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INDLEDNING 

Formål  

Evalueringsrapporten her udgør afslutningen af Åben og Rolig Online, udviklings- og testprojektet 

som er kørt i årene 2019-2020 i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Aalborg Kommune, 

Telepsykiatrisk Center, Center for Psykisk Sundhedsfremme samt afslutningsvist (under rapportens 

analytiske udfærdigelse, fra medio 2020) Fonden Mental Sundhed. Formålet er at samle op på 

procesevalueringen af fem brugertests samt kvantitative tests og pilotafprøvninger af Åben og Rolig 

Online. Endelig diskuteres onlinebaserede indsatser generelt og perspektiver for Åben og Rolig 

Online. 

Baggrund 

Stress er et folkesundhedsproblem, og for at hjælpe flere borgere, end det er muligt i Københavns 

Kommunes og Aalborg Kommunes centre for mental sundhed, opstod der i sommeren 2018 ønske 

om at udvikle et online stresskursus som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne. Telepsykiatrisk Center og Center for Psykisk Sundhedsfremme havde samtidige ønsker 

om at udforske og udvikle indsatser inden for dette område. Ultimo (dec.) 2018 blev der indgået et 

bredt samarbejde om udvikling og afprøvning af nærværende kursus, Åben og Rolig Online. 

Åben og Rolig Online tager afsæt i kurset Åben og Rolig Standard. Et videnskabeligt udviklet forløb 

baseret på Relaxation-Response-traditionen og integrativ sundhedspsykologi (den såkaldte EST-

model; modellen for Emancipatorisk Socialiseret Transformation). Åben og Rolig Standard-kurset 

er effektevalueret med positive resultater på tværs af 20 forskningsbaserede evalueringer i de sidste 

seks år i forskellige danske kommuner og organisationer (Fonden Mental Sundhed, 2021). Åben og 

Rolig Online-projektet har fokuseret på at oversætte strategierne og temaerne, flere af de konkrete 

værktøjer og kursuselementer mv. fra Åben og Rolig Standard-kurset til et stand-alone online format 

(dvs. hvor den enkelte deltager gennemgår forløbet på egen hånd uden en gruppe eller en 

kursusleder) og til en målgruppe med kun milde-moderate symptomer på stress. 
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Målsætningen var er at skabe et bredt tilgængeligt, videnskabeligt baseret og højt kvalificeret 

digitalt tilbud med hjælp til stressreduktion og mental sundhedsfremme for denne gruppe. Det var 

herunder ønsket, at Åben og Rolig Online kunne indgå i udviklingen af en samlet Stepped Care-

Model (SCM), dvs. en trinvis interventionsmodel, hvor Åben og Rolig Online skulle udgøre det 

mindst intensive tilbud til den mindst stressramte målgruppe. SCM-tilgangen er essentielt en 

differentieret forebyggelsesstrategi, hvor forskellige behov mødes med forskellige typer af 

indsatser, således at borgerens behov mødes, men hvor indsatserne samtidig set er så 

driftseffektive og omkostningseffektive som muligt. Figur 1. viser den samlede Åben og Rolig-SCM. 

 

Figur 1. Åben og Rolig-Stepped Care Model. Trin 1 udgør Åben og Rolig Online, som kan udbredes proaktivt, 
dvs. uden forudgående screening. Trin 2 udgør Åben og Rolig Kort Kursus, et 5-ugers psykologledet kursus 
til moderat stressgrad. Heri indgår fem kursusgange samt én personlig samtale. Trin 3 udgør Åben og Rolig 
Standard, et intensivt 9-ugers kursus med ugentlige kursusgange samt to personlige psykologsamtaler. Trin 
2-3 forudsætter systematisk screening og visitation af borgeren.  

 

Åben og Rolig Online er tiltænkt som en indsats, der kan bruges på både første og andet trin i 

modellen: Som primær indsats i trin 1, primær forebyggelse, hvor kurset anvendes proaktivt og 

henvender sig til borgere med laveste intensitetsgrad af stress. Og som del af flere værktøjer i trin 

2, sekundær forebyggelse, hvor kurset som del af en ’Blended Care’-indsats kombineres med 

kortere fysiske stressforkøb og henvender sig til borgere med medium intensitetsgrader af stress. 
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Målgruppe 

Åben og Rolig Online henvender sig til voksne med lave og moderate grader af stress.  Deltagere 

bør ikke have alvorlige psykiatriske sygdomme og bør være motiverede for at deltage. Det er 

hensigten, at Åben og Rolig Online kan medvirke til at sænke stress og styrke mental sundhed på 

tværs af sociale og økonomiske skel i befolkningen. Kurset er også muligt at anvende som et 

supplement til intensiv stressbehandling, eksempelvis i en ventelisteperiode op til behandlingen 

eller som et efterværn med henblik på vedligeholdelse af effekter. Kurset kan ikke anvendes som 

primært tilbud til mennesker med alvorligere grader af stress. 

Gruppen af borgere, der indgik i evalueringen af pilotafprøvningen af Åben og Rolig Online, 

varierede i alder, køn, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedstilknytning, grad af stress samt 

motivation for at deltage i forløbet. Dette beskrives i rapporten her under de enkelte testrunder. 

Styringsgruppe 

Projektets styregruppe involverede ledende parter fra Københavns Kommune, Aalborg Kommune, 

Telepsykiatrisk Center og Center for Psykisk Sundhedsfremme (som senere har overdraget Åben 

og Rolig-konceptet til Fonden Mental Sundhed). Den samlede styringsgruppe mødtes cirka hvert 

halve år og diskuterede projektets samlede status og strategi.  

Arbejdsgruppe 

Center for Psykisk Sundhedsfremme og Telepsykiatrisk Center var hovedparterne i arbejdsgruppen 

og samarbejdede med en række eksterne konsulenthuse (THINK, KRAFTWERK, LINKBERG m.fl.) 

om udviklingen og den tekniske opsætning af Åben og Rolig Online på forskelige platforme og i 

forskellige tests (som beskrevet herunder). Telepsykiatrisk Center har forestået procesevalueringen, 

mens Center for Psykisk Sundhedsfremme har ledt indsamlingen af data om effekt og tilfredshed. 

Evalueringsrapporten er udført af Center for Psykisk Sundhedsfremme og Telepsykiatrisk Center. 

 



Side 7 af 54 

Projektperiode 

Udviklingen, pilotafprøvningen og evalueringen af Åben og Rolig Online er gennemført i løbet af 

en periode på to år. Førte styringsgruppemøde med projektets samarbejdspartnere fandt sted april 

2019 efter en indledende workshop/opstartsmøde i januar 2019. I løbet af 2019 gennemførtes de 

fem brugertests (se herunder), og den større afprøvning fandt sted i foråret 2020, med registrering 

og inklusion af de første deltagere primo februar 2020 (nærmere uddybning under pilotafprøvning) 

og med afslutning af rekrutteringen ultimo juni 2020. Analyser udførtes i efterår 2020 og forår 2021. 

Indhold af rapport 

I det følgende præsenteres indledningsvist projektets overordnede teststrategier, hvorefter hver af 

disse udfoldes i separate afsnit. Således vil der være en gennemgang af procesevalueringen af i 

forbindelse med de første fem udviklende testrunder efterfuldt af præsentationen af resultater fra 

evalueringen i den sidste og sjette testrunde, hvor datamaterialet er både kvantitativt og kvalitativt. 

Med afsæt i evalueringens fund inkluderer rapporten til sidst perspektiver på samt diskussion af den 

onlinebaserede indsats.  

 

PROCESEVALUERING 

Formål med procesevaluering  

Her beskrives de fem første brugertest for at samle og videreformidle vigtige indsigter fra processen 

med at udvikle Åben og Rolig Online. Hensigten er at dele viden med alle interesserede, som kan 

have værdi i den videre udvikling af (Åben og Rolig Online og) andre lignende projekter. 

Brugerinddragelse og brugercentreret design har været vigtige fokuspunkter i udviklingen af Åben 

og Rolig Online. Det var vigtigt, at potentielle brugere af løsningen inddrages i udviklingen, så 

onlineløsningen blev så brugervenlig og skabte en god brugeroplevelse, så den faktisk ville blive 

brugt, når den var færdigudviklet. Det primære mål var at udvikle en digital løsning, der virkede 
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efter hensigten. Derfor blev forløbet kontinuerligt testet i samarbejde med borgere, der potentielt 

kunne være i målgruppen som brugere af den færdige løsning.  

Det skal understreges, at formålet med de fem første brugertests ikke var at vurdere, om forløbet 

var stressreducerende, eller i hvilken grad. Formålet var at få indsigt i, hvilke barrierer slutbrugeren 

mødte, og at få viden om, hvordan forløbet skulle bygges op, for at skabe den bedst mulige 

brugeroplevelse.  

Procesevalueringen samler indsigter fra de forskellige tests og evaluerer ikke på, hvordan Center 

for Psykisk Sundhedsfremme har brugt denne viden specifikt i udviklingen af indholdet. Der er i 

selve procesevalueringen (dvs. af de første fem testrunder) fokus på en relativ kort udlægning af de 

enkelte brugertests. Telepsykiatrisk Center har udarbejdet mere detaljerede rapporter. Alle disse 

rapporter indgår som bilag til nærværende samlede evalueringsrapport. 

Strategiske overvejelser om udviklingsprocessen 

Den oprindelige udviklingsstrategi var at lave en større brugertest og dernæst en effektevaluering. 

Men for at lave en mere agil proces for projektgruppen, blev der truffet valg om at lave flere, 

hyppigere og mindre tests af indholdet i Åben og Rolig Online. Det gav muligheden for hele tiden 

at blive klogere på, hvordan indholdet i forløbet kunne produceres på den mest hensigtsmæssige 

måde. Metoden i den enkelte brugertest er derfor også tilpasset den givne udviklingssituation ud 

fra en vurdering af, hvordan der kunne genereres den mest relevante viden for projektets udvikling 

på det givne tidspunkt. Samlet set oplevedes dette som en god strategi. De små brugertests gav 

meget viden allerede ved tests af bare 10 personer, som var med til at forbedre de aktuelle konkrete 

valg i næste udviklingsfase. Det kan altså anbefales ved lignende udviklingsprojekter. Samtidig var 

den afsluttende sjette test med en større gruppe væsentlig for at vurdere effekterne mere reliabelt 

(statistisk troværdigt). Her var målsætningen en test af 200 personer. Der opnåedes en test af 286 

personer, og hertil modtog yderligere over 500 borgere Åben og Rolig Online i den 6. testversion. 
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DE FEM BRUGERTESTS 

I det følgende opsummeres baggrund, metode og konklusion fra de fem brugertests. Der er til hver 

brugertest udviklet selvstændige rapporter (se Bilag 1-5).  

