Titel
Kommunernes (manglende) indsats for mænds sundhed

Type af præsentation:
Mundtlig præsentation i en workshop

Tema
1. Kommunernes forebyggelsesrolle i en struktur under forandring

Forfattere
Svend Aage Madsen og Mie Møller Nielsen, Forum for Mænds Sundhed
svendaage@madsen.mail.dk

Stikordsliste
Kortlægning af indsatser, kommunale forankring, mænds sundhed, sundhed i Kommunevalg 2017.

Særlig læring/særlig succes
Det er tale om den første kortlægning nogen sinde af, hvad og hvor meget kommunerne gør i forhold til
specielt mænds sundhed. Der er tale om at inspirere kommuner til at øge indsatsen og evr konkurrere med
hinanden og et redskab i den politiske proces i Kommunalvalgkampen i DK i 2017.

Baggrund
Mænds og i sær de ufaglærte mænd haltende helbred kræver indsatser over en bred kam – ikke mindst i
kommunerne. Men der gøres endnu ikke ret meget i kommunerne på den front.
Målgrupper/deltagere
Primært mænd med kort eller ingen uddannelse. Sekundært: Kommunerne, sundhedsmedarbejdere i
kommunerne og kommunalpolitikere.

Centrale aktiviteter/indsatser
En undersøgelse af kommunernes sundhedsindsats specielt målrettet til mænd gennem en kvalificeret
rundspørge til kommunerne. På den baggrund udvikling af www.sundmandkommuner.dk – et webbaseret
landkort med gradueringer, der viser kommunernes indsats, og som ændrer sig efter hver årlig opgørelse.

Forventninger til resultater/effekter
Det er forventningen at kommunerne gerne vil fremstå positivt på kortet og i den omtale, der følger med.
Det regner vi med vil anspore dem til at iværksætte sundhedsaktiviteter, der giver dem en bedre placering.

Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som en succes
Selve kortlægningen er det første resultat. Projektet har haft en svarprocent på 84% af alle 98 kommuner i
Danmark. Svarene fra de 86 rapporterende viser, at:






31 kommuner har flere permanente sundhedsindsatser specielt rettet til mænd
18 kommuner har mindst én permanent sundhedsindsats specielt rettet til mænd
19 kommuner har oplysning / sundhedsevents specielt rettet til mænd
18 kommuner har ikke ingen sundhedsindsatser speciel rettet til mænd
12 kommuner har ikke svaret.

Undersøgelsen viser altså, at ca. 1/3 kommuner gør det ret godt uden at være prangende, 1/3 gør ikke noget
eller oplyser ikke, om de gør noget særligt for mænds sundhed – og så en midtergruppe, der har
enkeltstående events.
Undersøgelsen har fået stor opmærksomhed i offentligheden og det kommunale landskab.

Proces – inkl. evt. barrierer/løsninger og justeringer i forhold forventninger
Der laves opgørelse hvert år. Største barriere er at, det er et omfattende arbejde at få et retvisende billede
af kommunernes aktiviteter. Næststørste at få alle kommunerne til at svare.
Vedlagt dokumentation eller henvisning til netadresse/webside
www.sundmandkommuner.dk

