VÄLKOMMEN TILL
ASTRID JANZON SYMPOSIUM
2016

Sexuell hälsa
Fredagen den 25 november 2016
Forum Humanum, School of Health and Welfare,
Jönköping University, Barnarpsgatan 39, Jönköping.

PROGRAM
09.00 - 09. 20

Välkomstanförande av moderator

		

Professor Bengt Fridlund, Jönköping University

09.20 - 10.20

Astrid Janzon-talare 2016
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR

		

		En presentation av skilda aspekter av sexuell hälsa ur såväl ett nationellt
		som internationellt perspektiv, med koppling till forskning och praktik.
		Jack Lukkerz, Socionom, Aukt. sexolog, Fil Lic, Malmö Högskola
10.20 - 11.00

Kaffe

11.00 - 12.00

Äldre och sexuell hälsa
Resultat från populationsstudier bland äldre: Sexualitet ”på äldre dar”

		

- förekomst och fördomar.
Nils Beckman, Sjuksköterska, Med Dr, Skånes universitetssjukhus, Lund

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.30

Transpersoner och sexuell hälsa

		Resultat från en forskningsstudie där 20 transpersoner intervjuats
		
om upplevelser av sexuell hälsa.
		Malin Lindroth, Sjuksköterska, Fil Dr, Jönköping University
13.30 - 14.00

Unga och sexuell hälsa

		En sammanfattning av vad studierna i avhandlingsprojektet
		Preventivmedelsrådgivning - en utmaning inom abortvård visat hittills.
		Helena Kilander, Barnmorska, Doktorand, Linköpings Universitet
14.00 - 14.30

Kaffe

14.30- 15.00

Fysioterapi och sexuell hälsa		

Hur rehabiliteringsinsatser främjar sexuell hälsa vid fysisk och psykisk
		
funktionsnedsättning orsakad av kronisk sjukdom.
		Kristina Areskoug Josefsson, Fysioterapeut, Fil Dr, Jönköping University
15.00 - 15.30

Astrid Jansson-stipendiat 2015

		En sammanfattning av vad studierna i avhandlingsprojektet Evidensbaserad
		
design inom intensivvård – en vårdande och säker miljö visat hittills.
		
Fredrika Sundberg, Sjuksköterska, Doktorand vid forskarskolan, 		
		Jönköping University
15.30 - 15.45

Presentation av 2016 års Astrid Janzon-stipendiat

Symposiet är gratis och vi bjuder på kaffe.
Anmälan till lennart.christensson@ju.se senast 20/11.

Astrid Janzon
Astrid Janzon föddes 1907 i Jönköping. Hon tog studenten i
Linköping 1926 och genomgick sjuksköterskeskola i Stockholm
1927-1930.
Astrid Janzon var tidigt inriktad på internationella studier och
studerade i London 1938-1939 med efterföljande studieresa till ett
flertal av Europas storstäder för att få en inblick i den europeiska
sjukvårdens utveckling. Hennes fortsatta studier ledde fram till en
examen i ämnena statskunskap, pedagogik och sociologi, 1950.
Astrid Janzon utnämndes till rektor för statens sjuksköterskeskola
i Stockholm 1939, en befattning hon innehade tills skolan stängde
1969.
Astrid Janzon initierade undervisning i öppen vård/primärvård.
Kliniklärare anställdes för att
koordinera den teoretiska
och praktiska undervisningen
och studenterna fick möjlighet
att specialisera sig inom socialt
arbete, undervisning och mentalsjukvård. Hälsa, hälsovård,
hälsoundervisning och samarbete för hälsa var centrala begrepp i hennes lärargärning. För
hennes initiativ, nytänkande
och framsynthet inom hälsooch sjukvårdsutbildning blev
hon 1987 utnämnd till hedersdoktor vid Linköpings universitet.

ASTRID JANZONS STIFTELSE
I syfte att hedra minnet av sjuksköterskan, fil.kand., medicine
doktor honoris causa Astrid Janzon bildade hennes adoptivdotter, docent Gunborg O. Janzon en stiftelse som grundades 25 juni 2004.
Stiftelsen lämnar bidrag till en årlig Astrid Janzon-föreläsning
samt ett seminarium i anslutning därtill. Föreläsning och
seminarium hålls växelvis vid Hälsouniversitetet i Linköping,
Röda Korsets Högskola i Stockholm och School of Health and
Welfare, Jönköping University.
Astrid Janzons stiftelse förvaltas av SEB Private Banking,
SE-106 40 Stockholm. Stiftelsen är öppen för bidrag (SEB nr
5851-1059415).
Läs mer om stiftelsen på: www.astridjanzon.se
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