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Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
Forelagt og godkendt af bestyrelsen den 26. januar 2015
Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 16. marts 2015

1. Medlemmer
I perioden siden sidst er medlemstallet steget til ca. 450 medlemmer.

2. Organisation
På seneste generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt: Svend Aage Madsen (formand),
Regitze Siggaard (næstformand), Hanne Jensen, Nicolai Schacke, Anne Sofie Fraenkel, Mehrak
Salimi, Morten Kragh.
3. Fremskridt i selskabets arbejde
Året 2014 blev det helt store gennembrudsår for selskabet med hensyn til at få sat emnet
mænds sundhed på de sundhedspoliske og generelt politiske dagsordner:
a. Forum for Mænds Sundhed
Dannelsen af Forum for Mænds Sundhed blev en afgørende måde at fremme reelle forandringer i mænds sundhed og bekæmpe ulighed i sundhed. Vi besluttede på sidste generalforsamling, at selskabets hovedaktivitet i tiden fremover bliver udviklingen af Forum for Mænds
Sundhed. Resultatet heraf er:
 Forum har nu over 40 partnere
 Forum og Selskabet har i seneste petriode tiltrukket op imod 10 mio. kroner fra Satspuljemidler, Partnerskabsmidler, Landdistriktspuljemidler og Bayer Health Care.
 Der er nu igangsat flere store flerårige projekter – ”Er du klar over det, mand?”,
”Mænds Mødesteder i Landdistrikter”, ”Mænds Mødesteder i boligområder”.
 Der er ansat medarbejdere, som koordinerer projekter, møder, Men’s Health Week mv.
 Samarbejdet med forskellige partnere er styrket omkring en række aktiviteter, bla.
Mænds Mødesteder, Folkemøde, Men’s Health Week og i det hele taget i de forskellige
projekter.
 For første gang får vi nu lejlighed et at
b. Men’s Health Week
Men’s Health Week 2014 blev endnu en stor succes under temaet: ’Mænd som sundhedsvæsnet sjældent når’. Et velbesøgt åbningsmøde hos 3F med sundhedsministeren og formanden
for 3F som talere, introduktion af fænomenet ’Men’s Sheds’ fra Irland, lanceringen af bogen
’Mænds sundhed og sygdomme’ og en masse entusiastske deltagere.
I ugen var der igen et væld af aktiviteter med omkring 100 arrangementer over hele landet herunder også arrangementer med Fødevareminister og formanden for Regionerne i Danmark – og afslutning på Folkemødet med deltagelse i to arrangementer. Det hele dækket gennem over 100 medieomtaler i ugens løb.
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Erfaringer med aktiviteterne fra hele landet i sundhedsugerne for mænd bliver år efter år systematisk opsamlet og bearbejdet og drøftet med alle, der arbejder med arrangementer i
ugen.
Men’s Health Week 2015 har temaet ’Unge mænds sundhed’ – hvilket blev introduceret på en
velbesøgt introkonference om emnet den 27. november 2014 i Vejle. Denne konference evaluerede 2014-ugen og ’mobiliserede’ til 2015-ugen.
4. Forskning om mænds sundhed og sygdomme
I perioden blev bogen ’Mænds sundhed og sygdomme’ udgivet, og heri er sammenfattet det
meste af den forskning der findes om mænds sundhed og sygdomme i Danmark og en hel del
om de internationale resultater også. I flere af de projekter, der i de kommende år realiseres
under Forum for Mænds Sundhed er der forskellige muligheder for forskningsresultater også.
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: 1737
2014: 1776
Under Mens Health Week 2014 i gennemsnit over 7.000 daglige hits. Men væksten er stagneret.
Alt i alt modsvares vores aktiviteter og omtale i medier mv. ikke af besøg på vores hjemmeside. Det kan have mange årsager – at vi nu også findes på Facebook og LinkedIn, at den ikke
er god nok, at behovet ikke er større mv. Der er behov for at diskutere selskabets og Forums
informations- og kommunikationsstrategier fremover. Dette indgår bl.a. i flere at vores projekter.
Den ny-lancerede web-side fungerer godt i forhold til at nye medlemmer kan registrere sig.
6. Internationalt samarbejde
Selskabet har i perioden igen været 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 globalt netværk, Global Action on Men’s Health,
bestående af men’s health organisationer fra USA, Canada, Sydafrika, Canada, Storbritannien,
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Australien og Danmark, samt European Forum for Men’s Health deltager, og hvor selskabets
formand er repræsenteret i styregruppen. Det er lykkedes at få WHO til at publicere om
mænds sundhed på globalt plan og en artikel i The Lancet er på vej.
7. Økonomi
Selskabet valgte i 2004 at være et selskab uden kontingent, fordi det dels er urealistisk at bygge 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 fondsmidler.
Siden MHW2013 har Bayer Health Care støtte MHW. Ligesom støtte fra Mandecentret og en
rest fra et Sundhedsstyrelsesprojekt er de eneste driftsmidler, der har fandtes i selskabet.
Med de mange projektmidler, der er skaffet via Forum siden seneste generalforsamling, er der
ikke skaffet driftsmidler til sekretariat eller lignende i Selskabet. Men med hovedvægten i Selskabets arbejde lagt på sikre og udvikle Forum for Mænds Sundhed, er behovet for driftsmidler i selskabet minimalt.
Ved siden af dette har selskabet et større økonomisk ansvar i og med at selskabet huser Forum for Mænds Sundheds økonomi, dvs. er juridisk ansvarlig over de midler, der er bevilget til
Forums projekter det sidste år. Disse midler forvaltes imidlertid efter statens regler af Finanskontoret på Rigshospitalet, hvorfor regnskabsansvar og revision ligger i dette regi.

Svend Aage Madsen
Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)
Januar 2015
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