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Hvad vil kommunerne og kandidaterne gøre for mænds sundhed?
- et vigtigt emne i kommunalvalgkampen
I dag offentliggør Forum for Mænds Sundhed en kortlægning af kommunernes indsats for mænds sundhed. Kortlægningen bygger på svar fra 87 af landets 98 kommuner og viser, at:
• Kun 3 kommuner bliver i 2017 mandecertificeret for flotte indsatser for mænds sundhed
• Under halvdelen (40) af kommunerne har flere end en permanent sundhedsindsats rettet til mænd
• En femtedel (17) kommuner har kun én permanent sundhedsindsats rettet til mænd
• Der er 8 kommuner, kun har enkeltstående sundhedsevents specielt rettet til mænd
• Over en femtedel (19) kommuner har slet ingen sundhedsindsatser speciel rettet til mænd
• Og 11 kommuner har ikke svaret.
Det er målet med kortlægningen, at kommuner landet over vil lade sig inspirere af hinanden, måske konkurrere, men i hvert fald lægge sig i selen, når de ser, hvad de bedste kan. Og der tegner sig et billede af
at flere kommuner har taget opfordringen op.
Der er fremgang at spore – men god plads til forbedringer: Det er anden gang, Forum for Mænds Sundhed laver opgørelsen, og i hele 40 kommuner er der fremgang i sundhedstilbud til mænd. Mens der er
tilbagegang i 15 kommuner. Så det samlede resultat er stadig, at kun lidt over 1/3 af kommunerne gør
det ret godt, stadig uden at være prangende. Som sidste år er der desværre igen 1/3, der ikke har nogen
permanente tilbud til gavn specielt for mænds sundhed.
Guld til tre kommuner: Silkeborg, Svendborg og Næstved skal denne gang have særlig ros for deres fokus på mænds sundhed. De bliver nemlig i dette års kortlægning Mandecertificerede kommuner, hvilket
vil sige, at de både har flere permanente tiltag, oplysningsvirksomhed og events mv. målrettet til mænd.
Forum for Mænds Sundhed præsenterer kortlægningen på Nordisk Folkesundhedskonference i Ålborg i
dag ved projektleder Mie Møller Nielsen. Kortlægningen kan også ses og bruges på hjemmesiden
www.sundmandkommuner.dk, der er et landkort over kommunernes aktiviteter for mænds sundhed
gradueret efter tyngden i deres indsats.
Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed udtaler: ”Nu er kommunalvalgkampen i
fuld gang. Med denne kortlægning spørger vi kandidaterne og deres partier: ”Hvad vil I gøre for at forbedre mænds sundhed i jeres kommune?” Mænd udgør halvdelen af befolkningen / vælgerne og har særlige sundhedsproblemer – lav levetid og dårligt helbred. Denne opgørelse er et redskab for vælgerne og
kandidaterne til at få gjort noget ved de problemer.”
Mie Møller Nielsen, projektleder i Forum, udtaler: ”Vi håber, at opgørelsen vil få de kommuner, der halter bagefter, til at blive inspireret af dem, der gør det godt med permanente sundhedstilbud målrettet til
mænd- især de mandecertificerede. Men alle kommuner kan gøre det endnu bedre”.
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