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FÆDREBARSLEN ER LIGE OM HJØRNET

Over halvdelen af landets kommuner er nu ’Far‐parate’!
Om mindre end to måneder indføres elleve ugers fædrebarsel. De danske kommuner er virkelig
oppe på tæerne for at blive klar til, at 40‐50.000 fædre kommer på 2 måneders barsel landet over.
I en ny undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed er 54 kommuner blevet fundet at være ’Far‐
parate’ kommuner for deres indsatser for fædre, ikke mindst tiltag der kan give en hjælpende hånd
til fædre på barsel.
Det er ikke mindst glædeligt, at der er tale om en stigning i antal ’Far‐parate’ kommuner på næsten
65 procent i forhold til seneste opgørelse fra 2021. 19 flere kommuner på et år!
Herunder er der en stigning på 65 % i kommuner der har etableret ’Fars legestuer’ i samarbejde med
Forum for Mænds Sundhed. I 2021 var der 28. Her i 2022 er der til 43.
Desuden er der også sket en stigning i antallet af kommuner, der screener fædre for fødselsdepres‐
sion fra 87 % til nu over 94 % kommuner.
Kommunerne er med til at gøre fædrebarslen til en succes
For at styrke kommunernes indsats for fædrene har Forum for Mænds Sundhed etablereret et net‐
værk af Far‐ambassadører blandt sundhedsplejersker i nu 80 af landets 98 kommuner. De får bl.a.
som opgave at forberede og støtte familierne og fædrene i forbindelse med barslen – herunder at
give fædrene ’Guide til far på barsel’, som Forum for Mænds Sundhed har produceret.
Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen udtaler: ”Det er utrolig glædeligt, at
pænt over halvdelen af landets kommuner nu begynder at blive rustet til at rådgive og støtte de
mange tusinder fædre, der om kort tid går på to måneders barsel. Men der er altså stadig over 40 %
af kommunerne, der ikke er parate. De får travlt nu, og vi vil i Forum for Mænds Sundhed om et år
igen måle, hvordan servicen for fædrene er i landets kommuner.”
Yderligere oplysninger:
Formand Svend Aage Madsen - tlf: 26 21 28 51 - e‐mail: svaa@madsen.mail.dk
Sekretariatschef Mie Møller Nielsen - tlf: 20 30 15 89 ‐ e‐mail: mie@sundmand.dk
Projektansvarlig Katrine Blom - tlf: 21 34 65 24 - e‐mail: katrine.blom@regionh.dk
Med venlig hilsen
Svend Aage Madsen
Formand for Forum for Mænds Sundhed – www.sundmand.dk
Se de 54 kommuner på næste side.
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Region H

Region Syd

Region Midt

Region Sjælland Region Nord

Albertslund

Fredericia

Herning

Faxe

Thisted

Fredensborg

Assens

Hedensted

Guldborgsund

Aalborg

Bornholm

Esbjerg

Ikast‐Brande

Kalundborg

Dragør

Fåborg‐ Midtfyn Norddjurs

Egedal

Haderslev

Ringkøbing‐Skjern Næstved

Frederiksberg

Kerteminde

Silkeborg

Slagelse

Furesø

Kolding

Syddjurs

Sorø

Greve

Middelfart

Struer

Vordingborg

Gribskov

Odense

Viborg

Halsnæs

Svendborg

Helsingør

Sønderborg

Hillerød

Aabenraa

Hvidovre

Vejen

Høje Taastrup

Vejle

Lolland

Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby‐Tårbæk
Rudersdal
Tårnby
Vallensbæk
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