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1 RESUME

Evalueringens formål var at belyse gennemførligheden, brugervenligheden og 
funktionaliteten i programmet og belyse den oplevede effekt af programmet. 
Derudover sigtede evalueringen mod at give et dokumenteret grundlag for eventuelle 
justeringer af programmet fremadrettet.

Evalueringens datagrundlag er interviews med 18 kursister, som har gennemført 
kurset, to instruktører samt seks kommunale koordinatorer. Derudover omfattede 
evalueringen en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kursisterne på de fire afholdte 
kurser (i alt 30 respondenter ud af 45, dvs. en svarprocent på 67%).

Helt generelt imødekommer LÆR AT TACKLE angst og depression – online (herefter 
kaldet onlinekurset) nogle af de behov, som mange borgere med angst og depression 
oplever. Det er f.eks. udfordringerne ved at møde op fysisk et sted og skulle 
transportere sig derhen og mødet med andre mennesker. Derudover er der flere, 
som oplever en tryghed i, at de på kurset har mulighed for at være anonyme over 
for deres medkursister. Endelig er der en gruppe, som af praktiske årsager, f.eks. 
lang transporttid eller arbejde, ikke kan deltage i et fysisk kursus. Her imødekommer 
onlinekurset også mange af denne gruppes udfordringer, idet kurset er fleksibelt med 
hensyn til tidspunkt for udførelse og kan foregå fra borgernes eget hjem, når det 
passer dem bedst.

Kontakten mellem kursisten og den kommunale koordinator består i, at der afholdes 
en for- og eftersamtale. Samtalerne afholdes enten som et fysisk møde eller over 
telefonen. Formålet med samtalerne er, at kurset bliver integreret i borgerens hverdag 
og eventuelle andre aktiviteter i kommunen. Komiteen for Sundhedsoplysning (KFS) 
har udviklet en guide til forsamtalen, som stort set alle koordinatorerne brugte mere 
eller mindre slavisk, og der blev af nogle efterspurgt en guide til eftersamtalen også. 

Rekrutteringen af kursister foregår p.t. primært gennem kommunernes forskellige 
enheder og aktører, f.eks. gennem jobcentre. KFS har også udviklet en guide til 
rekruttering til onlinekurset, som flere af koordinatorerne brugte, men da kurset stadig 
er nyt, har kommunerne ikke fået implementeret alle strategierne. 

FORMÅL

EVALUERINGSDESIGN

MÅLGRUPPENS BEHOV

KONTAKT MELLEM 

KOORDINATOR OG 

KURSIST
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KURSETS INDHOLD

BRUGERVENLIGHED

KURSETS VIRKNING

Kursets indhold opleves af de fleste kursister som meget relevant, dog afhængigt af 
den enkelte kursists forudsætninger og tidligere erfaring. Mange kursister har gennem 
flere år været i behandling, og flere kender til kursets teknikker og redskaber. Her 
er der forskel på, om det opleves som godt at få dem genopfrisket eller overflødigt. 
Derudover er det forskelligt, hvilket indhold de enkelte kursister har mest behov 
for viden og redskaber til, og for de kursister, som har meget specifikke former for 
angst (bl.a. transport- eller sygdoms-/dødsangst), kan nogle have svært ved at se 
relevansen af de mere generelle tilgange til de udfordrende situationer. Stort set alle 
kursister mente, at kursets indhold blev formidlet på en pædagogisk og forståelig 
måde, og størstedelen mente, at kombinationen af de forskellige delelementer i kurset 
var tilpas. 

I forhold til brugervenlighed og funktionalitet er kursisterne tilfredse, så længe 
det teknisk virker. Her har der især i de ’Individuelle aktiviteter’ været rapporteret 
problemer med teknikken og et ønske om en større fleksibilitet i navigationen på 
platformen. Derudover var der ønske om evt. mulighed for at tilgå kursets forskellige 
platforme både under modulerne, men også efter kursets afslutning. 

I Livedelen mente stort set alle kursisterne, at instruktøren var dygtig og velforberedt, 
og det var godt, at instruktøren havde ’brugererfaring’ og brugte sig selv som eksempel.

Kursisternes oplevelse af kursets virkning har primært været, at størstedelen af 
kursisterne var enten tilfredse eller meget tilfredse med kurset, og flere fortalte, at 
de var blevet positivt overraskede over kurset, og at det var bedre end de havde 
forventet. Dette handlede især om, at det havde været rart at være på kursus med 
andre i samme situation, og at de havde fået konkrete redskaber til at håndtere de 
udfordrende situationer. Over halvdelen af kursisterne vil anbefale kurset til andre i 
samme situation. 
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2 INDLEDNING

Komiteen for Sundhedsoplysning (KFS) startede i 2016 projektet LÆR AT TACKLE 
angst og depression – online (herefter kaldet onlinekurset) med støtte fra TrygFonden. 
KFS fik COWI til at lave en brugertest af enkelte moduler i efteråret 2017 og lavede 
justeringer af kurset på baggrund af disse resultater. KFS har nu bedt COWI om 
at gennemføre en evaluering af pilotafprøvningen af de første fire hold, som blev 
gennemført fra februar til juni 2018. 16 kommuner har deltaget i pilotprojektet.

Evalueringen af pilotafprøvningen skal belyse gennemførligheden af programmet, 
deltagernes oplevelser og give et dokumenteret grundlag for justeringer af 
brugervenligheden på platformen, indhold, rekrutteringsmuligheder, visitationsguide 
og opfølgning. 

2.1 BAGGRUND
LÆR AT TACKLE er et program, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi og er 
udviklet på Stanford University på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke 
kurser for patienter med kronisk sygdom1. Det er et verdensomspændende program, 
og der er p.t. 30 lande, som kører kurserne. Danmark er det eneste land, hvor der er 
en national strategi for det, og kurset fungerer primært som supplement til behandling 
eller forebyggelse. 

I Danmark er kurserne løbende blevet tilpasset, og der er i dag fem forskellige 
kursusretninger, hvoraf LÆR AT TACKLE angst og depression er et af dem. 

En randomiseret kontrolleret undersøgelse af LÆR AT TACKLE angst og depression 
(det fysiske kursus) viser, at indsatsen har en positiv effekt på kursisternes symptomer 
på angst og depression samt tro på egne evner til at kunne håndtere symptomer 
og opnå støtte fra omgivelserne. Undersøgelser fra Stanford Universitet viser, at 
effekterne af tilsvarende fysiske gruppeforløb genfindes i online versioner.

PILOTAFPRØVNING

EVALUERING

LÆR AT TACKLE

1 Lorig K et al. Self-management education. History, definition, outcomes and defini-tions. Ann Behav 
Med. 2003 Aug;26(1):1-7.
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UDVIKLINGEN AF KURSET

UDFORMNING AF KURSET

KURSETS STRUKTUR

Der har i flere år har været diskussion om, hvorvidt LÆR AT TACKLE-kurserne skulle 
udbydes som onlinekurser. Spanien og USA2 er indtil nu de eneste, som har lavet 
onlineversioner af nogle af kurserne. Erfaringerne herfra og fra et lignede projekt i 
Holland  var, at dem, der deltog på onlinekurset, var dem, som ikke mødte op til det 
fysiske kursus, fordi de led af social angst. I Holland3 blev der publiceret artikler om 
det. På baggrund af begge studier og erfaringerne fra de eksisterende onlinekurser 
udviklede KFS det danske onlineprogram i 2016–2018. Med det nye onlinekursus 
er det håbet at nå ud til borgere, der ikke har mulighed for at deltage på det fysiske 
kursus. Onlineindsatsen er målrettet angst- og depressionsramte, der på grund 
af f.eks. social angst, manglende overskud, geografisk isolation eller ønske om 
anonymitet er forhindret i at deltage i gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde. 
Det forventes, at man vil se samme effekt af det nye onlinekursus som ved det 
fysiske kursus.

Overvejelserne i forbindelse med udviklingen af onlinekurset var bl.a., at der ikke 
skulle være for meget tekst, og at teksten blev indtalt, så kursisterne ikke selv skulle 
læse det hele, for at gøre det nemt tilgængeligt. Derudover var det hensigten, at 
kurset skulle bygges på Standfords ’ligemandsprincip’, dvs. at instruktørerne skulle 
på samme måde som på de fysiske kurser fungere som rollemodeller. For at udbygge 
’ligemandsprincippet’ skulle der i de Individuelle aktiviteter indgå videoer, hvor andre 
(rollemodeller) fortæller om, hvordan de bruger redskaberne i deres hverdag. Det 
endte med i alt ni personer på videoerne, som er gennemgående for hele kurset og 
ca. tre til fire videoer for hvert redskab, så kursisterne kan se og høre, hvordan andre 
har haft glæde af det og få inspiration.

Onlinekurset bygger på en struktur, hvor de første 40% af et modul er Individuelle 
aktiviteter, de næste 20% er fælles live undervisning og de sidste 40% er en 
Praksisdel, hvor kursisterne selv arbejder med de redskaber, der er blevet 
præsenteret på kurset. 

I forhold til at skabe gruppedynamik har KFS haft overvejelser, da der er lidt andre 
udfordringer ved et onlinekursus end ved et fysisk kursus. Resultatet er blevet at 
skabe gruppedynamik dels på Livedelen, hvor kursisterne byder ind i en fælles chat, 
dels via en Facebookgruppe oprettet til kurset. Livedelen fungerer som platform for 
udveksling af idéer og følelsen af ikke at være alene, og at andre har det på samme 
måde. Målgruppen for kurset er den samme som ved de fysiske kurser, men udvidet 
med dem, som af forskellige årsager ikke kan deltage på et fysisk kursus.

2.1.1 OPBYGNINGEN AF LÆR AT TACKLE ANGST OG 
DEPRESSION  – ONLINE 

Onlinekurset er et internetbaseret kursus for voksne over 18 år med symptomer på 
angst eller depression, som blev udviklet i 2016. Kursets består af seks moduler, der 
alle varer en uge. Hvert modul er opdelt i tre dele: 

1. Individuelle aktiviteter, hvor kursisterne logger på kursusplatformen, når 
det passer dem, og arbejder med forskellige aktiviteter på egen hånd.
2. Livedelen er en undervisningssession af en times varighed, hvor alle 
kursister skal være logget på kursusplatformen samtidig. Denne del ledes af 
en onlineinstruktør, som gennemgår forskellige emner og øvelser i fællesskab 
med kursisterne, og samler op på de individuelle aktiviteter, som kursisterne 
selv har arbejdet med.
3. Praksisdelen, som er den del af kurset, som ikke er online, men omfatter 
de øvelser/den træning, kursisterne selv skal stå for i løbet af ugen ved at 
bruge redskaberne fra kurset i deres hverdag.

2 Se det spanske program her http://vively.es/ og det amerikanske program her https://www.
selfmanagementresource.com/programs/online.programs/.
3 Ammerlaan et al. Building a Tailored, Patient-Guided, Web-Based Self-Management Intervention 
‘ReumaUitgedaagd!’ for Adults With a Rheumatic Disease: Results of a Usability Study and Design for 
a Randomized Control Trail, JMIR Res Protocol 2016;5(2):e113.
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Figur 1 illustrerer kursets struktur.

Emnerne for de seks uger er opført i tabel 1.

UGE EMNER

1 Symptomcirklen, tanketeknikker, bedre vejrtrækning, introduktion 
til handleplaner, humørdagbog 

2 Vanskelige følelser, fysisk aktivitet, sund mad, fantasirejse, samvær 
med andre 

3 At træffe beslutninger, håndtere depression, muskelafspænding, 
positiv tænkning, rigtig brug af medicin 

4 Afledning, kommunikation, at fortælle om sin sygdom, håndtere 
træthed og søvn 

5 Forebyg nye tilfælde af angst, triggere og advarselssignaler, håndtere 
konflikter, misbrug

6 Forebyggelsesstrategier, kærlighed og intimitet, samarbejde med 
sundhedspersonale, netværk 

Kursisterne får udleveret en kursusbog (den samme som udleveres på de fysiske 
kurser), og derudover er der også en netværksdel, som udgøres af en lukket 
Facebookgruppe, som kursisterne på hvert enkelt hold får tilbudt at blive medlem af.

I Livedelen, hvor kursisterne er logget ind på kursusplatformen samtidigt, optræder 
de kun med fornavn, og de kan hverken se eller høre hinanden. KFS forestår 
undervisningen fra centralt hold indtil videre, men kursisterne skal fortsat rekrutteres 
og visiteres i kommunerne.

2.1.2 DELTAGERE PÅ KURSET
Inden borgere kan deltage på kurset skal de til en obligatorisk forog eftersamtale med 
den kommunale koordinator. Efter forsamtalen tilmelder den kommunale koordinator 
borgeren, og herefter modtager kursisten informationsmateriale fra KFS. 

Forsamtalerne bruges til at screene/vurdere, om borgerne har symptomer på angst 
og/eller depression, og om de er egnede til at indgå i onlinekurset. KFS har udviklet 
en guide for forsamtalen, som den kommunale koordinator kan bruge til at tale med 
borgeren og dennes situation. Desuden bruges forsamtalerne til at forklare borgerne, 
hvad kurset handler om, så de er klar over, hvad det er, og hvad de kan forvente. 
Enkelte kommuner nævner også, at det til forsamtalen er væsentligt at finde ud af, om 
borgeren selv ønsker at deltage i kurset, eller om det er noget, andre har bedt dem om.

Figur 1
ONLINEKURSETS 
STRUKTUR

KURSETS INDHOLD

SCREENING AF 
BORGERE

Tabel 1
OVERSIGT OVER DE 
SEKS MODULER I 
ONLINEKURSET
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FORMÅL

EVALUERINGSSPØRGSMÅL

Borgere behøver ikke have diagnoser for at deltage, men det skal blot give mening, 
hvilket vurderes af den kommunale koordinator ved forsamtalen. Her vurderes det 
blandt andet, hvor dårligt borgeren har det, om han/hun vil kunne fungere i en 
gruppe, og om han/hun kognitivt vil kunne følge med på kurset og føle sig tryg ved at 
bruge pc og chatte. 

2.2 FORMÅL 
Formålet med evalueringen af pilotafprøvningen af onlinekurset er at:
 › Belyse gennemførligheden af programmet
 › Belyse brugervenligheden og funktionaliteten
 › Give et dokumenteret grundlag for eventuelle justeringer af undervisningsmateriale, 
platform, visitationsredskaber (inklusionskriterier), instruktøruddannelse samt 
rekrutteringsvejledning til kommunerne

 › Belyse den oplevede effekt af programmet

På baggrund heraf har COWI udledt følgende evalueringsspørgsmål:
1. Hvordan og i hvilke tilfælde imødekommer onlinekurset målgruppens behov? 

Hvilke fordele og ulemper er der ved, at det er et onlinekursus?
2. Hvilke udfordringer og barrierer har kommunerne mødt i forhold til at rekruttere 

borgerne (om nogen)?
3. Hvordan opleves kursets indhold, brugervenlighed og funktionalitet? 
4. Hvilken virkning af kurset oplever kursisterne?
5. Hvad er de fremtidige perspektiver for onlinekurset?
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3 DATAMATERIALE 
OG METODE

Evalueringen tager udgangspunkt i en mixed methods-tilgang, hvor både 
spørgeskemaundersøgelse og flere interviewundersøgelser er blevet anvendt (se 
bilag med interviewguides og spørgeskema). På baggrund heraf er der udarbejdet 
en samlet analyse, hvor resultaterne analyseres på tværs af datakilder, for at kunne 
besvare evalueringsspørgsmålene.

I de nedenstående afsnit gennemgås datamateriale og metode for både interview og 
spørgeskema.

3.1 INTERVIEWS MED NØGLEPERSONER FRA KOMITEEN 
FOR SUNDHEDSOPLYSNING

Der er gennemført to interviews med nøglepersoner fra KFS. Disse interviews blev 
gennemført face-to-face med udgangspunkt i en semistruktureret spørgeguide, 
som omhandlede spørgsmål om baggrunden for udvikling af kurset, målgruppen og 
erfaringer undervejs med de fire kursusforløb.

3.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER
Der er gennemført to interviews med to af instruktørerne på de fire kurser (en havde 
været instruktør på hold 2 og 4, og en havde været instruktør på hold 3). Begge 
interviews blev gennemført med udgangspunkt i en semistruktureret spørgeguide, 
som omhandlede spørgsmål om kursisternes deltagelse og interaktion på kurset samt 
erfaringer med at køre kurset online. 

3.3 INTERVIEWS MED KOMMUNALE KOORDINATORER
Der er foretaget seks interviews med kommunale koordinatorer i seks af de 16 
kommuner, der deltog i pilotafprøvningen. De seks kommuner er Esbjerg, Fredericia, 
Frederikssund, Gladsaxe, Slagelse og Aalborg. Alle interviews blev gennemført 
som telefoninterviews med udgangspunkt i en semistruktureret spørgeguide, som 
omhandlede spørgsmål om rekrutteringsprocessen, herunder hvordan og hvem der 
visiteres til kurserne samt eventuelle udfordringer i forbindelse med visitationen. 

MIXED METHODS-
TILGANG

NØGLEPERSONER

INSTRUKTØRER

KOORDINATORER
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KURSISTER

INDHOLD I SPØRGESKEMA

HOLDENE OG KURSISTERNE

3.4 INTERVIEWS MED KURSISTER
Vi foretog interviews med 18 af de kursister, som deltog på et af de første fire kurser, 
heraf syv fra hold 1, fem fra hold 2, en fra hold 3 og fem fra hold 4. Informanterne 
blev valgt ud fra, hvem der ønskede at deltage i undersøgelsen. Alle interviews 
blev gennemført som telefoninterviews med udgangspunkt i en semistruktureret 
spørgeguide, som omhandlede spørgsmål om kursisternes oplevelse af forløbet 
fra rekruttering til gennemførsel af forløb, herunder rekrutteringsprocessen, 
brugervenligheden af kurserne, oplevelsen af de forskellige delelementer af kurserne, 
instruktøren og kursets indhold og metoder. 

