, det sker hver dag gennem hele livet for alle mennesker. Ligesom for
barndom, ungdom og voksenlivet, er det dog også vigtigt at være opmærksom på de omstændigheder,
behov og udfordringer, der ofte knytter sig til de senere faser af livet.
Derfor arbejder i Fonden Mental Sundhed også for at opbygge ny viden og brugbare perspektiver på de
mentale aspekter af denne del af livet. Det gør vi både gennem forskning og praktiske samarbejder.

SAMARBEJDER OM TILTAG OG INDSATSER

SAMFUND OG KOMMUNIKATION

Vi samarbejder med kommuner, arbejdspladser,
forsikringsselskaber, fagforeninger og andre
aktører for at opnå både personligt og
samfundsmæssigt nuancerede perspektiver.

For mange mennesker har arbejdet betydet meget,
både økonomisk, socialt, aktivitetsmæssigt og med
hensyn til selvopfattelse og identitet. Overgangen fra
arbejdsliv til pension kan for mange opleves brat.

Flere kommuner er opmærksomme på, at der vil
være flere ældre blandt borgerne i kommende år.
Det skal tænkes ind, også som en ressource.

Fonden Mental Sundhed mener, der er behov for en
konstruktiv italesættelse af, hvornår et menneske er
”ældre”, af hvad man kan og hvilke muligheder og
ressourcer man har som ”ældre” menneske i dag.

•
•

•

Vi tilbyder kurser til ældre som oplever
stress eller begyndende mistrivsel.
Vi medudvikler tiltag til borgere eller
medarbejdere, som er i de sidste år af
arbejdslivet og ønsker en god overgang til
næste fase af livet.
Vi tilbyder sparring på nye initiativer, fx at
tænke naturen ind i ældreindsatser.

•

Vi tilbyder hjælp til kommunikation om ældre,
på virksomheder, i kommuner, kampagner
eller lignende, hvor dette er særligt vigtigt.

Nogle af de største faktorer for mental sundhed i de
sene år er ofte økonomi, fysisk helbred, boligskifte,
ensomhed og partnerskab, identitet og mening.
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