Keynote speakers

KONFERENCE

Hvorfor skal vi interessere os for mænds sundhed?
Forskningsleder, psykolog Svend Aage Madsen

Mændene på arbejdsmarkedet.
Sociolog, ph.d. Claus D. Hansen

Idræt og sportens betydning for mænds sundhed.
Professor Peter Krustrup

Fortællinger om ældre mænds enlighed og ensomhed.
Cand.psych., lektor Kristian Park Frausing

Info
Dato og tid: Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 08:15 til 15:45
Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Tilmelding, info og program: www.ucsyd.dk/maends-sundhed
Pris: 1.200 kr.
Tilmeldingsfrist: Forlænget til 7. maj 2018 kl. 12:00
Arrangør: UC SYD, Jens Bach Johansen, jbjo@ucsyd.dk
I samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg Kommune

Mænds sundhed:
Hvad ved vi, og hvad
kan vi gøre bedre?

Deltag i konferencen på UC SYD i Esbjerg
tirsdag 15. maj 2018

Om konferencen

Workshops

Konferencen Mænds Sundhed sætter fokus på mænds sundhed fra forskellige
fagprofessionelle perspektiver. Vi indbyder til at gøre status på vores viden om
mænds sundhed og iværksætte videnindsamling om nye metoder til at møde
mændene.

Workshop 1 Mænds relationelle sårbarhed i sundhedsvæsnet
v/ professor, Morten Sodemann

Vi ved at mænd er dårlige til at tage vare på deres eget helbred. Vi ved at
mænd sjældnere slipper fra sygdomme med livet i behold end kvinder. Vi ved
også, at mænd ikke er meget for at benytte de etablerede tilbud i social- og
sundhedssektoren.
Men hvorfor er det sådan? Og hvad kan vi gøre ved det?
Målgruppe
• Forskere
• Social- og sundhedsarbejdere i regioner og kommuner
• Undervisere på universiteter og professionshøjskoler
• Politikere og beslutningstagere i regioner og kommuner

Workshop 2 Mænd i den almene lægepraksis
v/ speciallæge i almen medicin, idrætslæge og direktør, Leif Skive
Workshop 3 Forventninger til mænds sundhed
v/ sociolog og seniorkonsulent, Ilja Sabaj Kjær
Workshop 4 Vildmænd – mandehørm og hygge
v/ forebyggelseskonsulent og projektleder, Benny Eis Petersen
Workshop 5 E
 sbjerg Kommune: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud
v/ sygeplejerske, cand.soc., Charlotte Staunsbæk Nielsen og
cand.scient.san.publ., Christina Vigel Mischorr-Boch
Workshop 6 N
 år mænd bliver fædre,
v/ jordemoder, ph.d. og lektor, Christina Prinds
Workshop 7 Mød mændene på mændenes præmisser
v/ socialpædagog PD, Poul Svendborg Sørensen
Workshop 8 Klinisk kontrolleret studie af Mænds mobile sundhed
v/ uddannelseskonsulent og sygeplejerske, Vinie Levisen
Workshop 9 Sundhedsadfærd blandt unge på produktionsskoler
v/ sociolog, lærer og adjunkt, Hans Iskov Jensen
Workshop 10 S
 tuderende fra sundhedsuddannelser på UC SYD møder unge
mænd på produktionsskole
v/ lektor, ergoterapeut og cand. scient. san., Lene Dahl Lund og
adjunkt, fysioterapeut og cand. scient.san.publ., Lars Tobiesen
Pedersen

Læs mere om workshops på: ucsyd.nemtilmeld.dk/240/