Brugertest 1. Papirwireframes og meditation  

Sted: Telepsykiatrisk Center.  

Baggrund: Der opstod en mulighed for at teste de tidligste idéer på en større gruppe potentielle 

brugere i forbindelse med et internt seminar.  

Deltagerne i testen: Målgruppen for Åben og Rolig Online er borgere med milde grader af stress 

og begyndende stress. I de første brugertest, hvor fokus var at teste informationsarkitektur, 

navngivning og indhold, var det ikke afgørende, at testdeltagerne selv var en del af den endelige 

målgruppe. Da det ikke var en effektevaluering, blev der ikke spurgt ind til stressniveau eller 

lignende faktorer hos den enkelte testdeltager.  

Hvad blev testet? 

 Tænke-højt-brugertest med tidlige papirwireframes af forløbet.  

 Feedback på udvalgte meditationer fra det eksisterende Åben og Rolig-forløb. 

 Feedback på udvalgte videoer fra det eksisterende Åben og Rolig-forløb. 

Tænke-højt-brugertest med papirwireframes 

Metode: Tænke-højt-test på fysisk papirprototype af wireframes. Brugerne navigerede frit ud fra 

scenarier og blev ved hvert ”skærmbillede” (printet frame) bedt om at fortælle, hvad de så og ville 

gøre/tænke, når de mødte en sådan frame.  

Formål: Det primære formål var test informationsarkitektur og interaktion gennem forløbets struktur 

for at kvalificere tidlige beslutninger om forløbets struktur.  



Side 10 af 54 

Scenarier  

Fem potentielle brugere gennemspillede fire scenarier i prototypen: 

1. Du har lige hentet appen og har besluttet dig for at prøve den, hvad gør du? 

2. Gennemfør Tema 1 Session 1. 

3. Du har fået slået notifikationer til. Det var rart i starten, men nu vil du gerne have det slået fra 

igen. Men du kan ikke huske, hvordan du gjorde. Prøv at slå notifikationer fra.  

4. Find Session 6 i Tema 2. 

 

Illustration fra brugertesten med papirwireframes. De viste wireframes blev brugt til at gennemspille 

fire scenarier med deltagerne for at høre, hvordan de ville reagere i forskellige situationer.  

Antal testpersoner: 5 
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Feedback på udvalgt meditation  

Metode: Gennemlytning af meditationsøvelse med efterfølgende svar på kort - åbent formuleret - 

spørgeskema. 

Antal testpersoner: 15 

Formål: At indsamle viden om, hvordan testdeltagere oplever eksisterende materiale i Åben og 

Rolig forud for processen med at producere indhold til Åben og Rolig Online. Her gengives kort de 

mest fremtrædende pointer fra brugernes feedback.  

 

Gode ting ved meditationen Dårlige ting ved meditationen 

Meget behagelig og rolig stemme. Det var svært at vurdere, om der var pause 
eller lydfilen var slut. 

At man lærer at tage roen + accepterende tilgang 
med sig efter meditationen også! 

“Afslappe opmærksomheden” var meget 
abstrakt for mig. 

Positive ord som accept og tilladelse. Det var uklart for mig, om jeg gjorde det 
rigtigt. 

 

Det blev tydeligt, at der i de guidede meditationer kunne være mere fokus på metakommunikation 

omkring selve øvelsen, fx mht. om deltageren har en periode med ro eller om øvelsen er afsluttet. 

Feedback på udvalgt video  

Metode: Gennemgang af videomateriale med efterfølgende svar på kort - åbent formuleret - 

spørgeskema.  

Antal testpersoner: 12 

Formål: At indsamle viden om, hvordan testdeltagere oplever eksisterende materiale i Åben og 

Rolig forud for processen med at producere indhold til Åben og Rolig Online.  
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Her gengives i kort form de mest fremtrædende pointer fra brugernes feedback.  

 

Gode ting i videoen Dårlige ting i videoen 

Godt kropssprog. Mister hurtigt overblikket i de mange pointer. 

Gør op med fokus på, at vi altid skal blive bedre 
til ting. 

Hvem er han? Han præsenterer sig ikke. 

Rolig og rar formidling. Akademisk sprog – mange abstrakte ord og 
begreber. 

 

Det blev hurtigt tydeligt, at værten på de gennemsete videoer (Christian Gaden Jensen) gjorde et 

positivt indtryk på testdeltagerne, men samtidig savnede deltagerne en grundigere præsentation 

af værten. Hvem er han? 

Yderligere blev det tydeligt, at videoerne skulle vinkles skarpere og enklere. Testdeltagerne havde 

en oplevelse af, at de fik serveret mange pointer, som de havde svært ved at overskue.  

 

Brugertest 2. Papirwireframes og meditation 

Sted: University College Lillebælt, Odense. 

Deltagerne i testen: Målgruppen for Åben og Rolig Online er borgere med milde grader af stress 

og begyndende stress. I de første brugertest, hvor fokus var at teste informationsarkitektur, 

navngivning og indhold er det ikke afgørende, at testdeltagerne selv er en del af den endelige 

målgruppe. Da det ikke er en effektevaluering, så bliver der ikke spurgt ind til stressniveau eller 

lignende faktorer hos testdeltagere. 

Antal testpersoner: 10 

Hvad blev testet? 
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Papirwireframes og meditation. Tænke-højt-brugertest med tidlige papirwireframes af forløbet med 

fremvisning af de første demoproduktioner af videoindhold til forløbet. 

Den enkelte testperson interagerede løbende med papirwireframe og gennemførte på den måde 

første session - svarende til det indhold en bruger forventes at gennemføre dagligt - af Åben og 

Rolig Online. 

De primære pointer fra testen 

Informationsarkitekturen i de testede wireframes fungerede godt i forhold til at overskue og 

gennemføre en session / et tema. Der var stor forskel på forståelse af indhold mellem testpersoner, 

der aldrig havde prøvet meditation før, og brugere, der havde mediteret få gange i forvejen. 

 Notefunktionen er let at forstå, men det er ikke alle, der vil bruge den. 

 Det forvirrer brugerne lidt, at de får viden, efter de har gennemført øvelserne. 

 Behagelig, afslappende og rolig stemme bliver modtaget meget positivt. 

 Indholdet er meget troværdigt. 

 Videoerne virker stadig lange og bliver derfor svære at overskue for testpersonerne  

 

Brugertest 3. Første uge af programmet testes 

Første hele uge af forløbet blev testet på Sankt Annæ Gymnasium og Nr. Sundby Gymnasium. 

Softwarebureauet KRAFTWERK udviklede en klikbar prototype af Åben og Rolig Online. Prototypen 

indeholdt demomateriale, der svarede til indholdet af hele forløbets første tema.  

Formål med testen: Testens formål var at få tidlig indsigt i, hvordan indholdet fungerede for 

målgruppen, inden videre materiale produceredes til resterende temaer og i en bedre kvalitet.  

Vi bad derfor en gruppe af unge og voksne fra henholdsvis Aalborg Kommune og Københavns 

Kommune at afprøve prototypen hen over en uge. Et forløb der i omfang svarede til at gennemføre 
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første tema af Åben og Rolig Online (temaet ‘Metoden’), dvs. fem online sessioner af 20-30 min. 

varighed. 

Hvordan blev testen sat op?   

Københavns Kommune og Aalborg Kommune stod for rekruttering af borgere. Der rekrutteredes 

fra en institution i hver kommune.  Da det ikke var en effektevaluering (men en tidlig test), spurgtes 

der fortsat ikke til stressniveau eller lignende faktorer hos de enkelte testdeltagere. 

Antal testpersoner: 20 

Der blev rekrutteret 20 testpersoner. 14 testpersoner fra Københavns Kommune (5 voksne, 9 unge) 

og 6 testpersoner fra Aalborg Kommune (3 unge, 3 voksne). I alt frafaldt 1 undervejs og 2 udeblev. 

De primære indsigter fra testforløbet  

Her er de vigtigste indsigter fra testforløbet opsummeret.  

Hvordan passer det ind i en presset hverdag?   

Tilbagemeldingen var overordnet, at det var interessant, motiverende, lærerigt og positivt at 

gennemføre første tema i Åben og Rolig Online. Den største barriere var, hvordan den enkelte 

oplevede Åben og Rolig Online som endnu en ting, der skulle klemmes ind i en pakket kalender.  

Stram op på strukturen   

Den overordnede tilbagemelding på indholdet var god. Det var dog igen tilbagemeldingen fra 

mange, at videoerne var lange og kunne strammes yderligere op. Hvorfor er der eksempelvis 

vidensformidling i en af velkomstvideoerne, når de andre er meget stramme og ind til benet? 

Den svære opstart   

Indholdet i videoerne bliver bedre session for session. De sidste videoer i session 6 og 7 får meget 

positiv feedback fra brugerne. Men det var en udfordring, at flere gav udtryk for, at de kun kom 

videre fra session 1 og 2, fordi de havde forpligtet sig på at deltage i et testforløb. Det blev en 

vigtig konklusion, at der skulle være et højt fokus og enkelthed allerede fra starten af forløbet.   
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Den stejle læringskurve   

Flertallet af testpersonerne fremhævede, at det gik stærkt fra de første og korte meditationsøvelser 

til en øvelse, der varede næsten 30 minutter. Det var for mange en stejl læringskurve, og de 

oplevede kombinationen af informationsvideoer og meditationsøvelser som en stor pakke og havde 

svært ved at tage det hele ind og overskue de lange meditationsøvelser så tidligt i forløbet. Endnu 

en gang var konklusionen, at materialet skulle forenkles og gøres skarpere og lettere tilgængeligt. 

 

Brugertest 4. Anden test af en hel uges forløb 

Hvor: Et decideret online testforløb. 

Periode: 21. oktober - 1. november 2019. 

Formål med testen: CFPS havde med udgangspunkt i input fra tredje brugertest gennemarbejdet 

indholdet, så der forelå en ny version af forløbets første uge om ’Metoden’.   

Det primære formål i brugertesten var at finde ud af, om materialet lykkedes med at bryde den 

stejle læringskurve, der var en barriere for flere af deltagerne i tredje brugertest. Ligesom der i 

projektgruppen var fokus på at vinkle indholdet i de enkelte stykker indhold skarpere. 

Metode: Deltagerne tilmeldte sig via opslag på sociale medier. De gennemførte inden tilmelding 

et meget enkelt spørgeskema, hvor der blev spurgt til deres motivation for at deltage. Da det ikke 

var en effektevaluering, blev der fortsat ikke spurgt ind til stressniveau eller lignende. 

