
 

NYT 
MANDECENTER 
PÅ FYN 

  

 

 

 

 

 

 

 

20-06-2011 Et sted for mænd på deres præmisser 

 

Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over 

finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles 

mænd som om de er mindre værd end kvinder?  

 

Et unikt og nyskabende forsøgsprojekt, der skaber ligestilling 

hvor det burde være, men ikke er.  
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Ide 
Etablering af et manderådgivningscenter, som over en treårig forsøgsperiode skal oplyse, 
coache og rådgive mænd med livskriser, især i forhold til skilsmisser, arbejdsløshed og sorg. 
Mandecenteret skal ses som et forsøgsprojekt, hvor man dokumenterer antal, problemstillinger 
og behandlingsforløb, virkning og effekt, for senere at kunne argumentere for at mandcentre 
kommer på finansloven ligesom Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og børns vilkår.  

Ideen er opstået i forhold til lukningen af Mandecentret Fyn og skal ses i lyset af mange store 
virksomhedslukninger på Fyn.  

 

 

Formål 
Sikre mænds vilkår, forhold og sundhed, især set i lyset af virksomhedslukninger på Fyn.  

 
 

Oplevelsen 
Ved at etablere et Mandecenter på Fyn, i samarbejde med forskellige fynske kommuner, 
organisationer, virksomheder og interessenter, vil Fyn sende et klart billede af sammenhold og 
forståelse for de mange mænd og familier, der bliver hårdt ramt af virksomhedslukninger og 
finanskrisen på Fyn. Dertil kommer muligheden for at skabe lokalt fokus i den europæiske 
sundhedskampagne ’Mens Health Week’ samt inddrage WHO´s fokus på mænds sundhed. 
Effekten deraf vil mærkes i de fynske kommuner. 

Fyn passer på sine egne, når ingen andre gør det. Finanskrisen er langt fra slut og den har sat 
sine dybe spor på Fyn. Der er brug for stærke, glade mænd, som har mod på at tage 
initiativer og skabe muligheder, når det ser allermest sort ud. For at sikre mænds forhold og 
vilkår skal de have mulighed for, at få den rigtige rådgivning når udfordringerne bliver for 
store og livsmørket breder sig. 
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Baggrund 
 

Efter lukningen af Mandecenteret Odense, er det nu ikke længere muligt for mænd på Fyn at 
søge specialiseret, professionel og gratis rådgivning, når de står med en livskrise. En livskrise 
værende enten skilsmisse, parforholdsproblemer, arbejdsløshed eller sorg.   

 

I det danske samfund, ses manden ofte stadig som familiens overhoved og primære forsøger. 
Når en mand rammes af en livskrise, er hans muligheder for hurtig, professionel, gratis 
rådgivning begrænset. Han kan gå til lægen og få piller, eller bide det i sig og tage sig 
sammen som en rigtig mand. Men hvorfor er mandens sorg og smerter mindre værd, mindre 
smertefulde end en kvindes? 

 

I dag, er der mange mænd der, uden at betvivle egen maskulinitet, gerne vil modtage 
rådgivning. Men de ved ikke, hvor de skal gå hen eller også har de ikke råd til at betale den 
terapeut eller coach, som kan give dem det lille skub i den rigtige retning. I knap tre år 
eksisterede der et sted på Fyn, som tilbød lige netop den hjælp, men muligheden er nu blevet 
fjernet fra Fyn, grundet økonomiske dispositioner. 

Der er ikke kommet nogen officiel begrundelse fra bestyrelsen af Mandecentrene i Danmark, 
men i en tid med voldsomt økonomisk pres alle steder fra, er det ikke nogen overraskelse, 
at der skæres i rådgivningscentre såvel som stillinger. 

Det vigtigste er ikke nedskæringen, men at det vise, hvor skrøbelig og tilfældig rådgivning til 
mænd er, så længe det udelukkende er baseret på offentlige tilskud fra for eksempel 
Satspuljen. Et hårdt økonomisk pres udefra og det eneste specialiserede rådgivningstilbud til 
mænd på Fyn forsvinder. Og det forsvinder næsten lige så stille som det kom.  

