Åben og Rolig Arbejdsliv
Et fleksibelt onlinekursus som styrker trivsel og
forebygger stress.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere.
På kurset læres strategier, som kan styrke et mere
bæredygtigt arbejdsliv, skabe mere fokus og styrke
trivsel, energi og livskvalitet.
Se mere på arbejdsliv.åbenogrolig.dk

Åben og Rolig Arbejdsliv
- et videnskabeligt udviklet onlinekursus
Åben og Rolig Arbejdsliv bygger bl.a. på den videnskabeligt
udviklede og velafprøvede metode Åben og Rolig. Metoden er
udviklet på Rigshospitalet i samarbejde med Benson-Henry
Institute of Mind Body Medicine ved Harvard Universitet. Åben
og Rolig Arbejdsliv inkluderer også erhvervspsykologisk viden og
værktøjer.
Åben og Rolig er en fast indsats til mental sundhedsfremme
og forebyggelse af stress i en række kommuner i både Danmark
og udlandet. Kurset har haft omkring 10.000 deltagere og
anbefales af Sundhedsstyrelsen.
‘Super tilfredsstillende. Det er metoder jeg
kan tage frem både løbende som
forebyggelse og efter behov’
Tidligere deltager

Åben og Rolig-metoden har vist positive resultater på
oplevet livskvalitet, arbejdsevne og søvnkvalitet samt reduktion
af stress og nedtrykthed.

Åben og Rolig Arbejdsliv
- et videnskabeligt udviklet onlinekursus
Undersøgelser af onlinekurset viser, at de fleste
oplever lavere grad af stress, forøget
energiniveau og højere livskvalitet efter kurset.
Grafen til venstre viser resultatet af den seneste
test, der blev udført på 286 deltagere, og som
viste et signifikant fald i stressscoren.
Undersøgelsen er udført med deltagere i
alderen 16-67 år og fra hele Danmark.
Før kurset

Efter kurset

Et fleksibelt onlinekursus
- hvor og hvornår det
passer dig
Se mere om kurset her: arbejdsliv.åbenogrolig.dk
Kurset er fleksibelt og kan tages, når det passer den enkelte.
Man kan vælge at følge kurset over 5 uger, 4 dage om ugen eller
bare dykke ned i udvalgte videoer og værktøjer.
Varigheden pr. session er 15-20 min. Man kan tage den om
aftenen, morgenen eller som en pause i løbet af dagen.
En session består af en lille video med viden og værktøjer, en
daglig guidet meditation og et tip/råd/værktøj, som man kan
afprøve.
På kurset får deltageren værktøjer, viden og træning i metoder,
som kan skabe mere fokus og bedre balance i arbejdslivet såvel
som privat.
Man kan tage kurset på computer, telefon eller tablet - lige når
det passer.
Vi anbefaler, at man tager det samtidig med en eller flere
kollegaer, så man kan dele sine oplevelser undervejs på kurset.

Priser 2021
Licens (én person) til Åben og Rolig Arbejdsliv
1-50 licenser: 500 kr. pr. stk.
51-100 licenser: 400 kr. pr. stk.
101+ licenser: 295 kr. pr stk.
Licenser købes af min. 25 stk. pr. gang
Opstartsomkostninger (éngangsbeløb): 2.000 kr.
Opstartsomkostninger dækker oprettelse af arbejdspladsen på tilmeldingssiden, generering af
arbejdspladsens licensnøgle, informationsmateriale om kurset, som kan deles med medarbejdere og
ledere.

‘Fantastisk værktøj til at få det bedre. Jeg har
gennemført hele kurset og det var en rigtig god
oplevelse’

Tidligere deltager

•

En stresssygemelding har store personlige og økonomiske omkostninger for
den enkelte, personens familie, såvel som arbejdspladsen.

•

Vi ved fra forskning, at oplevet stress påvirker den enkeltes trivsel, risikoen
for sygefravær, samarbejdet og produktiviteten.

•

Onlinekurset og Åben og Rolig-metoden har vist positive resultater på
oplevet livskvalitet, arbejdsevne og søvnkvalitet samt signifikant reduktion
af stress.

