Åben og Rolig Online

Et forskningsbaseret onlinekursus som styrker trivsel
og forebygger stress for borgere fra 16 år og op.
Kan udbredes proaktivt via et link, dvs. uden nogen
visitation og administrativ byrde.
På kurset lærer borgeren strategier og værktøjer
som kan sænke stress, styrke trivsel, energi og
livskvalitet. Ny rapport om 286 borgere udgivet.

FORSKNINGSBASERET TILBUD
I alt har over 1.000 personer deltaget i onlinekurset gennem 7 videnskabelige udviklingstests.
Den seneste test af 286 deltagere (grafen til
venstre) viste et signifikant fald i stress, fra en
høj stressgrad før kurset til en stressscore under
markøren for høj stress efter kurset. Testen
viste også signifikant stigning i livskvalitet og
signifikant fald i symptomer på depression.
Testen er udført i samarbejde med Københavns Kommune og
Aalborg Kommune samt Telepsykiatrisk Center i Region Syd og
med 286 deltagere fra 16-67 år fra otte kommuner i Danmark.

Priser 2021
Kommunal eller Regional licens til Åben og Rolig Online (eksl.
moms)
Startpakke m. 100 borgere (100 licenser): 29.500 kr. (295 kr. per borger)
Derefter kan der udvides med 100 borgerlicenser ad gangen
Borger 101-200: 25.000 kr. (250 kr. per borger)
Borger 201-300: 20.000 kr. (200 kr. per borger)
Derefter 20.000 kr. per 100 licencer.
Ved større udrulningsønsker kan særlige samarbejdsaftaler udarbejdes.

”Meditation gør, at jeg ikke bare reagerer
automatisk, men stopper op og får mere
kreative løsninger”
Tidligere deltager

Der afholdes et opstartsmøde inden igangsættelse.
Kommunen modtager halvårlige udtræk af antal borgere, der har tilmeldt sig.
Forskningen viser tydeligt, at graden af stress er relateret til risiko for depression,
tab af beskæftigelse, sygemelding fra beskæftigelse, forbrug af sundhedsydelser,
trivsel, risiko for fysisk sygdom, evne til restitution, rehabilitering mv.

Om Fonden Mental Sundhed
I Fonden Mental Sundhed arbejder vi almennyttigt for
mental sundhed – for hele befolkningen.
Vi bygger bro mellem forskning og praksis, for at tiltag til
mental sundhed på arbejdspladser og i forsikringsselskaber
baseres på viden.
Vi kan etablere samarbejder mellem forskere og praksis,
levere forskningsbaserede indsatser, og arbejde direkte med
medarbejdere, ledere, unge og ældre.
Det kan vi, fordi vi har et stærkt fagligt fundament og mere
end 10 års erfaring indenfor netop dette område.
Se mere på www.fondenmentalsundhed.dk

Kontakt

Christian Gaden Jensen
Administrerende direktør
Tlf.nr. 28 72 80 20
cgj@fondenmentalsundhed.dk
https://www.linkedin.com/in/cgjensen/

Åben og Rolig er anvendt pt. i 10 danske kommuner.