 

Det tidligere mandecenter på Fyn dækkede et aktuelt behov igennem sin rådgivning. På små 
tre år, hvoraf det sidste år foregik uden centerlokaler, har centerleder Jan Skaarup sammen 
med tre frivillige ildsjæle formået at rådgive og hjælpe 315 mænd, som stod med akutte 
livskriser samt gennemført mere end 1100 konsultationer og coaching forløb. Dertil kommer 
oprettelse af netværksgrupper, arrangementer om sundhed, alkohol og sociale arrangementer. 
Alt sammen som et målrettet forløb for at støtte og bakke op om sorgramte mænd. 

Uddannet terapeut og coach Jan Skaarup har hjulpet de mange mænd via mund-til-mund 
metoden, mediekontakt og et bredt personligt netværk. Oplysningskampagner, informationer, 
lokaler og faciliteter har været begrænset eller ikke eksisterende. 
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HVAD BETYDER 315 MÆND? 

315 mænd på tre år, kan virke som et lille tal som er uden nogen egentlig betydning. 
Sættes det i relation til, hvad det ville have kostet kommunen, arbejdsgivere og staten, hvis de 
samme mænd ikke havde haft muligheden for at henvende sig til Mandecenteret, 
tegnes pludseligt et helt andet billede. 

En mand der står med en livskrise, om det er skilsmisse, parforholdsproblemer eller 
arbejdsløshed, vil ligesom ethvert andet menneske reagere med belastningsreaktioner og stress. 
Stress og belastningsreaktioner betyder sygemeldinger, forhøjet sandsynlighed for 
arbejdsskader, nedsat effektivitet hos enten arbejdsgiver eller i forbindelse med ledighed, 
manglende motivering hos a-kasser, andre aktører og jobcentre samt også de berørte 
kommuner og staten. 

Det påvirker familien, børn og kone, som tager bekymringer med på arbejde eller i skolen. 

Der er altså tale om en dominoeffekt, og det er derfor svært helt præcist at vise alle de 
økonomiske konsekvenser der er. Der findes mange forskellige undersøgelser, der dog 
dokumenterer forskellige aspekter af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser en 
mands livskrise har. Det er de godkendte undersøgelser, der ligger til grund for udregningerne.  

 

Der vil blive fremlagt en kort beskrivelse af forskellige undersøgelser, der dokumenterer 
mænds vilkår og reaktioner i forhold arbejdsløshed og skilsmisse. Grunden til at der primært er 
sat fokus på lige netop de to livskriser er fordi, det er de to former for livskriser, der vil ramme 
mange mænd på Fyn over de næste fire år set i lyset af Lindøværftets lukning.  

Baseret på de tal og undersøgelser, er der opstillet en beregning af, hvad der blev sparet ved, 
at Mandecenteret Fyn rådgav og hjalp 315 mænd samt de økonomiske konsekvenser vil være, 
hvis der ikke reetableres et lignede rådgivningscenter.  
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U N D E R S Ø G E L S E R  -  M Æ N D S  V I L K Å R  O G  V E L F Æ R D  

Formand Lars Hansen for Dansk Metal Odense advarer om1, at Fyn er oppe på 14 % 
arbejdsløshed blandt medlemmerne. Yderligere vurderer han, at efter den endelige lukning af 
Lindøværftet, vil jobunderskuddet og dermed arbejdsløsheden ramme med 20 % på Fyn. 
Det er en arbejdsløshedsprocent, som ikke er set lignende siden finanskrisen i 30´erne og 
konsekvenserne vil være omfattende, hvis der ikke handles.  

Mere end 20002 håndværkere har mistet deres arbejde i forbindelse med lukningen af 
Lindøværftet. Dertil kommer fyringer fra underleverandører og lukningen af Wittenborg til 
sommeren 20113. Fyringer og arbejdsløshed betyder stigende antal skilsmisser, hvilket ses 
tydeligt i landstal fra Danmarks Statistik4, hvor der siden 2008 har været en markant stigning 
af skilsmisser og klar nedgang af vielser. Se venligst bilag 1. 

Fyn står altså med mere end et problem, her tematiseres to af de store: rekordhøj 
arbejdsløshed og en fremtidig voldsom stigning af skilsmisser, som følge af det. 
De mennesker, der primært er ramt, er mændene, da det hovedsagligt er mænd, der 
dominerer metal-erhvervene. Tusindvis af mænd overlades til at klare livskrisen på egen hånd. 

Når mændene går ned, rammes deres familier og børn i lige så høj grad. Det vil sige, at når en 
stor virksomhed som Lindøværftet lukker, vil mange familier blive negativt påvirket af det. 
Det er ikke en vag formodning. Der er en realitet, som mange undersøgelser og analyser 
bekræfter.  

