Mænds sundhed
og den primære sundhedstjeneste
‐ hvordan kan adgangen og effekten forbedres?

Europæiske Rundbordssamtaler ‐ Danmark
Onsdag den 28. oktober 2015

Men’s Health and Primary Care:
Improving Access and Outcomes
A Roundtable Event organised by
European Men’s Health Forum and Men’s Health Society, Denmark

Kære deltager
Tak for din interesse i vores arbejde for at forbedre mænds brug af den primære sundhedstjeneste. Og
for at forbedre den primære sundhedstjenestes service til mændene.
Vores arrangement i dag er en vigtig del af en proces, som startede med en europæisk Rundbordssam‐
tale i juni 2013 i Bruxelles med deltagere fra en lang række europæiske organisationer med interesse i
den primære sundhedstjeneste. Siden er der afholdt lokale Rundbordssamtaler i London, Belfast og
Gibraltar.
Vores Rundbordssamtale i dag er den første ikke‐engelsksprogede. Næste bliver i Sverige i december,
og herefter afholdes der Runbordssamtaler i så mange europæiske lande som muligt.
Vores opgave i dag er:
1. At få en bedre tværgående forståelse af de barrierer, der er FOR mænds brug af den primære
sundhedstjeneste i Danmark
2. At komme med forslag til, hvordan man politisk og praktisk kan overkomme disse barrierer. Og
herunder: Hvad har vi brug for af viden, samarbejde og ny udvikling for at skabe forbedringer.
3. At medvirke fra Danmarks side til EMHF’s multinationale program for forbedring af mænds brug af
den primære sundhedstjeneste over hele Europa..
Vi håber, at vi alle vil få et godt udbytte af dagen!

Med venlig hilsen

Ian Banks
President of European Men’s Health Forum
hed

Svend Aage Madsen
Formand for Selskab for Mænds Sund‐

Tak for støtte til arrangementet fra:

Støtten er givet uden nogen former for indflydelse på program, deltagerliste eller resultater.

Program
09.30

Ankomst – kaffe/te

10.00

Velkomst v. Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed

10.10

Welcome from European Men’s Health Forum by Ian Banks, President of EMHF

10.20

“What we have learned so far” – Rapport fra tidligere Rundbordssamtaler v. Peter Ba‐
ker, EMHF

10.30

“Mænds brug af den primære sundhedstjeneste” v. Andreas Rudkjøbing, formand for
Lægeforeningen

10.40

“Resultater fra ny dansk undersøgelse om mænd og sundhedstilbud” v. Ilja Sabaj‐
Kjær, sociolog, Forum for Mænds sundhed

10.50

Paneldebat med spørgsmål og svar fra alle deltagere
Deltagere i panelet: Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen – Lars Engberg, Danske Pati‐
enter – Ian Banks, EMHF – Anne Kahns, Apotekerforeningen ‐ Birgitte Ries Møller, PLO.
Ordstyrer: Svend Aage Madsen

12.00

Pause

12.15

Første Workshop: Identificering af problemer og udfordringer
Tre workshop‐grupper – se gruppeinddeling listen i mappen

13.00

Frokost

13.45

Anden Workshop: Forslag til løsninger
Tre workshop‐grupper – se gruppeinddelingen på listen i mappen

14.45

Fælles diskussion – Hvad er vi kommet frem til ‐ hvor står vi ‐ næste skridt

15.20

Opsamling og farvel

15.30

Slut

SELSKAB FOR MÆNDS SUNDHED arbejder for at forbedre mænds sundhed gennem: 1) at samle forskere,
organisationer, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere m.fl. for at udveksle viden om mænds sundhed
og sygdomme, og 2) at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme.
Selskab for Mænds Sundhed har taget initiativ til at danne Forum for Mænds Sundhed, med over 40 part‐
nere, og Mænds Mødesteder, ligesom selskabet er primus motor i mændenes sundhedsuge, Men’s Health
Week, og web‐sitet ’Tjekdigselsmand.dk’.

EUROPEAN MEN’S HEALTH FORUM is a European organisation dedicated to the improvement of men’s
health in all its aspects. Its vision is a future in which all men in Europe have an equal opportunity to attain
the highest possible level of health and well‐being.
Its mission is to improve men’s health across all countries in Europe by promoting collaboration between
interested organisations and individuals on the development and application of health‐related policies, re‐
search, education and prevention programmes.
EMHF is committed to gender equality, fully supports activities to improve women’s health, and opposes
the re‐allocation of funding from women’s to men’s health.

Selskab for Mænds Sundhed ‐ www.sundmand.dk
v. Svend Aage Madsen ‐ Afs. 9512 – Rigshospitalet – Blegdamsvej 9 ‐ 2100 København Ø ‐ Danmark.
Tlf: +45 26212851 ‐ E‐mail: svendaage@madsen.mail.dk