Interviewpersonerne har en kønsfordeling med fem mænd og 13 kvinder. 
Aldersfordelingen er fra 20 år til 72 år, hvor knap halvdelen er under 30 år. 
Interviewpersonernes beskæftigelse var, at seks var i arbejde, studerende eller 
i fleksjob, syv var ledige, to pensionister, og tre var sygemeldte. De symptomer, 
kursisterne rapporterede, var for 15 af dem angst (forskellige former for angst), hvoraf 
syv havde det i kombination med depression. Tre havde kun depressive symptomer. 
Kun en af kursisterne havde prøvet at deltage i et onlinekursus før.

3.5 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KURSISTER
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført blandt alle de kursister, som deltog 
i kurserne. Spørgeskemaet blev sendt elektronisk til kursisterne via e-mail lige 
efter kursets afslutning. Hvis en kursist ikke havde besvaret spørgeskemaet inden 
for en uge, fik vedkommende en rykker. Spørgeskemaet omfattede forskellige 
baggrundsdata om respondenterne samt spørgsmål om årsagen til at deltage på 
kurset, oplevelsen og tilfredsheden med kurset samt oplevelsen af kursets virkning. 
Der var både åbne og lukkede svarkategorier i spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev 
udsendt af COWI og KFS.

Herunder er en oversigt over de fire forskellige hold og antallet af kursister fordelt på 
de kommuner, der deltog i pilotafprøvningen. 

  ANTAL KURSISTER PR. HOLD

KOMMUNER HOLD 1 HOLD 2 HOLD 3 HOLD 4 I ALT

Esbjerg   1   1 2

Faxe     2   2

Fredericia 2   1   3

Frederikssund   6   4 10

Gentofte     1   1

Gladsaxe 1 1   1 3

Herning     3   3

Odense       1 1

Randers 1       1

Ringsted       1 1

Slagelse 2 2   1 5

Varde   1   2 3

Vejen     1   1

Viborg       1 1

Aabenraa       1 1

Aalborg 3 1  3 7

I ALT 9 12 8 16 45

Tabel 2
OVERSIGT OVER 
ANTALLET AF 
KURSISTER

Kilde: KFS
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Ud af 45 kursister var der 29, som besvarede spørgeskemaet, og en, som besvarede 
delvist, men som er medtaget i de beregninger, hvor der var besvarelser. Der var 
15, som fik tilsendt spørgeskemaet, som ikke besvarede det. Det gav derfor en 
svarprocent på 67%.

Der er oprindeligt blevet rekrutteret i alt 53 kursister til de fire kurser. Otte af de 53 
meldte fra, inden kurset startede, bl.a. på grund af problemer med deres pc, fordi 
de fik plads på et fysisk kursus eller af andre praktiske årsager. Disse otte borgere 
har ikke fået tilsendt spørgeskemaet. Der har også været frafald undervejs på de 
fire kurser. Kursister, der kun har deltaget på enkelte moduler eller har været inaktive 
gennem hele kurset, har fået tilsendt spørgeskemaet.

FRAFALDNE KURSISTER

RESPONDENTER
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RESULTATER4
På baggrund af henholdsvis interview- og spørgeskemaundersøgelse har vi 
udarbejdet en samlet analyse, hvor resultaterne analyseres på tværs af interview 
og sammenholdes med data fra spørgeskemaundersøgelsen for at kunne besvare 
evalueringsspørgsmålene. 

4.1 MÅLGRUPPENS BEHOV OG FORUDSÆTNINGER FOR 
DELTAGELSE
I dette afsnit har vi ved hjælp af spørgeskemabesvarelser og interviews med kursister 
og koordinatorer i kommunerne beskrevet, hvordan onlinekurset kan imødekomme 
borgere med angst og/eller depression. Herunder, hvordan borgerne har fået 
information om kurset, og årsagerne til at borgerne vælger at deltage i onlinekurset.

4.1.1 BAGGRUNDSOPLYSNINGER
Kursisterne, der har besvaret spørgeskemaet, fordeler sig over 13 af projektets 16 
kommuner. 77% af besvarelserne er fra kvinder og 23% er fra mænd. Halvdelen af 
kursisterne er i alderen 30–49 år, og en fjerdedel er henholdsvist yngre eller ældre 
end dette.

Af figur 2 fremgår det, at en lige stor del af kursisterne har enten grundskole eller 
gymnasial uddannelse (37%) eller mellemlang eller lang videregående uddannelse 
(40%) som senest afsluttede uddannelse.

ANALYSE

RESPONDENTER

UDDANNELSESBAGGRUND

Figur 2
HVILKEN UDDANNELSE 
HAR DU SENEST 
AFSLUTTET?

Note: N=29. 
Svarkategorierne er lagt 
sammen for at opnå et 
højt nok antal besvarelser 
i hver kategori til at kunne 
rapportere på data i 
anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.
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4 Resultater
Analyse På baggrund af henholdsvis interview- og spørgeskemaundersøgelse har vi udar-

bejdet en samlet analyse, hvor resultaterne analyseres på tværs af interview og 
sammenholdes med data fra spørgeskemaundersøgelsen for at kunne besvare 
evalueringsspørgsmålene.

4.1 Målgruppens behov og forudsætninger for 
deltagelse

I dette afsnit har vi ved hjælp af spørgeskemabesvarelser og interviews med 
kursister og koordinatorer i kommunerne beskrevet, hvordan onlinekurset kan 
imødekomme borgere med angst og/eller depression. Herunder, hvordan bor-
gerne har fået information om kurset, og årsagerne til at borgerne vælger at 
deltage i onlinekurset.

4.1.1 Baggrundsoplysninger
Respondenter Kursisterne, der har besvaret spørgeskemaet, fordeler sig over 13 af projektets 

16 kommuner. 77 % af besvarelserne er fra kvinder og 23 % er fra mænd. 
Halvdelen af kursisterne er i alderen 30-49 år, og en fjerdedel er henholdsvist
yngre eller ældre end dette.

Uddannelsesbaggrund Af figur 2 fremgår det, at en lige stor del af kursisterne har enten grundskole el-
ler gymnasial uddannelse (37 %) eller mellemlang eller lang videregående ud-
dannelse (40 %) som senest afsluttede uddannelse.

Figur 2 Hvilken uddannelse har du senest afsluttet?

Note: N=29. Svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal besvarelser i hver kategori til at kunne rapportere på 
data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Beskæftigelse Af figur 3 fremgår det, at en tredjedel af kursisterne er i arbejde (enten uden el-
ler med tilskud), og næsten en fjerdedel modtager enten kontanthjælp eller er i 
ressourceforløb.
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Af figur 3 fremgår det, at en tredjedel af kursisterne er i arbejde (enten uden 
eller med tilskud), og næsten en fjerdedel modtager enten kontanthjælp eller er i 
ressourceforløb.

Kursisterne blev desuden spurgt, hvorvidt de oplever, at deres deltagelse på kurset er 
frivillig. Størstedelen af kursisterne (90%) svarede ’ja’ til, at deres deltagelse er frivillig.

MÅLGRUPPENS BEHOV 
I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt til, om de er kommet på kurset, fordi de har 
symptomer på angst og depression. Størstedelen af kursisterne (63%) har svaret, at 
de kom på kurset, fordi de har fået stillet en diagnose på angst og/eller depression 
af læge/psykolog. En mindre del (30%) af kursisterne har svaret, at de kom på 
kurset, fordi de har symptomer på angst og/eller depression, men ikke har fået stillet 
en diagnose.

I figur 4 fremgår det, hvor længe kursisterne har haft symptomer på angst og/eller 
depression. Omtrent halvdelen (47%) af kursisterne har oplevet symptomerne i mindre 
end seks år, og den anden halvdel har oplevet symptomerne i enten mellem seks til ti 
år (23%) eller over ti år (30%).
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Figur 3 Hvad er din nuværende beskæftigelse?

Note: N=30. Svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal besvarelser i hver kategori til at kunne rapportere på 
data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Kursisterne blev desuden spurgt, hvorvidt de oplever, at deres deltagelse på 
kurset er frivillig. Størstedelen af kursisterne (90 %) svarede 'ja' til, at deres 
deltagelse er frivillig.

Målgruppens behov 

Symptomer I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt til, om de er kommet på kurset, fordi 
de har symptomer på angst og depression. Størstedelen af kursisterne (63 %) 
har svaret, at de kom på kurset, fordi de har fået stillet en diagnose på angst 
og/eller depression af læge/psykolog. En mindre del (30 %) af kursisterne har 
svaret, at de kom på kurset, fordi de har symptomer på angst og/eller depres-
sion, men ikke har fået stillet en diagnose.

I figur 4 fremgår det, hvor længe kursisterne har haft symptomer på angst 
og/eller depression. Omtrent halvdelen (47 %) af kursisterne har oplevet symp-
tomerne i mindre end seks år, og den anden halvdel har oplevet symptomerne i 
enten mellem seks til ti år (23 %) eller over ti år (30 %).

Figur 4 Hvor længe har du oplevet at have symptomer på angst og/eller depression?

Note: N=30. Nogle af svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal besvarelser i hver kategori til at kunne rappor-
tere på data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Af interviewene med kursisterne fremgår det i overensstemmelse med spørge-
skemabesvarelserne, at mange af kursisterne har haft symptomerne i længere 
tid og eventuelt også har været i behandling for enten angst og/eller depression,
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Af interviewene med kursisterne fremgår det i overensstemmelse med 
spørgeskemabesvarelserne, at mange af kursisterne har haft symptomerne i 
længere tid og eventuelt også har været i behandling for enten angst og/eller 
depression, primært medicinsk behandling, men nogle har også gået hos en 
psykolog eller psykiater, og enkelte har været i gruppeterapi. 

Af interviewene med de kommunale koordinatorer fremgår det ligeledes, at 
onlinekurset gør det muligt for personer, som har svært ved at komme ud, eller ikke 
magter at møde op til det fysiske kursus, at deltage. Onlinekurset rammer dermed 
borgere, som kommunerne ikke har haft fat i før. Dette omfatter bl.a. borgere med 
social angst eller OCD. Onlinekurset imødekommer dem, som har social angst og er 
en god mulighed for at hjælpe dem. Flere af kommunerne nævner dog en dobbelthed 
ved dette; det kan både være en fordel for dem med social angst, at de kan sidde 

BESKÆFTIGELSE

SYMPTOMER

SOCIAL ANGST

Figur 3
HVAD ER DIN 
NUVÆRENDE 
BESKÆFTIGELSE?

Note: N=30. 
Svarkategorierne er lagt 
sammen for at opnå et 
højt nok antal besvarelser 
i hver kategori til at kunne 
rapportere på data i 
anony-miseret form.
Kilde: COWI survey.

Figur 4
HVOR LÆNGE HAR 
DU OPLEVET AT HAVE 
SYMPTOMER PÅ ANGST 
OG/ELLER DEPRESSION?

Note: N=30. Nogle af 
svarkategorierne er lagt 
sammen for at opnå et højt 
nok antal besvarelser i hver 
kategori til at kunne rapportere 
på data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.
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Figur 3 Hvad er din nuværende beskæftigelse?

Note: N=30. Svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal besvarelser i hver kategori til at kunne rapportere på 
data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Kursisterne blev desuden spurgt, hvorvidt de oplever, at deres deltagelse på 
kurset er frivillig. Størstedelen af kursisterne (90 %) svarede 'ja' til, at deres 
deltagelse er frivillig.

Målgruppens behov 

Symptomer I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt til, om de er kommet på kurset, fordi 
de har symptomer på angst og depression. Størstedelen af kursisterne (63 %) 
har svaret, at de kom på kurset, fordi de har fået stillet en diagnose på angst 
og/eller depression af læge/psykolog. En mindre del (30 %) af kursisterne har 
svaret, at de kom på kurset, fordi de har symptomer på angst og/eller depres-
sion, men ikke har fået stillet en diagnose.

I figur 4 fremgår det, hvor længe kursisterne har haft symptomer på angst 
og/eller depression. Omtrent halvdelen (47 %) af kursisterne har oplevet symp-
tomerne i mindre end seks år, og den anden halvdel har oplevet symptomerne i 
enten mellem seks til ti år (23 %) eller over ti år (30 %).

Figur 4 Hvor længe har du oplevet at have symptomer på angst og/eller depression?

Note: N=30. Nogle af svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal besvarelser i hver kategori til at kunne rappor-
tere på data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Af interviewene med kursisterne fremgår det i overensstemmelse med spørge-
skemabesvarelserne, at mange af kursisterne har haft symptomerne i længere 
tid og eventuelt også har været i behandling for enten angst og/eller depression,
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bag en skærm og distancere sig fra de andre deltagere, men omvendt kunne det 
at sidde på et fysisk kursus og blive mødt af andre være en mulighed for at blive 
udfordret. Hvis personen giver udtryk for gerne at ville udfordre deres sociale angst, 
fravælges personen til onlinekurset, da dette dermed ikke passer til deres behov. 
Derudover kan borgere fravælges, hvis de er for dårlige eller personligheds- eller 
diagnosemæssigt uegnet.

Onlinekurset nævnes desuden som værende et godt alternativ til dem, som ikke har 
tid til at vente på et fysisk kursus, men som gerne vil i gang hurtigt. Flere koordinatorer 
nævner også, at onlinekurset møder målgruppens behov ved at gøre det muligt for 
borgerne at deltage på andre mere fleksible tider end de fysiske kurser.

”Online rammer nogen, som vi ikke har haft fat i før, enten fordi de ikke kan møde 
fysisk op […], eller fordi de sidder hjemme og er alene – dvs. de udsatte borgere. 
Derudover rammer det dem, som er studerende eller har arbejde, og som ikke kan 
komme på et fysisk dagkursus og derfor lettere kan tage det hjemme.” 
(Koordinator i kommune).

ÅRSAGEN TIL AT DELTAGE
Af figur 5 fremgår det, hvorfor kursisterne valgte at tilmelde sig onlinekurset. 
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Figur 5 Hvorfor valgte du at tilmelde dig onlinekurset?

Note: N=30. Det har været muligt at angive flere svar. Nogle af svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal be-
svarelser i nogle kategorier til at kunne rapportere på data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.

Som spørgeskemabesvarelserne angiver, og som det også var resultatet af in-
terviewundersøgelsen med kursisterne, var der to primære årsager til at del-
tage. Der var en gruppe, som bevidst kun var interesseret i onlinekurset, og her 
spillede muligheden for ikke at skulle sidde ansigt til ansigt med de øvrige kursi-
ster en stor rolle. En relativ stor gruppe havde for stor social angst, og derfor 
var muligheden for et onlinekursus godt i forhold til deres behov. Flere havde 
forsøgt at deltage i det fysiske kursus, men der havde været for store personlige 
omkostninger for dem ved at skulle komme på kurset. Her var årsagerne pri-
mært angst i forbindelse med transporten hen til kursusstedet og det at skulle 
være på kursus med andre mennesker.

'Det gik ikke med fysisk kurset pga. angst i forhold til nye mennesker og ruten der-
hen, så jeg kom aldrig derhen. Det [onlinekurset] var nemmere, fordi man ikke 
skulle ud, men kunne blive hjemme og sidde foran computeren. I stedet for at 
skulle planlægge hele ruten og forberede sig på alle de mennesker, man møder på 
vejen. Det var derfor en god mulighed for mig.' (Hold 1, kursist 1)

'Det ville være mere komfortabelt for mig med et kursus, hvor jeg kunne være 
mere anonym. Hvis jeg sidder over for folk, så bliver det lidt for intimt for mig.'
(Hold 2, kursist 4)

Derudover var der en gruppe, som egentlig godt kunne have deltaget på et fy-
sisk kursus, men valgte onlinekurset, da der enten var for lang ventetid til det 
fysiske kursus, eller fordi de af forskellige praktiske årsager ikke kunne deltage 
på et fysisk kursus. I interviews blev det forklaret, at det f.eks. var, fordi de gik 
på arbejde eller havde andre forpligtelser i løbet af dagen, eller at de ikke kunne 
møde fysisk op, f.eks. som følge af at være kørestolsbruger, have høreproble-
mer eller lang transporttid. 
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Som spørgeskemabesvarelserne angiver, og som det også var resultatet af 
interviewundersøgelsen med kursisterne, var der to primære årsager til at deltage. 
Der var en gruppe, som bevidst kun var interesseret i onlinekurset, og her spillede 
muligheden for ikke at skulle sidde ansigt til ansigt med de øvrige kursister en stor 
rolle. En relativ stor gruppe havde for stor social angst, og derfor var muligheden for et 
onlinekursus godt i forhold til deres behov. Flere havde forsøgt at deltage i det fysiske 
kursus, men der havde været for store personlige omkostninger for dem ved at skulle 
komme på kurset. Her var årsagerne primært angst i forbindelse med transporten hen 
til kursusstedet og det at skulle være på kursus med andre mennesker.

