8. NOVEMBER 2021

Kommunalvalg 2021:

Over en tredjedel af landets kommuner er ’Far‐parate’
Kommunerne har et stort ansvar for vordende og nybagte forældre og familiernes trivsel.
Også for at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende
fædre.
Det gælder ikke mindst nu, hvor der om højest ni måneder indføres elleve ugers fædrebarsel.
Derfor offentliggør Forum for Mænds Sundhed i dag ‐ her midt i kommunalvalgkampen ‐ en
kortlægning af kommunernes indsatser for fædre, herunder tiltag der kan give en hjæl‐
pende hånd under fædrenes barsel. Kortlægningen viser, at:
 35 kommuner har fået betegnelsen ’Farparate’ guldkommuner for deres flotte indsatser
 18 af kommunerne har ikke kunnet oplyse nogen indsatser målrettet fædre
 79 af kommunerne har en eller flere målrettede indsatser for fædre
Se opgørelsen HER
Gang i kommunerne
For at styrke kommunernes indsats for fædrene har Forum for Mænds Sundhed etablereret et net‐
værk af Far‐ambassadører blandt sundhedsplejersker i 74 kommuner. De skal stå i spidsen for at
fædre inddrages helt på lige fod med mødrene i sundhedsplejens tilbud til familierne. Ligesom vi ar‐
bejder for etablering af ’Fars legestuer’ i så mange kommuner som muligt. Dertil arbejder vi sammen
med Rigshospitalets Fædreforskningsprogram for, at kommunerne også screener og behandler
fædre for fødselsdepression. Se mere om vores arbejde HER og HER.
Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen udtaler: ”Det er utrolig glædeligt, at
over en tredjedel af landets kommuner nu har flere tilbud til fædrene og inddrager dem på lige fod
med kvinderne. Men de har også travlt, for senest om ni måneder vil 40‐50.000 fædre over hele lan‐
det årligt være på mindst to måneders fædreorlov. Her har de brug for lige så meget af den gode
støtte, som hidtil primært har været til mødrene. Derfor bør det være et emne i kommunalvalgkam‐
pen”.
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