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Arbejdsprogram Selskab for Mænds Sundhed 2022‐2023/4:
Enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen den 8/3 2022

Selskabets hovedaktiviteter
I tiden fremover vil opgaven fortsat være udvikling og gennemførelse af projekter i regi af Forum
for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de eksisterende og nye projekter:
o
o
o
o
o

’Far på barsel’ herunder ’farparate kommuner’
’Inkluderende Mænds Mødesteder’
’Mænds mentale sundhed på arbejdspladsen’
’Kom ud mand’
’Mænd og sundhedsvæsnet’ – herunder WHO‐strategi og Sundmand Kommuner

Samt :
o Færdiggørelse af ’Far for livet’
o Videreførelse af ’Kommuneforum for Mænds Sundhed’ i regi af Sund By Netværket.
o Nye indkomne projekter i perioden
o MHW, Folkemøde, International Men’s Day.
Disse opgaver er centrum for arbejdet de kommende 2½ til 3 år. Aktiviteterne i disse projekter er
beskrevet i de enkelte projektbeskrivelser og er bundne opgaver for Selskabet.

’Søjlerne’ i arbejdet
Forum fortsætter med stadig flere aktiviteter og arbejder for at blive endnu mere betydningsfuld
aktør i den i danske sundhedsdebat, som bliver stadig mere kendt i flere og flere sammenhænge
bl.a. ved at udvikle nye indsatser på flere områder. Og ved altid at være den stemme, der fremhæ‐
ver at køn er en vigtig parameter i sundhed og ved at pege på den ulighed og de særlige problem‐
stillinger mænd der er for mænd i det moderne samfund.
Det er målet fremover at have projekter og aktiviteter i alle de nedennævnte ’søjler’, hvor aktuelle
projekter er nævnt under overskriften:
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Samarbejdspartnere
Fremover vil flere projekter være samarbejdsprojekter, som vi gennemfører med en eller flere an‐
dre partnere.
Nye projekter og opgaver
Fremover, vil projekter være Selskabets og Forums finansielle grundlag – sammen med selskabets
beskedne egen‐økonomi. Forudsætningen for at bevare og udvikle Selskabet og Forum er, at det
lykkes at skaffe ny finansiering til aktiviteterne. Her vil vi satse på bl.a. ansøgning om støtte til:
 Fortsatte aktiviteter under finansloven med fokus på mænd og sundhedsvæsnet med WHO‐
strategien som omdrejningspunkt med to fokusområder: Psykiatriplanen og den kommen
Sundhedsreform.
 Projekter med særligt fokus på unge mænds trivsel og sundhed, bl.a. lærlinge.
 Nye fædreaktiviteter, bl.a. i forhold til sårbare fædre
 Projekter om mænd og overgang til pensionstilværelsen
 Fase 3 for Mænds Mødesteder: Mændene i lokalsamfundet og frivilligsektoren
 Nye projekter om Mental sundhed på arbejdspladsen
 Fortsat ansøgning om finansiering af diverse bl.a. ’Rådgivning til rådgivning’, ’Sundhedsvæs‐
nets guide til maden’, opdatering af ’Tjekdigselvmand.dk’ m.fl.
 Arbejde på at finde nye hovedsponsorer til MHW og Folkemøde
 Medvirken i nye samarbejdsprojekter, der kan kaste midler af til Selskabet og Forum.

Øvrige aktiviteter:


Uddannelsesaktiviteter: Selskabet/Forum inviteres i stigende omfang til at medvirke i under‐
visning og uddannelsesaktiviteter for sundhedsprofessionelle og andre uden for sundheds‐ og
uddannelsessektoren. Det er målet, at vi hermed både kan bidrage til, at mænds sundhed bli‐
ver tema for flere og flere faggruppers grund‐ og efteruddannelser, og at der hermed også ska‐
bes nogle (om end små) indtægter til Selskabet.



Uddannelse af rådgivningslinjer: Mål: At tilbyde vores udviklede koncept til mange forskellige
rådgivningslinjer – herunder at skaffe finansiering til udbredelsen og eventuelt skaffe indtæg‐
ter via aktiviteten.

 Tjekdigselvmand.dk: Selskabet har overtaget sitet og forsætter med annoncering mv. Mål: At
få øget kendskabet markant til sitet. Med tæt monitorering fortsættes indsatsen på sociale me‐
dier. Meget gerne opdatering – evt. med en speciel mental‐sektion
• Kommuneforum for mænds sundhed: Bliver fremover en temasektion i Sund By Netværket
med vores medvirken i ledelsen.
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• Kommunikation: Vi fortsætter i takt med diverse projekter og mere samler at udvikle vores
kommunikation på forskellige niveauer: medierne, websider, sociale medier mv. Der skal gøres
en særlig indsats for både www.sundmand.dk og Selskabets/Forums Facebook side mv.
• 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 for‐
mål på de forskellige arbejdsområder. Herunder er den kommende folketingsvalgkamp
• Selskabet fortsætter foreløbig som en gratis‐organisation. Emnet diskuteres løbende.
• Selskabet fortsætter samarbejdet med GAMH på internationalt plan.
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