”Det gik ikke med fysisk kurset pga. angst i forhold til nye mennesker og ruten 
derhen, så jeg kom aldrig derhen. Det [onlinekurset] var nemmere, fordi man ikke 
skulle ud, men kunne blive hjemme og sidde foran computeren. I stedet for at skulle 
planlægge hele ruten og forberede sig på alle de mennesker, man møder på vejen. 
Det var derfor en god mulighed for mig.” (Hold 1, kursist 1)

DELTAGELSE

Figur 5
HVORFOR VALGTE 
DU AT TILMELDE DIG 
ONLINEKURSET?

Note: N=30. Det har 
været muligt at angive 
flere svar. Nogle af 
svarkategorierne er lagt 
sammen for at opnå et 
højt nok antal besvarelser 
i nogle kategorier til at 
kunne rapportere på data 
i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey.
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”Det ville være mere komfortabelt for mig med et kursus, hvor jeg kunne være mere 
anonym. Hvis jeg sidder over for folk, så bliver det lidt for intimt for mig.” 
(Hold 2, kursist 4)

Derudover var der en gruppe, som egentlig godt kunne have deltaget på et fysisk 
kursus, men valgte onlinekurset, da der enten var for lang ventetid til det fysiske 
kursus, eller fordi de af forskellige praktiske årsager ikke kunne deltage på et fysisk 
kursus. I interviews blev det forklaret, at det f.eks. var, fordi de gik på arbejde eller 
havde andre forpligtelser i løbet af dagen, eller at de ikke kunne møde fysisk op, f.eks. 
som følge af at være kørestolsbruger, have høreproblemer eller lang transporttid. 

Dette bekræfter, hvad KFS har erfaret ved de fysiske kurser, hvor f.eks. 
kørestolsbrugere er utrygge ved tilgangsforhold på kommunen og derfor ikke 
deltager i fysiske kurser. Eller borgere som har brug for redskaberne i deres 
hverdag, men pga. arbejde heller ikke kan komme til et fysisk kursus. 

En anden årsag til, at kursisterne vælger at deltage i onlinekurset, er, fordi der ikke 
er ret lang ventetid, og fordi onlinekurset bliver udbudt mere hyppigt, end de fysiske 
kurser bliver. Flere af disse ville dog hellere have deltaget på et fysisk kursus, men 
foretrak onlinekurset i stedet for at vente. Der er også nogle kursister, som siger, at 
varigheden på onlinekurset også tiltalte dem, fordi det kun er en time (Livedelen), hvor 
det er 2,5 timer på det fysiske kursus.

4.2 REKRUTTERING AF KURSISTER
I dette afsnit har vi ved hjælp af spørgeskemabesvarelser og interviews med kursister 
og koordinatorer i kommunerne beskrevet, hvordan kursisterne blev rekrutteret til 
onlinekurset, herunder hvordan forsamtalen foregik, og hvordan kommunen udbreder 
kendskabet til onlinekurset.

KFS har udviklet en guide til koordinatorerne i kommunerne til rekruttering af kursister 
til onlinekurset. I modsætning til de fysiske kurser skal de enkelte koordinatorer ikke 
rekruttere til et helt kursushold – kun enkeltkursister, der kommer til at deltage på et 
nationalt onlinehold.

INFORMATION OM KURSET
I figur 6 fremgår det, hvordan kursisterne har hørt om onlinekurset.
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Dette bekræfter, hvad KFS har erfaret ved de fysiske kurser, hvor f.eks. køre-
stolsbrugere er utrygge ved tilgangsforhold på kommunen og derfor ikke delta-
ger i fysiske kurser. Eller borgere som har brug for redskaberne i deres hverdag, 
men pga. arbejde heller ikke kan komme til et fysisk kursus. 

En anden årsag til, at kursisterne vælger at deltage i onlinekurset, er, fordi der 
ikke er ret lang ventetid, og fordi onlinekurset bliver udbudt mere hyppigt, end 
de fysiske kurser bliver. Flere af disse ville dog hellere have deltaget på et fysisk 
kursus, men foretrak onlinekurset i stedet for at vente. Der er også nogle kursi-
ster, som siger, at varigheden på onlinekurset også tiltalte dem, fordi det kun er 
en time (Livedelen), hvor det er 2,5 timer på det fysiske kursus.

4.2 Rekruttering af kursister
Udbredelse I dette afsnit har vi ved hjælp af spørgeskemabesvarelser og interviews med 

kursister og koordinatorer i kommunerne beskrevet, hvordan kursisterne blev 
rekrutteret til onlinekurset, herunder hvordan forsamtalen foregik, og hvordan 
kommunen udbreder kendskabet til onlinekurset.

Guide KFS har udviklet en guide til koordinatorerne i kommunerne til rekruttering af 
kursister til onlinekurset. I modsætning til de fysiske kurser skal de enkelte ko-
ordinatorer ikke rekruttere til et helt kursushold – kun enkeltkursister, der kom-
mer til at deltage på et nationalt onlinehold.

Information om kurset

I figur 6 fremgår det, hvordan kursisterne har hørt om onlinekurset.

Figur 6 Hvor har du hørt om onlinekurset?

Note: N=29. Det har været muligt at angive flere svar. Svarmuligheder, som ingen har valgt, vises ikke i figuren.
Kilde: COWI survey
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Figur 6
HVOR HAR DU HØRT OM 
ONLINEKURSET?

Note: N=29. Det har været 
muligt at angive flere svar. 
Svarmuligheder, som ingen 
har valgt, vises ikke i figuren.
Kilde: COWI survey
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Flere kursister fortæller i interviews og i spørgeskemabesvarelserne, at måden, de 
blev introduceret til kurset på, var gennem kommunen, hvor de kendte til kurset og 
fik sendt borgeren videre til en forsamtale hos koordinatoren. Det var bl.a. gennem 
jobcenteret, sygedagpengekontoret, sundhedscenteret eller et andet tilbud. Enkelte 
havde også hørt om kurset, fordi de var blevet visiteret til et fysisk kursus, men 
ikke deltog, eller fordi de allerede havde deltaget på et af de andre fysiske kurser, 
f.eks. LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Enkelte har selv fundet kurset enten på 
kommunens eller bibliotekets hjemmeside eller i en pjece.

Dette bekræftes i interviews med de kommunale koordinatorer, hvor de forklarede, 
at udbredelsen af onlinekurset typisk sker via samarbejdspartnere i kommunen, 
såsom jobcentre, træningsenheder mv., via pjecer/brochurer hos de praktiserende 
læger, biblioteker, svømmehaller, apoteker mv. samt via annonce i lokalavisen. Nogle 
kommuner nævner også Facebook og kommunens egen og andre hjemmesider 
(f.eks. Sundhed.dk), som steder, de markedsfører kurset. Enkelte kommuner nævner, 
at de finder inspiration i guiden Veje til rekruttering, der er udarbejdet af KFS.

”Det er noget tid siden, jeg har kigget i guide for rekruttering, men de gange, jeg har 
kigget, har vi gjort meget af det i forvejen. Helt generelt synes jeg, deres guider er 
rigtigt gode og en god hjælp at have.” (Koordinator i kommune)

Nogle kommuner forsøger desuden at være mere opsøgende i deres udbredelse 
af og rekruttering til kurset. Nogle kommuner har eksempelvis haft held med at 
rekruttere borgere, som de tidligere har været i kontakt med, men som de på 
daværende tidspunkt ikke kunne tilbyde et relevant kursus/forløb. Nu med online-
kurset kan borgerne deltage og bliver glade for at blive kontaktet igen. Andre 
kommuner har gode oplevelser med at tage ud til jobcentrene og fortælle om kurset 
eller har oprettet netværk og mailinglister i frivillighus. Der er desuden overvejelser om 
at lave temaoplæg/have bod stående på bibliotekerne og uddannelsesinstitutionerne, 
hvor kommunen kan fortælle om kurset.

Enkelte kommuner markedsfører ikke hverken det fysiske kursus eller onlinekurset, 
da tilstrømningen er så stor, at der ofte er venteliste, og de har ikke ressourcer til at 
afholde flere forsamtaler med kursister. 

Kommunerne nævner enkelte udfordringer ved markedsføringen af kurset, herunder 
at Facebook ikke har været en succes. Enkelte kommuner nævner, at de oplever 
samarbejdsproblemer med de praktiserende læger om at udbrede kendskab til 
kurset via pjecer mv. En anden kommune nævner, at de ikke tror, borgerne gør brug 
af pjecerne/brochurerne rundt omkring. Flere kommuner nævner, at rekrutteringen er 
sværere end forventet, men at det kan skyldes, at det tager tid, før borgerne kender til 
kurset, og at der derfor vil komme mange flere henvendelser med tiden.

FOR- OG EFTERSAMTALEN
Når en borger er rekrutteret til onlinekurset, har den kommunale koordinator ikke 
den samme føling med borgeren og dennes kursusforløb som ved de fysiske kurser. 
Det skyldes, at onlinekurserne afvikles centralt fra KFS, og koordinatoren er derfor 
ikke i kontakt med borgeren i løbet af kurset. Derfor er der som en del af kurset, 
ud over den normale forsamtale, også indlagt en eftersamtale, hvor koordinatoren 
har mulighed for dels at samle op på borgerens kursusforløb, dels at knytte kurset 
til resten af borgerens hverdag og eventuelt andre indsatser i kommunalt regi. Til 
disse samtaler har KFS udviklet Guide til for- og eftersamtale, som koordinatorerne 
kan støtte sig op af. Som det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen (figur 7) har 
kontakten mellem kursisterne og koordinatoren foregået både via mail, telefon og 
personlig samtale. Her uddybes det i interviewene, at de fleste ringer til koordinatoren 
som det første for at høre mere om kurset, og enkelte skriver en mail (hvis de f.eks. 
ikke kan lide at tale med fremmede i telefon). Herefter indkaldes de til en personlig 
forsamtale, men nogle har dog denne samtale over telefon. Derefter er der ofte en 
mailkorrespondence angående det konkrete/praktiske i forhold til kurset. 

KOMMUNALE AKTØRER

UDBREDELSEN

VENTELISTE

FORSAMTALEN
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Kursisterne fortæller i interviews, at til forsamtalen fortalte koordinatoren om kurset, 
og om det kunne være relevant for personen i forhold til den situation og de 
symptomer, denne havde.

For de fleste talte de til forsamtalen både om det fysiske og onlinekurset, og for nogle 
få talte de udelukkende om onlinekurset. Mange af kursisterne fortæller, at det var en 
behagelig samtale, og at de her også fik udleveret bogen til kurset. Derudover var der 
flere, som egentlig havde aftalt at deltage på det fysiske kursus, men hvis der var lang 
ventetid fik de efterfølgende tilbud om et onlinekursus og valgte så det. 

”Jeg oplevede samtalen meget positivt – jeg følte mig forstået, og at jeg blev taget 
seriøst, og hun var god til at forklare om kurset. Samtalen var med henblik på 
at komme på et fysisk kursus, og så ringede koordinatoren efterfølgende om en 
onlinemulighed.” (Hold 1, kursist 4) 

”Jeg kom til en samtale med et lille interview, skulle skrive symptomer ned og 
sværhedsgraden af dem – om det kunne være brugbart for mig at deltage i kursus. 
Det var lidt som en samtale med en ven. Hun fortalte også om sin egen situation.” 
(Hold 2, kursist 4)

Nogle kommuner nævner, at forsamtalerne ikke adskiller sig væsentligt fra de 
forsamtaler, de allerede kender fra de fysiske kurser. Dog kan samtalerne være lidt 
længere, da det er nødvendigt også at vurdere borgerens it-færdigheder mv. Desuden 
er det ofte først til forsamtalen, at borgeren bliver bekendt med muligheden for at tage 
kurset online. Alle kommuner nævner, at forsamtalerne typisk varer 30–60 minutter.

4.3 KURSETS INDHOLD, BRUGERVENLIGHED 
OG FUNKTIONALITET

I dette afsnit belyser vi motivationen for at deltage vha. spørgeskemabesvarelser og 
interviews med kursister, herunder hvilke forventninger de havde til kurset, oplevelsen 
af information ved opstart og igennem kurset og oplevelsen af hver af de enkelte 
delelementer i kurset hhv. Individuelle aktiviteter, Livedelen og Praksisdelen. 

4.3.1 MÅLGRUPPENS FORVENTNINGER
I det elektroniske spørgeskema blev kursisterne spurgt, om kurset var som forventet 
på baggrund af information fra koordinatoren inden kursets start. Hertil svarede 72% 
ja, og resten svarede nej eller ved ikke. 

I interviewundersøgelsen fandt vi, at de fleste kursister havde forventninger om 
at få redskaber og information. Flere af kursisterne har tidligere været i en form 
for behandling, men mange syntes stadig, de kunne lære noget nyt eller få nye 
redskaber/teknikker til at håndtere hverdagen. Derudover havde de forventninger 
om at være sammen med andre i samme situation. 

Figur 7
HVILKEN FORM FOR 
KONTAKT HAR DU HAFT MED 
KOORDINATOREN FOR KURSET 
INDEN KURSUSSTART?

Note: N=30. Det har været 
muligt at angive flere svar. 
Nogle af svarkategorierne er 
lagt sammen for at opnå et højt 
nok antal besvarelser i nogle 
kategorier til at kunne rapportere 
på data i anonymiseret form. 
Svarmuligheder som ingen har 
valgt vises ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

MOTIVATION

INDHOLD I SAMTALEN

INFORMATION 
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er derfor ikke i kontakt med borgeren i løbet af kurset. Derfor er der som en del 
af kurset, ud over den normale forsamtale, også indlagt en eftersamtale, hvor 
koordinatoren har mulighed for dels at samle op på borgerens kursusforløb, dels 
at knytte kurset til resten af borgerens hverdag og eventuelt andre indsatser i 
kommunalt regi. Til disse samtaler har KFS udviklet Guide til for- og eftersam-
tale, som koordinatorerne kan støtte sig op af. Som det fremgår af spørgeske-
maundersøgelsen (figur 7) har kontakten mellem kursisterne og koordinatoren
foregået både via mail, telefon og personlig samtale. Her uddybes det i inter-
viewene, at de fleste ringer til koordinatoren som det første for at høre mere om 
kurset, og enkelte skriver en mail (hvis de f.eks. ikke kan lide at tale med frem-
mede i telefon). Herefter indkaldes de til en personlig forsamtale, men nogle har 
dog denne samtale over telefon. Derefter er der ofte en mailkorrespondence an-
gående det konkrete/praktiske i forhold til kurset. 

Figur 7 Hvilken form for kontakt har du haft med koordinatoren for kurset inden kursus-
start?

Note: N=30. Det har været muligt at angive flere svar. Nogle af svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal be-
svarelser i nogle kategorier til at kunne rapportere på data i anonymiseret form. Svarmuligheder som ingen har valgt vises ikke i 
figuren.
Kilde: COWI survey

Indhold i samtalen Kursisterne fortæller i interviews, at til forsamtalen fortalte koordinatoren om 
kurset, og om det kunne være relevant for personen i forhold til den situation og 
de symptomer, denne havde.
For de fleste talte de til forsamtalen både om det fysiske og onlinekurset, og for 
nogle få talte de udelukkende om onlinekurset. Mange af kursisterne fortæller, 
at det var en behagelig samtale, og at de her også fik udleveret bogen til kurset.
Derudover var der flere, som egentlig havde aftalt at deltage på det fysiske kur-
sus, men hvis der var lang ventetid fik de efterfølgende tilbud om et onlinekur-
sus og valgte så det.

'Jeg oplevede samtalen meget positivt – jeg følte mig forstået, og at jeg blev taget 
seriøst, og hun var god til at forklare om kurset. Samtalen var med henblik på at 
komme på et fysisk kursus, og så ringede koordinatoren efterfølgende om en onli-
nemulighed.' (Hold 1, kursist 4) 

'Jeg kom til en samtale med et lille interview, skulle skrive symptomer ned og
sværhedsgraden af dem – om det kunne være brugbart for mig at deltage i kursus. 
Det var lidt som en samtale med en ven. Hun fortalte også om sin egen situation.'
(Hold 2, kursist 4)

Nogle kommuner nævner, at forsamtalerne ikke adskiller sig væsentligt fra de 
forsamtaler, de allerede kender fra de fysiske kurser. Dog kan samtalerne være 
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”Jeg forventede, at jeg ville få redskaber til at tackle min hverdag og fungere bedre 
og få bedre forståelse for sygdommen i sig selv og kroppens symptomer. Jeg havde 
ingen forventning til, hvordan det ville foregå.” (Hold 1, kursist 4)

”Det var første gang, jeg prøvede sådan noget. Men det kunne være godt at komme 
i selskab med nogle i samme båd, og at man kunne hjælpe hinanden. Det var nogle 
positive forventninger, spændende at prøve.” (Hold 2, kursist 3)

Der var også nogle få, som havde en meget specifik form for angst, f.eks. for 
transport, sygdom/død eller sociale situationer, og her var der nogle, som havde 
forventninger om, at det specifikke tema blev taget op.

”Inden det gik i gang, der forventede jeg, at dem, der står for det, ville spørge 
kursisterne enkeltvis, hvad det er for nogle dilemmaer og problemer, vi oplever til 
daglig, men det blev slet ikke nævnt. Det blev jeg lidt ærgerlig over, at der ikke blev 
spurgt til. Der var mange handleplaner, […] men jeg havde regnet med noget mere 
specifikt.” (Hold 1, kursist 7) 

Der var ikke så mange, som havde forventninger til selve det, at kurset var online. 

