Praksisbaserede abstracts: Balancekunst i partnerskaber

SST pkt. til abstract
Titel
Type af præsentation (det skal fremgå, om der

Svar fra Forum for Mænds Sundhed
Balancekunst i partnerskaber
Mundtlig præsentation i delplenum

er et særligt ønske i forhold til
posterpræsentation eller mundtlig
præsentation i delplenum eller workshop)
Tema (ENTEN et eller flere af de oplistede

5. Sundhed gennem partnerskaber

temaer - ELLER beskrivelse af et andet tema)
Forfatter - inkl. institution/organisation og
emil-adresse
Stikordsliste (for emne/fokus)

Særlig læring/særlig succes (hvorfor er
projektet/indsatsen et vigtigt bidrag ved
konferencen? - evt. i stikord)
Baggrund (kontekst, problembeskrivelse,
problemstilling og formål)

Målgrupper/deltagere
Centrale aktiviteter/indsatser

Regitze Siggaard, næstformand Forum for
Mænds Sundhed
regitze@aktivo.dk
Hvorfor partnerskaber om mænds sundhed?
Fælles vision som driver
At kunne tilsidesætte silotænkning
At tro på det bedste i relationer
Resultater af partnerskab Forum for Mænds
Sundhed (> 40 partnere)
Vigtigste do´s and don´ts ved partnerskab
Praktiske eksempler
Partnerskab foreslås ofte som løsning når man
skal arbejde tværfagligt. Succesfaktorer for at
partnerskaber tilfører værdi til folkesundheden
drøftes
Mænds sundhed halter efter kvinders på alle
fronter. At løfte en problemstilling som rammer
bredt kræver en målrettet indsats, der er
umulig for en partner at løfte alene. Formålet
med partnerskabet Forum for Mænds sundhed
er at nedbryde siloer og opbygge en fælles
stærk platform, som udnytter de ressourcer
som allerede findes i systemerne
Beslutningstagere/ledere på alle niveauer
Etablering af fælles vision
Samling af de rette partnere og værdiskabelse
Aktiviteter som samler partnere og respekterer
autonomi fx Mens Health Week

Forventninger til resultater/effekter (evt.
forandringsteori)
Faktiske resultater – og hvorfor
projektet/indsatsen opfattes som en succes
Proces – inkl. evt. barrierer/løsninger og
justeringer i forhold forventninger
Vedlagt dokumentation eller henvisning til
netadresse/webside

En markant større aktivitet målrettet mænd
indenfor forskellige faggrupper. Ses blandt
andet i den stigende udvikling i interessenter
som bidrager til mænds sundhed
Fordi det er lykkes at etablere et partnerskab
som har respekt for forskelligheder, bundlinjer
og som styres stram med relevante og
meningsfulde aktiviteter
Ejerskab er centrale for at drive partnerskaber.
Det lange seje træk bidrager til at fokusere og
skabe ejerskab hos partnerne.
http://sundmand.dk/Forum-for-maend-ogsundhed.php

