
FLERE MÆND PÅ BANEN!



MAND DIG OP!
DET ER VIGTIGT AT NÅ DE 

SVÆRE MÆND.

V/MIE MØLLER NIELSEN, 

SEKRETARIATSLEDER 



HVAD ER FORUM FOR MÆNDS 

SUNDHED?

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, hvor alle med 

interesse for, at gøre en forskel for mænds sundhed, kan 

deltage





MÆND



Danske mænd i Europa



FORVENTET LEVETID VED 30 

ÅR
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Kilde; Danmarks Statistik, Arbejdernes Erhvervsråd



FILM

https://www.youtube.com/watch?v=SrH9-sNQH2A&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=SrH9-sNQH2A&t=14s


EKSEMPLER PÅ MÆND 

OG SYGDOMME



MÆND OG DIABETES I DK

Omkring 30%(ca. 250.000 personer) flere mænd får type 2 

diabetes end kvinder i Danmark

Mænd har 30% flere diabetesrelaterede 

hospitalsindlæggelser end kvinder i Danmark

Dødeligheden for mænd med diabetes er op til 50% højere 

end for kvinder i Danmark.

Fra 30 til 44 års alderen har mænd dobbelt så stor dødelighed  

af diabetes som kvinder har

I øvrigt har Danmark den 26. dårligste overlevelse for mænd 

med diabetes blandt 32 europæiske lande.



HVOR DØR MAN AF 

HJERTESYGDOMME? 



HVOR BOR MÆND?



HJERTEDØD OG GEOGRAFI



Ahhh det mener de ikke?



MÆND ”VINDER” 

1. PRÆMIEN!



VI SKAL VIST HAVE 

MÆND TIL LÆGEN!



MEN: HVAD SIGER 

MÆNDENE?

Hvorfor går de ikke bare?

”Jeg synes altid, at jeg kigger på, hvornår jeg har det dårligt. 

Og så siger, ”Sådan noget pyller!” Fordi der er da masser, 

der har det meget, meget værre. SÅ tænker jeg. ”Det duer 

sgu ikke. Nu må du lige tage dig sammen” Det er jo det, det 

er. Der er jo altid nogen, der har det værre. Så synes man, at 

så er det jo dem, der skal ”

(Lasse, smed i 40érne)



NOGLE MÆND ER BANGE 

FOR AT GÅ TIL LÆGEN

”Der er jo frygten for at komme ned og få at vide, at du har 

fem år tilbage. Det tror jeg. Det må være frygten om at få en 

vished om, at der er noget lort galt. Det er derfor folk 

udskyder det og så håber på, at det går over. Selvom hvis de 

gik derned, så kunne de måske få at vide, der var et eller 

andet galt og så kunne de helbredt. Så jeg tror egentlig, det 

er frygten for at få at vide, hvad man fejler.” (René, smed i 

50érne)



MEN: VIL DE IKKE TIL LÆGEN?



Sp.8 Ville du gå mere/oftere til lægen, hvis du blev indkaldt af lægen?
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Sp.9 Hvis du blev indkaldt til regelmæssige helbredstjek af din læge, ville du så deltage?
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Sp.14 Hvad kunne gøre det nemmere for dig at komme til lægen?Du kan vælge flere svar
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Tjek dig selv mand
Webløsning lavet af  Forum for Mænds Sundhed



MANDEN OG PSYKEN



OVERBLIK 

• Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling

• Kun halvdelene af de mænd der har depression, er i 

behandling

• Selvmord er mere udbredt blandt mænd

• Mænd har andre reaktionsmønstre 

• Mænd har svært ved at tale om deres psykiske 

udfordringer



HVORDAN KOMMER 

DET TIL UDTRYK
Hvis bare jeg 

kunne være i 

fred.. Ingen kan hjælpe, 

det er noget jeg må 

klare selv..

Det går nok over af sig 

selv…

Jeg bliver hidsig, hvis en 

mere spørg hvordan jeg har 

det



DET ER SVÆRT AT 

TALE OM

”Nej, jeg taler ikke med mine venner om det, det gør jeg ikke. 

Fordi det ligger der, at det er et tabu. I overfladen. Det er det. 

Der er flere kammerater der vil sige, hvad fanden snakker du 

om. Det har jeg også hørt flere kammerater sige til dem der 

har været til psykolog og sige, hvad fanen er det for noget 

fis, det er da bare at komme videre på hesten og sådan 

noget”

(Tobias, smed, i 40´erne)



FØLER SIG ALENE

Mange mænd ved ikke hvor de skal vende sig hen for at få 

hjælp. Mange føler det udfordrende at tale om.

”Om min læge har jeg sgu også et meget afslappet forhold til, 

ham kan jeg snakke med om, og sygdom også. Men jeg 

synes ikke han er så god til at lytte, altså jeg gav ham et hint, 

da jeg vat til almindelig lægeundersøgelse i februar, om at jeg 

måske ikke havde det så godt men den fangede han ikke 

rigtig og så gjorde jeg ikke så meget ud af det”

(Tue ufaglært/arbejdsløs i 50érne)



HVILKEN BETYDNING KAN DET 

HAVE FOR MÆND?