”Jeg forventede at få en masse input til, hvordan specielt det med at forebygge og 
mærke faresignaler, inden symptomerne viser sig, ved at høre andres erfaringer. Ellers 
ikke forventninger. Min tanke om online var, at der sidder mange ved skærme rundt 
omkring i landet – spændt på, hvordan det ville foregå, og at der ikke blev en masse 
skriven frem og tilbage, uden at der skete noget. Også lidt spændt på, når vi ikke 
kunne se eller høre hinanden. Når man ikke kan det, hvordan styrer man det så.” 
(Hold 4, kursist 4)

4.3.2 OPSTART OG INFORMATION UNDERVEJS I KURSET
Da det var et onlinekursus, var det nødvendigt med forskellige former for elektronisk 
kontakt til kursisterne både før, under og efter kurset. Som figur 8 viser, var stort set 
alle tilfredse med den information, de fik. 
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4.3.2 Opstart og information undervejs i kurset
Elektronisk kontakt Da det var et onlinekursus, var det nødvendigt med forskellige former for elek-

tronisk kontakt til kursisterne både før, under og efter kurset. Som figur 8 viser, 
var stort set alle tilfredse med den information, de fik. 

Figur 8 Overordnet oplevelse med onlinekurset

Note: N=30.
Kilde: COWI survey

I interviewundersøgelsen fremgik det, at stort set alle kursister havde fået den 
information, de havde brug for, i forhold til at kunne logge ind og installere pro-
grammet til onlinekurset. Stort set alle havde fået bogen enten tilsendt eller ud-
leveret. Flere nævnte, at infomodulet havde været en god måde at forklare, 
hvordan kurset fungerede på, og hvad der skulle arbejdes på de forskellige 
dage. Enkelte havde dog tekniske problemer hermed (flest på de første to hold). 

'Jeg fik mail fra Casper [fra KFS], og der stod alt muligt om kurset. Genopfriskning 
af, hvad hende fra kommunen havde sagt, og så havde jeg det på skrift. Det var 
brugbar information. Ingen problemer med at logge på, og jeg gennemgik infomo-
dul. Det var godt med en lille præsentation – både det praktiske, og hvad der 
skulle foregå.' (Hold 3, kursist 1)

4.3.3 De Individuelle aktiviteter
Ugentligt tema Hver uge modtog kursisterne materiale, som de skulle gennemgå inden næste 

Livedel. Her var der det en kombination af information om et tema, introduktion 
af redskaber og øvelser, hvor kursisterne selv skulle indtaste svarene. Herunder 
er et skærmbillede af gennemgangen af Symptomcirklen som en del af de Indi-
viduelle aktiviteter (se screenshot herunder). 
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I interviewundersøgelsen fremgik det, at stort set alle kursister havde fået den 
information, de havde brug for, i forhold til at kunne logge ind og installere 
programmet til onlinekurset. Stort set alle havde fået bogen enten tilsendt eller 
udleveret. Flere nævnte, at infomodulet havde været en god måde at forklare, 
hvordan kurset fungerede på, og hvad der skulle arbejdes på de forskellige dage. 
Enkelte havde dog tekniske problemer hermed (flest på de første to hold).

”Jeg fik mail fra Casper [fra KFS], og der stod alt muligt om kurset. Genopfriskning af, 
hvad hende fra kommunen havde sagt, og så havde jeg det på skrift. Det var brugbar 
information. Ingen problemer med at logge på, og jeg gennemgik infomodul. Det var 
godt med en lille præsentation – både det praktiske, og hvad der skulle foregå.” 
(Hold 3, kursist 1)

SPECIFIK FORM FOR ANGST

ELEKTRONISK KONTAKT

Figur 8
OVERORDNET 
OPLEVELSE MED 
ONLINEKURSET

Note: N=30. 
Kilde: COWI survey 
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4.3.3 DE INDIVIDUELLE AKTIVITETER
Hver uge modtog kursisterne materiale, som de skulle gennemgå inden næste 
Livedel. Her var det en kombination af information om et tema, introduktion af 
redskaber og øvelser, hvor kursisterne selv skulle indtaste svarene. Herunder er et 
skærmbillede af gennemgangen af Symptomcirklen som en del af de Individuelle 
aktiviteter (se screenshot herunder). 

Kursisternes oplevelse af de Individuelle aktiviteter fremgår af figur 9 herunder.
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Kilde: KFS

Oplevet udbytte Kursisternes oplevelse af de Individuelle aktiviteter fremgår af figur 9 herunder.

Figur 9 Vurdering af Individuelle aktiviteter

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Som det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, var der mange, som oplevede 
tekniske problemer med denne del af kurset. Det blev uddybet i interviewene, at 
det særligt var brugervenligheden, som ikke var optimal. F.eks. kunne man ikke 
springe frem og tilbage mellem elementerne, og i nogle tilfælde gik siden helt i 
stå. Der var dog forskel på kursisternes oplevelse, afhængig af hvilket af de fire 
hold, de deltog på. Nogle oplevede tekniske problemer med især de Individuelle 
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Som det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, var der mange, som oplevede 
tekniske problemer med denne del af kurset. Det blev uddybet i interviewene, at det 
særligt var brugervenligheden, som ikke var optimal. F.eks. kunne man ikke springe 
frem og tilbage mellem elementerne, og i nogle tilfælde gik siden helt i stå. Der var 
dog forskel på kursisternes oplevelse, afhængig af hvilket af de fire hold, de deltog 
på. Nogle oplevede tekniske problemer med især de Individuelle øvelser på Hold 1 
og et par fra hold 2, men derefter var der ikke problemer4. På trods af disse tekniske 
udfordringer var der dog meget få, som ikke gennemførte kurset, men nogle måtte 
springe de Individuelle aktiviteter over. 

UGENTLIGT TEMA

OPLEVET UDBYTTE

Kilde: KFS

Figur 9
VURDERING AF 
INDIVIDUELLE 
AKTIVITETER

Note: N=30. Hvis antal 
besvarelser er under fem, 
vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI surve

4 KFS lavede tekniske rettelser efter hold 1, som betød at der kun var enkelte og individuelle tilfælde af 
tekniske problemer efterfølgende. 
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”Jeg havde svært ved at åbne, og ellers blev jeg logget ud i forhold til Videns- og 
reflektionsdelen [senere kaldet Individuelle aktiviteter]. Jeg var tæt på at give op, men 
jeg vidste godt, at det var noget, jeg kunne lære, og det meste af det var godt- især 
fordi man selv kunne komme på banen. Så kunne man sende det af sted, men det 
blev ikke taget op på livesessionen, og det havde jeg håbet på.” (Hold 1, kursist 7)

”Aktiviteterne, man skulle gennemgå, var teknisk meget dårlige. Jeg oplevede flere 
gange, at jeg ikke kunne gennemføre dem, fordi de enten hoppede tilbage til start 
eller begyndte umotiveret på en helt anden aktivitet. Jeg kunne godt ønske, man 
kunne springe i en aktivitet, så man ikke skulle slavisk igennem det hele en gang til for 
at nå dertil, hvor man var kommet, da det crashede. Det var ofte ved indtastningen, 
det gik galt, og jeg mistede motivationen, når jeg havde brugt tid på at skrive noget 
ind, og det hele så bare var tabt, og jeg skulle begynde forfra.” 
(Spørgeskemasvar, Hold 2)

I spørgeskemabesvarelserne oplevede flere end 60%, at der var de funktioner, de 
havde brug for, for at kunne gennemføre de individuelle aktiviteter, at opsætningen 
var overskuelig og nem at finde rundt i samt at indholdet var relevant. Flere 
interviewpersoner nævnte, at emnerne var relevante, og at opbygningen var god. 
Hvis der var dele, som de ikke fandt relevante, så kunne de springe det over. Det var 
f.eks. ikke alle, som mente, det var relevant med et emne om misbrug og alkohol. 
Derudover var der nogle, som syntes, at emnerne kunne blive mere nuancerede. Det 
var blandt andet at udvide diskussionen af emnet om intimitet og kærlighed til også at 
omfatte singlers problematikker og emnet alkohol til også at omfatte problematikker, 
hvis man har en alkoholisk baggrund. 

VIDEOMATERIALE
Som del af Individuelle aktiviteter var der videoer med personer, som fortalte om deres 
egen situation, og hvordan de brugte redskaberne (rollemodeller). Her var det knap 
halvdelen af personerne, der besvarede spørgeskemaet, som angav, at personerne 
anvendt i videomaterialet var relevante og gav inspiration, og 37% har svaret ’hverken 
eller’. Dette kan forklares med udtalelserne i interviewene, hvor der var flere, som slet 
ikke havde set videoerne, enten fordi de syntes, det var forklaret fint uden, eller fordi 
de ikke kunne bruge så meget tid og opfattede videoerne som ekstra/supplerende 
materiale. 

Generelle bemærkninger til denne del af kurset var i interviewene, at flere så materialet 
som en form for forberedelse/lektier inden Livedelen, og at det var godt at have tid 
til at gennemgå det for sig selv, og når der var tid til det. Mange nævnte, at det var 
motiverende, at det, de gennemgik i de Individuelle aktiviteter, også blev taget op i 
Livedelen. På hold 4, som lå mandag aften, var der enkelte, som først fik gennemgået 
de Individuelle aktiviteter lige før Livedelen, og her var det ikke altid, at deres bidrag til 
øvelserne kom med og blev behandlet i Livedelen. Da materialet blev frigivet lige før 
weekenden, var det ikke alle, som kunne finde tid til at gennemgå det inden Livedelen 
(om mandagen).

”Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde fået materialet i løbet af ugen i stedet for 
op til en weekend, fordi jeg fik ikke tid i weekenderne til at kigge materialet igennem.” 
(Spørgeskemasvar, Hold 4)

4.3.4 LIVEDELEN
Hver uge var der på et bestemt tidspunkt en Livedel, hvor alle kursisterne skulle logge 
på og blev ført gennem et forløb med en instruktør. Her forklarede instruktøren det 
aktuelle tema, og i fællesskab gennemgik instruktør og kursister redskaberne til brug 
for dette tema. Det foregik enten ved en chatfunktion, som kursisterne kunne skrive 
i eller ved en afkrydsning, hvor kursisterne skulle angive deres mening enten ved at 
’række hånden op’ eller ved afstemning. Herunder er der et skærmbillede af, hvordan 
instruktøren gennemgår problemer som følge af angst og/eller depression som en del 
af Livedelen.

TEMAERNE

ROLLEMODELLER

LIVESESSIONERNE
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Kilde: KFS

Af figur 10 fremgår det, hvordan kursisterne oplevede Livedelen.
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Figur 10 Vurdering af Livedelen

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Som figuren viser, var der stor tilfredshed (80 %) med opsætningen i Livedelen,
og over halvdelen mente, at teknikken virkede som den skulle, hvilket også var 
interviewpersonernes opfattelse. Der var nogle, som mente, at der burde være 
chatfunktion under hele forløbet. Andre nævnte, at det var for meget at vente 
for længe på, at de andre kursister skrev i chatten. 

Chatfunktion Der var mange, som syntes, det fungerede godt med muligheden for at 'række 
hånden op' og 'stemme', og at det fungerede godt, at der var en video med in-
struktøren. Af figuren fremgår det, at ca. 50 % oplevede, at Livedelen gav rele-
vante redskaber, men 37 % skriver, at de hverken er enige eller uenige. I for-
hold til indholdet var knap halvdelen enige i, at det var relevant. Disse resultater 
kan ud fra interviewene forklares, idet oplevelsen af både redskaber og indhold
afhang meget af den enkeltes situation og forudsætninger. Som angivet tidligere 
i rapporten havde mange kursister haft symptomer længe og havde været i be-
handling herfor forskellige steder. Derfor var der også mange overlap i forhold til
deres eksisterende viden og den viden, de fik gennem kurset. Flere nævnte dog, 
at det var godt at få det genopfrisket. Der var også flere kursister, som kendte 
redskaberne i forvejen, f.eks. fra terapi. Redskaberne var for nogle mere anven-
delige end for andre, f.eks. var der nogle, som primært brugte handleplanen, og 
andre, som brugte åndedrætsøvelser og humørdagbogen.
Herunder er skærmbillede af, hvordan instruktøren gennemgår handleplaner 
med kursisterne som en del af Livesessionen.
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Som figuren viser, var der stor tilfredshed (80%) med opsætningen i Livedelen, 
og over halvdelen mente, at teknikken virkede som den skulle, hvilket også var 
interviewpersonernes opfattelse. Der var nogle, som mente, at der burde være 
chatfunktion under hele forløbet. Andre nævnte, at det var for meget at vente for 
længe på, at de andre kursister skrev i chatten. 

Der var mange, som syntes, det fungerede godt med muligheden for at ’række 
hånden op’ og ’stemme’, og at det fungerede godt, at der var en video med 
instruktøren. Af figuren fremgår det, at ca. 50% oplevede, at Livedelen gav relevante 
redskaber, men 37% skriver, at de hverken er enige eller uenige. I forhold til indholdet 
var knap halvdelen enige i, at det var relevant. Disse resultater kan ud fra interviewene 
forklares, idet oplevelsen af både redskaber og indhold afhang meget af den enkeltes 
situation og forudsætninger. Som angivet tidligere i rapporten havde mange kursister 
haft symptomer længe og havde været i behandling herfor forskellige steder. Derfor 
var der også mange overlap i forhold til deres eksisterende viden og den viden, de fik 
gennem kurset. Flere nævnte dog, at det var godt at få det genopfrisket. Der var også 
flere kursister, som kendte redskaberne i forvejen, f.eks. fra terapi. Redskaberne var 
for nogle mere anvendelige end for andre, f.eks. var der nogle, som primært brugte 
handleplanen, og andre, som brugte åndedrætsøvelser og humørdagbogen.

OPLEVELSE AF LIVEDEL

CHATFUNKTION

Figur 10
VURDERING AF 
LIVEDELEN

Note: N=30. Hvis antal 
besvarelser er under fem, 
vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey
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Kilde: KFS

Kilde: KFS

Herunder er skærmbillede af, hvordan instruktøren gennemgår handleplaner med 
kursisterne som en del af Livesessionen.

Herunder er et skærmbillede af, hvordan instruktøren gennemgår sin egen handleplan 
som en del af Livesessionen.

I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt, i hvilket tidsrum de helst ville deltage 
i Livedelen. Størstedelen af kursisterne svarede, at de helst ville deltage om 
formiddagen mellem kl. 9–12 (43%) eller om aftenen mellem kl. 17–20 (37%).

I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt, hvor mange gange de har deltaget i 
Livedelen. Svarene fordeler sig fra at have deltaget en gang til at have deltaget alle 
seks gange. Størstedelen af kursisterne angiver at have deltaget fem eller alle seks 
gange (70%). I spørgeskemaet blev kursisterne derefter spurgt, hvad årsagerne til 
ikke at have deltaget i en eller flere dele af Livedelen var. 

Af figur 11 fremgår det, at de hyppigste årsager skyldtes smerter, sygdom, familie, 
arbejde og problemer knyttet til tidspunktet for kurset. Derudover blev der angivet 
enkelte andre årsager, herunder høreproblemer, og at kurset ikke passede til givne 
situation. At årsagen var tekniske problemer var der kun meget få, som angav. KFS 
lavede tekniske rettelser efter hold 1, som betød, at der kun var enkelte og individuelle 
tilfælde af tekniske problemer efterfølgende (ifølge interviewundersøgelsen), og 
derfor kan spørgeskemabesvarelserne have været kursister, som deltog på et af de 
første hold.

HANDLEPLANER

DELTAGELSE I SESSIONER
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Figur 11
HVAD VAR ÅRSAGEN 
TIL, AT DU IKKE DELTOG 
I EN ELLER FLERE AF 
LIVEDELENE?

Note: N=18. Det har været 
muligt at angive flere svar. 
Nogle af svarkategorierne er 
lagt sammen for at opnå et 
højt nok antal besvarelser til 
at kunne rapportere på data 
i anonymiseret form. 
Kilde: COWI survey

Figur 12
VURDERING AF 
INSTRUKTØREN UNDER 
LIVEDELEN

Note: N=30. Hvis antal 
besvarelser er under fem, 
vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Der var variation i kursisternes oplevelse af Livedelenes varighed og indhold. De fleste 
syntes, det passede godt med en time. Nogle syntes derimod, at der var for meget 
indhold til at kunne passe ind i en time, og derfor var der forslag om enten at forlænge 
sessionerne lidt eller sætte flere sessioner ind, så kurset blev længere. At indholdet 
var for stort var primært, fordi der skulle være tid til at skrive i chatten, når temaer blev 
taget op. 

”Jeg synes en time var for lidt til at gennemgå alle emnerne! Der gik meget tid, 
med at instruktøren læste vores svar op, og derfor blev meget af timen gentagelse. 
Derudover kunne jeg nok godt have brugt nogle flere uger til at blive helt dus med 
de teknikker, vi har lært! Men jeg har helt sikkert fået en god baggrund for at kunne 
arbejde med mine symptomer og vil arbejde videre på et livehold [fysisk kursus].” 
(Spørgeskemasvar, Hold 1)

INSTRUKTØRERNE
Af figur 12 fremgår det, hvordan spørgeskemadeltagerne vurderede instruktørerne på 
onlinekurset. 
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interviewundersøgelsen), og derfor kan spørgeskemabesvarelserne have været 
kursister, som deltog på et af de første hold.

Figur 11 Hvad var årsagen til, at du ikke deltog i en eller flere af Livedelene?

