Selskab for Mænds Sundhed
Men's Health Society

Forum for Mænds Sundhed
– et partnerskab der skaber lighed i sundhed

I Danmark er den ulighed i sundhed, der især rammer mænd, blevet grundigt belyst, bl.a. i
Sundhedsstyrelsens ‘Mænds Sundhed’ (2010). På europæisk plan har vi fået en tilsvarende grundig belysning
heraf med EU-rapporten ’The State of Men’s Health in Europe’.
Hvad vi ser, er:
•	At mænd lever for korte liv grundet en større dødelighed
og en højere forekomst af stort set alle sygdomme
•	At det ikke kun påvirker mændene, men også deres familier og samfundet generelt
•	At det står unødig dårligt til i Danmark
•	At der mangler opmærksomhed fra samfundets og sundhedsvæsnets side
på de særlige problemstillinger, som mænd møder.
•	At det ikke behøver være sådan.
Vi i Selskab for Mænds Sundhed har i 10 år arbejdet for at gøre op med uligheden i forhold til mænds fysiske
og psykiske sundhed. Vores arbejde har været baseret på en frivillig indsats og har primært været uden
ekstern finansiering.
Vi er godt på vej og har et stærkt netværk blandt kommunale praktikere, faglige selskaber og
organisationer, patientforeninger og private aktører. I vores netværk om MensHealth Week har hidtil
medvirket 55 kommuner, 12 statslige og regionale virksomheder, 39 faglige og interesseorganisationer og
patientforeninger, 9 øvrige aktører og medier1. Og stadigt flere aktører kommer til.
Men vi er langt fra i mål, og der mangler fortsat opmærksomhed fra samfundets og sundhedsvæsnets side
på mænds særlige udfordringer.
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Tiden er inde til at samle de mange engagerede aktører, til at fokusere indsatsen og til at gøre den
virkningsfuld. Vi ønsker at etablere og drive et nyt partnerskab ’Forum for Mænds Sundhed’, som vil give
indsatsen et kæmpe løft. Et løft, der ikke kun hjælper den enkelte mand og hans familie, men som også
gavner sundhedsvæsnet og samfundet som helhed.
Videreudvikling af et solidt fundament
Selskab for Mænds Sundhed arbejder ud fra et veldokumenteret grundlag og er allerede nået langt i
forhold til at sætte sundhed på dagsordenen blandt professionelle og borgerne. Nu ønsker vi at bruge og
videreudvikle vores gode erfaringer, solide viden og store netværk ved at effektivere indsatsen og etablere
et nyt partnerskab.

Visionen når hele vejen rundt
Vi ønsker at styrke mænds fysiske og mentale
sundhed gennem målrettede indsatser, der
•	både retter sig mod den enkelte mand og de
sundhedsprofessionelle omkring ham
•	udvikler praksis på en måde, der sikrer bedre
forebyggelse, behandling og rehabilitering for
mænd i alle aldre