 

Arbejdsløshed 
Anvendt kommunalforskning5 fremlagde i 2002 en omfattende undersøgelse, der viser den 
konsekvens virksomhedslukninger har for mænd. 

Anvendt kommunalforskning har fulgt 33.000 mænd med en stærk 
tilknytning til arbejdsmarkedet, som fra 1986 til 2002 blev fyret i forbindelse 
med virksomhedslukninger.  
 
Af de mænd havde 36 procent øget risiko for at dø af især hjertekar-
sygdomme, alkoholrelaterede sygdomme eller selvmord i løbet af de 
fire første år efter fyringen.  

                                               
1 http://arbejderen.dk/artikel/2011-04-08/p-fyn-er-krisen-ikke-slut 
2 Antallet af fyringer i relation til Lindøværftet ligger pt. mellem 2000 og 2500 samt 800 i form af fyringer 
fra underleverandører. Udregninger er sat lavest mulig værdi.  
3 http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%20presse/Metal%20i%20medierne/2011/April%20-
%20Juli/Vi%20blev%20misbrugt.aspx 
4 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 
5 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/05/06/060513.htm 
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Argumentet kan så være, ”Jamen vi har jo allerede rådgivningscentre for både selvmord og 
alkoholproblemer, så det må jo være nok.” Hvorfor overhovedet lade det komme så langt, 
når man med den rette rådgivning kan forhindre det? 

Dertil kommer, at inden manden overhovedet henvender sig, har der været et længere 
belastnings- og stressrelateret forløb med sygemeldinger, nedsat arbejdseffektivitet og 
alkoholrelaterede problemer. Problemer, som undervejs har sat tunge markante påvirkninger 
i familie og omgivelser.  

I forhold til undersøgelsen udført af Anvendt kommunalforskning fra 2002, skal yderligere 
medtages, at der ikke er inddraget overvejelser i forhold til for eksempel belastning og stress i 
forbindelse med angst for at miste arbejde og ikke mindst, at undersøgelsen blev lavet både 
efter og før en finanskrise, altså i en højkonjunktur periode. 

 
 

Skilsmisse 
Arbejdsløshed er - især for mænd - en konkret livskrise, som uden hjælp og rådgivning kan føre 
til flere livskriser, som for eksempel parforholdsbrud og skilsmisse. De mest dominerende 
årsager til skilsmisse6 er  

 

1. Manglende evne til at snakke sammen og løse problemer gennem samtale 

2. Ægtefællens personlighed 

3. Stress og belastninger i parforholdet 

4. Følelsen af at være vokset fra hinanden 

5. Tab af respekt og sympati for ægtefællen 

 

Jobunderskud og arbejdsløshed vil ofte medføre en ændring af personligheden og det giver 
bekymringer i parforholdet. Efter et stykke tid vil respekten og sympatien for den arbejdsløses 
situation ophøre. Med den rette rådgivning kan baggrunden og følgerne i større grad 
forebygges, inden det kommer så langt, at det eneste alternativ er skilsmisse.  

Lukningen af Lindøværftet og den stigende arbejdsløshed, vil uden tvivl medføre flere 
skilsmisser. Hvis der regnes med, at bare 5 procent bliver skilt, som følge af Lindøværftets 
lukningen, vil der komme 100 skilsmisser (og dertil endnu flere parforholdsbrud) indenfor de 
kommende to år på Fyn. Den toårige periode er baseret på en vurdering af, hvor lang tid det 
kan tage før belastninger grundet den lediges situation har påvirket så voldsomt, at der ikke er 
andre alternativer end skilsmisse.  

                                               
6 http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15499.pdf 
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En skilsmisse sætter tit voldsomme spor i mange familier og deres børn, men ikke kun der. 
For det er ikke alene manden, der vil stå med en livskrise. Det kan også ramme den 
forhenværende partner, eventuelle børn og dermed også kommunen, skolen og eventuelle 
arbejdsgivere. Det vil kort fortalt sætte sig præg alle steder, for en skilsmisse er dyr og 
besværlig. Ikke kun for familie og venner, men også for samfundet i øvrigt.  

En af de mange udgifter forbundet med skilsmisser er flere sygemeldinger. Ifølge norske 
undersøgelser omsat til danske forhold, så betyder det helt konkret en samlet udgift i forhold til 
sygedagpenge på minimum 40 millioner kr. om året i Danmark. 