Note: N=18. Det har været muligt at angive flere svar. Nogle af svarkategorierne er lagt sammen for at opnå et højt nok antal be-
svarelser til at kunne rapportere på data i anonymiseret form.
Kilde: COWI survey

Varighed Der var variation i kursisternes oplevelse af Livedelenes varighed og indhold. De 
fleste syntes, det passede godt med en time. Nogle syntes derimod, at der var 
for meget indhold til at kunne passe ind i en time, og derfor var der forslag om 
enten at forlænge sessionerne lidt eller sætte flere sessioner ind, så kurset blev 
længere. At indholdet var for stort var primært, fordi der skulle være tid til at 
skrive i chatten, når temaer blev taget op. 

'Jeg synes en time var for lidt til at gennemgå alle emnerne! Der gik meget tid,
med at instruktøren læste vores svar op, og derfor blev meget af timen gentagelse. 
Derudover kunne jeg nok godt have brugt nogle flere uger til at blive helt dus med 
de teknikker, vi har lært! Men jeg har helt sikkert fået en god baggrund for at 
kunne arbejde med mine symptomer og vil arbejde videre på et livehold [fysisk 
kursus].' (Spørgeskemasvar, Hold 1) 

Instruktørerne

Af figur 12 fremgår det, hvordan spørgeskemadeltagerne vurderede instruktø-
rerne på onlinekurset. 
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Figur 12 Vurdering af instruktøren under Livedelen

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Instruktøren Som det fremgår af spørgeskemaet, mente stort set alle kursisterne, at instruk-
tøren var dygtig og velforberedt, hvilket også fremgik af interviewundersøgel-
sen. Her forklarede kursisterne, at instruktøren f.eks. altid havde forberedt et 
eksempel eller et spørgsmål, som de kunne diskutere i fællesskab, hvis ikke an-
dre bød ind med noget. Derudover var der flere interviewpersoner, som nævnte, 
at det var godt, at instruktøren havde 'brugererfaring' og brugte sig selv som 
eksempel.

'Det var rart, at instruktøren vidste, hvordan det er at have angst eller depression,
og at han forstod min situation. Jeg har prøvet at tale med så mange andre, f.eks.
pårørende og kommuner og jobcentre, og de kigger bare mærkeligt på mig og un-
drer sig over, hvordan det kan være så svært. På kurset kunne jeg mærke, at jeg 
blev mødt og forstået – alle var i samme niveau, på samme højde, og der var ikke 
nogen, som kiggede ned på nogen.' (Hold 1, kursist 1)

'Underviserne var HELT fantastiske. Jeg var skeptisk over, det ikke var sundheds-
fagligt personale. Det er gjort helt til skamme. De var dybt professionelle til at 
tackle og håndtere spørgsmål. Er glad for, jeg tilmeldte mig.' (Spørgeskemasvar, 
hold 4)

Nogle af interviewpersonerne oplevede, at instruktøren havde for meget fokus 
på diskussion af handleplaner og ikke nok fokus på, hvad der blev skrevet i 
chatten. Andre oplevede, at der manglede dynamik, fordi det kun var instruktø-
ren, som talte, og kursisterne kun var med på chat. Det kunne for flere blive lidt 
trægt, fordi alle måtte sidde og vente på, at de øvrige kursister fik skrevet fær-
digt. Enkelte mente, at instruktøren var for blød og kunne skære mere igennem 
i forhold til at holde tidsplanen, fordi der ikke altid var tid til at komme rundt om 
hele temaet. Her følte nogle sig snydt, fordi de havde glædet sig til at få taget et 
bestemt emne op, efter de havde gennemgået det i de Individuelle aktiviteter,
men så nåede de det ikke på grund af tidsmangel.
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Som det fremgår af spørgeskemaet, mente stort set alle kursisterne, at instruktøren 
var dygtig og velforberedt, hvilket også fremgik af interviewundersøgelsen. Her 
forklarede kursisterne, at instruktøren f.eks. altid havde forberedt et eksempel eller 
et spørgsmål, som de kunne diskutere i fællesskab, hvis ikke andre bød ind med 
noget. Derudover var der flere interviewpersoner, som nævnte, at det var godt, at 
instruktøren havde ’brugererfaring’ og brugte sig selv som eksempel.

”Det var rart, at instruktøren vidste, hvordan det er at have angst eller depression, 
og at han forstod min situation. Jeg har prøvet at tale med så mange andre, f.eks. 
pårørende og kommuner og jobcentre, og de kigger bare mærkeligt på mig og 
undrer sig over, hvordan det kan være så svært. På kurset kunne jeg mærke, at jeg 
blev mødt og forstået – alle var i samme niveau, på samme højde, og der var ikke 
nogen, som kiggede ned på nogen.” (Hold 1, kursist 1)

”Underviserne var HELT fantastiske. Jeg var skeptisk over, det ikke var 
sundhedsfagligt personale. Det er gjort helt til skamme. De var dybt professionelle 
til at tackle og håndtere spørgsmål. Er glad for, jeg tilmeldte mig.” 
(Spørgeskemasvar, hold 4)

Nogle af interviewpersonerne oplevede, at instruktøren havde for meget fokus på 
diskussion af handleplaner og ikke nok fokus på, hvad der blev skrevet i chatten. 
Andre oplevede, at der manglede dynamik, fordi det kun var instruktøren, som talte, 
og kursisterne kun var med på chat. Det kunne for flere blive lidt trægt, fordi alle 
måtte sidde og vente på, at de øvrige kursister fik skrevet færdigt. Enkelte mente, 
at instruktøren var for blød og kunne skære mere igennem i forhold til at holde 
tidsplanen, fordi der ikke altid var tid til at komme rundt om hele temaet. Her følte 
nogle sig snydt, fordi de havde glædet sig til at få taget et bestemt emne op, efter 
de havde gennemgået det i de Individuelle aktiviteter, men så nåede de det ikke på 
grund af tidsmangel.

Der var flere interviewpersoner, som forklarede, hvordan instruktøren var empatisk og 
fik dem til at føle sig set og forstået. Det var f.eks. i den måde, instruktøren spurgte 
ind på og styrede chatten, så det meget individuelle blev gjort generelt og relevant for 
alle. Alternativt, at det kunne blive taget op et andet sted, f.eks. i Facebookgruppen 
eller en anden session. Det kunne være, hvis en person havde lært en speciel teknik, 
som kun var relevant for nogle få, eller hvis en skrev i chatten, at ’du skal gøre…’. Så 
sagde instruktøren, at han forstod godt, hvad personen mente, men at det ikke var 
sikkert, at alle kunne eller skulle gøre, som han/hun gør, men at det var et råd. På den 
måde nævnte flere, at han var god til at glatte ud og skabe samhørighed. 

”Instruktøren var god til at sige ’Hvad gør vi, hvis vi har svært ved at sove, og der 
kommer tankemylder – jeg gør…’. Det synes jeg var en god måde at bruge sig 
selv på, og det gør, at andre også kan byde ind og fortælle, hvad de gør, og man 
udveksler tips og ideer til, hvad man kan gøre – inspiration.” (Hold 2, kursist 3)

”Det var meget professionelt, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at det ville være 
så godt, når det var ikkesundhedsfagligt personale (psykologer, psykiatere eller 
læger). Jeg troede, jeg ville få mindre respekt for det, men det var lige omvendt. Jeg 
fik meget mere respekt, fordi han var rigtig godt oplært i stoffet. Han gik ikke i stå 
nogensinde, der var hele tiden professionelle svar klar. Det var jeg meget imponeret 
over.” (Hold 4, kursist 2)

Oplevelse af sammenhængen mellem Livedelen og de Individuelle aktiviteter var, 
at det fungerede godt for stort set alle interviewpersonerne, og stort set alle havde 
gennemgået begge dele.

Herunder er et skærmbillede af kursets ’værktøjskasse’, som er et gennemgående 
billede, der bruges både i de Individuelle aktiviteter og i Livedelen, og som kursisterne 
efter hvert modul skal afprøve i praksis.

INSTRUKTØREN

FÆLLES DISKUSSION
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Kilde: KFS

INDFRIET 

FORVENTNINGER

FACEBOOKGRUPPE

4.3.5 NETVÆRKSDELEN
Til hvert hold oprettede KFS en lukket Facebookgruppe, som kursisterne frivilligt 
kunne tilmelde sig. 

I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt, om de deltog i Facebookgruppen. Her 
svarede en tredjedel af kursisterne (33%), at de var med i Facebookgruppen. Blandt 
disse har 60% angivet, at de har været glade for at være med i Facebookgruppen. 
Kursisterne havde desuden mulighed for at uddybe deres erfaring med Facebookgruppen, 
og flere af dem angiver, at der ikke har været nok aktivitet i gruppen til at kunne 
skabe et netværk.

I forlængelse af ovenstående spørgsmål blev de kursister, der havde svaret ’nej’ til at 
have været med i Facebookgruppen, bedt om at angive, hvad årsagen eller årsagerne 
var til, at de ikke deltog i netværksdelen. Halvdelen af respondenterne (50%) angav, 
at det skyldes et ønske om at forblive anonym. 50% angav ligeledes, at det skyldes, 
at de ikke har en Facebookprofil eller ikke er interesserede i at indgå i et netværk 
med deres medkursister. Af andre årsager til ikke at indgå i netværksdelen nævner 
kursisterne blandt andet, at det skyldes den manglende aktivitet i Facebookgruppen 
og en tilbageholdenhed i forhold til at indgå i et virtuelt netværk uden at have mødt de 
andre ansigt til ansigt. 

4.4 KURSISTERNES OVERORDNEDE OPLEVELSE AF KURSET
I dette afsnit har vi ved hjælp af spørgeskemabesvarelser og interviews med kursister 
beskrevet deres oplevelse af at deltage i onlinekurset, om de fik indfriet deres 
forventninger, og om de oplevede, at kurset kunne bruges til at håndtere deres 
symptomer og forbedre deres situation. Dette suppleres med interviewudtalelser fra 
instruktørerne og koordinatorerne i kommunerne. 

I det elektroniske spørgeskema blev kursisterne spurgt, hvor tilfredse de samlet 
set har været med kurset. Størstedelen af kursisterne (67%) svarede, at de 
enten var tilfredse eller meget tilfredse med kurset. Det var stort set det samme i 
interviewundersøgelsen, og flere fortalte, at de var blevet positivt overraskede over 
kurset, og at det var bedre, end de havde forventet. 

”Overraskende god oplevelse af kurset. Det hjalp mig rigtig meget, og jeg havde 
en følelse af, at hver gang jeg havde været til Livedelen, så havde jeg det rigtigt 
godt bagefter. Jeg synes, det var virkeligt, virkeligt godt. Man havde mulighed for 
at komme med sine egne problemstillinger og få hjælp fra instruktøren og de andre 
kursister. Indholdet var relevant for mig, og det var nemt at gå til. Det tekniske 
fungerede overordnet godt. Der var lidt knas, men i betragtning af, at det var første 
gang, så fungerede det rigtigt godt.” (Hold 1, kursist 4)
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Af figur 13 fremgår det, hvordan kursisterne overordnet set oplevede kurset. 

Figur 13
OVERORDNET 
OPLEVELSE MED 
ONLINEKURSET

Note: N=30. Hvis antal 
besvarelser er under fem, 
vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Som det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, mente over 60%, at kombinationen 
af aktiviteter var tilpas. Over 90% mente, at kursets indhold var formidlet på en 
pædagogisk og forståelig måde, og at kursusbogen var et godt supplement til kurset. 
Der var 20%, som ikke mente, det havde været tiden og kræfterne værd at deltage 
i kurset. Dette blev i interviewundersøgelsen forklaret ved, at nogle af deltagere ikke 
mente, at de passede ind i målgruppen - enten fordi deres situation var så speciel 
(en specifik form for angst såsom transportangst), eller fordi de ikke var 'dårlige' nok. 
Nogle havde værktøjer/teknikker, de brugte allerede og mente ikke, de havde lært 
noget nyt. Andre, som netop havde været i behandling og troede, de kendte til alt 
inden for feltet, blev overraskede over, at de alligevel kunne lære noget nyt. 

”Jeg blev meget positivt overrasket over, hvad kurset kunne – forskningsmæssigt er 
man kommet langt på de sidste ti år. Noget, som var nyt, var i forhold til eksponering. 
Her var der rådgivning i forhold til handleplanen, hvor man skulle angive, hvor 
sikker man var på at gøre noget og eksponere sig selv. Her var det meget mere 
håndgribeligt, fordi hvis man lå under 7 (på en skala fra 1–10), så skulle man justere 
det. Det giver en mere tryghed, at man ikke eksponerer sig selv, mere end hvad man 
kan klare, så man ikke fejler eller bliver udsat for angst, som kan sætte en tilbage.” 
(Hold 1, kursist 3)

”Symptomcirklen var måske ikke ny, men det var godt. Jeg troede, jeg kendte min 
symptomcirkel, men blev overrasket over, at det var muligt at dele det op og finde ud 
af, hvor man kunne sætte ind. Et er angstsymptomer, men også andre årsager, f.eks. 
negative tanker, som ikke er direkte koblet til angsten, så hvis man kan stoppe dem, 
så kan man måske undgå at få angst.” (Hold 1, kursist 3)

Enkelte kursister havde taget et af de andre LÆR AT TACKLE-kurser, og de fortalte, 
at der var for mange overlap, og metoderne var de samme. 

Der var også en del kursister, som oplevede, at de manglede den sociale kontakt til 
de andre på holdet. 

INDHOLD OG FORM
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Figur 13 Overordnet oplevelse med onlinekurset

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

indhold og form Som det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, mente over 60 %, at kombinati-
onen af aktiviteter var tilpas. Over 90 % mente, at kursets indhold var formidlet 
på en pædagogisk og forståelig måde, og at kursusbogen var et godt supple-
ment til kurset. Der var 20 %, som ikke mente, det havde været tiden og kræf-
terne værd at deltage i kurset. Dette blev i interviewundersøgelsen forklaret 
ved, at nogle af deltagere ikke mente, at de passede ind i målgruppen - enten 
fordi deres situation var så speciel (en specifik form for angst såsom transport-
angst), eller fordi de ikke var 'dårlige' nok. Nogle havde værktøjer/teknikker, de 
brugte allerede og mente ikke, de havde lært noget nyt. Andre, som netop 
havde været i behandling og troede, de kendte til alt inden for feltet, blev over-
raskede over, at de alligevel kunne lære noget nyt. 

'Jeg blev meget positivt overrasket over, hvad kurset kunne – forskningsmæssigt 
er man kommet langt på de sidste ti år. Noget, som var nyt, var i forhold til ekspo-
nering. Her var der rådgivning i forhold til handleplanen, hvor man skulle angive, 
hvor sikker man var på at gøre noget og eksponere sig selv. Her var det meget 
mere håndgribeligt, fordi hvis man lå under 7 (på en skala fra 1-10), så skulle man 
justere det. Det giver en mere tryghed, at man ikke eksponerer sig selv, mere end 
hvad man kan klare, så man ikke fejler eller bliver udsat for angst, som kan sætte 
en tilbage.' (Hold 1, kursist 3)

'Symptomcirklen var måske ikke ny, men det var godt. Jeg troede, jeg kendte min 
symptomcirkel, men blev overrasket over, at det var muligt at dele det op og finde 
ud af, hvor man kunne sætte ind. Et er angstsymptomer, men også andre årsager,
f.eks. negative tanker, som ikke er direkte koblet til angsten, så hvis man kan 
stoppe dem, så kan man måske undgå at få angst.' (Hold 1, kursist 3)

Enkelte kursister havde taget et af de andre LÆR AT TACKLE-kurser, og de for-
talte, at der var for mange overlap, og metoderne var de samme. 

Der var også en del kursister, som oplevede, at de manglede den sociale kon-
takt til de andre på holdet. 
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4.5 KURSISTERNES OPLEVELSE AF KURSETS VIRKNING 
Af figur 14 fremgår det, hvordan deltagerne i spørgeskemaet oplevede kurset og 
udbyttet af de forskellige teknikker/redskaber. 

VIRKNING AF 
REDSKABER

Figur 14
UDBYTTE AF KURSETS 
REDSKABER OG 
TEKNIKKER

Note: N=30. Hvis antal 
besvarelser er under fem, 
vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Over 60% af kursisterne i spørgeskemabesvarelserne oplever, at kurset har hjulpet 
dem i forhold til at være opmærksomme på triggere, at anvende kognitive teknikker 
og at arbejde med problemløsning. Omkring halvdelen er hverken enig eller uenig i, 
at de er blevet bedre til at sætte mål og træffe beslutninger. Af interviewbesvarelserne 
kan en begrundelse være, at det var meget forskelligt, hvilke problemstillinger og 
udfordringer de hver især havde, og derfor svarer de hverkeneller.

Mange af interviewpersonerne har været glade for at lære redskaberne at kende, 
og enten bruger de allerede redskaberne i hverdagen, eller også vil de gerne 
begynde på det efter afslutningen af kurset. Det gælder især handleplanerne, 
problemløsningsmodellen, symptomcirklen og åndedrætsøvelserne. Der var 
dog enkelte, som nævnte, at det ville være godt at have øvelserne som pdf eller 
i papirform. 

”Jeg tror, det kunne være en idé at lave pdf-filer med de skemaer, vi skal bruge fra 
kursusbogen, og evt. linke til dem i den mail, I sender ud hver mandag, så kursisterne 
har mulighed for at udskrive dem. Det virker som en lille og ubetydelig ting, men det 
kan godt virke fuldstændigt uoverskueligt at skulle skrive et skema af i hånden, hver 
gang det skal bruges. Og jeg ved ikke, hvor mange der har en scanner/kopimaskine 
til rådighed.” (Spørgeskemasvar, Hold 1)
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4.5 Kursisternes oplevelse af kursets virkning 
Virkning af redskaber Af figur 14 fremgår det, hvordan deltagerne i spørgeskemaet oplevede kurset og 

udbyttet af de forskellige teknikker/redskaber. 

