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Du har gratis adgang til Åben og Rolig Online i 2020 

 
Åben og Rolig Online er et videnskabeligt udviklet og undersøgt kursus med fokus på at vise 
forskellige veje til at sænke stress og styrke livsglæde og sundhed. Som borger og/eller ansat 
i Solrød Kommune har du fri adgang til Åben og Rolig Online i 2020. 
 

Kurset 
Du tager kurset på din computer, telefon eller tablet, og hvornår det passer for dig. Kurset 
rummer 25 sessioner af en halv time. Du bliver guidet gennem hver session med små videoer, 
meditationer og andre værktøjer.  
 
Kurset fokuserer altså på at sænke stress og styrke sundhed og livsglæde. Det er ikke terapi. 
Hvis du oplever alvorlig mistrivsel, bør du søge mere intensiv hjælp.  
 

Kom godt i gang  
Gå ind på www.ffms.online og se en video om kurset. Her finder du et link til en sikker 
samtykkeportal, hvor du skal give samtykke for at kunne deltage. Vælg her ’Åben og Rolig-
Online’ i drop-down-menuen. Du skal bruge dit NemID til at give samtykket.  
 
To hverdage efter får du en mail med brugernavn og kodeord. Så kan du begynde. 
 
Du skal være 15 år for at deltage. Hvis du er under 18 år, anbefaler vi at du taler med dine 
forældre, inden du deltager. Kurset er frivilligt. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og 
så sletter vi det. Ellers opbevarer vi det i tre år, hvorefter vi sletter det.  
 

 
Forskningen bag 
Center for Psykisk Sundhedsfremme (www.cfps.dk) har udviklet Åben og Rolig Online og samarbejder 
med kommuner, universiteter, virksomheder og uddannelsessteder om forskning og kurser indenfor 
stress og mental sundhed. Åben og Rolig Online har vist gode resultater i en række tests og 
evalueringer som offentliggøres i efteråret 2020. 
 

Kontakt 
Ved spørgsmål til Åben og Rolig Online generelt, kontakt: mail@cfps.dk  
Ved spørgsmål til Åben og Rolig i din kommune, kontakt sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent 
Louise Leilund, telefon 56182421.  
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