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Indledning 
 
LÆR AT TACKLE angst og depression – online er et internetbaseret mestringskursus for borgere over 18 år, 
der oplever symptomer på angst og/eller depression. Kurset er baseret på den evidensbaserede indsats 
LÆR AT TACKLE angst og depression og er beregnet til borgere, der ikke har mulighed for at deltage på et 
fysisk kursus (fx grundet social angst eller praktiske årsager såsom arbejdstider, skolegang, afstand eller 
lignende).  

Kurset består af seks moduler af én uges varighed. I løbet af et modul gennemgår kursisterne selv en række 
aktiviteter på kursusplatformen, hvor de klikker sig igennem nogle øvelser og videoer. Hvert modul 
afsluttes med én times liveundervisning, hvor en instruktør underviser i ugens emner. Hele kurset foregår 
hjemmefra via borgerens egen computer, og i liveundervisningen interagerer borgeren med instruktøren og 
de andre kursister via en chat.  

LÆR AT TACKLE angst og depression – online (herefter kaldet onlinekurset) er udviklet i 2017 af Komiteen 
for Sundhedsoplysning med støtte fra TrygFonden.  

 

Rapporten 
I 2018 foretog COWI en pilotevaluering af indsatsen, som kan findes på hjemmesiden 
http://patientuddannelse.info/media/160102/final_dk_bu1_report_evaluation_of_the_pilot_test_gdc0009
702_ersm.pdf. Denne rapport beskriver det videre forløb med online-indsatsen siden pilotevalueringen. 
Rapporten er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning.  

I 2019 blev der afholdt 12 onlinekurser. Der deltog 166 borgere fra 36 forskellige kommuner.  

Efter hvert end kursusforløb har kursisterne haft mulighed for at besvare et spørgeskema om deres 
tilfredshed med og udbytte af kurset. Spørgeskemaet er blevet sendt til kursisterne via e-mail. 100 kursister 
har udfyldt skemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 60 %.  

Denne rapport dækker over kursisternes besvarelser af spørgeskemaet, herunder en sammenligning med 
svarene fra et tilsvarende spørgeskema, som er udfyldt af kursister, der har deltaget på det fysiske kursus 
LÆR AT TACKLE angst og depression i 2019. På den måde bliver det muligt at sige noget om 
forskelle/ligheder mellem deltagerne på de to kurser og om onlinekursisterne også føler, at de er blevet i 
stand til at mestre kursets centrale værktøjer. Derudover kan sammenligningen sige noget om, hvorvidt 
peer-to-peer-elementet, som er en central del af LÆR AT TACKLE, også kan skabes på et kursus, hvor 
instruktør og kursist ikke sidder ansigt til ansigt, og hvor kommunikationen foregår bag en computerskærm. 

Spørgeskemaet til kurset er omfattende, og derfor har Komiteen for Sundhedsoplysning udvalgt de mest 
relevante spørgsmål til afrapportering. 
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Oversigt over antal kursister fordelt på 
kommuner 
I 2019 blev der afholdt 12 onlinekurser med 166 borgere, som kom fra 36 forskellige kommuner. I 
nedenstående oversigt fremgår det, hvilke kommuner de forskellige kursister blev tilmeldt fra.  

Kommuner Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 I alt 
Allerød             1           1 
Assens               1       1 2 
Esbjerg   2             1       3 
Fredericia 1                       1 
Frederikssund   2 1     2 1 2 3   2   13 
Gentofte           1           2 3 
Gladsaxe       1     2       1 2 6 
Guldborgssund   1 1                   2 
Halsnæs                       1 1 
Helsingør 1           1         1 3 
Herlev                   1 1   2 
Herning     1             6 1   8 
Ikast-Brande 1                       1 
Kolding 1 2           1   1     5 
København         1           3   4 
Køge 3 1   1 1   2 2 1 1   2 14 
Mariagerfjord 2     1   1       1     5 
Nordfyns           1   1   1   1 4 
Næstved     1 1 10 2 4 2 1 1 1 3 26 
Odense       2   2             4 
Randers     3     2         1   6 
Rebild   1                     1 
Ringkøbing-Skjern       1                 1 
Ringsted     2   1   2     1   1 7 
Roskilde       1   1             2 
Silkeborg                     1   1 
Skanderborg       1           1     2 
Slagelse       1         1     1 3 
Stevns         1   1           2 
Thisted         1             1 2 
Tårnby   1                     1 
Varde     3           2 1 1   7 
Vejle                   1     1 
Vesthimmerland                     1   1 
Viborg   1         1           2 
Aalborg 4 3   3 2 1   1 2   3   19 
                            
I alt  13 14 12 13 17 13 15 10 11 16 16 16 166 
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Sammenfatning 
Evalueringen af LÆR AT TACKLE angst og depression – online for 2019 viser, at kursisterne er karakteriseret 
ved følgende:  

 69 % er kvinder og 30 % er mænd.  
 53 % er under 40 år. 
 40 % har grundskole eller gymnasial uddannelse som seneste afsluttede uddannelse.  
 52 % er ikke i arbejde eller uddannelse (fx grundet sygdom, arbejdsløshed eller pension). 15 % er i 

arbejde og 9 % er under uddannelse.  
 41 % har haft symptomer på angst og/eller depression i mere end 10 år.   