Målet er at styrke aktører, sundhedspersonale og manden selv
Skabe opmærksomhed: Den enkelte mand, sundhedsvæsenet, arbejdspladser og jobcentre skal vide, at der
er store helbredsmæssige og økonomiske gevinster at hente, når mænd handler på deres tidlige tegn på
sygdom frem for at vente.
Opkvalificere personale i sundhedsvæsnet: Læger, sygeplejersker og kommunale sundhedsarbejdere skal
tilbyde nye og effektive former for forebyggelse, behandling og rehabilitering, der har fokus på det enkelte
menneske.
Etablere en stærk platform: Vi vil samle de aktører, der har stor indflydelse på og/eller kan udføre arbejdet
med at udligne uligheden i sundhed blandt mænd i alle aldre.
De særligt udsatte mænd er i fokus
Forum for Mænds Sundhed vil skabe mere lighed i sundhed ved at koncentrere indsatsen mod de grupper
af mænd, der har en dokumentet høj risiko og rummer de største potentialer for at skabe mere lighed i
sundhed.
•	Ufaglærte og mænd med kort uddannelse		
•	Enlige mænd – ikke mindst ældre mænd
•	Mænd af anden etnisk baggrund end dansk
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Et handlekraftigt partnerskab
Ingen kan eller bør trække sundhed ned over andre. Det skal være nemt og attraktivt for den enkelte mand
at ændre adfærd og leve et mere sundt liv, og han skal gradvist selv tage et større ansvar for sin egen
sundhed. De sundhedsprofessionelle skal stille sig til rådighed og det enkelte menneske skal have bedre
kompetencer, værktøjer og tilbud på egne betingelser.
Vores tilgang til forebyggelse, behandling og rehabilitering forudsætter, at der bliver ændret på rammerne
og organiseringen i samfundet. Det er partnerskaber gode til. Derfor ønsker vi at etablere et handlekraftigt
og fagligt stærkt partnerskab mellem aktører, der reelt har kompetencer og bemyndigelse til at gøre en
forskel samt skabe rammer og kvalificere indsatser, der gør en forskel.
Vi vil sammen med partnerne få forskellige adgange til mændene, kommunikationskanaler og
professionelle netværk. Sammen med vores fælles unikke bidrag i form af viden, produkter og faciliteter er
det muligt at komme helt tæt på mændene i de sammenhænge, hvor de allerede indgår. Det skaber unikke
resultater, som ingen aktør vil kunne opnå alene.
De vigtigste partnere i Forum for Mænds Sundhed er:
•	Faglige- og interesseorganisationer
•	Patientorganisationer
•	Forskningsmiljøer
•	Regioner og kommuner
•	Andre fx virksomheder og medier
Organisering med bestyrelse og sekretariat
Forum for Mænds Sundhed bliver konsolideret med en bestyrelse, der repræsenterer de forskellige
aktører. Bestyrelsen vil i sin konstruktion være et inkluderende og åbent partnerskab, hvor alle bidrager.
Der vil være krav til parterne om at bidrage med økonomi og arbejdstimer til partnerskabet, men omfanget
afhænger af rollefordeling og potentialer.
Vi har erfaring med, at en sådan organisering af arbejdet skaber de bedste betingelser for at gøre en reel
forskel i forhold til at genere aktivitet og skabe resultater. Erfaringer fra andre sundhedspartnerskaber
understreger endvidere vigtigheden af, at et dedikeret sekretariat sætter i gang, driver, har overblik, skaber
synergi og ser tingene oppe fra. Uden dette samlende organ er der risiko for, at gode ideer og projekter
falder til jorden og, at muligheder for synergi og synlighed ikke bliver udnyttet fuldt ud.
Sekretariatet vil bestå af tre medarbejdere med ansvar for henholdsvis
•	styring og motivation af partnerskabet
•	intern og ekstern kommunikation herunder kontakt til forskningsmiljøer, eksperter og medier
•	fundraising og dokumentation
Forum for Mænds Sundhed vil desuden trække på de mange internationale kontakter, som Selskab for
Mænds sundhed allerede har etableret blandt andet i forbindelse med arbejdet omkring EU-konferencen i
2012’Gender and Health through Life’ og European Men’s Health Forum.
Målgrupperelevante aktiviteter
Det er en af partnerskabets vigtigste opgaver at få øje på, udvikle og forankre indsatser inden for
nedenstående kategorier, der både imødekommer de forskellige målgrupper og partnernes strategier.
Partnerskabet kan enten drive egne projekter eller deltage i og kvalificere andres.
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Alle aktiviteter og kommunikationsindsatser bliver udviklet, kvalitetssikret og justeret i forhold til de
forskellige målgrupper og deres særlige behov, værdisæt, levevilkår, relationer og netværk. Der vil være
en høj grad af brugerinvolvering. Succeskriterier og målsætninger for aktiviteterne bliver sikret ved
løbende dokumentation og justering af indsatsen.
Kommunikation: Vi vil kommunikere med mændene og professionelle aktører via partnernes og eksterne
medier, kanaler og netværk for at:
•	sætte mænds sundhed på dagsorden
•	gøre opmærksom på muligheder og gevinster ved at leve mere sundt
•	hjælpe borgere og sundhedsprofessionelle videre med gode råd og værktøjer
Sundhedstilbud på arbejdspladsen: I tæt samarbejde med virksomheder, fag- og interesseorganisationer
vil vi udvikle og afprøve sundhedstilbud på arbejdspladsen, der er rettet mod ufaglærte og faglærte
mænd. Endvidere tilbud til mænd udenfor arbejdsmarkedet via jobcentre.
Uddannelse og kompetenceløft til sundhedspersonale: Vi vil opkvalificere, udvikle og forankre
uddannelsesprogrammer til forskellige faggrupper inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering,
så de kan møde forskellige mænd med forskellige behov.
Etablere, pleje og bruge handlekraftige netværk: Et stærkt netværk med forskellige typer af aktører
er afgørende for partnerskabets effektivitet, og netværket vil løbende blive udviklet og inddraget i
partnerskabets arbejde.
Tidshorisont
Forum for Mænds Sundhed vil blive etableret i 2013. Et økonomisk fundament er afgørende for at sikre
driften af et sekretariat samt udvikling og forankring af effektive indsatser, og der er vores mål at sikre
ekstern finansiering fra 2014 og tre år frem.
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Offentlige
• Antidoping DK
• Sundhedsstyrelsen
• Fødevarestyrelsen
• Rigshospitalet
• Odense Universitetshospital
• Århus Universitet - Center for Gerontopsykologi
• Center for forebyggelse Nordjylland
• Bornholms Regionshospital
• Bispebjerg hospital
• Studenterrådgivningen - Københavns Universitet
• Sund By Netværket
• Ligestillingsministeriet
Faglige- og interesseorganisationer
• 3F

