Invitation til Rundbordssamtale

De kort- og uuddannede mænds sundhed – hvad kan vi gøre?
Kære
Forum for Mænds Sundhed har hermed fornøjelsen af at invitere dig til den første Rundbordssamtale om
ideer til, hvordan vi kan få gjort noget ved danske mænds dårlige helbred og deres lave middellevetid, særligt de kortuddannede og dem uden uddannelse.
Alt for mange af de mænd dør unødigt tidligt. Det har vi vidst længe, men der er endnu ikke gjort noget
specifikt for at forhindre de mange tusind mænds for tidlige død. For at komme videre inviterer vi derfor
eksperter, aktive fagfolk, politikere, repræsentanter fra organisationer og foreninger samt private virksomheder til en rundbordssamtale. Her vil vi drøfte og komme med konkrete forslag til, hvad der skal til, for at
forbedre de kort- og uuddannede mænds triste sundhedstilstand.
Tid og sted: Torsdag den 30. januar 2014 kl. 16.00 – 18.30 i Tivoli Hotel & Congress Center, København
Fakta: Forskellen mellem de bedst og dårligst stillede mænd er i dag 10 år og gabet bliver større! Afstanden
til de bedst stillede kvinder er 13 år. Med ens levetid ville der på 10 år være 30.000 flere levende mænd
under 65 år. De lavtlønnede og kort- og ikke-uddannede mænd har den dårligste sundhed i vores samfund,
og dens tilstand har stor indflydelse på den samlede sundhedsstatus og livskvalitet i befolkningen.
Vi tror, at nogle af årsagerne til denne situation, bl.a. er:
 Manglende specifikke tilbud til forebyggelse og behandling i både regioner og kommuner
 Mænds manglende brug af sundhedsinformationer og – tilbud – bl.a. brug af praktiserende læge
 Mænds opfattelse af egen sundhed og forhold til at søge hjælp
 Manglende systematisk opsamling af viden og afprøvning af, hvad der virker
 Forskellige sociale determinanter såsom uddannelse, økonomi, samlivsforhold og geografi
Programmet for rundbordssamtalen er følgende:
1. Kort introduktion og åbning ved Regitze Siggaard, bestyrelsen for Forum for Mænds Sundhed
2. Indlæg ved Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed – ”Facts og muligheder”
3. En halv times diskussion om konkrete forslag
4. Fremlæggelse af konkrete forslag
5. Kommentarer til forslagene
6. Afrunding og næste skridt
Tilmelding inden 7. januar på regitze@aktivo.dk. Vedhæftet er invitationslisten.
Vi håber på en berigende drøftelse, der fører til en række konkrete forslag om initiativer på flere niveauer.
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Kontakt til Forum for Mænds Sundhed:
Afs. 9512, Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Svend Aage Madsen (svendaage@madsen.mail.dk - tlf.: 26 21 28 51) & Regitze Siggaard (regitze@aktivo.dk - tlf. 41 62 48 87)

