
Andrologi 1, grund

Kvinnorna har sin gynekologi. Männen har 
inte samma självklara möjlighet att få svar 
på sina frågor om sin kropp och sin sexua-
litet. För att skapa en bättre balans starta-
de högskolan 2007 en högskoleutbildning i 
andrologi. Kursen har sedan starten ge-
nomförts ett flertal gånger i både Stock-
holm och Göteborg. Kursen riktar sig till 
alla de yrkesgrupper som möter män med 
frågor om kön och sexualitet. Syftet med 
utbildningen är bland annat att möjliggöra 
en korsbefruktning mellan olika discipli-
ner och professioner och därmed värna ett 
helhetsperspektiv.

Kursen ger grundläggande kunskaper om 
mannen och hans sexualiteter. Den tar 
bland annat upp basal andrologi, sexualfy-
siologi, sexologi och metodik, det vill säga 
hur man möter och behandlar mäns frågor 
och problem. Kursen har som målsättning 
att ge kunskaper om mannen såväl teore-
tiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt 
och psykologiskt perspektiv.
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Målgrupp

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till yrkesgrupper som i sitt 
arbete ställs inför frågor och problem runt 
mannen, hans kön och sexualitet; bl.a. barn-
morskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, 
och socionomer.

Kursinnehållet består i att ge deltagarna 
grundläggande teoretiska kunskaper i and-
rologi samt att initiera och utveckla metoder 
för att möta och arbeta med mäns frågor 
om sexualitet och problem. Kursen har sin 
utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det an-
drologiska kunskapsfältet ligger som grund 
där även det psykologiska och kulturella 
perspektivet kommer att belysas.

Kursen innehåller tre skilda block: basal 
andrologi, sexologi och metodik. Den kom-
mer bland annat att belysa sexualfysiologi, 
olika funktionsstörningar såsom, tidig sä-
desavgång, erektil dysfunktion, men också 
bristande lust, medicinering, att utsätta sig 
själv eller andra för risker samt åldrande och 
mannens sexualitet. Metodiken berör frå-
gor om bemötande, omhändertagande och 
prevention.

Undervisningsformer

Utbildningen bedrivs i huvudsak genom 
föreläsningar, litteraturseminarier samt 
utifrån diskussioner runt fallbeskrivningar. 
Seminarierna syftar både till litteraturbear-
betning, utbyte av kliniska erfarenheter och 
diskussioner runt fallbeskrivningar. Kursen 
är upplagd så att deltagarna ska kunna 
integrera kunskapen med egen klinisk 
erfarenhet.

Förkunskapsnivå

Lämplig förkunskapsnivå är förutom allmän 
behörighet för högskolestudier att deltagar-
na har adekvat akademisk examen såsom 
exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, 
sjuksköterske-, eller socionomutbildning.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där 
inte behörighet fodras av deltagarna som på 
reguljär högskoleutbildning. Behörighet att 
söka har den som utses och finansieras av 
sin arbetsgivare.

Kursträffar

Plats

Kursen innehåller åtta kursträffar under ca 
en termin.

Högskolans lokaler, Campus Ersta,  
Stigbergsgatan 30,  Södermalm, Stockholm. 
För karta se www.mchs.se

Kostnad

18 500 kr (exkl. moms).  
Litteraturkostnader tillkommer. 

Utbildningen är en avgiftsbelagd poäng-
berättigad uppdragsutbildning på högsko-
lenivå som skall bekostas av arbetsgivare 
eller annan juridisk person. www.mchs.se/
avtalsvillkor 

Kursledare

Suzanna Boman, socionom, leg psykotera-
peut. 
suzbom@gmail.com  
073-338 82 25

Studierektor Ulf Hammare 08-555 051 09 
ulf.hammare@mchs.se

För frågor kring anmälan och administration;
08-555 051 19 
uppdrag@mchs.se
www.mchs.se/uppdrag
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