Patientforeninger
• Adipositasforeningen
• PROPA
• Stop HIV AIDS
• Sex og Samfund
• Lysthuset
• SIND
• Efterladte efter selvmord
• Kræftens Bekæmpelse
• Diabetesforeningen
• Danmarks Lungeforening
• Hjerteforeningen
• Gigtforeningen
• Psykiatrifonden
Andre aktører og medier

• DSR
• Dansk Metal
• LO

• Netdoktor
• Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt
• Pension Danmark

• DI
• Kost- og ernæringsforbundet
• Dansk Tandplejerforening
• Dansk Psykologforening
• Dansk Psykiatrisk Selskab
• Apotekerforeningen
• DBU
• Danmarks Idrætsforbund

• Bayer Medical
• EN AF OS - kampagnen
• Mandecentret
• Dialog mod vold
• VIP Fodbold
• DR-sundhedsredaktionen
• Sund Trivsel A/S

• Landbrug & Fødevare

Selskab for Mænds Sundhed
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Medlemskredsen
De vigtigste partnere i Forum for Mænds Sundhed er:
- Faglige- og interesseorganisationer
- Patientorganisationer
- Forskningsmiljøer
- Regioner og kommuner
- Andre fx virksomheder og medier

I dag (oktober 2013) har Forum opslutning fra:
Sundhedsstyrelsen
3F
Dansk Metal
PROPA
Danmarks Lungeforening
Sex og Sundhed
Ålborg Kommune
Vejle Kommune
Hedensted Kommune
Tårnby Kommune
Horsens Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vallensbæk Kommune
Ishøj Kommune
Selskab for Mænds Sundhed
Netdoktor
Falck Health Care
Kost- og Ernæringsforbundet
Dansk Psykiatrisk Selskab
Mandecentret
Dansk Psykologforening
Dansk Tandplejerforening
Dialog Mod Vold
Dansk Psykiatrisk Selskab
Tænketanken VM – Viden om Mænd

