Kom godt igennem 2021/2022
Indsatser for borgere som styrker trivsel og forebygger stress og mistrivsel
Foredrag, kurser - live & online

Hvem er vi

Om Fonden Mental Sundhed
I Fonden Mental Sundhed arbejder vi med at fremme mental sundhed – for hele befolkningen.
Vi bygger bro mellem forskning og praksis gennem evidensbaserede tiltag til mental sundhed i
tæt samarbejde med kommuner og regioner. Vi bygger bro mellem forskning og praksis, så de
bedste forskningsbaserede indsatser kan udbredes til befolkningen.
Vi er specialiseret i indsatser, som forebygger og reducerer stress samt forebygger mistrivsel og
sygdom. Og vi har mange års erfaring på netop dette område.
Fondens Mental Sundhed består af højt specialiserede professionelle, oftest med en ph.d.baggrund eller autoriserede psykologer. Vi har en lang rækker samarbejder med bl.a. danske og
udenlandske universiteter, der giver os adgang til den nyeste forskningsbaserede viden på
området. Derudover er over 70 psykologer over hele landet certificerede i vores kursus Åben og
Rolig. Se mere på fondenmentalsundhed.dk

Vi samarbejder med bl.a.
Københavns Kommune
Aalborg Kommune
Gladsaxe Kommune
Skanderborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Solrød Kommune
Sønderborg Kommune
Randers Kommune
Den Sociale
Investeringsfond
Københavns Universitet
Syddansk Universitet
CBS, Rigshospitalet, TV2,
Velliv Foreningen, PFA
KOMBIT m.fl.

Kom godt igennem 2021/2022 med online-kurser
Pakke A

Pakke B

Online foredrag eller
undervisning af 1,5 time
for op til 50 personer

Online foredrag eller
undervisning af 1,5 time for
op til 100 personer

50 licenser til Åben og
Rolig Online inkl.
startpakke og SMSløsning

100 licenser til Åben og
Rolig Online inkl. startpakke

Normalpris 32.500 kr.
Pakkepris 24.000 kr.

4 ugentlige onlinewebinarer
af 1,5 time for op til 100
personer

Normalpris 66.500 kr.
Pakkepris 49.000 kr.

Pakke C
Online foredrag eller
undervisning af 1,5 time
for op til 300 personer
300 licenser til Åben og
Rolig Online inkl.
startpakke
6 ugentlige onlinewebinarer af 1,5 time for
300 personer

Normalpris 87.000 kr.
Pakkepris 65.000 kr.

Alle ydelser kan købes separat. Alle priser i materialet er angivet eksklusiv moms. Kontakt os endelig - så sammensætter vi en pakke, som passer til jer.

Foredrag & undervisning

Kom godt igennem 2021/2022
- Styrk trivsel, mentale ressourcer og forebyg stress &
mistrivsel

Foredrag & undervisning varetages af vores specialister, som
har stor erfaring med at undervise forskellige målgrupper i
netop disse emner. Foredrag kan afholdes fysisk eller online
Priser fra 12.000 kr. per foredrag
Afholdes fysisk eller online

Undervisning for borgere eller grupper af
professionelle, som har behov for viden og
værktøjer til forebyggelse af stress/angst
Eksempler på temaer
•

Hvordan styrker jeg egen trivsel og forebygger
stress?

•

Corona angst og stress, forebyggelse og
håndtering.

•

Hvordan finder jeg balancen mellem en sikker
adfærd, samtidig med at jeg lever mit liv i
overensstemmelse med mine værdier?

Det kan også være helt andre emner, I ønsker et
foredrag om…
Vi laver et foredrag, som sætter fokus på de
emner, som er mest relevante for målgruppen, i
tæt dialog med jer. Fokus er at stille relevant
viden, rum for refleksion og forskningsbaserede
værktøjer til rådighed for deltagerne, så de bliver i
stand til at håndtere situationen på bedste vis.

Et fleksibelt onlinekursus - hvor
og hvornår det passer dig
På kurset læres strategier, som kan skabe mere fokus og styrke
trivsel, energi og livskvalitet.