Deltagerne fik en daglig notifikation fra forløbet, hvor de blev opfordret til at udfylde et kort 

spørgeskema (2 spørgsmål online) om dagens oplevelser. 

Efter forløbet blev alle testdeltagere interviewet telefonisk i 30-60 minutter. Formen var et 

semistruktureret og kvalitativt interview med fokus på testpersonens egen oplevelse af indholdet. 

Udgangspunktet var en række foruddefinerede spørgsmål, der tog afsæt i projektets hypoteser og 

samtidig tog afsæt i den løbende feedback brugeren gav under testen. 
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Deltagere i brugertesten 

Antal testpersoner: 15 

 15 tilmeldte sig brugertesten. 10 startede op. 10 har set velkomsten. 

 2 deltagere gennemførte samtlige sessioner, 8 gennemførte dele af temaet. 

 6 testpersoner deltog i et opfølgende telefonisk interview. 

Forventninger til forløbet  

Inden forløbet, blev testpersonerne spurgt til deres forventninger efter at have set en velkomstvideo 

til Åben og Rolig Online. 10 testpersoner besvarede dette spørgeskema. 

Testpersonerne forventede at få viden om og værktøjer til at reducere stress i deres hverdag, og 

det blev tydeligt at tidsforbruget var afgørende. Flere nævnte før forløbets start, at de enten var i 

tvivl om, hvor meget tid de skulle forvente at bruge dagligt, eller om de overhovedet havde tiden 

til at gennemføre. Det fremstod altså som vigtigt, at grundlæggende elementer som tidsforbrug 

og hyppighed forventningsafstemmes med brugeren så tidligt som muligt.  

Dagbogen deler vandene  

Dagbogsfunktionaliteten blev introduceret som en del af første session. Her blev det tydeligt, at 

det var et element, der delte vandene. Det ses i to meget forskellige svar fra to af testdeltagerne: 

“Det er en god måde for mig at få "tømt hovedet". At reflektere over de tanker, 

følelser og oplevelser jeg går med.” 

“Det er ikke for mig. Jeg har ikke fokus på dokumentation eller note-tagning, men 

mere fokus på afprøvning i praksis af øvelserne. For mig handler det mere om at 

mærke det på egen krop.” 

Det er tydeligt, at dagbogen for nogen virkede som et givende og værdifuldt element. Imens det 

for andre virkede overflødigt. Det var derfor en vigtig overvejelse, i hvor høj grad dagbogen eller 

lignende refleksiv øvelse skulle være obligatorisk, og arbejdsgruppen diskuterede dette indgående.  



Side 17 af 54 

Mini-meditationer fungerer godt  

Flere brugere meldte tilbage både i spørgeskemaer og i opfølgende telefoninterviews, at de 

oplevede mini-meditationer som et meget værdifuldt element. Flere fortalte specifikt om dette på 

egen opfordring i de opfølgende interviews. Det var let at integrere de små mini-meditationer i 

hverdagen, og deltagerne oplevede en umiddelbar positiv effekt af dem.  

 

Længden af videnskabelige videoer 

De videnskabelige videoer (ca. 8-10 min). blev bedømt som for lange (de var ca. 10 min.) og der 

udtryktes et behov for fx overskrifter eller opsummeringer af sammenhængen med kurset. 

 

Brugertest 5. Unge på produktionsgrunduddannelse 

Formål med testen: Projektets arbejdsgruppe og styringsgruppe ønskede en nærmere indsigt i, 

hvordan en bredere brugergruppe oplevede forløbet. 

Det lykkedes for Københavns Kommune at rekruttere en gruppe på 10 deltagere på 

Produktionsgrunduddannelsen, PGU. De mødte næsten alle op til det indledende interview, hvor 

de fik adgang til forløbet. Desværre lykkedes det kun at få telefonisk kontakt til 3 testdeltagere efter 

forløbet. Der er dog en væsentlig indsigt at hente i de 3 testdeltagere, der blev interviewet. 

Det er forskelligt, hvor langt de hver især nåede i forløbet på den uge, hvor testen kørte. Én havde 

udelukkende brugt meditationer, men havde brugt dem dagligt. Én havde gennemgået alle 

elementer i alle sessioner. Den sidste informant var nået cirka halvvejs i forløbet. 

Fælles for alle tre var positiv respons på meditationerne. Det var i selve øvelserne og de små 

omkringliggende tips i forløbet, at de hentede værdien. Der var et stadigt behov for at tilpasse 

videoelementer i de videnskabelige input, så de bliver mere engagerende og skarpere formidlet. 

Samtidig gav de tre brugere indikation af, at de små gode råd (Hverdagsøvelser) havde givet en 

god effekt. Brugertesten gav også flere gode ideer til en samlet introduktionsvideo og onboarding. 
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DEL 4. DEN STØRRE PILOTTEST I KOMMUNERNE 

Efter dem fem brugertests blev forløbet kraftigt revideret. Der blev indspillet omkring 75 nye 

videoelementer, herunder ca. 50 nye videoer til kurset, 5 nye korte lydfiler med meditationer på 

kun 2-6 minutter, der blev udarbejdet 50 hverdagsøvelser (tips til hverdagen), der blev indspillet 

interviews med forskere og en tidligere deltager til et online videnscenter med 10 interviews, og 

det samlede forløb med 5 temaer blev programmeret og opsat online af Telepsykiatrisk Center.  

 

Henvisning og inklusion  

Rekruttringen skete først via Københavns Kommune og Aalborg Kommune. Informationsmateriale 

udformet af CFPS var tilgængeligt for kommunerne og blev delt ud i blandt andet sundhedscentre 

og på uddannelsesinstitutioner samt delt på kommunernes internetportaler. Dertil blev studerende 

ved Københavns Universitet tilbudt at deltage i midten april 2020 gennem en annonce på 

Universitets studieportal KU-net i forbindelse med hjemsendelsen af studerende pga. COVID-19. I 

et almennyttigt perspektiv blev andre kommuner, som anvendte Åben og Rolig, tilbudt at anvende 

Åben og Rolig Online-portalen i foråret 2020, og ca. 550 yderligere borgere fra alle rekrutterende 

parter modtog her forløbet, uden dog at indgå i evalueringen her (se deltagergruppen herunder).  

I takt med borgenes løbende tilmelding, blev screeningsskemaer sendt ud til de tilmeldtes e-Boks 

med jævne mellemrum ad 59 omgange fra d. 4. februar 2020 til d. 30. juni 2020. 

 

Informeret samtykke 

Borgere afgav informeret skriftligt samtykke samt tilsagn om, at deres data måtte anvendes. Alle 

deltagere afgav informeret samtykke til, at de måtte tilsendes post via e-Boks vedrørende 

indsamling og behandling af personlige oplysninger.  
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Screeningsskema  

Alle borgere, der havde udfyldt skriftlig samtykkeerklæring i en sikkerhedskrypteret samtykkeportal 

(Visma), modtog et GDPR-godkendt screeningsskema via e-Boks. Screeningsskemaet omhandler 

demografi, uddannelse, beskæftigelse, sygdomshistorie, livsstil (alkohol, stoffer), motivation for 

kurset, oplevelse af stress og symptomer på depression.  

Graden af selvoplevet stress måltes med Cohens Perceived Stress Scale (PSS), depressionsgrad 

med Major Depression Inventory (MDI), og livskvalitet og trivsel med trivselsindekset WHO-5. 

 Overordnet ses en høj svarprocent på screeningsskemaerne (80%) i pilottestningen for alle 

udsendte screeningsskemaer i perioden mellem d. 4. februar og d. 30. juni 2020. 

Deltagere, der har udfyldt screeningsskemaet efter d. 4. maj, er ikke en del af nærværende rapports 

datagrundlag, da disse deltagere først fik eftermålingsskema efter sommerferien, hvorfor deres 

udvikling i fx stress kunne tænkes at være påvirket af ferietiden. 

Samtlige screeningskemaet blev fagligt vurderet af CGJ i samråd med andre psykologer ved CFPS 

(Dorthe Djernis, Rikke Plougsbæk). Gennemsnitligt blev screeningsskemaer vurderet hver tredje 

dag, så at de tilmeldte ikke skulle vente længe på besked om adgang til kurset.    

 

Primære inklusionskriterier 

Inklusionskriterierne for deltagelse inkluderede, at interesserede borgere skulle:  

• Være bosiddende i Københavns Kommune eller Aalborg Kommune (eller være studerende 

ved Københavns Universitet) 

• Være fyldt 18 år.  

• Kunne forstå dansk uden væsentlige problemer (kurset er på dansk).  

• Rapportere stresssymptomer kvalitativt eller kvantitativt (der indgik ikke noget fast krav om 

minimum PSS-score). 

• Være motiveret, dvs. have lyst til at deltage i onlinekurset samt arbejde med meditation.  
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Primære eksklusionsparametre  

En række parametre talte for eksklusion eller yderligere vurdering via telefonisk opkald. Disse 

inkluderede:  

• Alvorlig psykisk sygdom (fx alvorlig depression, angst, traumereaktioner eller PTSD), 

rapporteret enten kvalitativt (fx i frie tekstfelter) eller bedømt via de anvendte skalaer (WHO-

5; MDI; spørgsmål angående tidligere eller nuværende diagnoser og behandlingsforløb). 

• Alvorlige alkoholproblematikker eller stofmisbrug.  

• Alvorlig, fysisk sygdom, som kunne formodes at ville hindre eller væsentligt hæmme 

deltagelse i kurset (fx aktuel deltagelse i et behandlingsforløb med mange indlæggelser).  

• Nedsatte kognitive funktioner (såsom organiske, psykiske lidelser, hjeneskadefølger eller 

lign.), som ikke kunne tilskrives belastninger i hverdagen. 

• I alt blev 37 deltagere vurderet til eksklusion. Størstedelen af de deltagere, der blev ringet 

op, blev dog vurderet til inklusion. Psykologen vurderede særligt forventning til kurset og 

eventuelt samspil med andet samtidigt behandlingstiltag. Flere af de deltagere der blev 

ringet op til allerede på en venteliste til et Åben og Rolig Standard-forløb.  

• Borgere, der vurderedes til eksklusion, blev kontaktet telefonisk af en autoriseret psykolog 

med henvisning til andre relevante tilbud. 