Figur 14 Udbytte af kursets redskaber og teknikker

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Over 60 % af kursisterne i spørgeskemabesvarelserne oplever, at kurset har 
hjulpet dem i forhold til at være opmærksomme på triggere, at anvende kogni-
tive teknikker og at arbejde med problemløsning. Omkring halvdelen er hverken 
enig eller uenig i, at de er blevet bedre til at sætte mål og træffe beslutninger. 
Af interviewbesvarelserne kan en begrundelse være, at det var meget forskel-
ligt, hvilke problemstillinger og udfordringer de hver især havde, og derfor sva-
rer de hverken-eller.

Mange af interviewpersonerne har været glade for at lære redskaberne at 
kende, og enten bruger de allerede redskaberne i hverdagen, eller også vil de 
gerne begynde på det efter afslutningen af kurset. Det gælder især handlepla-
nerne, problemløsningsmodellen, symptomcirklen og åndedrætsøvelserne. Der 
var dog enkelte, som nævnte, at det ville være godt at have øvelserne som pdf 
eller i papirform. 

'Jeg tror, det kunne være en idé at lave pdf-filer med de skemaer, vi skal bruge fra 
kursusbogen, og evt. linke til dem i den mail, I sender ud hver mandag, så kursi-
sterne har mulighed for at udskrive dem. Det virker som en lille og ubetydelig ting, 
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Af figur 15 fremgår det, hvordan spørgeskemadeltagerne vurderede, hvad de havde 
fået ud af kurset.

Figur 15
UDBYTTE AF KURSET

Note: N=30. 
Hvis antal besvarelser er 
under fem, vises de ikke i 
figuren.
Kilde: COWI survey

UDBYTTE

Halvdelen af kursisterne i spørgeskemabesvarelserne oplever, at kurset har hjulpet 
dem i forhold til at planlægge en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald og at 
kunne håndtere symptomer. Over halvdelen er hverken enig eller uenig i, at de 
er blevet bedre til at kommunikere med henholdsvis venner/familie og social- og 
sundhedsprofessionelle og bevæge sig mere. 

I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt, om kurset var, som de forventede på 
baggrund af den information, som de havde fået af koordinatoren inden kursets 
start. Størstedelen af kursisterne (72%) svarede, at kurset var, som de forventede. 
De resterende (28%) kursister svarede enten, at kurset ikke var som forventet eller 
'ved ikke/ønsker ikke at svare'. Disse kursister blev derefter bedt om at angive, hvad 
der var anderledes ved kurset, i forhold til hvad de havde forventet. Her blev der 
blandt andet angivet, at de oplevede ikke at være i målgruppen eller oplevede andre 
misforståelser med koordinatoren. Dette blev bekræftet i interviewbesvarelserne, 
og en begrundelse var, at det var meget forskelligt, hvilke problemstillinger og 
udfordringer de hver især havde. 

I interviewene var kursisterne meget positive over kurset og værktøjerne, og nogle ville 
gerne have haft, det varede længere (flere sessioner), eller at der var mulighed for at 
fortsætte med at kunne tilgå modulerne online. 

”Rigtig godt og brugbart kursus, gode redskaber/værktøjer. Meget ærgerligt, at vi 
ikke har fortsat adgang til de onlinemoduler, vi har været igennem, da der er rigtig 
mange gode ting, der ikke står i bogen. F.eks. hele værktøjskassen. Jeg har taget 
skærmbilleder for at kunne huske det og have det videre fremover til at slå op i.” 
(Spørgeskemasvar, Hold 2)
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men det kan godt virke fuldstændigt uoverskueligt at skulle skrive et skema af i 
hånden, hver gang det skal bruges. Og jeg ved ikke, hvor mange der har en scan-
ner/kopimaskine til rådighed.' (Spørgeskemasvar, Hold 1)

Udbytte Af figur 15 fremgår det, hvordan spørgeskemadeltagerne vurderede, hvad de 
havde fået ud af kurset.

Figur 15 Udbytte af kurset

Note: N=30. Hvis antal besvarelser er under fem, vises de ikke i figuren.
Kilde: COWI survey

Halvdelen af kursisterne i spørgeskemabesvarelserne oplever, at kurset har hjul-
pet dem i forhold til at planlægge en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald og at 
kunne håndtere symptomer. Over halvdelen er hverken enig eller uenig i, at de 
er blevet bedre til at kommunikere med henholdsvis venner/familie og social- og 
sundhedsprofessionelle og bevæge sig mere. 

I spørgeskemaet blev kursisterne spurgt, om kurset var, som de forventede på 
baggrund af den information, som de havde fået af koordinatoren inden kursets 
start. Størstedelen af kursisterne (72 %) svarede, at kurset var, som de forven-
tede. De resterende (28 %) kursister svarede enten, at kurset ikke var som for-
ventet eller 'ved ikke/ønsker ikke at svare'. Disse kursister blev derefter bedt 
om at angive, hvad der var anderledes ved kurset, i forhold til hvad de havde 
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”Super godt kursus og meget behagelig instruktør. Har allerede anbefalet det til 
en, jeg tilfældigvis kom til at snakke med om emnet. Alle med angst burde have de 
informationer og værktøjer, som kurset indeholder.” (Spørgeskemasvar, Hold 1)

ONLINE VERSUS FYSISK KURSUS
Andre har været glade for at kunne starte stille op med et onlinekursus, hvor de ikke 
skulle møde fysisk op og deltage ansigt til ansigt med de andre kursister. De har 
efterfølgende fået mod på at deltage på det fysiske kursus, efter de har været på 
onlinekurset. Det gælder også flere af dem, som oprindeligt havde valgt onlinekurset 
på grund af social angst. Andre kursister mener, de har fået det ud af kurset, de skulle 
bruge og har ikke brug for et yderligere fysisk kursus. 

”Jeg tænkte online – hvor godt kan det være? Det er nok noget hulter til bulter. 
Jeg havde en forhåbning om, at jeg ville få redskaber ud af det, noget af det, jeg 
manglede – hvad gør man i en situation. Efterfølgende var det ligeså godt, som hvis 
det havde været et fysisk kursus.” (Hold 1, kursist 5)

”Det har været en god undervisningsmåde. Dog har jeg personligt savnet 'kontakt' 
med de andre kursister, men jeg deltager gerne på et webinar på et andet tidspunkt.” 
(Spørgeskemasvar, Hold 4)

Andre interviewpersoner fortæller, at de gerne vil deltage på det fysiske kursus, og 
de mener, at de nok ville få mere ud af et fysisk kursus, primært fordi de savnede 
kontakten til de andre kursister. 

”På trods af social angst tror jeg, at jeg ville få mere ud af et kursus med fysisk 
samling, da man nemmere og hurtigere kan byde ind og ikke skal sidde og vente 
unødigt længe på, at folk skal skrive færdigt.” (Spørgeskemasvar, Hold 2)

”Jeg vil foretrække et fysisk kursus, da man kan få nuancerne med. En bedre 
sparring.” (Spørgeskemasvar, hold 2)

4.6 OPFØLGNING UNDERVEJS OG EFTERSAMTALE MED 
KOORDINATOREN FRA KOMMUNEN

Flere af kommunerne nævner, at onlinekurset gør det svært for koordinator at følge 
borgeren undervejs i kurset. En kommune beskriver, at når koordinator går ind 
og tilmelder en borger, så sker der ikke mere fra deres side. En anden kommune 
beskriver, at det er en udfordring ikke at se borgerne (undervejs i kurset), fordi 
man derved ikke kan observere dem, hvilket de ellers kan på de fysiske kurser. 
En tredje kommune beskriver, at de blot får en mail fra KFS om, at en kursist har 
afsluttet og gennemført kurset. Samtidig beskriver kommunerne dog også, at de 
med forsamtalen og ofte lang korrespondance inden kurset har fået et godt indtryk 
af borgeren og derfor ikke behøver mere information om kursisterne. En kommune 
beskriver, at når de alligevel skal tilbyde eftersamtaler, så får de den nødvendige 
information om eventuel udeblivelse mv. En anden kommune ønsker dog denne 
information mere tænkt ind fra starten af kurset.

”På onlinekurset tænker jeg, at der kan sidde nogen på den anden side af skærmen, 
som ikke har det godt, men vi [KFS og koordinatoren] har en aftale om, at hvis der er 
kursister, som ikke logger på et par gange, så får vi koordinatorer besked, og så kan 
jeg arbejde videre med borgeren. Det kunne også være noget, som blev skrevet ind i 
forsamtalen, og som man på forkant får talt om, hvis borgeren får det skidt undervejs 
eller ikke deltager – hvad vil de så gerne have, vi gør.” (Koordinator i kommune)

MOD PÅ FYSISK KURSUS

KONTAKT



EVALUERING AF PILOTAFPRØVNINGEN AF LÆR 
AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION – ONLINE 33 

EFTERSAMTALETil eftersamtalerne snakker koordinator og borger om kurset, hvad borger har fået 
med, og hvad de har af tanker. Flere kommuner nævner, at borgerne fortæller om 
nogle konkrete redskaber, de har fået med fra kurset – f.eks. handleplanen. Desuden 
nævner flere kommuner, at det, de hører borgerne få ud af kurset, er at opleve 
ikke at være alene, og at der er håb om, at de kan komme ud på den anden side. 
Eftersamtalen skal desuden afklare, om borgerne har lyst til at deltage i et fysisk 
kursus, eller om de vil på et andet tilbud, f.eks. motionstilbud, psykolog mv.

I den forbindelse nævner kommunerne, at de får meget ud af eftersamtalerne med 
borgerne - også mere end de får ud af opfølgningsmøderne i forbindelse med de 
fysiske kurser, som er for alle deltagere. De oplever således, at eftersamtalerne 
fungerer godt, ved at koordinator får en mere personlig tilbagemelding, fordi 
samtalerne foregår på et individuelt niveau. En kommune nævner, at det kan 
skyldes, at de har deres fokus 100 % på den enkelte borger og ikke også på alle de 
andre i rummet (som til opfølgningsmøderne). Nogle kommuner efterspørger bedre 
redskaber/vejledning til eftersamtalen, så de bedre kan spørge ind til borgernes 
tanker og eventuelle problemer efter kurset og samtidig også kan hjælpe dem videre 
ud fra de redskaber, de har fået på kurset. Konkret efterspørges en spørgeguide til 
eftersamtalen, så det bliver mere udviklende og understøttende at bringe borgerne 
videre i deres forløb. I den forbindelse nævner en kommune, at der også kan tænkes 
over andre redskaber til koordinatorens arbejde med opfølgning undervejs.

”Nogle gange er der udfordrende kursister, som vi har brug for at få sparring med. 
Det kunne være interessant, eventuelt på uddannelsen af instruktører, at have rollespil 
i forhold til, hvordan man skal håndtere forskellige typer kursister.” 
(Koordinator i kommune)

4.6.1 MARKEDSFØRING, REKRUTTERING OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
AF KOMMUNER OG MED KFS
Flere kommunale koordinatorer beskriver, at de samarbejder med andre kommuner 
om onlinekurset. Kommunerne beskriver, at de samarbejder på tværs af kommuner, 
hvis en borger hører til i en anden kommune. Kommunerne tager også borgere ind på 
kurset fra andre kommuner, hvis den pågældende kommune ikke selv tilbyder kurset. 
Enkelte kommuner beskriver, at de endnu ikke samarbejder med andre kommuner, 
men at de overvejer det. 

En kommune beskriver et tæt samarbejde med andre kommuner, hvor de blandt 
andet deler instruktører imellem sig.

”Vi mødes fast to gange om året koordinatorerne imellem i regionen og deler lidt om 
kursister og instruktører. Det kom sig af, at regionen tidligere havde holdt temadag for 
instruktører og koordinatorer i hele regionen, men det stoppede, fordi de ikke mente, 
det var deres opgave. Nu har vi ikke ressourcer til at holde temadag for instruktører, 
så derfor mødes koordinatorerne.” (Koordinator i kommune)

Flere kommuner beskriver, at de oplever samarbejdet med KFS som godt. De 
kommunale koordinatorer oplever blandt andet, at KFS er hurtig til at svare tilbage, 
og at de oplever altid at blive taget alvorligt. Desuden oplever de, at ingen problemer 
er for store eller små til, at de kan få den nødvendige hjælp, og at de får brugbar 
information og sparring. Derudover beskriver koordinatorerne, at tilmeldingen af 
borgere til onlinekurset gennem platformen NemTilmeld fungerer godt.

Kommunerne beskriver, at de fremover gerne vil udbrede kendskabet til onlinekurset 
mere, for at flere deltager på kurset. Kommunerne nævner, at det blandt andet kan 
ske ved at komme mere i snak med socialpsykiatrien og psyk-info og ved at formidle 
information på Facebook. Desuden skal kendskabet til kurset udbredes til andre dele 
af kommunerne, og der skal være sparring mellem de kommunale koordinatorer, hvor 
onlinekurset tænkes ind.

SAMARBEJDE
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4.7 OPSAMLING
I dette afsnit samler vi op på rapportens resultater og besvarer 
evalueringsspørgsmålene. 

1. Hvordan og i hvilke tilfælde imødekommer onlinekurset målgruppens 
behov? Hvilke fordele og ulemper er der ved, at det er et onlinekursus?
Helt generelt imødekommer onlinekurset nogle af de behov, som mange borgere 
med angst og depression oplever. Det er f.eks. udfordringerne ved at møde op 
fysisk et sted og skulle transportere sig derhen og mødet med andre mennesker. 
Fordelen ved onlinekurset er derfor, at kursisterne oplever en tryghed i, at de på 
kurset har mulighed for at være anonyme over for deres medkursister. Det kan for 
flere, bl.a. nogle af dem med social angst, have stor betydning, fordi de så ikke 
behøver bruge energi på at være til stede, men kan fokusere på selve indholdet og 
at tilegne sig værktøjerne. 

Der er også en gruppe, som enten af sygdomsmæssige eller praktiske årsager, 
f.eks. lang transporttid eller arbejde, ikke kan deltage i et fysisk kursus. Her er 
fordelen ved onlinekurset, at kurset er fleksibelt med hensyn til tidspunkt for 
udførelse og kan foregå fra borgernes eget hjem, når det passer dem bedst.

Ulemperne ved onlinekurset er, at kursisterne ikke oplever samme sociale dynamik, 
som hvis de sad over for hinanden. Det kan for nogle af dem, som har social 
angst, være en ulempe, da det kunne være et trygt sted at træne håndteringen af 
de angstfulde situationer, fordi de er sammen med andre i samme situation. For 
både dem, som har og ikke har social angst, kan onlinekurset være en ulempe for 
den sociale dynamik, fordi de ikke får kropssproget fra de øvrige kursister, og der 
ikke er mulighed for en uformel dialog på samme måde, når det foregår over chat. 

2. Hvilke udfordringer og barrierer har kommunerne mødt i forhold til at 
rekruttere borgerne (om nogen)?
Rekrutteringen af kursister foregår p.t. primært gennem kommunernes forskellige 
enheder og aktører, f.eks. gennem jobcentre. KFS har udviklet en guide til 
rekruttering til onlinekurset, som flere af koordinatorerne brugte, men da kurset 
stadig er nyt, har kommunerne ikke fået implementeret alle strategierne. 

Udfordringerne ved rekrutteringen har været, at nogle kommuner ikke har 
ressourcer til dels at udbrede kendskabet til kurset, dels at afholde flere 
for- og eftersamtaler, da de ofte har venteliste til LÆR AT TACKLE-kurserne. 
Koordinatorens udbredelse af kurset sker her primært, når borgere eller andre 
kommunale aktører selv henvender sig med henblik på at deltage i et fysisk kursus, 
og her kan koordinatoren så fortælle om muligheden for at deltage i onlinekurset. 

3. Hvordan opleves kursets indhold, brugervenlighed og funktionalitet? 
Kursets indhold opleves af de fleste kursister som meget relevant, dog afhængigt 
af den enkelte kursists forudsætninger og tidligere erfaring. Mange kursister 
har gennem flere år været i behandling, og flere kender til kursets teknikker og 
redskaber. Her er der forskel på, om det opleves som godt at få dem genopfrisket 
eller overflødigt. Derudover er det forskelligt, hvilket indhold de enkelte kursister har 
mest behov for viden og redskaber til. For de kursister, som har meget specifikke 
former for angst (bl.a. transport- eller sygdoms-/dødsangst), kan nogle have svært 
ved at se relevansen af de mere generelle tilgange til de udfordrende situationer. 
Stort set alle kursister mente, at kursets indhold blev formidlet på en pædagogisk 
og forståelig måde, og størstedelen mente, at kombinationen af de forskellige 
delelementer i kurset var tilpas. De Individuelle aktiviteter blev af mange kursister 
oplevet som en form for forberedelse/lektier inden Livedelen, og at det var godt at 
have tid til at gennemgå det for sig selv, og når der var tid til det. Mange nævnte, 
at det var motiverende, at det, de gennemgik i de Individuelle aktiviteter, også blev 
taget op i Livedelen. I Livedelen mente stort set alle kursisterne, at instruktøren var 
dygtig og velforberedt, og at det var godt, at instruktøren havde 'brugererfaring' og 
brugte sig selv som eksempel.

