
Session 6, 11:30-12:30, lokale D 
KLs Sundhedskonference den 18. januar 2017 

[Skriv her] 
 

Sessionstekst: 

De ikke synlige mænd – hvordan når vi dem?  
Hvad er der med de mænd? Deres sundhedstilstand er så meget dårligere end kvindernes. 
Alligevel siger de, at de har det godt, og de søger ofte ikke hjælp før meget sent. Hvordan 
skal vi forstå dem? Hvordan får vi fat i dem, får dem til at tage deres helbred alvorligt og 
motiverer dem til at ændre livsstil? Hør Annette Pedersen fortælle om midaldrende mænds 
syn på deres sundhed, deres sundhedsadfærd og kontakt til social- og sundhedsvæsenet i 
Aalborg Kommune. Hør om Svendborg Kommunes erfaring med ”TurboTjek”, et tilbud til 
lokale arbejdspladser for mænd med kort eller ingen uddannelse og om deres 
træningstilbud ”Vildmænd”, og hør om Stevns Kommunes tilbud til mænd ”Mænds 
mødesteder”, som handler om alt andet end sundhed, og så måske alligevel ikke, og som 
lige har vundet Sundhedsprisen 2016. 
 
Annette Pedersen, ph.d-studerende, Aalborg Universitet og UCN, Peter Nørskov Junge, 

projektleder, Svendborg Kommune, Per Jensen, formand for Mænds Mødested og Gitte 

Westi, sundhedskonsulent, Stevns Kommune 

Sessionsansvarlig: Tine Curtis 

tcu@kl.dk, mobil: 23452291 

 

11:20 Ankomst til lokale D  

11:30 – 

11:35 

(5 min) 

Velkomst og 

introduktion KL 

v/ Tine Curtis 

Byder velkommen og fortæller om formålet 

sessionen, og hvad der skal ske. 

Tine byder velkommen til Gitte og Per 

11:35-11.50 

(15 min) 

Oplæg ved og Gitte 

Westi, shkonsulent, 

Stevns Kommune og 

Per Jensen, formand 

for Mænds Mødested 

Stevns Kommunes tilbud til mænd ”Mænds 
mødesteder” – om ensomhed og sundhed. 
Og om mænds mødesteder 
2 x 7½ min oplæg. 
 

 Tine byder velkommen til Peter. 

11.50-12.05 

(15 min) 

Peter Nørskov Junge, 

projektleder, 

Svendborg Kommune 

 Svendborg Kommunes indsats ”Turbocheck” samt 

lidt om tilbud ”Vildmænd”. Hvorfor særlige tilbud 

til mænd? Erfaringer, udfordringer og løsninger. 

 10 min oplæg og 2 interviewspørgsmål, evt. 1-2 

spørgsmål fra deltagere. 

Tine byder velkommen til Annette 

mailto:tcu@kl.dk


 

 

12.05-12:20 

(15 min) 

Oplæg ved Annette 

Pedersen, ph.d-

studerende, Aalborg 

Universitet og UCN 

 De ’ikke-synligt-udsatte’ mænd – deres syn på 

sundhed, sundhedsadfærd og kontakt til social- og 

sundhedsvæsenet. Hvad viser resultaterne om, 

hvordan kommunen kan ’nå’ disse borgere? 

 12 min oplæg, evt. spørgsmål 

12.20-12:23 

(4 min) 

Sum 2x2 

 

 

 Hvilke erfaringer har I med at ’nå’ mænd – både 

rammer og tilbud? 

 Hvor er udfordringerne? Hvor er de gode ideer? 

12.24-12:30 

(10 min) 

Plenumoplsamling og 

drøftelse 

 Hvor er den gode historie ift., hvordan vi når 

mændene? 

v/ Tine 

12.28-12.30 

(2 min) 

Tak for nu 

v/ Tine 

Afslutning og info om frokost 