Kurset består af 20 sessioner af 20 min., der kan tages over 5 uger,
eller når det passer den enkelte. Man kan fx tage kurset om aftenen,
morgenen eller som en pause i løbet af dagen.

”Super tilfredsstillende. Det er metoder
jeg kan tage frem både løbende som
forebyggelse og efter behov”
- Tidligere deltager

Priser:
1-50 licenser: 500 kr. pr. stk.
51-100 licenser: 400 kr. pr. stk.
101+ licenser: 295 kr. pr stk.

Samlede årslicenser kan aftales med frit forbrug til en hel kommunes
borgere. Kontakt os for særtilbud. Se eksempel fra Brøndby Kommune her
Licenser købes af min. 25 stk. pr gang. Opstartsomkostninger (éngangsbeløb): 2.000 kr.
• 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 samt Åben og Rolig-metoden har vist positive resultater på oplevet
livskvalitet, arbejdsevne og søvnkvalitet samt signifikant reduktion af stress.
Før kurset

Efter kurset

• Man kan tage kurset på computer, telefon eller tablet - lige når det passer. Se mere om
kurset her

Blended Care: Onlinekursus inklusiv online- face-to-face
– Styrk mental sundhed og forebyg stress
Omfang
6 kursusgange i onlinegruppe á 1,5 times varighed pr. gang med psykolog.
Målgruppe
Borgere med milde til moderate tegn på stress som ønsker at øge mental
sundhed, trivsel og forebygge stress. Den enkelte deltager vil opnå øget
handlekraft og robusthed overfor udfordringer i arbejdslivet såvel som
privat. Kurset har gode effekter på søvnkvalitet og øger oplevet
livskvalitet. Åben og Rolig-metoden er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.
Kurset her indeholder også støtte og vejledning ift. tilbagevenden til
arbejdet for sygemeldte.
Indhold:
• På kurset 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, der skabes rum for refleksion og indre
motivation til at træne kursets metoder.
• Deltagere får adgang til Åben og Rolig (licenser inkluderet) og app,
som understøtter kursusforløbet og træning på egen hånd .
Pris for kursus med op til 20 deltagere 49.500 kr.

”Et grundkursus i hvordan sindet fungerer under
stress og pres – det burde være obligatorisk”
- Tidligere delagere

Tilkøb
Ugentligt onlinewebinar for deltagere på
Åben og Rolig
Formål: 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 ugentligt onlinewebinar for deltagere som har tilmeldt sig Åben og Rolig, får hver enkelt
deltager mere viden om kurset. Deltagerne kan stille spørgsmål til indhold eller tale med
andre om indhold og dele egne oplevelser med kurset.

”Jeg har lært utroligt meget og bruger bl.a.
de forskellige hverdagsøvelser i min
hverdag, meditationer samt de fire
strategier, når jeg kan mærke på mig selv, at
det er tid til at tage nogle skridt tilbage fra
fx en stressende situation”
- Tidligere deltager

Onlinewebinaret ledes af en psykolog 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 kommunen og af hinanden, samt sikre bedst muligt udbytte i fx
stressreduktion, forøget livskvalitet og handlekraft gennem kursets elementer.
Pris: 2500 kr. pr. gang
Støttende onlinewebinarer for deltagere på Åben og Rolig kan finde sted på Fonden
Mental Sundheds sikre onlineplatform i Teams. Minimums tilkøb er 5 gange.

Christian Gaden Jensen
Ph.d. i neuro- og sundhedspsykologi
Administrerende Direktør i Fonden
Mental Sundhed
Mail: cgj@fondenmentalsundhed.dk
Tlf nr. 28 72 80 20
Yun Ladegaard
Ph.d. Erhvervspsykolog
Direktør for Erhverv & Økonomi
Fonden Mental Sundhed
Mail: yla@fondenmentalsundhed.dk
Tlf.nr. 2076 2106

Vi deltager gerne i et uforpligtende
møde, hvor vi kan tale om jeres
konkrete behov