MÅLGRUPPEN

UDBREDELSE AF KURSET

INDHOLD OG FORM
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I forhold til brugervenlighed og funktionalitet er kursisterne tilfredse, så længe 
det teknisk virker. Her har der især i de Individuelle aktiviteter været rapporteret 
problemer med teknikken på de første hold og et ønske om en større fleksibilitet i 
navigationen på platformen. Derudover har kursisterne ønsket eventuel mulighed 
for at tilgå kursets forskellige platforme, både under modulerne, men også efter 
kursets afslutning. I Livedelen var der nogle kursister, som oplevede, at fordi alt 
foregik skriftligt (i chatten), kunne der være en del ventetid, hvilket kunne udfordre 
kursisternes aktivitet og dynamikken blandt kursisterne på kurset.

4. Hvilken virkning af kurset oplever kursisterne?
Kursisternes oplevelse af kursets virkning har primært været, at størstedelen af 
kursisterne var enten tilfredse eller meget tilfredse med kurset. Flere fortalte, at 
de var blevet positivt overraskede over kurset, og at det var bedre, end de havde 
forventet. Dette handlede især om, at det havde været rart at være på kursus med 
andre i samme situation, og at de havde fået konkrete redskaber til at håndtere de 
udfordrende situationer. Over halvdelen af kursisterne vil anbefale kurset til andre i 
samme situation. 

For de kursister, hvor kurset ikke havde så stor virkning, handlede det især om 
forskelle i den enkelte kursists forudsætninger. F.eks. havde nogle kursister en 
meget specifik form for angst (bl.a. transport- eller sygdoms-/dødsangst), og 
de syntes, det var svært at se relevansen ved de mere generelle tilgange til de 
udfordrende, angstfulde situationer. Derudover kunne det handle om tidligere 
erfaring, idet nogle kursister, som havde gået i terapi/behandling i flere år og her 
var blevet bekendte med flere af de teknikker og redskaber, som blev præsenteret 
på kurset, syntes, det var svært at se relevansen ved gentagelsen.

4.8 FREMTIDIGE PERSPEKTIVER FOR ONLINEKURSET
På baggrund af evalueringens resultater og for at pege på muligheder for udvikling 
af kurset er COWIs vurdering af de fremadrettede perspektiver beskrevet i det 
nedenstående.

DE KOMMUNALE KOORDINATORERS REKRUTTERING AF BORGERE TIL 
KURSET OG OPFØLGNING PÅ KURSISTER
Rekrutteringen af kursister foregår p.t. primært gennem kommunernes forskellige 
enheder og aktører, f.eks. gennem jobcentre. KFS har udviklet en guide til 
rekruttering til onlinekurset, som flere af koordinatorerne brugte, men da kurset 
stadig er nyt, har de ikke fået implementeret alle strategierne. I de kommuner, som 
har svært ved at rekruttere kursister, er der potentiale for yderligere udbredelse af 
kurset og øget samarbejde med f.eks. sundhedssektoren, arbejdspladser og/eller 
uddannelsesinstitutioner. 

Ved forsamtalen anvender stort set alle koordinatorerne den guide, som KFS har 
udviklet. Der blev af nogle koordinatorer også efterspurgt en guide til eftersamtalen, 
hvilket KFS kunne overveje ligeledes at udvikle. Derudover er det vigtigt, at der 
ved forsamtalerne er en klar forventningsafstemning mellem den mulige kursist og 
koordinatoren om, hvad kursets indhold er, og også hvad det ikke er. Evalueringen 
viser, at kursets indhold opleves som relevant afhængigt af den enkelte kursists 
forudsætninger og tidligere erfaring. Mange kursister har gennem flere år været i 
behandling, og flere kender til kursets teknikker og redskaber. Derfor er det vigtigt at 
få afstemt, hvad borgeren/den mulige kursist egentlig har behov for og er motiveret 
for i sit forløb. Det kan f.eks. være relevant at forklare de kursister, som har meget 
specifikke former for angst (bl.a. transport- eller sygdoms-/dødsangst), at kurset ikke 
handler om specifikke angstformer, men om hvordan man generelt/overordnet kan 
lære at tackle de angstfulde situationer.

I forventningsafstemningen skal gruppedynamikken også indgå, da det er vigtigt, at 
den mulige kursist ved, at det er en virtuel gruppe, og at den har sine muligheder. 

UDBYTTE

FORVENTNINGSAFSTEMNING
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F.eks. skal man ikke skal give sig til kende over for de øvrige kursister. Den har dog 
også begrænsninger, f.eks. er det ikke muligt at have en indbyrdes dialog, ud over hvad 
instruktøren opfordrer til. 

I forhold til koordinatorernes engagement i rekruttering til kurset og forventningsafstemning 
med mulige kursister kan det være en fordel, at de tester programmet/deltager i 
onlinekurset – enten hele kurset eller enkelte moduler, da der er forskelle mellem det 
fysiske kursus og onlinekurset. Derudover vil det være en fordel, at der sker en sparring 
på tværs af kommunerne om gode muligheder for rekruttering. 

Udvikling af kursets indhold, brugervenlighed og funktionalitet.

Indholdsmæssigt kunne videoerne med rollemodeller i de Individuelle aktiviteter 
udnyttes mere, da det ikke er alle, som får set og bruger dem, eftersom det er valgfrit. 
Her kunne man eventuelt bruge videoerne mere aktivt i Livedelen som en form for 
casebeskrivelser og på den måde få en fælles diskussion om brugen af de forskellige 
værktøjer i hverdagen.

I Livedelen mente stort set alle kursisterne, at det var godt, at instruktøren havde 
'brugererfaring' og brugte sig selv som eksempel. Dette handlede især om, at 
kursisterne fik en følelse af at være på kursus med andre i samme situation (både 
de øvrige kursister og instruktøren), og at de sammen fik lært og brugt hinandens 
erfaringer til at bruge de konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer 
i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at instruktørerne på kurset også fremadrettet har 
brugererfaring og sætter den i spil i undervisningen. 

For at kurset er brugervenligt, er det vigtigt, at det tekniske virker. Her viser 
evalueringen, at det gjorde det det meste af tiden, og at de problemer, der var i starten, 
fik KFS ordnet undervejs. Dette er dog et opmærksomhedspunkt, som løbende skal 
håndteres. Derfor er det afgørende, at der som del af kurset både er en instruktør til at 
varetage Livedelen, men derudover skal der også være en person tilknyttet hvert hold, 
som kan vejlede og hjælpe med de tekniske forhold. 

Funktionaliteten, i især de Individuelle aktiviteter, blev i rapporten belyst, og der var 
et ønske om en større fleksibilitet i navigationen på platformen. Derudover ønskede 
kursisterne eventuel mulighed for at tilgå kursets forskellige platforme både under 
modulerne, men også efter kursets afslutning. I Livedelen er der mange, som 
efterspørger gruppedynamik. Her kunne man arbejde videre med at finde en form for 
kommunikation mellem instruktører og kursister, så ventetiden nedsættes, hvilket ville 
gøre det nemmere at give hurtige bemærkninger/respons.

UDVIKLING AF FLERE LÆR AT TACKLE-ONLINEKURSER
Der er visse begrænsninger ved de fysiske kurser, f.eks. at de er ufleksible med hensyn 
til tid og sted, hvilket for f.eks. kørestolsbrugere og de arbejdende betyder, at de ikke 
kan komme til et fysisk kursus, selvom de måske har behov for det. Med onlinekurset, 
som er mere fleksibelt, er der derfor store muligheder for, at KFS og kommunerne kan 
udvide målgruppen for LÆR AT TACKLE-kurser og få fat i nogle af de borgere, som 
ellers kan være meget svære at få fat i, men som kan have gavn af et kursus. Der 
kunne være potentiale i at videreudvikle onlinekurset til f.eks. LÆR AT TACKLE kronisk 
smerte eller LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, da der i begge målgrupper 
kan være borgere, som har svært ved at forlade hjemmet.

ROLLEMODELLER

BRUGERERFARING

TEKNIK OG NAVIGATION

UDVIDET MÅLGRUPPE
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1 INTERVIEWGUIDE: KURSISTERNE
1. BAGGRUND: Hvad  laver du til daglig? Og hvilken kommune er du fra? Og må jeg spørge til din alder?

2. ERFARING: Har du prøvet at deltage i et online kursus før? I så fald, hvad handlede det om og hvad var 
dine erfaringer?

3. INFORMATION: Hvordan hørte du om 'Lær at tackle angst og depression'? 
 › Underspørgsmål: Hvilken information fik du om hhv. det fysiske kursus og online versionen og hvordan fik du 
informationen?

 › Underspørgsmål: Hvad var i sidste ende årsagen til, at du valgte online i stedet for fysisk?

4. FORSAMTALE: Hvordan foregik forsamtalen, talte I både om det fysiske kursus og online kurset?
 › Underspørgsmål: Hvordan oplevede du samtalen?  
 › Underspørgsmål: Hvor lang tid tog forsamtalen? Var det tilpas eller for meget/for lidt? 

5. ÅRSAG: Hvad var årsagerne til du valgte at deltage i onlinekurset?
 › Underspørgsmål: Foretrak du online kursus frem for fysisk kursus? Hvorfor? 

6. FORVENTNINGER: Hvad var dine forventninger til onlinekurset?
 › Underspørgsmål: Hvad var dine forventninger til måden kurset foregik på?  
 › Underspørgsmål: Hvad var dine forventninger til hvad du ville få ud af det/virkningen? 

7. OPSTART: Hvilken information fik du, da du var optaget på kurset?  
 › Underspørgsmål: Hvordan oplevede du infobrevet, som du fik en uge før kursusstart?
 › Underspørgsmål: Hvordan oplevede du infomodulet, som du fik en uge før kursusstart? Oplevede du det som 
en obligatorisk del af kurset at gennemgå intromodulet? 

8. OPLEVELSE: Hvad var din overordnede oplevelse af at gennemføre kurset?   
 › Underspørgsmål: Fik du indfriet de forventninger du havde?
 › Underspørgsmål: Hvad fungerede godt og mindre godt ved kurset ift. brugervenlighed, indhold og tekniske 
forhold? Var der noget som var overflødigt eller som manglede? 

9. BRUGERVENLIGHED: Hvad var din overordnede oplevelse af kursets indhold og brugervenlighed?    
 › Underspørgsmål: Hvad synes du om kursets metoder og indhold fx kombinationen af information og øvelser ? 
 › Underspørgsmål: Hvad synes du om opdelingen i moduler du selv gennemgår (viden/refleksionsdelen) og 
en livedel?

 › Underspørgsmål: Hvad synes du om kursets opsætning og brugervenlighed online (grafik, valgmuligheder, 
flow, mm)?

 › Underspørgsmål: Hvordan synes du, at videoerne, hvor andre fortæller om deres egen erfaring (rollemodeller) 
fungerer? Kunne du få inspiration og identificere dig med dem? (Her tænkes både på dem, der vises i videoer i 
modulerne (Videns- og refleksionsdelen) og instruktøren på Livedelen) 

10. VIDENS- OG REFLEKSIONSDEL: Hvad var din oplevelse af videns- og refleksionsdelen? I hvor høj grad 
brugte du den del af kurset? Opfatter du denne del som en obligatorisk del af kurset, eller mere som en 
forberedelse til livedelen? 
 › Underspørgsmål: Hvad fungerede godt og hvad kunne være endnu bedre, herunder brugervenlighed 
og indhold?

 › Underspørgsmål: Var emnerne relevante for din situation? Hvordan var tiden – var det tilpas eller tog det for 
lang tid?

 › Underspørgsmål: Blev du motiveret til at besvare spørgsmål i videns og refleksionsdelen, fordi du vidste, at 
det ville blive taget op i livedelen? Var der for mange gange, hvor de skulle skrive deres svar ind? Savnede de 
opfølgning på de aktiviteter som de gennemgik?

 › Underspørgsmål: Oplevede du nogle tekniske udfordringer i forbindelse med videns- og refleksionsdelen 
(fx afbrydelser, dårlig forbindelse, langsom reaktion)? 
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11. LIVESESSIONER: Hvad var din oplevelse af livesessionerne?  
 › Underspørgsmål: Hvad fungerede godt og hvad kunne være endnu bedre, herunder brugervenlighed 
og indhold?

 › Underspørgsmål: Var det muligt at fastholde koncentrationen under hele sessionen?
 › Underspørgsmål: Var det din oplevelse, at der blev skabt en interaktion mellem dig, de øvrige deltagere 
og instruktøren?

 › Underspørgsmål: Oplevede du nogle tekniske udfordringer i forbindelse med livedelen (fx afbrydelser, 
dårlig forbindelse, langsom reaktion)? 

12. INSTRUKTØREN: Hvad var din oplevelse af instruktøren(e)?  
 › Underspørgsmål: Hvad var godt og hvordan kunne det blive endnu bedre?
 › Underspørgsmål: Fik du den hjælp/støtte du havde brug for fra instruktøren? 

13. HANDLEPLANER: Hvad var din oplevelse af at arbejde med handleplaner?  
 › Underspørgsmål: Synes du det giver mening at lave handleplaner hver uge?
 › Synes du, at I brugte for meget/lidt tid på handleplanerne i Livedelen eller var det passende? 
 › Underspørgsmål: Hvordan oplevede du at skulle skrive i chatten om handleplaner, fx hvorfor din handleplan 
evt. ikke blev gennemført?

 › Underspørgsmål: Fik du den hjælp/støtte du havde brug for fra instruktøren til at lave handleplanerne? 

14. KURSUSBOGEN: Hvordan brugte du kursusbogen?  
 › Underspørgsmål: Hvad var brugbart/mindre brugbart?
 › Underspørgsmål: Hvad tænker du, at du kan bruge bogen til fremadrettet? 

15. UDFORDRINGER: Oplevede du udfordringer i forbindelse med gennemførsel af kurset?  
 › Underspørgsmål: Hvilke udfordringer var der fx praktisk/teknisk, følelsesmæssigt, indholdsmæssigt, 
socialt, tidsmæssigt?

 › Underspørgsmål: Synes du, at du fik den hjælp/støtte du havde brug for igennem kurset f.eks. opfølgning og 
individuel rådgivning? Fx netværksgruppe på facebook (i så fald i hvilke situationer)?  Høre deres tanker om 
facebook-gruppen – især om de føler, at det gav et tættere forhold til medkursisterne? 

16. OPFØLGNING UNDERVEJS: Havde du kontakt til kommunen/koordinatoren undervejs i kurset?     
 › Underspørgsmål: Hvordan havde du kontakt? 
 › Underspørgsmål: Fik du den hjælp/støtte du havde brug for? 

17. VIRKNING: Hvad var din overordnede oplevelse af kursets virkning/effekt?
 › Underspørgsmål: Har  du taget nogle af kursets redskaber til dig, og begyndt at bruge dem i din hverdag? 

18. FREMTIDEN: Vil du deltage i et lignende kursus en anden gang?  
 › Underspørgsmål: Vil du anbefale andre i samme situation som dig at deltage i kurset?
 › Underspørgsmål: Er der noget som skulle være bedre, for at du ville anbefale kurset? 

19. ONLINE VS FYSISK KURSUS: (Hvis relevant) Hvad er din oplevelse af at deltage i et online kursus ift at 
deltage i et fysisk kursus?
 › Underspørgsmål: Hvad var fordelene ved onlineversionen af kurset i forhold til, hvis det var et fysisk kursus?
 › Underspørgsmål: Hvad var ulemperne/udfordringerne ved onlineversionen af kurset i forhold til, hvis det var 
et fysisk kursus? 
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2 INTERVIEWGUIDE: KOMMUNERNE
1. BAGGRUND: Hvad er din stillingsbetegnelse/dit ansvarsområde i det daglige og hvordan er du blevet 

involveret i 'Lær at tackle angst og depression'?

2. ORGANISERING: Hvilke medarbejdere/forvaltninger her i kommunen er involveret i tilbuddet 'Lær at tackle 
angst og depression' og gælder det både det fysiske kursus og online versionen?

3. RESSOURCER: Hvor mange ressourcer (timer og økonomi) er der afsat i kommunen til administration og 
gennemførsel af 'Lær at tackle angst og depression? 

4. LÆR AT TACKLE AOD: Hvad er din vurdering af kursets relevans og udformning i forhold til jeres borgeres 
behov og ressourcer?
 › Underspørgsmål 4a: Hvilke fordele og ulemper ser du der er ved online versionen af kurset?
 › Underspørgsmål 4b: Mener du der er de samme fordele og ulemper ved onlineversionen som ved det fysiske 
kursus eller hvordan adskiller kurserne sig?

5. FORSAMTALE: Hvordan foregår det, når I holder forsamtaler med borgere ift. deltagelse på Lær at tackle 
AOD kurser – både fysisk og online? Er det på telefon/fysisk møde og hvilke konsekvenser har det for 
vurdering af om de er egnet til kurset?
 › Underspørgsmål 5a: Hvordan vurderer I om borgeren er egnet til onlinekurset, herunder om de har de rette 
IT-færdigheder? Bruger du den guide, som Komiteen for sundhedsoplysning har lavet? 

 › Underspørgsmål 5b: Hvor meget tid/ressourcer bruger du/I på forsamtalen? 

6. REKRUTTERING: Hvordan foregår det, når I rekrutterer borgere til Lær at tackle AOD kurser – både fysisk 
og online? Hvilke samarbejdspartnere bruger I i og udenfor kommunen?
 › Underspørgsmål 6a: Har I gjort noget særligt for at rekruttere borgere til onlinekurset? I så fald, hvad 
har I gjort (fx online markedsføring, opsøgende arbejde)? Har I brugt den guide, som Komiteen for 
sundhedsoplysning har lavet?

 › Underspørgsmål 6b: Hvilke erfaringer har I gjort jer indtil nu med rekrutteringen, er det nemt/svært og i så 
fald evt. hvorfor? 