Onlinekursisternes baggrundsoplysninger minder om oplysningerne blandt kursisterne fra det fysiske 
kursus. Ved nogle af kategorierne er forskellene dog større end andre, hvilket uddybes i rapporten.   

39 % af kursisterne har valgt at deltage på et onlinekursus, fordi deres symptomer (psykiske eller fysiske) 
forhindrer dem i at deltage på et fysisk kursus.   

Kursisterne er generelt glade for og oplever udbytte af kurset. For eksempel angiver 72 %, at de har lært at 
arbejde med problemløsning, og samme andel angiver, at de har lært at anvende forskellige kognitive 
teknikker. 80 % har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset, og flere understreger betydningen af at 
blive undervist af en instruktør, der selv kender til at have angst og depression (peer-to-peer) og at 
kommunikere med andre, der har samme udfordringer som dem selv.  

 

Evaluering  
 

Kursisternes baggrund 
Dette afsnit omhandler kursisternes baggrundsoplysninger (køn, alder, uddannelsesbaggrund, 
beskæftigelse og varighed af sygdom). Onlinekursisternes besvarelser sammenlignes med besvarelser fra 
kursisterne på det fysiske kursus LÆR AT TACKLE angst og depression. Afsnittet afsluttes med en oversigt 
over, hvorfor kursisterne valgte onlinekurset.   

Sammenligningerne skal tages med det forbehold, at der er en del flere besvarelser af spørgeskemaet til 
det fysiske kursus (587 besvarelser) end til onlinekurset (100 besvarelser). Svarprocenten på det fysiske 
kursus er 73 %, mens den som sagt er 60 % på onlinekurset. Begge svarprocenter er tilfredsstillende og høje 
nok til, at det alligevel er meningsfuldt at sammenligne tallene.  
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Onlinekursus = 100 respondenter 
Fysisk kursus = 587 respondenter 

 
Der er en overvægt af kvinder på begge kurser. Andelen af mandlige kursister er lidt højere på onlinekurset 
(30 %) sammenlignet med det fysiske kursus (26 %).  

 
Onlinekursus = 100 respondenter 
Fysisk kursus = 587 respondenter 
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Der er en højere andel yngre kursister på onlinekurset end på det fysiske kursus. 56 % af onlinekursisterne 
er under 40 år sammenlignet med 33 % på det fysiske kursus.  

 

 
Onlinekursus = 100 respondenter 
Fysisk kursus = 587 respondenter 

Der er en lidt større andel kursister med lavt uddannelsesniveau på onlinekurset sammenlignet med det 
fysiske kursus. 40 % af onlinekursisterne har grundskole (eller mindre) eller gymnasial uddannelse som 
senest afsluttet uddannelse sammenlignet med 29 % af kursister på det fysiske kursus.  
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Onlinekursus = 100 respondenter 
Fysisk kursus = 587 respondenter 

Udover at der en betydelig mindre andel folkepensionister på onlinekurset (4 %) sammenlignet med det 
fysiske kursus (14 %), er beskæftigelsesstatus blandt de to typer kursister rimelig ens. Forskellen i andelen 
af folkepensionister hænger sammen med, at der generelt er flere ældre kursister på det fysiske kursus end 
på onlinekurset, som beskrevet tidligere.   
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Onlinekursus = 100 respondenter 
Fysisk kursus = 577 respondenter (spørgsmålet er ikke blevet stillet til dem, der deltog som pårørende) 

Der er en lidt større andel kursister på onlinekurset, der har haft symptomer på angst og/eller depression i 
mere end 10 år (41 %) sammenlignet med kursisterne fra det fysiske kursus (36 %). Omvendt er der en lidt 
mindre andel kursister på onlinekurset, der har oplevet symptomer i mindre end 1 år (8 %) sammenlignet 
med det fysiske kursus (11 %).  

 

 
100 respondenter. Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.  
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Anden årsag, angiv hvilken: 

 Det var det eneste tilbud i foråret i kommunen. 
 Jeg bliver tit syg med min mave så jeg kan ikke forlade mit hjem 
 Jeg har ikke overskud til at møde op og deltage i et kursus 1,5 timer pr gang 
 Vidste ikke om jeg var klar til at vise mig selv til "offentligheden" pga. skam kun hører under en 

form for angst men det var ikke helt angst. 
 Min sagsbehandler foreslog kurset til mig 
 Jeg bor et sted uden offentlig transport 
 Jeg ved at jeg vil blive enormt træt og udkørt af at skulle møde op fysisk, så onlinekurset sørgede 

for jeg også havde energi resten af dagen. 
 Jeg ville gerne prøve onlinekurset af først, for at mærke det hele an. Det fysiske er nok mere 

effektivt for mig dog. 
 Fordi der først var et kursus på sundhedscenteret i december, men det skal jeg også på 
 For gammel til det fysiske kursus :-) 
 Jeg havde brug for hurtig behandling og online startede op først 
 Har en tarm sygdom der gjorde det svært at kunne møde op fysisk. 
 Blev foreslået kurset af forebyggelseskonsulenten i min kommune 

