
CORONA HAR LÆRT OS
AT FINDE HJÆLP ONLINE

I derigdommenhar været stor
under nedlukningen af lan-
det. Nye online støttegrupper,
chatrådgivninger og digitale
terapiforløb er dukket op alle
vegne. Og hjælp hjemmebag
skærmenhar vist sig at være
både effektivt, billigt og ikke
mindst let tilgængeligt.

På Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i
Region Syddanmark glæder afdelingschef
Marie PaldamFolker sig over, at corona-
krisen har åbnet danskernes øjne for de
mangemuligheder, der findes i online-mø-
der og online terapi.
–Der er et stort potentiale for online løsnin-
ger inden formental sundhed.Det er noget,
vi kommer til at semegetmere af i Danmark.
Jeg tror, corona-epidemien vil give de digi-
tale løsninger et boost, fordi flere har ople-
vet, at de digitale værktøjer kan rigtigmeget,
sigerMarie PaldamFolker.
En af de foreninger somhar haft stor suc-
cesmed nye online tilbud under corona-
epidemien, er ADHD-foreningen, og her
håber foreningens direktør Camilla Lydik-
sen også, at danskerne vil blive vedmed at
bruge de nye løsninger, der er blomstret op
under epidemien.
–Vi har alle været nødt til at prøve noget
nyt, og vi er alle sammenblevet klogere og
modigere. Det skal vi tagemed os.Medde
digitale løsninger kan vimeget lettere og bil-
ligere hjælpe enmasse danskere, og på den

måde få overskud til en individuel indsats til
demest udsatte, sigerCamilla Lydiksen.

Hverdag uden struktur
I ADHD-foreningenmærkede rådgiver-
ne hurtigt presset, da skolerne lukkede,
hjemmestøtten blev aflyst, og forældrene
sendt hjem. Den nye hverdag uden faste
rammer ramte foreningens medlemmer
hårdt og skabte et kæmpe pres på forenin-
gens rådgivning.
For at hjælpe de pressede forældre tog for-
eningen en hurtig beslutning og åbnede
for, at alle forældre gratis kunne deltage i
foreningens online forældretræningspro-
gramKiK Nu!.
– Det har været en vild succes. På de sidste
tomåneder har der været lige såmange
brugere, som der normalt er på et helt år.
Vi er en lille forening, men de digitalemu-
ligheder har givet osmulighed for at give
mange flere forældre ny viden på kort tid,
siger Camilla Lydiksen.
Samtidigmed at programmet blev gjort
gratis, åbnede ADHD-foreningen alle elleve
moduler i programmet, så forældrene selv
kan plukke ud, hvilke emner de har brug for
ny viden omnetop nu.
–Før corona fik forældrenemodul et, når
de loggede ind. Efter femdage kommodul
to osv. Under karantænen fandt vi hurtigt
ud af, at når en familie har problemermed
konfliktniveauet, så nytter det ikke, at de skal
vente femuger påmodulet omkonflikthånd-
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tering. Det havde vi aldrig tænkt på før,men
man skal selvfølgelig have adgang, der hvor
ens behov er, sigerCamilla Lydiksen.
I ADHD-foreningen oplever de også, at
onlinekurserne tiltrækker borgere, som
ellers kan være svære at nå. Det kan for
eksempel være familier, hvor også mor el-
ler far har ADHD.
– I de familier er det svært for forældre-
ne at strukturere dagen og komme ud ad
døren til et fysisk møde til den aftalte tid.
Nu kan de tænde deres computer og blive
klædt på hjemme. Og er man ikke lige
kommet ind klokken 10, så har man ikke
misset sin mulighed. På denmåde kan vi
nå den gruppe forældre, som har svært
ved at begå sig i vores systemer. Dem, som
ikke kommer til kommunen til den aftalte
tid eller glemmer at udfylde papirerne, si-
ger Camilla Lydiksen.

Nærvær bag skærmen
Også hos Foreningen for BørnMedAngst
oplevedeman hurtigt et behov for nye løs-
ninger, da foreningens fysiske støttegrup-
pe blev sat på pause. På kort tid blev der
skabt et nyt online forum, hvor forenin-
gensmedlemmer kunnemøde ligesindede
under nedlukningen. Og det er en overra-
skende stor succes.
– Det er helt fantastisk, så godt det har
virket. Jeg oplever, at vi formår at skabe
et rum, som er fuldstændig ligesom, hvis
vi mødtes fysisk. Der er en stor fortrolig-
hed og intimitet, som jeg slet ikke havde
forventet, sigerMia KristinaHansen, for-
mand for Foreningen Børnmed Angst.
Foreningen oplever også, at det at få et til-
bud hjemme i stuen er en kæmpe fordel
for foreningensmedlemmer.
– For forældre til børnmed angst er det

Da corona lukkede landet, blev de ugentlige møder i foreninger og
støttegrupper aflyst. I fraværet af det fysiske møde blomstrede de online
fællesskaber for psykisk sårbare og deres pårørende op. Og de nye
digitale fællesskaber har været en overraskende stor succes.
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Coronahar lært os
atmødes online, og
det giver et kæmpe

boost til de digitale løsninger
inden formental sundhed.
Marie PaldamFolker, afdelingschef på Telepsykiatrisk Center
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hverdag
at være iso-

lerede hele året, uanset
om der er corona eller ej.