På Fyn vil det koste 1.143.225,- kr. om året.  

I Danmark har vi årligt 14.000 skilsmisser, og heraf tager 50 % mere end 
en måneds sygeperiode, som følge af stress grundet skilsmissen.  
 
Det vil for Fyn betyde følgende:  
 
100 mænd hvoraf 50 af dem har mere end en måneds sygemelding. 
1 times sygemelding = 101, 62 kr.  
1 dags sygemelding = 762,15 kr.  
 
Årlig udgift; 50 x 30 dages fravær = 1500 dage pr år.  
 
Årlig udgift; 1500 * 762,15 = 1.143.225,- kr. per år 
 
 
Hertil skal så lægges de resterende 50 %; som vil have flere sygemeldinger 
(dog ikke en måned, men flere end normalt), tabt arbejdsproduktion, 
eskalerende sociale udgifter i form af kronisk arbejdsløshed, misbrug, social 
udstødelse og dominoeffekten i forhold til børns problemer i skolen grundet 
forældrenes skilsmisse. 
Dertil kommer en stigning, som følge af skilsmisser, af personlig 
falliterklæringer, konkursmeldinger, betalingsstansning mm.7   
 

Kigger vi så på, hvad virksomheder står til at betale, når en medarbejder ligger i skilsmisse, 
så vurderes det, at en skilsmisseramt medarbejder gennemsnitligt koster 72.000,- kr.8 i forhold 
til sygemeldinger, nedsat arbejdsevne og forhøjet sandsynlighed for arbejdsskader.  

Der skal endvidere tages højde for, at parforholdsbrud udelades fra undersøgelsen, da der 
ikke forefindes nogle konkrete brugbare undersøgelser for området. Man vil dog kunne 
forvente et stigende antal af parforholdsbrud som følge af ledighed, ligesom skilsmisser. 
 

                                               
7 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/01/04/080421.htm?rss=true  
http://www.ae.dk/analyse/langvarige-fattigdom-danmark-stiger-fortsat  
8 http://www.business.dk/karriere/saadan-hjaelper-du-en-skilsmisseramt-medarbejder 
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Opsummering 

Hvad betyder det, når Mandecentret har rådgivet og hjulpet 315 mænd - og nu er lukket? 

 

Med de 315 mænd der har fået rådgivning, kan vi realistisk vurdere, at de vil have færre 
sygemeldinger, højere arbejdseffektivitet og bedret helbred grundet mindre sygdom, stress 
samt mindre fysiske og psykiske belastninger. Tidlig rådgivning og problemafklaring hjælper 
også med at forebygge eksempel svære depressioner eller selvmord.  

Omsætter man det til konkrete tal, uden at medtage dominoeffekten, kan det antages at de 
samfundsmæssige udgifter for stat, kommuner, a-kasser og virksomheder på Fyn er blevet 
reduceret med 8.0009 per mand per år.  

 

Udregningen er baseret på: 

8 dages mindre sygemelding per år          6.100,- kr. 

Vurdering af forbedret arbejdseffektivitet til en samlet årlig værdi af           800,- kr.  

Effekt af mindre stress, fysisk og psykisk belastning per år          800,- kr.  

 
Altså en samlet samfundsmæssig forebyggelse for 2.520.000,- kr. over en treårig periode.  

  

 

Uden et mandecenter på Fyn 

På nuværende tidspunkt har Mandecentret årligt hjulpet gennemsnitligt 105 mænd, hvor det 
sidste år var uden faste lokaler.  

Der er mere end 2000 jobsøgende efter lukningen af Lindøværftet, hvilket ifølge undersøgelsen 
fra Anvendt kommunalforskning fra 2002, vil få store konsekvenser for 36 % af de ramte. 
Det vil sige, at minimum 720 mænd vil stå med et akut behov for specialiseret og professionel 
rådgivning. 

Efter Mandecentrets lukning står mændene uden mulighed for at få den målrettede nødvendige 
hjælp og de har ofte ikke råd til at betale for anden hjælp og støtte. Mindst 100 af de 720 vil 
have brug for rådgivning enten i forhold til skilsmisse og man kan forvente, at der vil være et 
lignende behov i forhold til parforholdsbrud. 