 › Underspørgsmål 6c: Er der noget I mangler, for at kunne rekruttere relevante borgere? 

7. MODTAGELSE: Hvordan tager borgerne imod tilbuddet om at deltage i kurset online?
 › Underspørgsmål 7a: Hvilke eventuelle barrierer/udfordringer er der for borgerne?  
 › Underspørgsmål 7b: Er der borgere som fravælger onlinekurset og i så fald, ved I hvorfor? 

8. SAMARBEJDE: Har I noget samarbejde med jeres nabokommuner ang. rekruttering af borgere til Lær at 
tackle AOD kurserne? 
 › Underspørgsmål 8a: Hvordan foregår samarbejdet og hvordan ser du mulighederne for samarbejde 
ift. onlinekurset? 

 › Underspørgsmål 8b: Er der noget, som kunne besværliggøre eller forhindre jer i at samarbejde 
om onlinekurset?

9. OPFØLGNING UNDERVEJS: Hvordan gør I på det fysiske kursus, når en borger fx får det dårligt eller har 
brug for hjælp/støtte?    
 › Underspørgsmål 9a: Hvordan gør I så, når borgeren er på onlinekurset? Tænker du der er noget, som 
Komiteen kan gøre for at tjekke om borgeren er ok?

 › Underspørgsmål 9b: Oplever I, at I får den information I har brug for om borgeren, når de er på onlinekursus? 
Er det nok bare at få info, hvis kursist springer fra eller ikke deltager på kurset? 

10. OPFØLGNING EFTER: Hvordan gør I på det fysiske kursus, når en borger afslutter kurset?    
 › Underspørgsmål 10a: Hvordan gør I så, når borgeren er på onlinekurset?
 › Underspørgsmål 10b: Oplever I, at I får den information I har brug for om borgeren, når de har 
afsluttet onlinekurset?  
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11. VIRKNING: Hvad er jeres erfaring med Lær at tackle kursernes virkning på borgerne? Hvad får de ud af 
at deltage?
 › Underspørgsmål 11a: Tror du at onlineversionen vil have samme virkning eller hvad kunne 
være anderledes?

 › Underspørgsmål 11b: Hvad tror du der kunne forhindre at borgerne oplever den samme virkning? 

12. FREMTIDEN: Hvordan vil I arbejde videre med kurset, har I gjort jer tanker om f.eks. rekruttering og det 
videre samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning?  
 › Underspørgsmål 12a: Er der noget I synes kunne være bedre? Hvad kan I selv gøre og hvad har I brug for 
fra Komiteen for sundhedsoplysning?

 › Underspørgsmål 12b: Hvordan forestiller I jer at bruge onlinekurset fremadrettet? 

13. ANDRE KOMMENTARER: Har du gjort dig andre erfaringer du synes er vigtigt at dele i 
denne sammenhæng?   
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3 INTERVIEWGUIDE: KOMITEEN FOR 
SUNDHEDSOPLYSNING

1. BAGGRUND. Spørgsmål 1: Hvad er din stilling, funktion og rolle i Lær at tackle Angst og Depression?

2. UDVIKLING. Spørgsmål 2: Hvordan blev onlinekurset udvikliket – hvad var årsagen og hvilke behov skulle 
kurset imødekomme hos hhv. kommunerne og borgerne? 
 › Hvad var ideen med opbygningen i hhv. livedel, videns- og refleksionsdel og praksisdel (handleplaner)?
 › Hvad var ideen med brug af rollemodelvideoer, øvelser og chat?
 › Hvilke tanker gjorde I jer om gruppedynamik og interaktion på livedelen?

3. MÅLGRUPPEN. Spørgsmål 3: Hvem er målgruppen for det fysiske vs online kurset – hvilke tanker har I 
gjort jer om forskelle og ligheder ved målgruppen?
 › Har I gjort jer tanker om, hvad I gør hvis kursister primært oplever symptomer på enten angst eller depression 
og ikke kan se relevansen af det andet tema?

4. INSTRUKTØRERNE. Spørgsmål 4: Hvilke tanker har I gjort jer ift. instruktørerne på kurset – både nu og 
fremadrettet?
 › Hvilke kompetencer skal denne person have og adskiller det sig evt. fra instruktørerne på de fysiske kurser?

5. REKRUTTERING: Spørgsmål 5: Hvilke erfaringer har I gjort jer indtil nu i forhold til kommunernes 
rekruttering af kursister? Har der været nogle 'fejlvisiterede' eller at kursisterne af en eller anden årsag ikke 
kunne deltage/passe ind på kurset? 

6. GENNEMFØRSEL. Spørgsmål 6: Hvilke erfaringer har I gjort jer med gennemførsel af kursusforløbene 
indtil nu? 
 › Hvordan er tilslutningen til kurserne og hvordan har kurserne forløbet?

7. ERFARINGER. Spørgsmål 7: Hvad fungerer godt ved kurset? Hvad fungerer mindre godt?
 › Hvilke erfaringer har I gjort jer med hhv. livedel, videns- og refleksionsdel og praksisdel (handleplaner)?
 › Hvilke erfaringer har I gjort jer i forhold til kursisternes brug af øvelser og handleplaner?
 › Hvilke erfaringer har I gjort jer i forhold til gruppedynamik og interaktion på livedelen?

8. UDFORDRINGER. Spørgsmål 8: Er der nogle udfordringer i forbindelse med gennemførsel af kurset? Hvis 
ja, hvilke udfordringer og for hvem?  
 › Har I oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med gennemførsel af kurset?
 › Har I oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med indholdet fx kursisternes brug 
af øvelser og handleplaner?

 › Har I oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med at skabe interaktion 
på livedelen?

9. OPSTART. Spørgsmål 9: Har deltagerne i kurset udtrykt nogle problemer/udfordringer ved enten opstart 
eller gennemførsel af kurset? 

10. FREMTIDIG UDVIKLING. Spørgsmål 10: Kan du sige noget om fremtiden/udviklingen af kurset? Hvad er 
næste fase/skridt? 

11. NYE KURSER. Spørgsmål 11: Har I tænkt jer at lave online versioner af de andre 'Lær at tackle' kurser? I 
så fald hvilke og hvorfor?
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4 INTERVIEWGUIDE: INSTRUKTØR
1. BAGGRUND. Hvad er din stilling, funktion og rolle i Lær at tackle Angst og Depression?

 › Hvad er din uddannelse som online-instruktør og hvordan er du blevet klædt på til opgaven? 
 › Var der nogle bestemte ting, som hun havde haft brug for at øve mere? Mener du, der skulle være ekstra 
uddannelse i forbindelse med online versionen?

2. GENNEMFØRSEL. Hvilke erfaringer har du gjort dig med gennemførsel af kursusforløbet indtil nu? 
 › Hvordan forberedte du dig til kurset?
 › Er der forskel på den måde du har kørt de fysiske kurser og den måde du griber online kurset an på? Hvis 
ja, hvordan?

 › Oplever du, at du har fået den nødvendige sparring/forberedelse fra Komiteen undervejs i kurset?

3. ERFARINGER. Hvad fungerer godt ved kurset? Hvad fungerer mindre godt?
 › Hvilke erfaringer har du gjort dig med hhv. livedel, individuel del og praksisdel (handleplaner)?
 › Hvilke erfaringer har du gjort dig i forhold til kursisternes brug af øvelser og handleplaner? 
 › Hvilke erfaringer har du gjort dig i forhold til gruppedynamik og interaktion på livedelen?

4. UDFORDRINGER. Har der været nogle udfordringer i forbindelse med gennemførsel af kurset? 
Hvis ja, hvilke udfordringer og for hvem?  
 › Har du oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med gennemførsel af kurset?
 › Har du oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med indholdet fx kursisternes 
brug af øvelser og handleplaner?

 › Har du oplevet udfordringer med teknikken eller andet praktisk i forbindelse med at skabe interaktion 
på livedelen?

5. OPSTART. Har deltagerne i kurset udtrykt nogle problemer/udfordringer ved enten opstart eller 
gennemførsel af kurset? 

6. FREMTIDIG UDVIKLING. Er der noget du vil gøre anderledes næste gang? 
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5 SPØRGESKEMA TIL KURSISTER
KÆRE KURSIST

Mange tak for din deltagelse i evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression – online.

Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre kurset bedre for kommende kursister. Vi håber derfor, at du vil 
tage dig tid til at udfylde skemaet. Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig 
krydse af ved det svar, der passer bedst.

God fornøjelse. 

DE FØRSTE SPØRGSMÅL HANDLER OM DINE PERSONLIGE FORHOLD

1. Hvilken kommune bor du i?

2. Hvad er dit køn?
 Kvinde
 Mand
 Ønsker ikke at svare

3. Hvor gammel er du? 
  Under 20 år
  20-29 år
  30-39 år
  40-49 år
  50-59 år
  60-69 år
  70-79 år
  80 år eller derover
  Ønsker ikke at svare

4. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet?
  Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen)
  Gymnasial uddannelse (som fx Studentereksamen, HF, HH, HG eller Teknisk skole)
  Erhvervsuddannelse (håndværker, HK m.m.)
  Kort videregående uddannelse (1-2 år)
  Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
  Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

5. Hvad er din nuværende beskæftigelse?
  I arbejde (uden tilskud)
  I arbejde med tilskud (fx løntilskudsjob, revalidering)
  Sygemeldt (fra job, ledighed eller fleksjob)
  Modtager arbejdsløshedsdagpenge
  Modtager ydelse efter opbrugt dagpengeret
  Ressourceforløb
  Jobafklaringsforløb
  Under uddannelse
  Modtager kontanthjælp
  Modtager ledighedsydelse
  Førtidspensionist
  Efterlønsmodtager
  Folkepensionist
  Anden beskæftigelse, angiv hvilken: 
  Ved ikke/ønsker ikke at svare
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6. Oplever du, at din deltagelse på kurset er frivillig?
  Ja
  Nej
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

7. Er du kommet på kurset, fordi du:
  Har symptomer på angst og/eller depression, men ikke har fået stillet en diagnose
  Har fået stillet en diagnose på angst og/eller depression af læge/psykolog
  Har angst og/eller depression og er pårørende til en med angst og/eller depression
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

8. Hvor længe har du oplevet at have symptomer på angst og/eller depression?
  Mindre end 1 år
  1-5 år
  6-10 år
  Over 10 år
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

9. Hvorfor valgte du at tilmelde dig online-kurset? (Du kan sætte flere krydser)
  Jeg havde ikke mulighed for at deltage på det fysiske kursus af praktiske årsager
  Der var for lang ventetid til det fysiske kursus
  Online-kurset gav mig mulighed for at være anonym
  Online-kurset var fleksibelt
  Online-kurset gav mig mulighed for at være hjemme, da jeg har social angst/fobi
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

DE NÆSTE SPØRGSMÅL HANDLER OM DIN VURDERING AF, HVAD DU HAR FÅET 
UD AF ONLINE-KURSET OG DIN TILFREDSHED MED KURSET.

10. Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig i de enkelte udsagn.

Meget 
enig Enig

Hverken 
enig eller 

uenig
Uenig Meget 

uenig
Ikke 

relevant

Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger

Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg 
sætter mig

Jeg har lært at arbejde med problemløsning

Jeg har lært at anvende forskellige kognitive 
teknikker (fx afledning, muskelafspænding, 
fantasirejse og positiv tænkning)

Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad 
mine triggere er

Jeg er begyndt at bevæge mig mere end 
før kurset

Jeg er blevet bedre til at håndtere mine 
symptomer på angst og/eller depression

Jeg er blevet bedre til at kommunikere med 
social- og sundhedsprofessionelle 
(fx læge og sagsbehandler)

Jeg er blevet bedre til at kommunikere med 
familie og venner

Jeg har planlagt en forebyggelsesstrategi 
mod tilbagefald



EVALUERING AF PILOTAFPRØVNINGEN AF LÆR 
AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION – ONLINE 46 

11. Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig i de enkelte udsagn.

Meget 
enig Enig

Hverken 
enig eller 

uenig
Uenig Meget 

uenig
Ikke 

relevant

Jeg har tillid til de informationer og 
anvisninger, som jeg har fået på kurset

Kursets indhold har været formidlet på 
en pædagogisk og forståelig måde

Det har været tiden og kræfterne værd 
at deltage i kurset

Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt

Kursusbogen var et godt supplement 
til kurset

Der var tilstrækkelig information om 
kurset i den info-mail, jeg modtog før 
kurset

Antallet af mails og SMS'er under 
kurset var passende

Kombinationen af aktiviteter i Videns- 
og refleksionsdelen og Livedelene var 
tilpas

Indholdet i Livedelen var meget 
relevant for min situation

Instruktøren var dygtig og velforberedt 
under Livedelen

12. Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig i de enkelte udsagn.

Meget 
enig Enig

Hverken 
enig eller 

uenig
Uenig Meget 

uenig
Ikke 

relevant

Det var en fordel, at instruktøren på 
kurset selv kender til at have symptomer 
på angst og/eller depression

Livedelen gav mig mulighed for at 
kommunikere og have dialog med 
mine medkursister og instruktøren

Livedelen gav mig relevante redskaber 
til at kunne håndtere min situation

Opsætningen i Livedelen var 
overskuelig og nem at finde rundt i

Teknikken virkede som den skulle 
under Livedelen

Indholdet i Videns- og refleksionsdelen 
var meget relevant for min situation

Personerne brugt i videomaterialet var 
relevante og gav mig inspiration

Opsætningen i Videns- og 
refleksionsdelen var overskuelig og 
nem at finde rundt i

Der var de funktioner, jeg havde brug 
for, for at kunne gennemføre Videns- 
og refleksionsdelen

Teknikken virkede som den skulle i 
Videns- og refleksionsdelen
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13. I hvilket tidsrum vil du helst deltage i Livedelen? 
  Formiddag (mellem 9-12)
  Eftermiddag (mellem 12-17)
  Aften (mellem 17-20)
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

14. Deltog du i kursets netværksdel ved at være med i Facebook-gruppen, der var tilknyttet kurset?
  Ja (spring spørgsmål 17 over)
  Nej (gå videre til spørgsmål 17)
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

15. Har du været glad for at være med i Facebook-gruppen?
  Ja
  Nej
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

16. Uddyb gerne dit svar her:

17. Hvad var årsagen til, at du ikke deltog i netværksdelen? (Du kan sætte flere krydser)
  Jeg ønsker at forblive anonym
  Jeg har ikke en Facebook-profil
  Jeg er ikke interesseret i at indgå i et netværk med mine medkursister
  Jeg vidste ikke, at der var tilknyttet en Facebook-gruppe til kurset
  Anden årsag, skriv hvilken: 
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

18. Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset?
  Meget tilfreds
  Tilfreds
  Hverken tilfreds eller utilfreds
  Utilfreds
  Meget utilfreds
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

DE NÆSTE SPØRGSMÅL HANDLER OM EVENTUELT FRAVÆR/
UDEBLIVELSER I FORBINDELSE MED LIVEDELENE OG ÅRSAGERNE 
TIL FRAVÆRET/ UDEBLIVELSERNE

19. Hvor mange gange har du deltaget i Livedelen?
  1 gang 
  2 gange
  3 gange
  4 gange
  5 gange
  Alle 6 gange (gå til spørgsmål 21)
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

20. Hvad var årsagen til, at du ikke deltog i en eller flere af Livedelene? (Du kan sætte flere krydser)
  Sygdom
  Smerter
  Ferie
  Arbejdsrelateret årsag (fx møde, kursus, jobsamtale)
  Familierelateret årsag (fx barn syg)
  Aktivitet relateret til jobcenteret (fx møde, praktik eller lignende)
  Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende
  Jeg havde ikke tid
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  Jeg havde tekniske problemer med at logge på
  Jeg var for træt/uoplagt/havde ikke overskud
  Kurset levede ikke op til mine forventninger
  Tidspunktet kurset blev afholdt på passede mig dårligt
  Anden årsag, angiv hvilken: 
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

DE SIDSTE SPØRGSMÅL HANDLER OM DEN INFORMATION DU FIK INDEN 
KURSUSSTART, OG HVOR DU HAR HØRT OM ONLINE-KURSET.

21. Hvilken form for kontakt har du haft med koordinatoren for kurset inden kursusstart? 
  Mail
  Telefon
  Sms
  Personlig samtale
  Informationsmøde
  Facebook
  Andet: 
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

22. Var kurset som du forventede på baggrund af den information, som du havde fået af koordinatoren 
inden kursets start? 

  Nej
  Ja (gå til spørgsmål 24)
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

23. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til, hvad du havde forventet?

24. Hvor har du hørt om online-kurset? (Du kan sætte flere krydser)
  Via en annonce i den lokale avis
  Hos lægen
  Hos psykolog/psykiater
  På hospitalet
  På kommunens jobcenter (fx sagsbehandler)
  På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling
  På kommunens hjemmeside
  På hjemmesiden www.patientuddannelse.info
  På hjemmesiden www.lærattackle.dk
  På hjemmesiden www.sundhed.dk
  På biblioteket
  Gennem en bekendt (fx ven, kollega, familiemedlem)
  Gennem en forening (fx Depressionsforeningen)
  På apoteket
  På Facebook
  På mit arbejde
  Andet sted, angiv hvor: 
  Ved ikke/ønsker ikke at svare

25. Har du yderligere kommentarer til kurset, er du velkommen til at skrive dem her:

TAK FORDI DU TOG DIG TID TIL AT BESVARE SPØRGESKEMAET!
Klik på "Afslut" for at indsende din besvarelse.
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