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Screening for fødsels
depression til alle nye forældre
– også til partneren

Der ses i disse år en række ændringer i samfundet ift.
faderens rolle og faderskabets betydning for manden.
For at sikre tidlig opsporing af fødselsdepression og
have fokus på partnerens mentale velbefindende i
den nye rolle som forælder og dermed hele familiens
trivsel, anbefales det, at der tilbydes screening for
fødselsdepression til alle nye forældre - og ikke kun
moren eller sårbare familier, som det er tilfældet i
indsatsen i dag. Denne systematik vil være med til at
sikre mere lighed i sundhed og fange den partner, der
har brug for hjælp.
Sundhedsplejen kan i forbindelse med hjemmebesøg, når barnet er 2 måneder, fremadrettet tilbyde en
screening samt samtale til begge forældre omkring
det psykiske velbefindende.
Opfølgning og henvisningsmuligheder bliver herefter
vigtig. Her bliver samarbejdet med almen praksis
centralt. Ligeledes vil det skulle undersøges, hvilket
behov og ønsker mændene har til evt. gruppeforløb, som ligeledes skal udvikles i samarbejde med
civilsamfundet.
Med tanke på tidlige opsporing er det desuden
oplagt på sigt også at tilbyde et graviditetsbesøg til
alle kommende familier, så familierne kan tilbydes
relevant indsats, allerede inden barnet kommer til
verden.

Mænds sundhed i udsatte
boligområder

Mænd i udsatte boligområder er i større risiko for at
udvikle livsstilsygdomme og har en højere dødelighed.
Det er sværere at rekruttere mænd til sundhedsforløb i
bl.a. Folkesundhed Aarhus afdeling Vest, hvor to ud af tre
er kvinder. De mænd, vi når, profiterer dog i samme eller i
højere grad af indsatserne end kvinderne.
Der er behov for nye veje til rekruttering og udvikling af
sundhedstilbud sammen med mændene og det lokale
civilsamfund. Dette vil bygge på allerede gode erfaringer
med at udvikle nye former for sundhedsaktiviteter gennem aktive interessefællesskaber. En opsøgende tovholder, lokalt netværk og mund til mund kommunikation har
hidtil givet succes med at nå nye målgrupper af mænd
gennem fiskeskole, køkkenhaver, gåture, bålkaffe med
mere i tæt samarbejde med foreninger og lokale aktører.
Indsatsen er metodeudviklende, med afsæt i hvad mændene selv ønsker at være en del af, og der samarbejdes
tæt med eksisterende foreningsliv med henblik på at skabe nye bæredygtige aktiviteter og (sundheds)fællesskaber
særligt målrettet voksne mænd.
Disse erfaringer ønskes lokalt forankret i en samlet sundhedsindsats i en længere periode sammen med lokale
foreninger, fx med et minikorps af lokale mænd, der har
en tovholderfunktion i forhold til aktivitetsfællesskaber,
og som kan agere bindeled mellem Folkesundhed Aarhus, foreninger og øvrige mænd i udsatte boligområder.
Estimerede udgifter
Medarbejderunderstøttelse,
foreningssamarbejde:

Estimerede udgifter
Udgift for 20 min. hjemmebesøg
(screening) til alle familier ved
2-måneders besøg

587.000 kr.
pr. år

Udgift for visitationssamtale for 7 %
af 75 %* af alle familier (0-årige)

162.000 kr.
pr. år

Udvikling af gruppetilbud;
inddragelsesproces, medarbejderløn til mandlig pædagog samt
psykolog 10 t/ugen

150.000 kr.
til pilot
afprøvning

*75 % pga. forældre der ikke er hjemme
og enlige forældre
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Midler til aktiviteter

500.000 kr. pr. år

25.000 kr. pr. år
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Forløb til mænd med mentale sundhedsudfordringer i naturen

Der er en særlig udfordring med rekruttering af
mænd til de eksisterende stress- og depressionshold, og ifølge undersøgelser er mænd underdiagnosticeret på området, hvorfor der er behov for
særligt fokus på at nå ud til flere mænd og på retorikken omkring det at have mentale udfordringer i
hverdagen.
I regi af de eksisterende stressforløb foreslås det
at afprøve en model med naturen som ramme.
Forslaget er inspireret af positive erfaringer fra
Københavns Kommune med stresshold, hvor psy-

kologtilbuddet er rykket ud i naturen og kombineres med udendørsaktiviteter, ligesom Svendborg
har stærke erfaringer med naturvejledere.
I rekrutteringen vil der særligt være fokus på at nå
især kortuddannede mænd via eksisterende henvisningssamarbejder (jobcenter, almen praksis,
samarbejdet med boligforeningerne og indsatsen omkring sunde arbejdspladser). Der er i dag
venteliste til stress- og depressionsholdene og en
eventuel afprøvning vil kræve ekstra ressourcer.

Estimerede udgifter
Lønudgifter til en medarbejder, der fx kan være socialpædagog,
naturvejleder eller psykolog i en tre-års projektperiode

600.000 kr.
pr. år