OP TIL 5 GANGE SÅ 

MANGE SELVMORD 

BLANDT DE ÆLDSTE



ÅRENE EFTER DØD AF 

PARTNER



Restlevetid fra 40 år



SELVVURDERET HELBRED 

VS. SYGLIGHED 



OPSAMLING

Mænd dør for tidligt

Mænd har for mange sygdomme

Mænd har for dårlig overlevelse af sygdomme

Mænds fysisk og psykiske sygdomme er ikke opdaget nok

Mænd får ikke tilstrækkelig behandling

….Men de synes de har det bedre



KOMMUNIKATION TIL 

MÆND



MÆND OG 

SUNDHEDSOPFATTELSER

• Underforbrugere af forebyggende tiltag

• Sundhed er eget ansvar ‐ egen sag

• Vil helst være fri for bekymring – egen og andres

• Vil ikke tage sorger på forskud

• Ser gerne på håbet – er optimistiske

• Vil ikke have moraliseren og formaninger



KRÆFTREHABILITERING 

TIL MÆND?

Det er vist ikke 

noget for mig…



SÅ ÆNDREDE DE INDHOLD OG 

KOMMUNIKATION AF TILBUD…



http://www.tv2oj.dk/artikel/269032:Silkeborg--Naturkraefter-hitter-hos-maend

http://www.tv2oj.dk/artikel/269032:Silkeborg--Naturkraefter-hitter-hos-maend


GODT TILBUD TIL MÆND?



KAN I SE FORSKELLEN?



Målrettede aktiviteter i MHW

Årets tema 2018: 
Mænds sundhed i hverdagslivet 

og i politik



HUMOR MED DEN RIGTIGE MENING

https://www.youtube.com/watch?v=2Ax4Qi2yvwg https://www.youtube.com/watch?v=ILxjxfB4zNk

https://www.youtube.com/watch?v=2Ax4Qi2yvwg
https://www.youtube.com/watch?v=ILxjxfB4zNk




Steder i Danmark 

• 21 mødesteder – i 18 byer

• over 400 mænd

• Meget forskellige steder
Egedal



Baggrund for Mænds Mødesteder



Hvad er et Mænds Mødested?

• Det er for ALLE mænd
• Det er et fællesskab
• Det er at lave noget man(d) har lyst til
• Det er et frirum
• Det er alkohol og rusmiddelfrit 
• Det er et åbent sted hvor alle mænd er velkomne 
• En del af et større national netværk

Find alle grundprincipper på www.sundmand.dk







Overgangen til pensionisttilværelsen

”Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi 
mænd kan til nogen tid forbinde vores liv med 
vores arbejde. Og når arbejdet forsvinder, så er 
der bare ingenting. Måske i nogens 
tilfælde….Hvis du ikke har rørt en tangent, så 
tror jeg, du har et problem, når du slipper 
arbejdsmarkedet”
Preben pensionist, i 60érne



Hvad siger mændene om MM?

”P: Jeg føler jo, at jo mere vi kommer til at lære 
hinanden at kende og får venner og bekendte, jo 
mere kan vi snakke med hinanden. Og det tror jeg, 
er det bedste, vil jeg sige
S: Det er der heller ingen tvivl om.
P: Det det med at vi står og gør noget sådan. Mænd 
snakker skulder ved skulder og kvinder ansigt til 
ansigt. Så kommer det sgu af sig selv. Det er min 
erfaring i hvert fald. ”

Preben og Sigurd, pensionister i 60érne



Sundhed i et MM

• De passer på hinanden

• Får det mentalt bedre

• Laver sundheds aktiviteter på eget initiativ

https://www.tvsyd.dk/nyheder/29-08-2017/1930/maend-med-mave-traener-forste-gang-til-royalt-lob?autoplay=1

https://www.tvsyd.dk/nyheder/29-08-2017/1930/maend-med-mave-traener-forste-gang-til-royalt-lob?autoplay=1


OPSUMMERING PÅ 

KOMMUNIKATION OG 

REKRUTTERING

Målrettede tilbud – KUN for mænd!

Mød manden hvor han er

Tilbud med let indgang

Tydeligt og klart sprog – minimer brug af ordet sundhed og 

”følelsesladede ord”

Wahts in it for me – altså hvad får jeg ud af det?

Tænk ud af boksen – se nye samarbejdspartnere

Gå lige til sagen



Kommunernes arbejde med 
mænds sundhed

Sundmandkommuner.dk 



Hvilke kriterier er opstillet 
for gradueringen ?



2016 2017

Kortlægning af sunde mandeaktiviteter

Kilde: sundmandkommuner.dk



Kortlægningen i tal



Stjæl fra din nabo!

www.sundmandkommuner.dk

http://www.sundmandkommuner.dk


FIND OS PÅ 

www.sundmand.dk

www.sundmandkommuner.dk

www.tjekdigselvmand.dk

Facebook: 

Sund Mand

Mænds Mødesteder Danmark

Nyhedsbrev: 1 gang månedligt, tilmeld 

elektronisk på sundmand.dk 

http://www.sundmand.dk/
http://www.sundmandkommuner.dk/
http://www.tjekdigselvmand.dk/


Tak for jeres tid


