19. NOVEMBER 2021

50 PCT. FLERE ’MANDEVENLIGE’ KOMMUNER
‐ MEN DER ER LANG VEJ IGEN
Den 19. november er Mændenes Internationale Dag. I den anledning offentliggør Forum for
Mænds Sundhed som bidrag til drøftelserne om sundhedsreformer og sundhedspolitik en helt ny
opgørelse over kommunernes indsatser for mænds sundhed . Kortlægningen, der er den
eneste af sin slags, der gennemføres i Danmark, viser, at:
 12 kommuner nu er blevet ’mandevenlige’ kommuner for deres flotte indsatser. Det er en stig‐
ning på 4 kommuner fra sidste års undersøgelse.
 Dertil er der nu 21 kommuner, der har tre eller flere fast etablerede sundhedstilbud til mænd.
 Og der er 5 kommuner, der har udformet eller er ved at udforme mere sammenhængende sund‐
hedspolitikker for mænd.
Kommunerne har en stor del af ansvaret for vores sundhed – også for mændenes. Det gælder både fore‐
byggelse, opsporing og rehabilitering. Og selvom opgørelsen viser en stigning i antal ’mandevenlige’
kommuner, går det alt for langsomt. ”Vi håber at denne opgørelse vil inspirere og især motivere de kom‐
muner, der halter bagefter dem, der gør det godt og som har permanente sundhedstilbud målrettet til
mænd ‐ især de mandevenlige. Men alle kommuner kan fortsat gøre det bedre, arbejdet er kun lige star‐
tet”, udtaler Katrine Blom, projektansvarlig for ’Mænd og sundhedsvæsnet’ i Forum for Mænds Sundhed.
På hjemmesiden www.sundmandkommuner.dk kan man se hvilke kommuner, der gør hvad for mænds
sundhed. Man kan også finde tidligere års resultater.
Mandevenlige kommuner:
Forum for Mænds Sundhed arbejder for mange flere tilbud til mænd i
 Frederikshavn
alle aldre. Særligt arbejder vi for, at hver kommune udarbejder en speci‐
 Vordingborg
fik sundhedspolitik for mænd, så indsatserne bliver mindre sporadiske
 Silkeborg
 Gentofte
og midlertidige.Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage
 Haderslev
Mad‐sen udtaler: ”Selvom det går alt, alt for langsomt med
 Aalborg
kommunernes engagement i mænds sundhed, sporer vi et fantastisk
 Aarhus
engagement for at gøre noget ved sagen blandt de menige
 Egedal
medarbejdere. Et engagement, som bør støttes og bakkes op af ledelser
 Fredensborg
og politikere i kommunerne. Mændenes Internationale Dag er en god
 Rebild
anledning til at tage fat i denne mandeven‐lig opgave”. Se om
 Roskilde
 Svendborg
arrangement på Mændenes Internationale Dag HER.
Yderligere information:
Formand Svend Aage Madsen – Tlf: 26 21 28 51 – e‐mail: svendaage@madsen.mail.dk
Projektansvarlig Katrine Blom – Tlf: 21 34 65 24 – e‐mail: katrine.blom@regionh.dk
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