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Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
- vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013
Vedtaget på generalforsamlingen 30. september 2013

1. Medlemmer
I perioden siden sidst er medlemstallet blevet tredoblet til over 300 medlemmer.
2. Organisation
På seneste generalforsamling blev bestyrelsen genvalgt og har siden bestået af Svend Aage
Madsen (formand), Simon S. Simonsen (næstformand), Hanne Jensen, Jan Skaarup, Søren Ekman og Regitze Siggaard, mens Nicolai Schacke er bestyrelsessuppleant. Dertil blev Jan Gram
genvalgt som andensuppleant, og Keld Simonsen valgt som 3. suppleant. Tina Juhl er fortsat
kasserer.
I perioden har Simon Simonsen trukket sig fra bestyrelsen. Regitze Siggaard er blevet valgt til
ny næstformand. Nicolai Schacke er trådt ind som bestyrelsesmedlem.
3. Fremskridt i selskabets arbejde
Perioden 2012-2013 siden sidste generalforsamling kom til at markere store og vigtige fremskridt for selskabets arbejde:
a. Men’s Health Week
MHW-2012 blev en stor succes under temaet ”Mænds sundhed i hverdagen” hvor flere end 50
kommuner og 16 organisationer lavede arrangementer landet over. Flere end hundrede arrangementer blev afholdt i ugen, herunder deltagelse i Folkemødet på Bornholm og overrækkelse af årets MHW-pris til Horsens kommune.
Dertil stod selskabet i spidsen for den internationale konference d. 14.-15. juni 2012 ”Gender
and Health through Life” med 240 deltagere på Rigshospitalet i København. Det var første
gang en sådan konference afholdtes i Danmark og den afholdtes med støtte og deltagelse fra
det danske EU-formandskab. Arrangører var: European Men’s Health Forum, European Patients’ Forum, European Cancer Patient Coalition, og Selskab for Mænds Sundhed, Danmark.
Som opfølgning på dette medvirkede selskabet i protester over EUkommissionens censur i
rapporten ”The State of Men’s Health in Europe”, hvilket førte til stor presseomtale og et opfølgende møde i Europaparlamentet med EU's kommissær for sundhed om denne sag.
Selskabet afholdt 6. juni konferencen ”Men’s Mentale Sundhed” som optakt til MHW-2013. På
konferencen var der omkring 300 deltagere. MHW-2013 havde temaet mænds mentale sundhed og blev en stor succes med over 150 arrangementer landet over, lidt færre kommuner,
men med endnu flere organisationer bag. Ugen afsluttedes igen med selskabets deltagelse i
Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltog som inviterede af Sundhedsministeren som samtidig
udnævnte formanden for selskabet til Lighedsambassadør.
Igen blev det cementeret, at MHW er blevet en uge med mange lokale, selvkørende aktiviteter,
som ikke alle kommer til vores kendskab. Ligesom sundhedsaktører lokalt benytter nogle af
de idéer og noget af det materiale, der opstår i MHW, på alle tider af året.
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b. Forum for Mænds Sundhed
Parallelt med arbejdet med konference og MHW har selskabet startet arbejdet med Forum for
Mænds Sundhed. Det er et nyt partnerskab, der vil arbejde for reelle forandringer i mænds
sundhed og bekæmpe ulighed i sundhed. De vigtigste partnere i Forum for Mænds Sundhed
er:
- Faglige- og interesseorganisationer
- Patientorganisationer
- Forskningsmiljøer
- Regioner og kommuner
- Andre fx virksomheder og medier
I dag har Forum opslutning fra:
Sundhedsstyrelsen
3F
Dansk Metal
PROPA
Danmarks Lungeforening
Sex og Sundhed
Ålborg Kommune
Vejle Kommune
Hedensted Kommune
Tårnby Kommune
Horsens Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vallensbæk Kommune
Selskab for Mænds Sundhed
Netdoktor
Falck Health Care
Kost- og Ernæringsforbundet
Dansk Psykiatrisk Selskab
Mandecentret
- og flere er på vej
Vi er i gang med forhandlinger med en lang række politikere og organisationer om, hvordan
der kan skaffes opbakning og økonomi til Forums arbejde.
Forum repræsenterer et stort spring frem i selskabets arbejde – fra at markere emnet og fortælle om det til at arbejde for virkelig forandringer i samarbejde med centrale partnere. Arbejdet er samtidig med til at styrke og udbygge relationen til den række partnere, som vi
igennem flere år har arbejdet sammen med.
4. Forskning om mænds sundhed og sygdomme
En repræsentant for selskabet deltog i den nordiske forskerkonference om mænd ’Maskuliniteter i bevegelse – menn, likestilling og livskvalitet’, hvori der var særlige sessioner om
mænds sundhed og hvor flere medlemmer af selskabet deltog. Forskellige medlemmer af selskabet har medvirket i forskningsprojekter af forskellig slags. Flere artikler er udgivet på bag-
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grund af den europæiske rapport ”The State of Men’s Health in Europe”. Ligesom der op til
konferencen og MHW blev lavet forskningsprodukter om mænds mentale sundhed.
