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KOMMUNERNE GØR IKKE NOK FOR MÆNDS SUNDHED
I dag offentliggør Forum for Mænds Sundhed for tredje år i træk en opgørelse over kommuner‐
nes indsatser for mænds sundhed. Kortlægningen, som dækker 2018 viser, at:
 6 kommuner bliver i mandecertificeret for deres flotte indsatser i 2018
 Omkring en fjerdedel havde kun én permanent sundhedsindsats i 2018.
 Over halvdelen af kommunerne havde flere permanente sundhedsindsatser i 2018.
 Ca. 10 pct. af kommunerne havde ingen permanente indsatser målrettet mænd.
Det er ikke godt nok!
Opgørelsen for 2018 viser desværre et fald i kommuner, der har permanente indsatser til mænd. ”Vi hå‐
ber at denne opgørelse vil inspirere og motivere de kommuner, der halter bagefter de andre, der gør det
godt, og som har permanente sundhedstilbud målrettet til mænd ‐ især de mandecertificerede. Men alle
kommuner kan fortsat gøre det bedre, arbejdet er kun lige startet”, udtaler, Mie Møller Nielsen, sekreta‐
riatschef i Forum for Mænds Sundhed.
Kampen om guldet!
Forum for Mænds Sundhed er stolte over at kunne udnævne 3 nye kommuner som mandecertificerede
kommuner – eller ’Guld‐kommuner’. Det er Syddjurs, Vallensbæk og Rebild. De kommuner, der har be‐
holdt deres guldstatus fra seneste opgørelse er Sønderborg, Viborg og Aalborg. De skal have en særlig
ros for deres flotte arbejde med mænds sundhed. For at opnå guld‐titlen skal en kommune have flere
permanente indsatser, et permanent link til www.tjekdigselvmand.dk samt forskellige aktiviteter og
events målrettet mænds sundhed.
Nye tiltag for at få gang i kommunerne
For at styrke indsatsen for mænds sundhed i kommunerne er Forum for Mænds Sundhed i gang med at
etablere et kommune‐netværk, som skal ruste medarbejderne i kommunerne til at bruge hinandens er‐
faringer med mænds sundhed. I løbet af 2019, har 22 kommuner med deltagelse af flere end 700 medar‐
bejdere fået kurser i håndtering af mænd med psykiske problemer. Hen over sommeren har 46 kommu‐
ner udnævnt en far‐ambassadør blandt deres sundhedsplejersker. De vil blive klædt på til at sikre en
bedre inddragelse af fædrene i sundhedsplejens tilbud.
Formand for Forum for Mænds Sundhed, svend Aage Madsen udtaler: ”Selvom det går langsomt med
kommunernes engagement i mænd og fædre, sporer vi et fantastisk engagement i at gøre noget ved sa‐
gen hos de menige medarbejdere. Et engagement som bør støttet og bakkes op af ledelser og politikere i
kommunerne. Ikke mindst ift. fædrene, hvor der om kort tid vil være titusindvis mænd på to måneders
barselsorlov!”
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