 

Eftermålingsskemaer – kort tilfredshedsundersøgelse 

Der blev sendt eftermålingsskemaer ud til de inkluderede deltagere ad tre omgange. Deltagere, 

der blev inkluderet i kurset inden d. 11. april 2020, fik tilsendt og bedt om at udfylde en kort 

tilfredsundersøgelse d. 21. maj 2020. Deltagere, der blev inkluderet i kurset mellem d. 12. april og 

5. maj 2020, fik tilsendt link til tilfredsundersøgelsen d. 20. juni 2020. Således havde alle disse 

deltagere haft minimum fem uger til at følge kurset, før de blev bedt om at evaluere det i den korte 

tilfredsundersøgelse. Deltagerne fik at vide, at deres svar var værdsatte, også selvom de ikke havde 

fuldført hele forløbet på det givne tidspunkt. 
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Den sidste udsendelse af tilfredshedsundersøgelsen blev udsendt d. 1. september 2020 til de 

deltagere, der var blevet inkluderet i kurset efter d. 5. maj og inden d. 9. juli 2020. Grundet 

vurdering af sommerferiens eventuelle påvirkning af deltagerenes brug af kurset, blev deltagere, 

der havde svaret på tredje udsendelse af tilfredshedsundersøgelsen efter d. 1. september, ikke 

inkluderet i det endelige datasæt.  

Dertil blev en skæringsdato for senest besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen fastlagt for at undgå 

lang forsinkelse mellem modtagelse og besvarelse af tilfredsundersøgelsen. Således udelades i 

datasættet deltagere, der har svaret tilfredshedsundersøgelsen efter d. 15. juli 2020. 

Samlet blev der sendt 805 eftermålingsskemaer ud, hvoraf 57% besvarede skemaet. Deltagere 

modtog to automatiske påmindelse om udfyldelse af skemaet gennem e-Boks. Givet samtykke til 

dette, fik deltagerne yderligere tilsendt en mail med en påmindelse.  En lavere svarprocent for et 

eftermålings- i forhold til et screeningsskema ses typisk i undersøgelser af denne slags.  

Det samlede datasæt, som nærværende evaluering bygger på, inkluderer således deltagere, der 

har besvaret både screenings- og eftermålingsskema (tilfredshedsundersøgelse) senest d. 15. juli 

2020 (for at undgå kunstigt forstørrede effekter pga. sommerferie). Dette inkluderer 286 deltagere.  

 

KVANTITATIVE RESULTATER 

Deltagernes baggrund og sociale status 

Køn og alder 

Størstedelen, 86%, af de 286 deltagere er kvinder, mens 14% er mænd. Deltagernes alder spænder 

bredt med en lille tendens til at flere deltagere er fra et yngre segment. 



Side 22 af 54 

 

Figur 1. N=286    Figur 2. N=286 

 

Uddannelsesniveau 

Deltagernes uddannelsesniveau er bredt fordelt, og størstedelen har en mellemlang eller lang 

videregående uddannelse. Omtrent en femtedel af deltagerne har uddannelsesniveau, der svarer 

til en gymnasial uddannelse, som det fremgår af figur 3 herunder. Deltagere med en 

erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse er i mindre grad repræsenteret. 

Figur 3 

 

Figur 3. N=286 
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Beskæftigelse og forsørgelse 

Der er en ligelig fordeling mellem deltagerne, der er i arbejde, og deltagere, der er studerende, 

mens en mindre del af deltagerne er sygemeldte, ledige mm., som det fremgår af figur 4. De 

deltagere, der er i arbejde, arbejder gennemsnitligt 26 timer om ugen (SD=12.8), såfremt 

studerende inkluderes i denne analyse. Ekskluderes studerende fra denne analyse, arbejder de 

deltagere, der er i arbejde, gennemsnitligt 32,9 timer om ugen (SD=8.7), dvs. næsten fuld tid (ca. 

4,5 dag om ugen).  

Figur 4 

 

Note: 28% af deltagerne er i gang med en uddannelse og har et studiejob ved siden af. Så andelen af deltagere i arbejde 

er højere end figuren angiver, hvis studiejobs tælles med. 6 af de studerende har angivet at arbejde mere end 30 timer 

og må derfor antages at være fuldtidsarbejdende, men er her kategoriseret som studerende. N=286. 

 

Bopælskommune 

Deltagernes geografiske allokering var forholdsvis ligeligt fordelt mellem Aalborg og Københavns 

kommune med en mindre del deltagende fra andre kommuner. 47% fra Københavns kommune 

deltog (inkl. KU), 37% fra Aalborg kommune deltog, og 16% fra andre kommuner deltog. 

 

Henvisningsvej 

I forhold til henvisningsveje på tværs af kommunerne blev 30% henvist fra kommunen på sms, e-

mail eller anden elektronisk rekruttering, 30% fra Københavns Universitet (også online via opslag 
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på KU’s hjemmeside), 22% af deltagerne blev henvist fra en Åben og Rolig-certificeret psykolog i 

kommunen, og 5% er henvist fra egen læge i kommunen. Den resterende del blev henvist fra bl.a. 

ven, kollega eller arbejdsplads, hvilket fremgår af figur 5 herunder. 

I de statiske analyser er der lagt fokus på, om en personlig versus en elektronisk henvisning til Åben 

og Rolig Online har en betydning for deltagernes udbytte og tilfredshed. Her er henvisninger fra 

KU kategoriseret sammen med de andre elektroniske henvisninger. De resterende henvisninger fra 

Åben og Rolig-psykolog, egen læge, ven, kollega mm. er kategoriseret som personlig henvisning. 

Figur 5 

 

Figur 5. N=286.  

 

Kroniske og fysiske sygdomme 

I forhold til kroniske og fysiske sygdomme angiver 14% af deltagerne, at de har en kronisk sygdom 

eller alvorlig fysisk lidelse. De mest udbredte er diabetes, som 3% af deltagerne lider af, forhøjet 

blodtryk, som 2% af deltagerne lider af, og nedsat/lavt stofskifte, som 2% af deltagerne lider af. 
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Psykiske lidelser 

En betydelig andel af deltagerne angiver at have eller have haft psykiske lidelser. I alt har 42% af 

deltagerne således angivet tiden eller tidligere at have været diagnosticeret eller i behandling for 

en eller flere psykiske lidelser. Herunder har 24% af deltagerne har haft depression, 15% har haft 

stress, og 13% har haft angst. Grunden til at tallene summer til mere end 42% er, at cirka 1/8 

deltagere (12%) angiver, at de har eller har haft to eller flere psykiske lidelser. 

 

Motivation  

Deltagerne var i høj grad motiveret for at deltage i Åben og Rolig Online, hvilket fremgår af figur 6 

herunder. Kun 4% var i mindre grad eller slet ikke var motiveret for at deltage i kurset. I forhold til 

fremtidig udvikling af Åben og Rolig Online er det relevant at kigge ind i, hvorfor deltagerne ender 

ud med at vurdere deres egen indsats som ret utilfredsstillende (figur 8), når deltagerne nu ellers 

starter op på kurset med høj motivation for at deltage. 

Figur 6 

 

Figur 6. N = 286 
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have brugt stoffer det seneste år, 8% at de havde brugt euforiserende stoffer 1-5 gange, og 1% 

havde brugt euforiserende stoffer mere end fem gange det sidste år.  

 

Tilfredshed med Åben og Rolig Online 

Tilfredshed alt i alt 

Deltagerne var generelt tilfredse med kurset, hvilket fremgår af figur 7, hvor 67% af deltagerne 

svarer, at de var tilfredse eller meget tilfredse med Åben og Rolig Online. Kun 4% var utilfredse 

eller meget utilfredse med kurset. De 22% som var hverken tilfreds eller utilfreds skyldes ofte, at 

disse deltagere ikke kom i gang med kurset, hvilket de angav i de frie tekstfelter. Således er 

tilfredsheden blandt dem, der faktisk kommer i gang med kurset altså en del højere end de 67%.  

Figur 7 

 

Figur 7. N = 286 

Deltagerne vurderede i høj grad kurset til at være forståeligt, anvendeligt, motiverende og 

anbefalelsesværdigt, hvilket fremgår af figur 8 herunder. 47% af deltagerne var uenige eller helt 

uenige i, at de var tilfredse med deres indsats på kurset, hvilket kunne skyldes, at kurset foregik 

online. Stillet over for at 61% er enige eller helt enige i, at kurset var motiverende, må det 

undersøges, hvorfor deltagerne i mindre grad var tilfredse med deres indsats på kurset. Kurset 

havde i mindre grad effekt på deltagernes hverdag under COVID19 pandemien. 
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Figur 8 

 

Figur 8. N = 286. Andelen er angivet i procent 

 

 

Tilfredshed med delelementer af kurset 

Deltagerne blev spurgt ind til de forskellige delelementer, som Åben og Rolig Online består af. Her 

vurderer deltagerne, at meditationerne, de videnskabelige input, hverdagsøvelserne og sms-

programmet var mest hjælpsomt, hvilket fremgår af figur 9 herunder. Der er altså sket en forbedring 

af deltagernes oplevelse af de videnskabelige input i fh.t. brugertest 1-5. 

Især meditationerne bliver vurderet som særdeles gode, i og med at 69% af deltagerne vurderer 

meditationerne til at være hjælpsomme eller meget hjælpsomme. Bonusvideoerne med eksperter 

har den laveste grad af hjælpsomhed vurderet af deltagerne. 
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Figur 9 

 

Figur 9. N = 286. Andelen er angivet i procent 

 

Analysetilgang 

Forandringen i det primære effektmål, selvoplevet stressgrad (PSS-scores) undersøgtes med en 

repeated measures ANOVA (variansanalyse). Samme model anvendtes til tests af forandringer i 

trivsel (WHO-5-scores) og depressionssymptomer (MDI-scores) hos deltagerne. Det undersøgtes, 

om en række baggrundsvariable (alder, køn, uddannelse mv.), var korreleret med forandringsscores, 

men dette var ikke tilfældet.   
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Konsistens af effektmål 

Alle skalaer er undersøgt for intern konsistens ved Cronbach’s alpha for at afprøve, om de anvendte 

skalaer, PSS, WHO og MDI, måler sammenhængende repræsentationer (for hhv. selvoplevet 

stressgrad, trivsel og depressionssymptomer). Alpha scores var: PSS =.86; WHO =.80 og MDI =.85. 

Konsensus er, at alpha skal ligge >.70. Den interne konsistens var således tilfredsstillende. 

Forandring i Stress 

Af deltagerne oplevede 71% en reduktion (et absolut fald) i stressniveau (PSS-score) efter at have 

deltaget i Åben og Rolig Online. Deltagernes stressniveau faldt gennemsnitligt med 20%, hvilket 

var en signifikant forbedring (p<.001, d=0.67) skitseret i figur 10 herunder. Deltagernes stressniveau 

faldt til under grænsen for hvad der på ’Perceived Stress Scale’ kategoriseres som værende et højt 

stressniveau efter at have deltaget i kurset.  