5. Hjemmesiden – sundmand.dk
Hjemmesiden www.sundmand.dk har siden oprettelsen stået centralt for selskabet og ikke
mindst MHW. Besøgstallene viser en udvikling i de gennemsnitlige daglige antal hits som følger:
2003: 2
2004: 74
2005: 295
2006: 756
2007: 639
2008: 970
2009: 1356
2010: 1603
2011: 1788
2012: 1531
2013: 2109 (ikke endelig opgørelse).
Under Mens Health Week 2013 var der op til 124.000 hits og over 7000 visits, hvilket er dobbelt så mange som noget år før.
Den ny-lancerede web-side fungerer rigtig godt og er blandt årsagerne til de mange nye medlemmer og registreringen af de mange aktiviteter rundt om i kommunerne og andre organisationer.
6. Internationalt samarbejde
Selskabet har i perioden igen været stærkt engageret i internationale aktiviteter og kontakter.
Selskabets formand er Vicepræsident i European Men’s Health Forum (EMHF) og deltager
aktivt i det europæiske arbejde. Der er oprettet et internationalt netværk mellem men’s health
organisationer hvor også amerikanske og australske organisationer deltager med det formål
at fastholde og udbygge de bredere samfundsmæssige, sociologiske, psykologiske, forebyggende m.fl. aspekter ved mænds sundhed og undgå indsnævring til rent medicinske og ofte
urologiske aspekter. Det er i denne besluttet at etablere partnerskabet Global Initiative on
Men’s Health, hvor selskabets formand er repræsenteret i styregruppen.
7. Økonomi
Selskabet valgte i 2004 at være et selskab uden kontingent, fordi det dels er urealistisk at bygge på aktiviteter på kontingent og dels fordi alene administrationen af opkrævning mv. vil
være alt for stort og trække kræfter fra det faglige. Det har betydet, at de penge som har været
nødvendige til diverse aktiviteter – især hjemmesiden – er skaffet ved hjælp af private fondsmidler fra Svend Aage Madsen.
I 2009 fik SMSdk en gave fra Mandecentret i Odense på 5.000 kr. Pr. 1. december 2009 har
selskabet 5.000 kr. i kapital og disponibelt beløb. Dertil kom, at Sundhedsstyrelsen tillod at
restbeløbet på 25.000 kr. fra MHW2009 kunne indgå i Selskabets forberedelser til følgende
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års MHW bl.a. i form at forbedring af hjemmesiden. Med disse bidrag har selskabet fået en
minimal økonomi.
Den økonomiske krise har betydet, at Sundhedsstyrelsen afstod fra at støtte Men’s Health
Week 2011 direkte, som den ellers har gjort det de seneste mange år. I stedet fik vi via Sundhedsstyrelsen bevilget penge fra forebyggelsesfonden til denne selskabets vigtigste aktivitet.
MHW2013 blev støttet af Bayer Health Care. Midler som udelukkende anvendtes i MHW og
ikke tilgik selskabet. Men’s Health Week 2014-økonomien er i skrivende stund helt uafklaret.
Det er oplagt, at det er en vanskelig økonomisk situation. Det er på trods af flere forsøg stadig
ikke lykkedes at få yderligere økonomisk støtte til driften af selskabet nogen steder fra.
Se særskilt økonomirapport.
Arbejdet med at finde økonomisk støtte til Forum for Mænds Sundhed vil være det vigtigste i
tiden fremover.
Svend Aage Madsen
Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
September 2013
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Arbejdsprogram Selskab for Mænds Sundhed 2013-14:
• Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover bliver udviklingen af Forum for Mænds Sundhed, se strategipapir herfra.
• MHW-2014 søges arrangeret med udgangspunkt i Forum.
• Både i forbindelse med Forum, MHW og i andre sammenhænge søges partnerskaber med
andre organisationer på området.
• Selskabet fortsætter det nære samarbejde med EMHF og udbygger samarbejdet i det internationale netværk for mænds sundhed.
• Der fortsættes med sondringer i politiske kredse, om hvordan selskabet/Forum evt. kan
blive høringsberettiget og/eller på andre måder blive lyttet til i relation til at fremme selskabets formål på de forskellige arbejdsområder.
• Der arbejdes for at gøre Forum kendt i offentligheden, bl.a. via medieopmærksomhed.
• Selskabet fortsætter foreløbig som en gratis-organisation. Selvom der ikke er kommet bedre udsigter til at opnå økonomisk støtte til drift af selskabet, skal der også i næste periode
gøres forsøg på at skaffe støttemidler.
• Selskabet vil forsøge at få en større bestyrelse og herunder etablere et dagligt sekretariat.

Vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013.
Fremlagt og vedtaget med små tilføjelser på generalforsamlingen den 30. september 2013.
Det vedtagne arbejdsprogram fremlægges sammen med referat fra generalforsamlingen.
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