 
 
39 % af onlinekursisterne angiver, at årsagen til deres deltagelse på et onlinekursus er, at de ikke har 
mulighed for at deltage på et fysisk kursus grundet deres symptomer. En af kursisterne skriver som 
kommentar i spørgeskemaet: ”Det at det foregik online, gjorde at jeg faktisk kunne deltage hver eneste 
gang, selvom det er en ting, jeg har svært ved. Det gav mig en følelse af endelig at have gennemført noget i 
mit liv.” 

34 % af kursisterne var mere interesseret i et onlinekursus end et fysisk kursus, og 29 % valgte onlinekurset, 
fordi de ikke kunne komme på et fysisk kursus. 

Nogle kursister bruger onlinekurset som en trædesten til senere at kunne deltage på et fysisk kursus.  

 
 
 

Selvvurderet udbytte 
 

 
100 respondenter 

12%

60%

23%

1%

4%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ikke relevant

Jeg har lært at arbejde med problemløsning



11 
 

 
100 respondenter 

  
100 respondenter 

 
100 respondenter 

19%

53%

20%

5%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ikke relevant

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

10%

53%

30%

5%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ikke relevant

Jeg er blevet mere opnærksom på, hvad mine triggere er

3%

48%

39%

7%

3%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ikke relevant

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



12 
 

72 % af respondenterne er enige/meget enige i, at de er blevet bedre til at arbejde med problemløsning. 
Samme andel er enige/meget enige i, at de har lært at anvende kognitive teknikker, 63 % er enige/meget 
enige i, at de er blevet mere opmærksomme på deres triggere, og 51 % er enige/meget enige i, at de er 
blevet bedre til at håndtere deres symptomer på angst og/eller depression.  

Onlinekursisternes selvvurderede udbytte er ikke helt så højt som på det fysiske kursus (se evalueringen 
her), og derfor er der stadig rum for forbedring på kurset. Onlinekurset bliver løbende videreudviklet og 
forbedret, blandt andet på baggrund af evalueringerne.  

 

Tilfredshed med kurset 
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100 respondenter 

 
100 respondenter 

En central del af LÆR AT TACKLE-kurserne er peer-to-peer-elementet, der handler om, at instruktøren på 
kurset selv har erfaringer med angst og depression. En af instruktørernes opgaver er i den forbindelse at 
være positive rollemodeller overfor kursisterne ved at dele sine egne erfaringer med at håndtere en 
hverdag med angst og depression. 

90 % af onlinekursisterne er meget enige eller enige i, at det var en fordel, at instruktøren selv kender til at 
have symptomer på angst og/eller depression. Det tyder altså på, at det har kunnet lade sig gøre at 
videreføre peer-to-peer-elementet til onlineversionen, selvom instruktør og kursist ikke befinder sig i 
samme rum. 71 % er i samme forbindelse meget enige eller enige i, at livedelen gav dem mulighed for at 
kommunikere med deres medkursister og med instruktøren. 

90 % af onlinekursisterne er desuden meget enige eller enige i, at instruktørerne var dygtige og 
velforberedte under livedelen, og 92 % er enige eller meget enige i, at kurset blev formidlet på en 
pædagogisk og forståelig måde.  

80 % af kursisterne har været meget tilfredse eller tilfredse med onlinekurset, og 75 % er meget enige eller 
enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt.  
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I de afsluttende kommentarer i spørgeskemaet lægger flere kursister vægt på, at det har været rart at være 
i kontakt med andre, som er i samme situation som dem selv. En kursist skriver for eksempel: ”Det har 
været en rigtig god træning og læring, da jeg ikke rigtig har sat ord på disse ting før. Vi har lavet en 
facebookgruppe for holdet, så vi kan følge hinanden fremover og har hinanden som netværk. Det er guld 
værd for mig at have et netværk, som ved, hvad angst og depression er. Det er første gang, jeg er i kontakt 
med nogen udenfor sundhedsvæsenet, som selv er i samme situation, og det betyder rigtig meget for mig.” 

 

Fravær, forventninger og rekrutteringsvej  
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Blandt de 11 %, der skriver at kurset ikke var som forventet, begrunder flere kursister det med, at de havde 
forventet mere inddragelse og erfaringsudveksling - og mindre selvundervisning.  
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fordelt over mere end seks moduler, og at liveundervisningen kunne vare længere end 1 time, fordi 
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kunne have været rart, hvis der var blevet sat tid af til fri kommunikation mellem kursisterne via chatten, og 
jeg vil derfor foreslå, at man udvider kurset til at vare 1,5 time pr. gang, hvilket også vil give mere ro til at 
gennemføre det planlagte indhold.” 

Der er også nogle kursister, der fremhæver, at kurset var bedre, end de havde forventet.  
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