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Emne Referat Beslutninger og 

ansvar 

Præsentationsrunde   

Nyt siden sidst 
 

Formand: Winnie Holm Lorenzen, Haderslev Kommune  

Fødevarestyrelsen  
Sara Månsson 

Trist nyhed – Tove Vestergaard, som har stået for 
økologiområdet, er nyligt død i ulykke. 
Tove har igangsat kampagnen vedr. økospisemærke.  
 
Saltkampagne uge 43 og 44. God tilslutning i kommunerne.  
 
KL – konference om Børns sundhed.  

Hvis man er 
interesseret i 
eller/og har ideer 
til 
måltidspolitikker 
særligt inden for 
børn og unge 
omr. Så skriv mail 
til Sara.  
 

Center for 
forebyggelse i 
praksis 
Karen Eriksen 

Ikke tilstede   

Kræftens 
bekæmpelse 

Ikke tilstede  

Sund by netværk  
Louise Dal 

Ikke tilstede 
Der er ansat en ny i sekretariatet Johanne. Det vil fortsat 
være Louise der er tilknyttet mad- og måltidsgruppen. 

 

   

Forum for mænds 
sundhed (FMS) 
Mie Møller Nielsen 
 
Hvad kan 
kommunerne bruge 
FMS til? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Præsentation 
Slides sendes ud.  
www.sundmand.dk  
www.tjekdigselvmand.dk  
 
Kommunalt samarbejde med FMS kan gavne kommunerne 
fordi mænds sundhed har et bredt samarbejde med mange 
organisationer. FMS kan således styrke og skabe relationer 
mellem organisationer.  
 
FMS står for Mens Health Week (uge 24).  
Mie opfordrer til at vi i kommunerne laver arrangementer i 
uge 24.  
Ingen aktiviteter er for små.  
FMS har udformet ide-katelog, som kan bruge til at 
arrangere aktiviteter.  
 
2016 tema: ”Mænds sundhed og fællesskabet”.  
 

 

http://www.sundmand.dk/
http://www.tjekdigselvmand.dk/
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Hvad virker? 
 
 
 

FMS afholder løbende konferencer, som er gratis.  
 
FMS søger og skaber ny viden om mænds sundhed.  
 
Sparing - Mie Sidder som en mulig hotline i FMS.  
FMS ønsker ligeledes sparing fra kommunerne. 
  
Partner med FMS:  
For at være partner skal man indgå i et samarbejde som bl.a. 
indebærer; at deltage i partnermøder (2 gange årligt), lave 
aktiviteter som kan bedre mænds sundhed.  
 
Movember er ikke en del af FMS. Men Mie opfordre til at vi 
støtter arrangementet, fordi det også sætter fokus på 
mænds sundhed.  
 
Målrettede kampanger 
Målret kampanger til mænd - sundhed der er baseret på lyst, 
fællesskaber og trivsel.  
 
Eksempler sagt ud i rummet: 
Nat tis eller sjat tis – kampagne  
Fra regnorm til anakonda.  
 
Man kan bruge andre sektorer og forvaltninger i kommunen 
evt. naturvejledere.  
 
Silkeborg kommune har fået et væsentligt tilgang til deres 
kræftrehabiliteringsindsats efter de har målrettet deres 
indsats til mænd.  
 
Når I laver kampagner så - mød mænd der hvor de er  
 
Mænds mødesteder:  
Institutionen (f.eks. kommunen) er igangsætter  
Det skal ikke være et kommunalt projekt. Det skal sparkes i 
gang, men i længden være selvkørende.  
Rammeskabende - ingen optagelsesstop, ingen slutdato.   
Lav evt. samarbejde med andre forvaltninger f.eks. 
beskæftigelses forvaltningen.  
 
Mænds mødesteder - kan medvirke til, at der skabes 
netværk mændene i mellem og på tværs af sociale lag. Det 
kan forbedre sundheden blandt mænd.  
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I vejle kommune har man tidl. Haft et projekt omkring 
ændre mænd og ensomhed. Efter kommunen gik ud af det 
oprettede mændene selv en klub.  
 
Der foreslås fra lokalet, at bruge f.eks. boligforeningshuse til 
mere sårbare borgere.   
 
Mie kan kontaktes og bruges som sparing, hvis man ønsker 
at starte en Mænds mødesteder.  
 
Mænd fra TVserien ”Rigtige mænd” – kan være gode at 
bruge fordi de taler på niveau – ikke fra fagperson til bruger.   
 
