
2-dages kursus i stressbehandling 
efter Åben og Rolig-metoden

Hvad virker og hvorfor? Få konkrete værktøjer til at arbejde med stress



Hvad virker og hvorfor virker det?
Lær om den videnskabeligt udviklede metode Åben og Rolig, 
som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Du får konkrete 
værktøjer og øvelser til at arbejde med stress og viden om, 
hvorfor det virker. Samtidigt bliver du opdateret på 
hjerneforskningen indenfor stressområdet.

Herudover vil du få en konkret guide til at hjælpe folk tilbage 
til arbejdet efter en stresssygemelding.

På kurset får du:
• Viden om den grundlæggende teoretiske metode bag 

Åben og Rolig*.

• Erfaring med brug af konkrete værktøjer til at mindske 
stress med udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model 
og øvelser med fokus på både kroppen, sindet og sociale 
relationer – som du kan bruge i din egen praksis.

• Viden om den nyeste hjerneforskning indenfor stress og 
behandling.

• Introduktion til at bruge guiden for god tilbagevenden til 
arbejdet efter stress.

• Viden om hvad der er vigtigt, når du hjælper klienter 
tilbage til arbejdet.



Kort om Åben og Rolig
Åben og Rolig-metoden er videnskabeligt udviklet på 
Rigshospitalet i samarbejde med Harvard Universitet.

Metoden har vist yderst positive og konsistente 
resultater på oplevet livskvalitet, arbejdsevne og 
søvnkvalitet samt reduktion af stress og nedtrykthed. 

Åben og Rolig kurset har haft omkring 10.000 
deltagere og anbefales af Sundhedsstyrelsen.
Læs mere her.

*Kurset er praksisorienteret, og metoden kan anvendes i egen praksis, 
men er ikke en certificering i Åben og Rolig

https://fondenmentalsundhed.dk/wp-content/uploads/2021/03/Samlet-Rapport-Aben-og-Rolig-2015-2020-1.pdf


Undervisere
Christian Gaden Jensen, psykolog indenfor sundhedspsykologi og hjerneforskning, ph.d. 
Adm.direktør i Fonden Mental Sundhed. Har siden 2010 arbejdet med forskningsbaseret mental 
sundhedsfremme i danske kommuner og regioner. Hovedudvikler af Åben og Rolig-tilgangen, og 
tidligere lektor i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet.

Yun Ladegaard, psykolog og ph.d. Leder af området Erhverv i Fonden Mental Sundhed. Arbejder til 
dagligt med forskningsbaseret udvikling af stressforebyggelsesprogrammer til ledere og 
medarbejdere. Har forsket i arbejdsrelateret stress, psykiske arbejdsskader, forebyggelse af stress på 
arbejdspladsen og den gode tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

Læs mere om underviserne her

Praktisk
Tidspunkt: 7.-8. oktober 2021
7 oktober. kl. 10.00 – 16.00
8 oktober. kl. 9.00 -15.00
Pris: 5600 kr. ex. moms for begge dage.
Prisen inkluderer forplejning begge dage, kursusmaterialer og kursusbevis.
Målgruppe: Kurset er for professionelle som arbejder med stressforebyggelse og stressbehandling.
Sted: Kurset foregår centralt i København. Tilmeldte deltagere får tilsendt adresse forud for kursusstart.

Tilmelding
Send en mail til info@fondenmentalsundhed.dk , skriv 2-dages kursus - Åben og Rolig-metoden
i emnefeltet.

Der er et begrænset antal pladser, tilmelding senest 28. september 2021.  

Find her generelle tilmeldings- og betalingsvilkår.

https://fondenmentalsundhed.dk/indsatsledere/
mailto:info@fondenmentalsundhed.dk
https://fondenmentalsundhed.dk/wp-content/uploads/2021/03/Generelle-Betalingsvilkar-Fonden-Mental-Sundhed-Marts-2021.pdf