Tilkøb
Ugentligt onlinewebinar for deltagere på
Åben og Rolig Arbejdsliv
Formål: At støtte deltagerne i at gennemføre kurset og få optimalt udbytte af kursets træning,
viden og værktøjer.
Herunder:
• Sikre motivation og commitment til at gennemføre kurset.
• Styrke oplevet social og faglig støtte omkring den enkelte.
• Sikre, at kurset prioriteres i en travl hverdag, og at man konkret ved, hvornår man vil
gennemføre øvelserne.
Via et ugentlig onlinewebinar for deltagere, som har tilmeldt sig Åben og Rolig Arbejdsliv, får
hver enkelt deltager mere viden om kurset, kan stille spørgsmål til indhold
eller arbejdssituation samt tale med andre om indhold og egne oplevelser med kurset.
Onlinewebinaret ledes af en erhvervspsykolog specialiseret i Åben og Rolig-metoden, og der
faciliteres små øvelser og dialoger i mindre grupper. Dette vil give deltagerne en følelse af at
være støttet af arbejdspladsen og af hinanden, samt sikre bedst muligt udbytte i eks.
stressreduktion, forøget livskvalitet og handlekraft gennem kursets elementer.
Pris: 2500 kr. pr. gang.
Støttende onlinewebinarer for deltagere på Åben og Rolig Arbejdsliv kan finde sted på Fonden
Mental Sundheds sikre onlineplatform i ZOOM. Der købes min. 5 gange.

Andre Kurser i
Fonden Mental Sundhed

Live online kursus

– Styrk mental sundhed og forebyg stress
Omfang:
6 kursusgange i onlinegruppe à 1,5 times varighed pr. gang med
erhvervspsykolog for arbejdspladsens ansatte.
Målgruppe: Ansatte som oplever tegn på stress og ønsker at øge
mental sundhed, trivsel og forebygge stress.
Indhold:
• På kurset udforskes og trænes metoder, som styrker den
enkeltes trivsel, overblik, arbejdsevne og koncentration, og
som forebygger stress.
• Den enkelte bliver en del af et socialt fællesskab, hvor egne
oplevelser og reaktioner normaliseres, og der skabes rum for
refleksion og indre motivation til at træne kursets metoder.
• Deltagere får adgang til Åben og Rolig Arbejdsliv (licenser er
inkluderet) og app, som understøtter kursusforløbet og
træning på egen hånd i kursets metoder.
Pris afhængig af antal deltagere.

‘Et grundkursus i hvordan sindet fungerer
under stress og pres – det burde være
obligatorisk’ -Tidligere deltager

Workshop eller foredrag for medarbejdere og
ledere om trivselsfremme og forebyggelse af
stress både på arbejdspladsen og for den enkelte

Formålet er at få mere viden om, hvad man hver
især og i fællesskab kan gøre for at sikre trivsel og
forebygge stress.
Derudover vil I blive præsenteret for
erhvervspsykologiske værktøjer til både at styrke
arbejdsmiljøet og forebygge stress.
Foredrag og workshops kan også være en mulighed
for at fokusere på Coronakrisen, og hvordan I
kommer godt videre herfra.
Workshops eller foredrag kan fx arrangeres i
forbindelse med, at Åben og Rolig Arbejdsliv
tilbydes til medarbejdere og ledere.

‘Meget konkret og anvendeligt’
‘Tak for en inspirerende undervisning – der er
flere værktøjer jeg vil tage med mig og bruge i
min dagligdag’
Workshop deltagere

Underviserne i Fonden Mental Sundhed er blandt
Danmarks førende eksperter inden for området.
Forinden afholdes et formøde, så arrangementet
tager udgangspunkt i arbejdspladsens ønsker og
behov.
Pris fra 10.000 kr.
Vi kan også lave skræddersyede workshops og
kurser for afdelinger, medarbejdere og ledere.

Kontakt
Yun Ladegaard Ph.d. Erhvervspsykolog

Leder af Fonden Mental Sundhed, Erhverv

Tlf.nr. 2076 2106
E-mail: yla@fondenmentalsundhed.dk
Jeg deltager gerne i et møde, hvor vi kan tale om
jeres konkrete behov, og I får et uforpligtende
tilbud.