Snak i rummet  

- Det kan være godt med et mål 
- Det skal holdes simpelt 
- Fællesskab og andre bløde værdier er også sundhed 
- Fokus på mænd i erhvervsskoler – Fødevarestyrelsen 

har nyligt igangsat projekt om mad sammen med 
fagforeninger.  

- Bydelsmødre – vær OBSpå projekt  

Mænds mad og 
måltidsvaner  
Maja Lund  
Fødevarestyrelsen 
 
Hvad ved vi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slides sendes ud.  
 
Mænd er underrepræsenteret i litteraturen. 
 
 
Kvinder lever længere end mænd  
Stor social ulighed i mænds sundhed.  
 
Mænd mener generelt, at deres kostvaner er sunde. 
Undersøgelser viser en anden virkelighed.  
 
Udfordringen er at forandre kostavaner hos en gruppe, som 
selv synes deres kostvaner er sunde. 
 
Maskulinitet – OBS litteratur/forskning Jonathan Leer. 
Maskuliniteten har ændret sig - men er afhængig af kultur, 
socioøkonomiske status mm.  
 
For at formidle sundhed skal vi finde ud af, hvor og hvordan 
manden oplever sin maskulinitet. For at påvirke/tale til 
manden gennem hans maskulinitet. Og formidle budskabet 
på den måde.  
 
Sundhed kan med fordel komme ind som en underliggende 
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Hvad gør vi nu? 
 
 

dagsorden.  
Et godt tidspunkt at henvende sig til mænd på, kan være i en 
forandring til ny livsfase (f.eks. flytter hjemmefra). 
 
Oplæg fra Nordisk Wookshop for mænd, juni 2014 ligger på 
nettet.  
 
Pt. projekt i erhvervsskolerne med fokus på mænd.  
 

Fars køkkenskole 
Vallensbæk 
kommune 
Mette Bøgebjerg 

Slides sendes ud.  
 
Der er søgt og doneret penge fra Nordea frem til 2017. 
 
Bredt ud til andre kommuner - der er pt 10 kommuner i 
gang.   
 
Videokogebog, som er frit tilgængelig 
Kogebog udleveres 
 
Form: 
10-12 fædre med barn i et skolekøkken.  
Bedstefar eller anden mandlig pårørende kan gå for at være 
”far”. 
Man må max have 2 børn  
Alder min børnehaveklasse alder 
5 gange  
Fokus på læring  
Opfølgning – fars madklub, men fungerede ikke. Der er 
behov for styring.  
 
Kan muligvis køres på frivillige kræfter.  
 

 

Brainstorm Skal vi have andre institutioner med i gruppen.  
Forslag til grupper: 

- Evidens – evt. inddrage universiteter til input om 
evidens/effektmåling.  

- Regionerne  
- Patientforeninger – evt. kræftens bekæmpelse 
- Kost- og ernæringsforbundet 
- FAKD 
- Rehabiliterings Forum  
 

Der vil blive fulgt op på næste møde. 
 

Alle undersøger 
og kan komme 
med forslag til, 
hvilke 
institutioner der 
skal være med på 
møder fremover. 
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Ideer til næstemøde 
Næste møde afholdes d. 4. februar i København – Her skal 
der arbejdes med idéer til en mulig publikation fra gruppen. 
Winnie foreslår at der inviteres gæster for at hjælpe 
tankerne i gang. 
Der blev foreslået 

- Måltidskulturen   
- ”Fra have til mave” 
- Projekt fra Kolding 

 
Juni møde på Bornholm. Det har tidligere været besluttet at 
junimødet skulle afholdes i forbindelse med Folkemødet på 
Bornholm. Men da alt overnatning pt. er optaget, må vi 
desværre droppe det. Juni mødet vil derfor bliver afholdt i 
Vejle – dato kommer snarest. 
 
Status på arbejdsopgaver mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Send input til hørringssvar omkr. PB uddannelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion om formidling af viden fra gruppen.  

 
 
 

 
Send evt. flere 
input til Winnie 
Lorenzen hurtigst 
muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi aftale på vores 
seneste møde, at 
medlemslisten 
skal opdateres 
med deltagerne 
arbejdsopgaver. 
Derfor skal vi 
hiuske at sende 
disse til Louise 
Dal (lod@kl.dk ) 
 
 
Der udarbejdes et 
hørringssvar. 
Send input til 
hørringssvar vedr. 
PB. Uddannelsen 
til Winnie 
Lorenzen 
 
 
OBS. på at Louise 
er konsulent på 
vores gruppe.  
 
 
 
 

mailto:lod@kl.dk
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