
Monsenso indgår partnerskab med australske On the Line, som rådgiver 
personer med psykiske og sociale problemer. 

 
Monsenso indgår partnerskab med On the Line, og skal dermed assistere deres call centers 
terapeuter i at hjælpe klienter til selvhjælp og selvmonitorering af deres psykiske lidelser 
som angst, bipolare lidelser, borderline personlighedsforstyrrelse, depression, 
posttraumatisk stress samt skizofreni . 
   
København, 19. december 2017. Den danske virksomhed Monsenso, som udvikler mobile 
sundhedsløsninger til behandling af psykiske lidelser, står over for at indgå partnerskab med 
virksomheden On the Line. On the Line er en australsk organisation, som tilbyder ydelser 
inden for det sociale område, herunder rådgivning og terapi ved brug af telefon, web-chat 
og video. On the Line servicerer hvert år mere end 80.000 personer og står til rådighed 
døgnet rundt.  
   
Monsensos mHealth løsning fungerer som en proaktiv selvhjælps- og monitorerings-app. 
Gennem brug af app’en styrkes støtten og samarbejdet mellem rådgivere og deres klienter, 
som typisk er diagnosticeret inden for et bredt spektrum af affektive og psykotiske lidelser. 
Konkret tilbyder Monsensos mHealth løsning et omfattende monitoreringssystem, som 
giver rådgiverne fra On the Line detaljeret information om deres klienter.  
 
Ved at bruge app’en fra Monsenso, kan klienterne registrere deres egne observationer af 
blandt andet humør, søvnmængde, medicinforbrug, motion og stress. Den registrerede 
information præsenteres på en oversigtsside, og dermed får rådgiverne både et historisk 
overblik over udviklingen, samt en analyse af den enkelte klients data.  
  
”Vores mHealth løsning er et ideelt supplement til både fjernbehandling og ambulant 
behandling. Indsamlingen af live-data og synkroniseringen mellem rådgiver og klienten kan 
forbedre kvaliteten af den psykoterapeutiske rådgivning”, fortæller Thomas Lethenborg, 
CEO I Monsenso.  
 
On the Line har mere end 55 års erfaring med at tilbyde mentale sundhedsløsninger til 
samfundet. Organisationen er national udbyder af nogle af de vigtigste og mest anerkendte 
services i Australien, herunder MensLine Australia,  Suicide Call Back Service and SuicideLine 
Victoria . On the Line hjælper mennesker til at få det bedre ved at opbygge robusthed, indgå 
i sunde relationer, og forbinder folk i sociale fællesskaber.  
 
“Løsningen fra Monsenso vil støtte vores rådgivere i at få et mere tydeligt billede af hvordan 
deres klienter har det på daglig basis. I forhold til vores klienter vil løsningen kunne hjælpe 
dem til at blive opmærksomme på deres tilstand, da de kan identificere triggers og 
advarselstegn. På den måde får de mulighed for bedre at kunne tage vare på deres sociale 
helbred og velbefindende”, fortæller Kim O’Neill, CEO i On the Line.  
 
Om Monsenso 
Monsenso er en innovativ teknologivirksomhed, som søger at optimere behandlingsmodellen for 
mentale sundhedsproblemer. Vores mission er at hjælpe behandlere, forskere, pårørende og 
individer med at overkomme den byrde mentale sundhedsproblemer forårsager. Vores løsning 
giver et detaljeret overblik over individers mentale helbred via selvrapporteret, samt automatisk 

https://mensline.org.au/
https://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.suicideline.org.au/
https://www.suicideline.org.au/


indsamlet adfærdsdata. Med en løsning baseret på vedvarende forskning og udvikling, er vores 
team opsat på at skabe omfattende løsninger, der passer problemfrit i brugernes liv og øger 
kvaliteten og effekten af deres behandling.  
 
Få mere at vide på www.monsenso.com 
 

Om On the Line 

On the Line er en australsk organisation, som tilbyder sundhedsløsninger og rådgivning 

overalt og på alle tidspunkter af døgnet. Vi er eksperter i mænds mentale sundhed, 

vredesforebyggelse, vold i familier (både udførende og oplevende), sunde relationer, 

integreret velbefindende, mental sundhed, kroniske helbredstilstande, stof- og 

alkoholmisbrug, selvmord samt krisehjælp til mennesker,  som har været berørt af 

selvmord.  

 

Få mere at vide på https://ontheline.org.au 
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