Figur 10. N = 286. Den røde stiplede linje markerer scoren for ’høj stress’ ifølge Sundhedsstyrelsen (PSS=18) 
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Korrelationer med indledningsvis stressgrad 

Der sås en signifikant sammenhæng mellem indledende stressscores og forandringer i stressgrad, 

således at borgere med relativt højere scores inden kurset også viste de største fald i stressgrad. 

Det vil sige, at borgere med højere stressgrader altså gennemsnitligt oplevede større effekter. 

Korrelationen var højsignifikant blandt de 286 deltagere, r=-.49, p<.001 (tabellen herunder).  

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng med henvisningsvej 

Der sås ikke signifikante forskelle mellem personlig og elektronisk henvisning, og heller ikke en 

tendens hertil. Den absolutte forskel var omkring et halvt point på PSS, p>.5 (diagram herunder). 

 

 

 

Cohens Perceived Stress Scale (PSS)  

PSS måler selvoplevet stress på baggrund af 10 enkle spørgsmål, der kan besvares på en 

skala med fem svarmuligheder. Resultatet for den enkelte person beregnes som en samlet 

score på mellem 0 og 40. Skemaet anvendes i Danmark også i Sundhedsprofil-

undersøgelserne. 

Skemaet er valideret og giver et billede af kropslige, psykiske og sociale 

sundhedsproblemer.  
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Forandring i Livskvalitet 

Deltagernes trivsel eller livskvalitet, som måltes før og efter (på Verdenssundhedsorganisationens 

Quality of Life-5; WHO-5) kurset, steg gennemsnitligt med 23%. Dette var en signifikant forbedring 

(p<.001), som repræsenterede en medium effektstørrelse, d=0.53. Dette er vist i figur 11 herunder. 

Deltagernes trivsel steg til over grænsen for hvad der på WHO-5 kategoriseres som værende en 

risikomarkør for depression (WHO-5-scores under 50). Gennemsnitligt viste deltagerne en 

forbedring på 9,7 point, hvor 10 point betragtes som en væsentlig forbedring i almindelige kliniske 

og forebyggende behandlinger og indsatser. 

                 Figur 11 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. N = 286. Den røde stiplede linje markerer en risikomarkør for depression  

(WHO-5-scores < 50). 
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Korrelationer med indledningsvis livskvalitet 

Der sås en signifikant sammenhæng mellem indledende livskvalitet og forandringer i livskvalitet, 

således at borgere med relativt lavere scores inden kurset også viste de største forbedringer. Det 

vil sige, at borgere med lavere livskvalitet gennemsnitligt oplevede større forbedringer. 

Korrelationen var højsignifikant blandt de 286 deltagere, r=-.40, p<.001 (tabellen herunder).  

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng med henvisningsvej 

Der sås ikke signifikante forskelle mellem personlig og elektronisk henvisning, og heller ikke en 

tendens hertil. Den absolutte forskel var omkring to point på WHO-5, p>.4 (diagram herunder). 

 

 

 

World Health Organisation Well-Being Index (WHO-5)  

Livskvalitet måltes på Verdenssundhedsorganisationens WHO-5-skala, 
som udgør et meget velvalideret mål, anbefalet til screening og 
monitorering af livskvalitet også i Danmark. En WHO-5 score >50 
betragtes som risikomarkør (og en score <35 kan ses som alvorlig 
risikomarkør) for mistrivsel og depression. En forbedring af WHO-5-
scores på 10 point betragtes som en væsentlig forbedring af 
livskvaliteten. 
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Forandring i Symptomer på Depression 

Deltagernes depressive symptomer blev gennemsnitlig reduceret med 26%, hvilet var en signifikant 

reduktion af en medium effekt, p<.001, d=0.58. Det er vist i figur 12 og figur 13 herunder. Andelen 

af deltagere med en moderat til høj grad af depressive symptomer blev reduceret fra 32% før kurset 

til 13% efter. I gennemsnit faldt deltagernes MDI-score fra 19,4 til 14,3 (SD=8,8). Af deltagerne 

oplevede 70% en reduktion af depressive symptomer. Der sås således positive forandringer i 

depressionssymptomer for 7 ud af 10 deltagere. Hvor en ud af syv deltagere viste alvorlige 

symptomer på depression inden kurset (14%), var dette kun en ud af 17 (6%) efter kurset. (se figur 

12-13 samt tabellen derunder). 

Figur 12      Figur 13 

                    

N = 286       N = 286 

 

Grad af depression ifølge MDI Andel borgere 
før forløbet 

Andel borgere 
efter forløbet 

53%

15%

18%

14%

Depressionssymptomer 
før ÅR Online

Ingen Let Moderat Høj

75%

12%

7%
6%

Depressionssymptomer 
efter ÅR Online

Ingen Let Moderat Høj
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Ingen depression (MDI-score: £ 20 53% 75% 
Let depression (MDI-score: 21-24) 15% 12% 
Moderat depression (MDI-score: 25-29) 18% 7% 
Alvorlig depression (MDI-score: ³ 30) 14% 6% 

 

 

 

 

 

Korrelationer med indledningsvis depressionsgrad 

Der sås en signifikant sammenhæng mellem indledende MDI-scores og forandringer i depression. 

Det vil sige, at borgere med højere grader af depression gennemsnitligt oplevede større effekter. 

Korrelationen var højsignifikant blandt de 286 deltagere, r=-.53, p<.001 (tabellen herunder).  

 

 

 

 

 

Sammenhæng med henvisningsvej 

Der sås ikke nogen signifikante forskelle mellem personlig og elektronisk henvisning, og ingen 

tendenser hertil. Forskellen var omkring 1 point, p>.3 (diagram herunder). 

 

 

Major Depression Inventory (MDI)  

MDI er udviklet i samarbejde med WHO som et mål for depressionsgrad. MDI er et spørgeskema med 11 

spørgsmål med seks svarmuligheder og beregnes til en samlet score på mellem 0 og 50. MDI kan inddeles 

i niveauer for depressionsgrad:  

0-19: Ingen depression.  20-24: Let depression     25-29: Moderat depression       30-50: Svær depression  
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KVALITATIVE RESULTATER 

Forudgående ønsker for kurset  

Deltagerne er generelt meget motiverede for at deltage på kurset, og overordnet falder 

deltagernes besvarelse af ønsker for kurset inden for tre kategorier: Der ses ønsker om værktøjer til 

at håndtere stress, ønske om konkret stressreduktion samt ønsker om struktur og guidance af 

stressforebyggende vaner. Kategorierne overlapper, men er med til at nuancere de varierede 

stressoplevelser og behov, som borgerne kan have. 

Ønsket om konkrete redskaber til at håndtere stress ses i følgende formuleringer:  

”Jeg er sygemeldt med stress, og vil gerne have redskaber til at få det bedre og 

komme videre. Redskaber til at stoppe/rumme tankemylder, blive mere udhvilet 

og få mere energi”  

”Jeg håber på at få nogle værktøjer, som gør, at jeg kan håndtere stressede 

situationer på en konstruktiv måde, så de ikke påvirker så meget psykisk” 

”Fordi jeg nærer et håb for, at det kan blive anderledes. Og jeg ønsker værktøjer 

til at håndtere de uventede ting i mit liv! Jeg ønsker at kunne være med det der 

er - og acceptere det! Og blive på min egen banehalvdel - og ikke reagere i vrede 

på bagateller!” 

 

For andre deltagere fylder den nuværende stressoplevelse i besvarelsen af spørgsmålet, hvilket 

formuleres i ønsker om umiddelbar stressreduktion i den aktuelle situation:  

”Jeg føler mig stresset over at skulle balancere arbejdsliv og privatliv. Jeg har 

manglende overskud og energi, og håber på at kunne få mere af det. Og så er 
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jeg et sted i mit liv, hvor jeg er klar over, at der nok skal nogle andre ting til, end 

dem jeg plejer at benytte mig af, så jeg er nysgerrig efter nye metoder. Og jeg vil 

utrolig gerne have lidt mere overskud, mere ro, til at være en god og nærværende 

mor for mine piger. Og slutteligt, så håber jeg på det kan medvirke til en højere 

grad af livsglæde.” 

”Jeg mangler overskud og motivation især ift. mit studie og de aktiviteter studiet 

indebærer. Jeg er pt meget mere nedtrykt og nervøs end jeg plejer og har mange 

tanker, hvilket påvirker fx min læsning, koncentration og lyst til at studere” 

 

Evaluering af kursets elementer 

SMS-programmet 

I forbindelse med inklusionen til kursushjemmesiden blev deltagerne tilmeldt et automatisk sms-

program. Hensigten med programmet var at bringe pointer fra kurset ud i dagligdagen. Desuden 

var der i hver sms et link til kursussiden tiltænkt som en nem adgang til kurset igen, hvis man ville 

tilgå det fra telefonen. Sms’erne blev udsendt hver anden dag i 70 dage. Dermed modtog hver 

deltager i alt 35 sms'er, hvis kæden ikke afmeldtes. Deltageren havde mulighed for at afmelde sig 

sms-servicen i hver modtaget sms, hvorefter der ikke ville blive sendt flere sms’er.   

Deltagernes indstilling til sms-programmet varierede meget. Hvor nogle havde stor glæde af de 

små påmindelser om Åben og Rolig-metoden, oplevede andre dem som forstyrrende.  

En deltager beskriver sms’erne som positive påmindelser: 

”De sms'er der kom fra Åben og Rolig, f.eks. midt i min arbejdsdag, var SÅ dejlige 

at få. Det var rigtig dejligt og meget brugbart at blive mindet om vejrtrækning og 

ro, når arbejdet bare suser derudaf.” 

En anden deltager beskriver dem som en yderligere stressfaktor:  
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”Jeg oplevede det faktisk som en yderligere stressfaktor at indgå i forløbet. Mit 

stress er i høj grad forbundet med min mobiltelefon, og at modtage flere SMS’er 

end jeg allerede gjorde stressede mig og det gav mg dårlig samvittighed, at jeg 

ikke kunne finde tid til at åbne Åben og Rolig-kurset.” 

For andre deltagere igen var oplevelsen med sms-programmet blandet. Overordnet var indtrykket 

dog positivt, dvs. at de fleste deltagere var glade for sms’erne. 

 

Meditationerne  

Mange deltager beskrev en nysgerrighed og motivation for at lære meditationsteknikker at kende. 

Meditation er en central del af Åben og Rolig-programmet, men ikke det eneste værktøj. 

Oplevelserne af og erfaringerne med meditationerne varierer en del, hvilket i nogle tilfælde lader 

til at hænge sammen med, hvorvidt der forud for kurset har været erfaring med meditation.  

