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Professor Merete Nordentoft fik Årets Mens Health Week pris
I anledning af Mens Health Week blev der idag uddelt Mens Health Week‐prisen. Den gik til pro‐
fessor, overlæge Merete Nordentoft fra Bispebjerg Hospital.
"Merete modtager prisen for hendes store arbejde med at vise data for ulighed i sundhed blandt
psykisk syge mænd. Men også for hendes energi og engagement i "Ombold"‐ et initiativ til hjemlø‐
se som 90% af tilfældene er sårbare mænd" motiverede Regitze Siggaard, Næstformand i Selskab
for Mænds Sundhed.
Prismodtageren takkende og kvitterede med et indspark, der bla. opfordrede til et særligt fokus
idet, de seneste data for mænd og selvmord viser en stigning på hele
13% ‐ hvor det ellers har været støt faldende frem til 2010.
Året tema for Mens Health Week 2013 er mænds mentale sundhed.

Prismodtager Merete Norden‐
toft modtog en status af
kunstneren Kjeld Moseholm
som Mens Health Week 2013‐

Det skyldes, at
• Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det ‐ Kun halvdelen af de
mænd, der har depression, er i behandling for det.
• Dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord
• Mænd risikerer at reagere med vold både overfor dem, de elsker og overfor fremmede
• Mange mænd har svært ved at henvende sig til deres læge med psykiske problemer
• Også mænd kan få fødselsdepressioner – men det er ikke særlig anerkendt
• Mange mænd ved ikke, hvor de skal henvende sig for at få hjælp
• Der er ikke nok relevante tilbud til mænd med psykiske problemer
Find informationer om de mange aktiviteter på sundmand.dk.
For yderligere kontakt:

Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed, tlf.
26212851
Regitze Siggaard, næstformand for Selskab for Mænds Sundhed tlf.
4162 4887

Bag Men’s Health Week står:
Selskab for Mænds Sundhed, Dansk Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrifonden, Studen‐
terrådgivningen, En Af Os, SIND, Dialog Mod Vold, Depressionsforeningen, Kræftens Bekæmpelse Livslinien,
3F, Dansk Metal, Linien, Danmarks Lungeforening, Rigshospitalet, PROPA, Kost & Ernæringsforbundet,
Dansk Tandplejerforening, Danmarks Apotekerforening, , Bayer Health Care
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