Mange af børnene har sepa-
rationsangst, og det ermeget

svært for forældrene at forlade
hjemmet. Online løsninger er derfor en god
måde at nå forældrene på, forklarerMia
KristinaHansen.
De gode erfaringer betyder, at foreningen
fortsat vil tilbyde online støttegrupper.
–Mange børnmed angst har i forvejen en
stor del af deres netværk online. Det har
mange andre unge også, og vi oplever, at
ensomhed faktisk kan afhjælpes gennem
digitale fællesskaber. Nu har vi også fået
forældrenemed, ogmange har været po-
sitivt overraskede over, at det kan give så
meget nærvær atmødes online, sigerMia
KristinaHansen.

Hjemme i sofaen
Komiteen for Sundhedsoplysning har siden
2017 udbudt det evidensbaserede selv-
hjælpskursus ”Lær at tackle angst og de-
pression” online, og erfaringerne har vist,
at et digitalt tilbud kan bryde en række af
de barrierer, der afholder visse grupper fra
at søge hjælp.
– Det kan væremennesker, som har svært
ved atmøde op fysisk, fordi de har svær
angst. Det kan handle om social angst el-
ler angst for at køre i offentlige transport-
midler. Det kan også væremennesker,
som er bundet til hjemmet på grund af
fysisk sygdom, siger LeaHegaard, enheds-
chef i Komiteen for Sundhedsoplysning.
For nogle grupper kan det desuden være
vanskeligt at få et ugentligt aftenmøde pas-
set ind i en presset hverdag.
– Et online tilbud er for eksempelmere
fleksibelt for en enligmor, somhar et dår-

ligt netværk og ingen pasning, fordi det
kan følges hjemme i stuen,mens børne-

ne sover. Formange er det også rart,
at der ikke er ventetid. Du kan hele
tidenmelde dig på, og du risikerer
ikke atmistemotivationen,mens
du venter på, at kommunen får
samlet ti borgere til hold, siger
LeaHegaard.
Der er stadig en høj grad af stig-
matisering forbundetmed angst

og depression, og for nogle kan det
at være bag en skærmminimere fø-

lelsen af sårbarhed og skam. For nogle
er det lettere at åbne sig, når de ikke er i
samme rum somdem, de talermed.
– Formange er et online tilbud en nænsom
måde at komme i gang på. Her får de gavn
af fællesskabet i en online gruppe, uden
at de behøver træde ind i et fysisk rum og
møde ti nyemennesker, hvilket formange
kan være vældig angstprovokerende, siger
LeaHegaard.
Ifølge LeaHegaard er erfaringen, at et on-
line forløb kan være det, som skal til, for at
borgeren går i gangmed et fysisk forløb.
–Det digitale kan være en start, somgiver
modpå at fåmere hjælp i et fysisk forløb.
Erfaringen er, at nårmankommer i en fy-
sisk gruppe, så er det en kæmpe støtte,men
detmed at komme ind over dørtrinnet, kan
være en forhindring, og her kan et online
forløb være en slags stepping stone, siger
LeaHegaard.

Angst på nettet
Da kommunerne på grund af corona luk-
kede de fysiske gruppetilbud til ungemed
angst, oplevede Komiteen for Sundhedsop-
lysning enmarkant efterspørgsel på online
forløb for unge, og i løbet af få uger blev for-
løbet tilpasset, så de ungemellem 15 og 25
år fik deres egen version af ”Lær at tackle
angst og depression”. I alt har 42 kommu-

ner har tilbudt unge et online forløb under
coronakrisen.
– De foreløbige tilbagemeldinger viser, at de
unge er ekstremt positive.Mange siger, at
de ikke havde troet, at et online forløb kun-
ne være så hjælpsomt. Vi har en evaluering
klar til efteråret,men de foreløbige erfarin-
ger er så gode, at vi fortsættermed at have
online hold til de unge efter sommerferien,
selvomkommunerne forventer at starte fy-
siske hold igen, siger LeaHegaard.