Mens meditationerne for nogle deltagere er for korte, er de for andre for lange:  

”Jeg havde svært ved at prioritere forløbet og har ikke gennemført det hele som 

ønsket. Savnede lidt længere meditationer.” 

”… meditationssessionerne var meget lange. Synes godt de kunne være kortere 

for folk, der ikke er vant til at meditere” 

En anden deltager fremhæver det introducerende aspekt af meditationsteknikkerne i kurset:  

”Det var virkelig dejligt at deltage og en virkelig dejlig introduktion til/indføring i 

meditation! Jeg har tidligere forsøgt mig med meditation og deltog i et længere 

10-dages kursus, men det var på en måde alt for voldsomt. Med åben og rolig 

kunne jeg meget bedre få det til at passe ind i mit liv og min hverdag og 

redskaberne var virkelig brugbare og funktionelle! Tusind tak.” 
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Hverdagsøvelser/Tips og Tricks 

Elementerne Hverdagsøvelser samt de små Tips og Tricks udgjorde nogle af de mere aktiverende 

dele af kurset: Her blev teoretiske pointer i Åben og Rolig-metoden oversat til forslag om konkrete 

aktiviteter, som deltagerne kunne foretage i deres hverdag. Ligesom oplevelserne af 

meditationerne, varierede holdningen til disse elementer blandt kursets deltagere.  

En deltager beskriver integrationen af metoderne i hverdagen:  

”Min oplevelse var utroligt givende. Jeg har lært utroligt meget og bruger bl.a. de 

forskellige hverdagsøvelser i min hverdag, meditationer samt de fire kernestrategier, 

når jeg kan mærke på mig selv, at det er tid til at tage nogle skridt tilbage fra fx en 

stressende situation.” 

Mens to andre deltagere beskriver, at øvelserne netop ikke er mulige at integrere i deres hverdag:  

”… hverdagsøvelserne forsvandt fra bevidstheden lige så snart, browseren blev lukket.” 

”Jeg kunne godt lide hverdagsøvelserne, men havde svært ved at regne ud, hvornår 

jeg skulle bruge” 

 

Videnskabelige input 

Også for de videnskabelige input er der varierede oplevelser blandt deltagerene. For flere af 

deltagerne udgør de noget af det mest positive indhold af kurset:  

”Jeg har været utrolig glad for forløbet. Det tog mig noget tid at påbegynde det, men 

jeg fandt hurtigt ud af, at det var super-relevant for mig. Efter blot første session, var 

jeg tilhænger. Forløbet er enormt velstruktureret og meningsfuldt for folk, der ligesom 

mig oplever stress og angst på daglig basis. Jeg er endnu i gang med forløbet (akkurat 

påbegyndt tema 4). Hvad jeg var mest begejstret over var de videnskabelige inputs 

(enormt velkendende!) sammen med mini-meditationerne.” 
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” God oplevelse. Gode forklarende videoer om dynamikken mellem kroppen/hjernen 

og stresstilstanden og hvordan åben og rolig kunne hjælpe her. Gode understøttende 

øvelser undervejs.” 

Holdningerne til niveauet af i de videnskabelige videoer spænder vidt, som det ses i to 

nedenstående formuleringer:  

”…det videnskabelige input synes jeg var meget tyndt. Her følte jeg mest bare 

jeg blev mødt med en sludder for en sladder.” 

”Der var super-givende. Rigtig rart at have videnskabelige forklaringer på det hele 

i stedet for esoterisk humbug.” 

Det ses altså, jf. Brugertest 3-5, at der er sket en positiv udvikling i de videnskabelige videoer, 

hvor flere af deltagerne nu finder dem særdeles brugbare, men samtidig at det er svært at ’ramme 

alle’, og således oplever nogle brugere, at de videnskabelige input er blevet ’for simple’. 

 

Kursets opbygning omkring de fem temaer 

Som beskrevet tidligere, lå de fem brugertest til grund for udviklingen af den udgave af Åben og 

Rolig Online, der evalueres i afprøvningen. Denne udgave består af fem temaer: Metoden, Fokus 

på Kroppen, Fokus på Sindet, Fokus på Samværet og Det Fokus Du Ønsker. 

 

Holdningerne til kursets struktur i de fem temaer kommer til udtryk i tilfredshedsundersøgelsen 

blandt flere af deltagerne. Flere af deltagere savede mere guidning, mens strukturen for andre blev 

oplevet som forståelig og sammenhængende. 
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Strategierne  

Strategierne Åben Opmærksomhed, Rolig Bearbejdning, Bevidst Deltagelse og Personlig 

Forståelse udgør grundpillerne i Åben og Rolig-metoden. Det er disse strategier, som deltagerne i 

løbet af kurset lærer at kende og får mulighed for at udforske på egen hånd. Flere af deltagerne 

kommer i tilfredshedsundersøgelsen ind på netop strategierne i deres vurdering af kurset.  

Flere af deltagere giver længere forklaringer på, hvordan de finder strategierne anvendelige i 

hverdagen: 

”Jeg har værktøjer jeg kan gribe fat i som modvægt til stress. F.eks. langsomhed 

i fritiden som modvægt til hektiske arbejdsdage. Jeg tillader og sætter fri, så jeg 

får kontakt til min værdi. Jeg har lavet en taknemmelighedsskål hvor jeg tilføjer 

nye ting jeg er taknemmelig for hver dag. Mini-meditationer så som at snuse til 

duften fra en blomst eller bemærke fuglenes sang. Jeg har kort sagt indført 

strategier fra Åben og rolig i min hverdag.” 

”Under gennemgang af kursets kernestrategier var det både overraskende og 

skræmmende, hvor meget jeg kunne genkende min egen opførsel og måde at 

anskue hverdagen på, sammenholdt med hvordan man agerer, når man er 

stresset. Kurset har været en bidragende faktor til min beslutning om, at jeg 

ønsker at forlænge min uddannelse med et halvt år. Jeg ville ønske, at kurser som 

dette blev til et permanent tilbud.” 

Hos andre deltagere er strategierne forbundet med en oplevelse af noget ’meget teoretisk’ uden 

sammenhæng til hverdagen. En deltager formulerer, at:  

” … det føles meget teoretisk. Jeg savner lidt praktiske eksempler taget fra 

hverdagen på, hvordan man kan anvende det man lærer. Nogle gange har jeg 

været ved at gå i sort over alle disse begreber. Det er svært at bevare overblikket 

og huske, hvad de betyder, så jeg kan mærke at det kræver meget energi af mig.” 

 



Side 41 af 54 

Favoritfunktionen  

Integreret i Åben og Rolig Online er en såkaldt ’Favoritfunktion’, der en lille knap, som deltageren 

kan bruge til at markere ønskede meditationer, øvelser eller videoer som en favorit. 

Når en øvelse markeres som en favorit, kan den genfinde under en særskilt side i programmet. Kun 

en enkelt deltager nævner favoritfunktionen i sin overordnede vurdering af kurset:  

”Fantastisk værktøj til at få det bedre. Jeg har gennemført hele kurset og det var 

en rigtig god oplevelse. Fungerer godt som tillæg til det fysiske kursus. Det er 

også en kæmpe hjælp at jeg kan gennemsøge gode øvelser lige når jeg havde 

og har brug for det på de dage hvor det ikke går så godt :) 

 

Overordnede indtryk af kurset 

Adspurgt til deres overordnede indtryk af kurset, gav mange af deltagerne fyldige besvarelser. En 

del af deltagerne kom ind på deres holdning til forskellige delelementer af kurset (som beskrevet 

ovenfor), mens andre deltagerne formulerede sig i generelle vendinger. Flere nuancerede deres 

indtryk af kurset ved at beskrive elementer, de havde gavn af, og andre, som de ikke brød sig om.  

En deltager beskriver eksempelvis sit overordnede indtryk således:  

”Super fint forløb. Det var godt, at man kunne trykke færdig ved de forskellige 

kategorier. Det var godt man fik sms'er, så man ikke glemte at deltage. En mulig 

forbedring ville være, at lave det hele som en app, så man ikke skal logge ind 

online. Det er også vigtigt at påpege at kurset ikke har givet mig mindre at lave i 

hverdagen, så mine ydre påvirkninger er stadig lige store. Jeg er derfor stadig lige 

så presset i hverdagen som jeg plejer. Kurset har endda givet mig mere at se til. 

Dog er den viden om accept af en travl hverdag og meditationerne rigtig gode, 

men man skal stadig kunne finde overskuddet til at implementere disse. Jeg tror, 

at dem der tager sig tiden til dette, får det bedre. Det er altså ikke nødvendigvis 
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kurset i sig selv og dets indhold, der forbedrer folks liv, men snarere at de fordyber 

sig og tager små pauser i hverdagen, der giver forbedringen. Jeg brød mig ikke 

om refleksionsarkene. Man kunne ikke bruge dem på sin telefon, og de var for 

tidskrævende at lave. Jeg synes, det var rigtig fint, at man ikke blev forceret 

gennem kurset, men kunne tage det i ens eget tempo.” 

 

En anden deltager beskriver sit overordnede indtryk således:  

”Meget positivt. På trods af at jeg synes, at forløbet/hjemmesiden var forvirrende. 

Jeg synes ikke, at det var sat intuitivt op, og der var mange klik rundt. Der kunne 

godt havde været en forklaring af, hvordan man skulle gå til forløbet og hvad 

logikken var bag. Derudover synes jeg, at det var godt bygget op med 

introduktion, meditation og videnskabelig forklaring. Jeg tror også, at det har 

givet mig en fordel, at jeg kendte til forløbet inden, da jeg har deltaget i det 

fysiske, men pga. corona blev det aflyst, så jeg nåede de første fire gange. Det 

gav mig en forståelse af det og nogle flere perspektiver på dette, som ikke blev 

gennemgået på kurset. Jeg tror, at den optimale løsning vil være at supplere det 

fysiske med dette online univers, som man kunne tilgå mellem kursusgangene.” 

