Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR i Region Hovedstaden

Nationalt Netværk for sundhedspædagogik i
patientuddannelse sætter fokus på mænds sundhed
Mænd lever kortere end kvinder, rammes hyppigere af de fleste sygdomme og kontakter i mindre omfang
sundhedsvæsenet end kvinder gør. Forskning, statistik og praktiske erfaringer viser, at der er særlige
sundhedspædagogiske udfordringer i forhold til mænds sundhed. Det er derfor relevant at undersøge nye
veje til rekruttering, organisering af og sundhedspædagogiske metoder i patientuddannelse. Og der er
behov for at træne og udvikle kommunikative kompetencer og en sundhedspædagogisk tilgang, som i
højere grad appellerer til de mandlige deltagere.
Kom og deltag i denne workshop hvor der dels er et fagligt oplæg og dels mulighed for at arbejde med
konkrete ideer og sundhedspædagogiske værktøjer.
Program for netværksmøde
11.00

Ankomst
Der serveres en let sandwich

11:30

Velkomst
v Bjarne Bruun Jensen, professor og sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen

11:40

Mænds sundhed
Oplæg v Svend Aage Madsen, forskningsleder, ph.d. Rigshospitalet og formand ”Forum for
mænds sundhed”. Oplægget efterfølges af dialog i plenum.

13:20

Pause og mulighed for netværk

13:40

Open space
Vi arbejder med at skabe, dele og bruge viden med afsæt i konkrete sundhedsprojekter:
• HvordankanGuidetEgenBeslutning(GEB)tilpassesmændv. forskningsleder VibekeZoffmann
• Mænds Mødesteder v .projektlederMieMøller Nielsen
• Naturkræfterv lederLinda GulløvNæsager
• Rigtige Mænd- frafedttil fit v sundhedscoachHellePedersenogBerit Boston

14.50

Afslutning og orientering om arbejde i Nationalt netværk for
sundhedspædagogik i patientuddannelse
v Dorte Jeppesen, chefkonsulent, Center for HR.

Netværksmødet faciliteres af Bjarne Bruun Jensen, professor og sundhedsfremmechef, Steno Diabetes
Center Copenhagen
Tid og sted
D.7. marts 2018 kl. 11 – 15
Steno Diabetes Center Copenhagen
Bygning NSK. Auditoriet
Niels Steensens Vej 6 2820 Gentofte

I netværket vil vi
•
•
•

Skabe
Dele
Bruge
Den nyeste viden

Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR i Region Hovedstaden
inviterer til

Nationalt netværk for sundhedspædagogik i
patientuddannelse
Vil du være med til at styrke og udvikle sundhedspædagogik i patientuddannelse?
Du har nu mulighed for at deltage i et nationalt, professionelt værksted, hvor vi deler viden og arbejder
med nye metoder og værktøjer i praksis for at styrke det sundhedspædagogiske arbejde for mennesker med
kronisk sygdom.
Netværkets arrangementer faciliteres af Bjarne Bruun Jensen, sundhedsfremmechef, SDCC. Netværket mødes
til 2 -3 årlige arrangementer, hvor vi i fællesskab styrker og udvikler den sundhedspædagogiske indsats i
patientuddannelse.

Hvorfor et netværk?

Aktuelt er der politisk fokus på brugerinvolvering samt sundhedspædagogiske og organisatoriske udfordringer
forbundet med patientuddannelse.
Både forskning og evalueringsresultater peger på, at der er behov for udvikling af den sundhedspædagogiske
praksis af forløb med patienten i centrum.

Det første arrangement i netværket er d. 7. marts kl.11.30-15.00, hvor vi sætter fokus på mænds
sundhed.
Hvem kan deltage i netværket?

Netværket er for sundhedsprofessionelle, forskere og ledere, der arbejder med uddannelse og vejledning af
mennesker med kronisk sygdom eller helbredsmæssige udfordringer.
Netværket er også åbent for andre med interesse for feltet.

Praktiske oplysninger

Det koster 100 kr. at tilmelde sig netværket. Der vil herudover være en mindre deltagerbetaling på
arrangementerne, som dækker de faktiske omkostninger.

Vil du være med?

Tilmeld dig netværket på www.regionh.dk/patientuddannelse under ”Arrangementer” eller på www.sdcc.dk
Hvis du vil være med i arbejdsgruppen, der planlægger fremtidige arrangementer, kan du kontakte:
Dorte Jeppesen, Region Hovedstaden, Center for HR
Tlf.: 38 66 97 07 - mail: Dorte.Jeppesen@regionh.dk

I netværket vil vi
• Skabe
• Dele
• Bruge
den nyeste viden