Datasikkerhed
I 2013 åbnede Telepsykiatrisk Center. Ste-
det er en del af Psykiatrien i Region Syddan-
mark og det første af sin slags i Danmark.
Centret tilbyder blandt andet videosamta-
ler, online terapi og selvhjælps-apps.
–Det digitale kannoget særligt inden for
mental sundhed, og jeg håber, at vi står
bedre rustet til at bruge de digitale løsninger
efter coronakrisen.Næsten alle danskerne
er jo blevet tvunget ud i at holde videomøder
både socialt og arbejdsmæssigt, og det har
gjort osmere fortroligemedde digitalemu-
ligheder, sigerMarie PaldamFolker.

CORONA-KRISEN RAMMER
PSYKISK SYGE

• Mennesker med psykisk sygdom har
fået det værre under coronakrisen, og
deres pårørende er blevet mere bela-
stede. Det viser en undersøgelse fra
Bedre Psykiatri.

• 45 procent af de pårørende vurderer,
at den syges sygdomstilstand er for-
værret som følge af corona-
situationen.

• 63 procent af de pårørende har været
ekstraordinært belastet som følge af
corona-situationen.
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Nogle grupperhar svært
ved atmødeop fysisk.Det
kan for eksempel handle

omsocial angst eller angst for at
køre i offentlige transportmidler.
LeaHegaard, enhedschef i Komiteen for Sundhedsoplysning



KLK – KL’s Konsulentvirksomhed – lancerer nu et helt nyt koncept,
hvor vi inviterer kommunerne til at blive vores partnere.

Vil I væremed til at udvikle
morgendagens løsninger?

Som KLK Partner kommer I helt ind i vores maskinrum, hvor vi udvikler
morgendagens værktøjer, der skal væremed til at sikre, at borgerne får
den hjælp, de har brug for - med respekt for kommunens pengekasse.
Det kalder vi partnerskabets udviklingsrum.

Derudover får I som KLK Partner:

– En nøgletalsanalyse
– En invitation til KLK’s årsmøde
– En studietur
– Et oplæg fra en af KLK’s faglige eksperter

Læsmere på klk.kl.dk/partner.

Kontakt konsulentchef Jan Henriksen, jahe@kl.dk, tlf. 4086 8708, eller vært
for KLK Partner Rasmus Onslev Kremmer, rnk@kl.dk, tlf. 3370 3789, hvis du
gerne vil høre mere ommulighederne for at blive KLK’s nye partner.

Menmidt i begejstringen for de mange
nye muligheder, peger hun også på beho-
vet for at holde fokus på datasikkerheden
i de nye tilbud.
– I øjeblikket springer det fremmed løs-
ninger som apps, chatrådgivninger og
online grupper, og det er dejligt, men der
er nogle udfordringer i al den kreativitet
og iderigdom.Mange af de gratis online vi-
deotjenester er ikke sikre, og foreningerne
bør nøje overveje, hvilke platforme de bru-
ger, sigerMarie PaldamFolker.
Hun efterlyser, at flere offentlige og private
går sammen om at udvikle datasikrede
online løsninger af høj faglig kvalitet, som
kan styrke denmentale sundhed blandt
danskerne.
– Der er mangel på stærke velgennemar-
bejdede tiltag. En af styrkerne ved gode
kvalitetssikrede online løsninger er, at når
du først har udviklet dem, så kan de skale-
res op og bruges af rigtig mange borgere i
hele landet. Det sikrer ensartede tilbud af
høj kvalitet, uanset hvor du bor, siger Ma-
rie Paldam Folker.

I øjeblikket er genåbningen af samfundet i
fuld gang, og isolationenunder karantænen
er på vej i glemmebogenhosmange.Men i
ADHD-foreningen vurdererCamilla Lydik-
sen, at der vil være brug for ekstra støtte i en
lang periode fremover. For selv ombørnene
er kommet i skole igen, er det enny hverdag,
de er kommet tilbage til.
–De skal holde afstand, vaske hænder og er

opdelt i nye grupper. Det er en kæmpe foran-
dring, og det bliver formentlig ved resten af
året. Det fårmærkbare konsekvenser sær-
ligt for voresmålgruppe, somhar lidt svæ-
rere ved at tilpasse sig.Hvismanhavde en
bekymring for n ogle af de her familier før
corona, så skalman være rigtig opmærksom
på at være opsøgende i den kommende tid,
sigerCamila Lydiksen.• gij@kl.dk

Det erhelt fantastisk,
så godt det online
fællesskabhar virket.

Jeg oplever, at vi formår at skabe
et rum, somer fuldstændig
ligesom,hvis vimødtes fysisk.
MiaKristinaHansen, formand for Foreningen BørnmedAngst
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