En tredje deltager beskriver sit overordnede indtryk således:  

”Rigtigt spændende og lærerigt forløb med mange gode og fine pointer. Dog alt 

for meget tekst generelt om det samme, som skulle læses igennem før, man kom 

til den reelle koncentrationsøvelse. Desuden var indholdet ikke særligt responsivt 

med mobil, hvor jeg tilgik materialet (både pga. omfanget af information, og fordi 

man skulle ind gennem mail med kodeord for at tilgå materialet på internettet - 

en app ville mindske irritation hos brugeren og øge fleksibilitet). Jeg synes, 

tringuiden var en god idé ift. overblik, men det gjorde også, at det virkede en 

smule uoverskueligt, da der var helt vildt mange trin og underkategorier, man 

skulle igennem” 
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Motivation 

Deltagere vurderede deres motivation forud for kurset og blev i tilfredshedsundersøgelsen spurgt, 

hvordan kurset var eller ikke var motiverende. Flere deltagere oplever variationen som motiverende:  

”Godt! Kombinationen af øvelser, faglige input og videoer fungerede godt og 

bidrog til at materialet var let tilgængeligt og overskueligt. Også opdelingen i 

"moduler" med forskellige fokuspunkter/temaer gjorde materialet spændende 

og håndgribeligt” 

”Jeg har haft en god oplevelse med åben og rolig online-kurset. Jeg fandt 

indholdet interessant og kunne godt lide opbygningen af de forskellige sektioner 

og at videoerne ikke var alt for lange, så det kunne tages i små bidder af gangen. 

Jeg fik ikke inkorporeret alt helt lige så meget, som jeg kunne have ønsket i løbet 

af perioden, men ser kurset som et godt udgangspunkt til at kunne arbejde mere 

med det fremadrettet. Jeg kunne godt lide, at der var en del variation i løbet af 

kurset og forskellige fokuspunkter. Jeg har ikke før kurset benyttet meditationer, 

men har fået øjnene op for den ro, det kan give i øjeblikket og vil benytte det 

fremadrettet. Jeg kunne specielt godt lide, at meditationerne ikke var de samme 

hele tiden, og at de havde forskellige fokuspunkter, hvilket gav lidt variation og 

holdt interessen. 

Andre deltagere beskriver modsat et savn af variation, som får betydning for motivationen:  

”Jeg fik det i mellemtiden bedre og var ikke så god til at huske at følge med i 

kurset. Jeg synes blok 1 var meget hård at komme igennem, jeg havde selv brug 

for lidt variationer, og så synes jeg at det var tungt når alle meditationerne i 

blokken var den samme. Jeg nåede ikke så langt, og med tiden fik jeg en hverdag 

op at stå igen og det gjorde at der ikke var tid til kurset.” 
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”Der var både gode og dårlige ting. Jeg synes ikke, det virkede opfordrende eller 

inspirerende. Der var for meget, der var op til én selv. Jeg oplevede hurtigt at jeg 

droppede nogle ting, da de var for repetitive.” 

 

 

Indikator for progression 

Et element, der i udviklingen af Åben og Rolig Online var tænkt som motivationsfremmende, var 

en visuel markering af en deltagers progression kurset. For nogle deltagere har denne funktion 

netop virket motiverende, mens den for andre har haft negativ betydning for motivationen. Et par 

deltagere formulerer forskellige holdninger på denne måde:  

”Det har hjulpet mig rigtig meget! Det var en perfekt løs struktur, at jeg selv kunne 

vælge hvornår og i hvilket tempo, jeg tog modulerne - samtidig med at der var et 

vist drive/momentum i at kunne klikke på 'færdig-knappen'. I starten af forløbet 

havde jeg brug for meget forudsigelighed og ikke for mange indtryk, så der var 

det en stor lettelse, at jeg kunne nøjes med at læse og ikke se videoerne. Senere 

læste jeg først og så bagefter. Her til sidst i forløbet har jeg mest set og ikke læst 

- hvilket er et tydeligt udtryk for at jeg har fået det markant bedre.” 

”Jeg oplevede det i starten rigtig godt. Dog blev jeg meget frustreret over de 

"flueben" man fik. Da dette i slutningen af "perioden" fik mig til at føle dette også 

var en pligt og noget jeg skulle have overstået for at få et "flueben". Det samme 

ift. at opnå milepæle. Det gjorde for mig at det frirum jeg skulle bruge det til blev 

omvendt til at være "endnu" en pligt, der bare skulle overstås for at opnå 

"flueben" og milepæle. Jeg kunne personligt godt have brugt at de forskellige 

meditationer og viden omkring det kom ind/blev oprettet på specifikke dage eller 

tidspunkter så jeg ikke havde de der fremtidsudsigter og en følelse af at det var 

noget jeg skulle nå. Dog blev jeg lidt klogere på hvilke meditationer der virkede 
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for mig og hvilke der ikke gjorde. De hverdagsopgaver som var i hvert punkt VAR 

super gode! Det var gode reflektionsredskaber til at skabe fx. et indblik i hvordan 

jeg egentlig havde og hvad jeg havde brug for.” 

 

Deltagere, som ikke gennemførte kurset  

Tilfredshedsundersøgelsen blev sendt ud til alle, der var vurderet til inklusion og havde fået tilsendt 

loginoplysninger til kurset. Flere deltagere, der sprang fra eller ikke fuldførte kurset, besvarede 

tilfredshedsundersøgelsen, hvilket giver en interessant mulighed for at høre fra disse deltagere, der 

i et fysisk kursusforløb ville blive kategoriseret som ’drop-out’-deltagere. Flere beskrivelser fra disse 

deltagere omhandler det forhold, at det kan være ensformigt og mindre motiverende at følge et 

kursus, der alene er onlinebaseret: 

”Jeg var desværre rigtig dårlig til aktivt at bruge kurset. Fordi det bare var online, 

så glemte jeg og nedprioriterede det i så høj en grad at jeg ikke fik gennemført 

det. Det var helt min egen skyld, men det er ærgerligt, fordi jeg synes det var 

nogle interessante og hjælpsomme pointer, der blev taget op, men jeg var ikke 

vedholdende nok, så jeg endte med ikke at få så meget ud af de emner, der blev 

taget op.” 

 

KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER 

Opsummering 

Nærværende rapport har beskrevet udviklingen af Åben og Rolig Online gennem fem 

brugertests samt den første større pilottest i form af en kvantitativ og kvalitativ evaluering 

i samarbejde med Københavns Kommune og Aalborg Kommune. 

 



Side 46 af 54 

De fem brugertests er beskrevet i Del 3 samt i Bilag 1-5. I alt medvirkede 80 personer i 

disse fem brugertests. Der anvendtes workshops med papirwireframes i brugertest 1-2, 

ligesom der indgik feedback på meditationer. I brugertest 3-5 undersøgtes første uge af 

programmet på forskellige målgrupper, og der indgik interviews med testdeltagerne. Alle 

fem brugertests udførtes af Telepsykiatrisk Center (TPC). Den større evaluering inkluderede 

286 borgere fra København, Aalborg og Københavns Universitet og dataindsamlingen og 

analyser udførtes af Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS). 

 

De fem brugertests viste især, at deltagerne havde brug for enkelthed, kortvarige videoer 

og en let forståelig struktur på kurset. Især formidlingen af de videnskabelige dele bag 

Åben og Rolig blev justeret i retning af mindre kompleksitet og mere anvendelighed. Der 

var stor tilfredshed med meditationerne generelt, og særligt mini-meditationerne. Der var 

en generel høj tilfredshed med hverdagsøvelserne, tips og tricks samt sms-programmet. 

Samtidig skete der væsentlige udviklinger af programmet gennem alle brugertests. Kurset 

udvikledes fra en native-app-strategi i starten til en online-webapplikation, og designet 

ændredes herunder også fra komplekse løsninger til mere enkle løsninger. En målsætning 

om personliggørelse og gamification blev afprøvet flere gange med fx brug af dagbog, 

skulderklap (’high-fives’), favoritfunktion, 10 milepæle, som låstes op undervejs mv., 

ligesom de differentierede behov for viden blev forsøgt imødegået med et ikke-

obligatorisk videnscenter, som kunne tilgås i tillæg til de videnskabelige videoer. De 

mange interviews og feedback-runder bidrog i høj grad til, at der blev foretaget en lang 

række modifikationer før den sjette større testrunde. 

 

I sjette testrunde blev kurset således omstruktureret, så alle kursusgange fik præcis den 

samme struktur, med seks faste elementer: Velkomst, Dagens Tip, Meditation, 

Hverdagsøvelse, Videnskabeligt Input og Refleksion. Denne struktur gik igen i de 25 

sessioner, som kurset da indeholdt. Der blev lagt ’bonus’er’ ind i form af 10 milepæle, som 

blev låst op, efterhånden som deltagerne progredierede igennem kurset. Ligeledes 

justeredes sms-programmet med kortere og mere konkrete sms’er.  



Side 47 af 54 

 

Evalueringen af sjette testrunde viste signifikante og medium-størrelse forbedringer af 

stress, livskvalitet og symptomer på depression for deltagerne. På alle mål 

dokumenteredes altså som håbet mellemstore forbedringer, og forbedringerne var relativt 

konsistente, idet cirka 7 ud af 10 deltagere oplevede forbedringer. På alle mål sås også, at 

indledningsvist højere grader af stress eller depression, eller lavere grader af livskvalitet, 

var højsignifikant forbundet med større forbedringer. Således oplevede de borgere der 

havde mest behov også de største forbedringer. Det undersøgtes, om der var forskel på 

to hovedtyper af henvisningsveje, nemlig elektronisk (fx via e-mail, sociale medier, 

hjemmesider) samt personlig (fx via psykolog, læge, ven, kollega). Det blev her vist, at der 

ikke var nogen signifikante forskelle i forbedringsgraden mellem de to typer henvisninger, 

og der sås heller ikke nogen konsistente tendenser hertil. Der sås endelig en relativt høj 

tilfredshed med kurset, nemlig 67% af samtlige inkluderede, hvoraf ca. 20% aldrig kom i 

gang med kurset. Tilfredsheden blandt dem, der altså kom i gang, ligger da på cirka 84% 

(67/80). Kun omkring 4% (5% af dem, der kom i gang) var utilfredse med kurset. 

 

Sammenligning med onlinelitteraturen 

Sammenlignes resultaterne med den generelle litteratur om online indsatser, synes 

effektstørrelserne sammenlignelige med andre videnskabeligt udviklede tiltag, med de 

forbehold, at dette naturligvis ikke er sammenlignet direkte – samt den almindelige 

observation, at effektstørrelserne af online indsatser er heterogene. En række metaanalyser 

af online indsatser (Brown, Glendenning, Hoon & John, 2016; Davies, Morriss & 

Glazebrook, 2014; Pots, Trompetter, Schreurs & Bohlmeijer, 2016; Spijkerman, Pots & 

Bohlmeijer, 2016) samt randomiserede trials (Huberty, Green, Glissmann, Larkey, Puzia & 

Lee, 2019; Segal, Dimidjian & Beck, 2020) og feasibility studier (fx Goldin, Lindholm, Ranta, 

Hilgert, Helteenvuori & Raevuori, 2019) viser imidlertid nogenlunde ensartede små-

medium effekter af online indsatserne sammenlignet med oftest inaktive kontrolgrupper. 

Specifikke effekter på stress, trivsel og depression ligger typisk i området 0.30-0.50, mens 
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der i nærværende projekt observeredes medium-store effektstørrelser (forandringer fra før 

til efter kurset) på 0.67 (stress, PSS), 0.58 (depression, MDI) og livskvalitet (0.53, WHO-5). 

Disse forandringsstørrelser er imidlertid observationelle data, dvs. uden kontrolgruppe, og 

derfor kan det ikke konkluderes, hvad den specifikke effektstørrelse ville have været. Men 

antageligvis ville en inaktiv kontrolgruppe have vist små forbedringer på disse mål også. 

Selvom det er spekulativt, ville en gruppesammenlignende effektanalyse således givetvis 

have reduceret effekterne af Åben og Rolig Online til et lavere niveau omkring andre 

videnskabelige indsatser inden for mental sundhedsfremme. Dette bør undersøges i mere 

kontrollerede studier, såsom randomiserede kontrollerede trials af Åben og Rolig Online 

sammenlignet med andre online indsatser eller grupper, som ikke modtager indsatser. Det 

kan her også være væsentligt at tage netop compliance i betragtning, da de her udfundne 

forandringer er observeret på tværs af 286 respondenter, hvoraf ca. 20% ikke kom i gang. 

 

En højere frafaldsrate er forventelig i online indsatser (Christensen et al., 2009; Eysenbach, 

2005). Dette er fx også fundet for udvikling af et program til træning af mindfulness (Garcia, 

Sanchez, Espilez, Garcia-Margarino, Guillén & Garcia-Campayo, 2017) og for udvikling af 

kognitive online programmer, hvor frafald lå på hhv. 15-27% (Goldin, Lindholm, Ranta, 

Hilgert, Helteenvuori & Raevuori, 2019). Lignende resultater ses for online Acceptance and 

Commitment Therapy (Brown, Glendenning, Hoon & John, 2016). At omkring 20% fra 

nærværende gruppe af inkluderede borgere (N=286) er således ikke usædvanligt.  

 

Det er højst sandsynligt, at effekterne af Åben og Rolig Online er betydeligt mindre end 

effekterne af det intensive stressbehandlingsforløb, Åben og Rolig Standard. Dette er et 

intensivt 9-ugers program med fysisk fremmøde, som har vist sig forbundet med store 

forbedringer på alle de her undersøgte mål på tværs af de sidste seks års arbejde med 

metoden (Fonden Mental Sundhed, 2021). Dette er igen spekulativt, men helt forventeligt, 

da det fysiske intensive program rummer i alt 30 timers kontakt til en psykolog, deltagelse 

i en gruppe tre timer per uge, to timers personlige samtaler, en kursusbog mv. Det er dog 

netop også hensigten, at Åben og Rolig Online skal anvendes til mindre stressramte 
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grupper, og de her observerede forandringer viser dermed også, at onlineindsatsen ikke 

kan erstatte det fysiske program. Forbedringerne i livskvalitet er kun ca. halvt så store for 

onlineindsatsen som for det fysiske program, mens reduktionerne af stress og depression-

scores er cirka 40% mindre for onlineprogrammet end for de fysiske programmer. Der er 

netop tale om to forskellige typer indsatser til to forskellige formål (jf. Stepped Care).  

Tilfredshed 

Der sås 67% tilfredshed blandt alle tilmeldte brugere og ca. 84% tilfredse eller meget 

tilfredse brugere blandt dem, der kom i gang. For det fysiske kursus er der demonstreret 

94% tilfredshed og 80-100% tilfredshed med alle kursuselementer, både i evalueringer 

med lav og høj svarprocent (Fonden Mental Sundhed, 2021). I denne undersøgelse ses 

altså en lidt lavere tilfredshed med onlineprogrammet end det fysiske. Dette er ikke 

uventet, da onlineprogrammet naturligvis leverer mindre end de intensive programmer 

med fysisk fremmøde, og da det fx er sværere at tilpasse onlineprogrammet til den enkelte 

borger i samme grad. En tilfredshed på 67%-84% er også ensartet med fx mindfulness-

trænings-apps (Garcia et al., 2017; Huberty et al., 2019) og andre typer online indsatser, fx 

for studerende (Davies et al., 2014), som jo også udgjorde 38% af nærværende sample. 

Tilfredsheden med Åben og Rolig Online var altså – tilfredsstillende. Samtidig gav både 

de kvantitative og kvalitative tilfredshedsmålinger vigtige input, som er blevet indarbejdet 

i den 7. version af Åben og Rolig Online (se Perspektivering). 
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KONKLUSION 

Alt i alt viste den større kommunale pilottestning tilfredsstillende resultater på en gruppe 

deltagere af 286 borgere fra 16-67 år, heraf 86% kvinder, og som var uddannelsesmæssigt 

og beskæftigelsesmæssigt bredt repræsenteret, samt geografisk spredt i otte kommuner 

(men flest fra Aalborg og Købehavn). Der sås signifikante og medium-store reduktioner af 

stress (PSS, 20% reduktion, d=0.67), signifikant og medium reduktion af symptomer på 

depression (MDI, 26%, d=0.58) og signifikant og medium forbedring af livskvaliteten eller 

den generelle trivsel (WHO-5, 23%, d=0.53). Der var positive forandringer at observere for 

alle tre effektmål for cirka 7 ud af 10 testdeltagere (dvs. ud af alle inkluderede). Brugere 

med mere stress/depression/lavere livskvalitet viste altid relativt større forbedringer. Der 

sås ensartede forandringsgrader for begge køn, blandt forskellige uddannelsesniveauer, 

beskæftigelseskategorier, geografiske repræsentationer samt for to typer henvisningsveje, 

nemlig hhv. elektronisk og personlig henvisning. Således støttes Åben og Rolig Online som 

effektivt og bredt anvendeligt til forebyggelse og mental sundhedsfremme.   

 

Yderligere studier bør foretages med henblik på mere specifik vurdering af kursets mulige 

effekter i forhold til andre online indsatser eller i forhold til inaktive kontrolgrupper. 

Ligeledes bør onlinekursets betydning som supplement til eksisterende kurser afdækkes. 

 

PERSPEKTIVERING 

Tilsammen har de fem brugertest samt den større pilottest givet anledning til endnu flere 

datadrevne forbedringer. Feedbacken har indikeret, at der var brug for endnu mere 

enkelthed og skarphed, som det vigtigste. Således er Åben og Rolig Online efter projektet 

igen blevet grundigt revideret, og den 7. version er således mere enkel. Der er nu kun 20, 

fremfor 25, sessioner, og hver session har kun tre, fremfor seks, elementer. De 

videnskabelige inputs er blevet forkortet og skærpet yderligere, fortællingerne er gjort 

mere billedlige, og de er blevet kombineret med de indledende velkomster til sessionerne.  
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Der er også lavet fem pædagogiske tematiske introvideoer, som i højere grad forklarer 

hvert tema. Temaerne har også fået kortere og mere konkrete titler (Metoden, Kroppen, 

Tanker og Følelser, Samvær og Relationer mv.). Det nye kursus er sat op på et nyt 

kursussite, hvor log-in og onboarding er forenklet, således at det eksempelvis ikke længere 

er nødvendigt med Nem ID-login. Der er indspillet 8 nye meditationsfiler og samtlige 20 

sessionsvideoer er revideret og indspillet igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben og Rolig Online. Den endelige Åben og Rolig Online udformning med fornyede tema-ikoner, en enklere 

opstilling og tematiske introduktionsvideoer.  

 

Der er også fjernet en del elementer, som ikke blev anvendt meget (Videnscenteret, 

Refleksionerne). De elementer, som blev brugt mest og vurderet højest, er blevet beholdt 

(eksempelvis er Hverdagsøvelser og Tips & Tricks lagt sammen som et fast kursuselement 

kaldet Inspiration). Dagbogen er fjernet, i det kun få kursister anvendte denne funktion. 

bonus-mekanismen (Milepæle) er også fjernet, idet der var blandet feedback på dette 

element, hvor nogle kursister fandt det motiverende, men flere fandt det mere stressende 

eller fandt, at det gik imod ideen om, at der ikke var nogen krav. Således er alle temaer og 

alle sessioner åbne fra starten i den 7. version af programmet, og deltagere kan således 

fra start tilgå enhver øvelse eller session, som de ønsker, selvom anbefalingen stadig 
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eksplicit er at følge kursets opsatte struktur, hvilket både siges på videoer og fx i 

designelementer såsom dæmpede farver på ikke-gennemførte sessionsdele. En smule 

gamification er beholdt, idet en lille grøn spire udvikler sig for hvert sessionselement, der 

fuldføres. Skulderklappet (også kaldet high-fives) funktionen videreudvikles, da den fik 

udmærket feedback i flere brugertests, men teknisk-pædagogisk kan forbedres. Den bør 

fx præsenteres efter større elementer og i en form, som taler til en bredere brugergruppe. 

Favoritfunktionen er også bibeholdt i den nye version af Åben og Rolig Online, da mange 

kursister meldte positivt tilbage på denne. Den er også udvidet, således at den nu kan 

sortere de elementer, brugeren gemmer som favorit efter deres medietype (fx videoer, 

lydfiler og inspirationselementer for sig), således at funktionen bliver endnu mere brugbar. 

 

Designmæssigt er den nye opsætning af Åben og Rolig Online også forbedret. Der er 

udviklet nye ikoner til hvert tema (Metoden, Kroppen osv.) samt ikoner til Meditationer 

samt inspirationselementer og en ikonisk Play-knap mv., som alt sammen giver oplevelsen 

af et mere sammenhængende online forløb. Disse ikoner og tematiske titler anvendes 

samtidigt nu på den gratis Åben og Rolig app, således at brugeren får en mere samlet 

oplevelse af at kunne benytte en metode, som hænger sammen.   

 

Endelig har udviklingsprojektet (og Coronapandemien) bidraget til et endnu større fokus 

på online indsatser inden for mental sundhed i det hele taget. Åben og Rolig Online er her 

under videreudvikling til unge samt til erhvervsrettede indsatser, ligesom der udvikles 

online elementer til brugen af natur inden for mental sundhedsfremme. Det er således 

også muligt, at Åben og Rolig Online (eller elementer heraf) i højere grad kan anvendes 

som frivilligt supplement til andre typer kurser, fx også intensive stressbehandlingsforløb 

eller som støtte til socialmedicinsk tværfaglig rehabilitering.   

 

Det er visionen, at de systematiske udviklingsaktiviteter i nærværende projekt på mange 

fronter kan være med til at fremme online indsatser til mental sundhed til hele 

befolkningen. 
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