Der er ingen tvivl om, at mange af mændene ikke selv vil opsøge hjælp. Men hvis vi regner 
med, at bare 10 % (72 mænd) af de 720 ville have opsøgt Mandecenteret enten i relation til 
deres arbejdssituation eller i relation til skilsmisse og samlivsbrud, ville det betyde: 

1. En markant stigning af rådgivningsforløb og konsultationer 
2. En økonomisk forebyggelse til 1.432.000 kr. per år 

                                               
9 Udregningen er sat lavest muligt.   
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Hvis der yderligere etableres et samarbejde med for eksempel fagforbund som 3F og metal 
i form af oplysningskampagner, ville det bevirke, at endnu flere mænd ville søge rådgivning. 
Der er uden tvivl en del mænd, som gerne ville søge og bruge rådgivning, hvis de vidste at 
muligheden var der.  

Der kan tages kontakt til A-kasser, jobcentre og andre aktører, da det ofte er ved jobcentret, 
A-kassen eller anden aktør, at den livskriseramte jobsøgende mand, har den største 
udefrakommende neutrale kontakt.  

Medarbejdere hos enten jobcenteret, A-kasse eller anden aktør er ikke trænet til at håndtere 
kriseramte mænd og det er ikke deres job. Men det er ikke desto mindre ofte dem, der har den 
primære kontakt. En del af deres job er jo blandt andet at vurdere, om den enkelte er aktivt 
jobsøgende og derfor bliver der tit fokuseret på, om der kan være private faktorer der spiller 
ind i forhold til jobsøgning. Et samarbejde mellem jobcenter/A-kasse/anden aktør kan bestå af 
noget så enkelt som informationsmøder og tilgængelige brochurer, der oplyser om livskriser hos 
mænd. 

 

 

DET VIL SIGE 

Ser man derfor på den konkrete ledighed, som man kan forvente på Fyn de kommende år og 
den deraf stigende sandsynlighed for skilsmisse og parbrud, så vil en vurderet dominoeffekt se 
nogenlunde sådan ud: 

 

Efter lukning af Lindøværftet samt lukning af Wittenborg og deraf kommende nedskæringer og 
lukninger hos diverse underleverandører, vil Fyn stå med 20 % arbejdssøgende indenfor 
metalområdet. Det vil sige minimum 3500 ledige udelukkende indenfor metalområdet inden 
årsskiftet. At være ramt af jobunderskud giver psykiske belastninger efterfulgt af stress. 
Det kan føre til sygemeldinger og depressioner.  36 % af disse mænd, altså 972 mænd, 
vil indenfor de kommende fire år have begået selvmord eller have udviklet alvorlige hjertekar- 
eller alkoholrelaterede sygdomme. 

Hvis man regner med at bare 5,5 % af de 3500 mænd, som direkte følge af deres 
ledighedssituation, vil opleve skilsmisse, resulterer det i en skilsmisseforøgelse på minimum 
190-200 berørte mænd, hvoraf 50 % vil være sygemeldt i en måned.  

 

Konkrete sygemeldinger (194) over en fireårig periode grundet skilsmisse   4.435.713,- kr.  

 

Dertil kommer omkostninger i forhold til lægebesøg, forringet helbred og deraf ekstraordinære 
belastninger af sundhedsvæsnet samt nedsat arbejdseffektivitet, som kan anslås til per år at 
udgøre minimum 1.600 kr. per mand.  
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• Et lægebesøg koster gennemsnitligt 250,- kr. per konsultation. Det er ikke usandsynligt, 
at der vil være tre lægebesøg, før der bliver konstateret en mulig livskrise eller 
depression og aftales et behandlingsforløb.   

• Forringet helbred skal ses i form af manglende aktivitet, udvikling af negative 
kostvaner.  
Det giver ofte fremtidige følgeskader som overvægt, belastning af nyre, hjerte og 
forhøjet blodtryk. Dette kan vurderes lavt til minimum 400,- kr. årligt.  

• Nedsat effektivitet vurderes til minimum 800,- kr. årligt, som vil hæmme ledige med et 
manglende overskud til effektivt at søge arbejde og finde jobalternativer. 
Hertil kommer den negative påvirkning af konen eller partner, der også vil påvirke 
hendes livsforhold (dominoeffekten). Hvis manden er ulykkelig, vil konen blive påvirket 
og få svært ved at koncentrere sig optimalt om familiens trivsel, hendes helbred og 
arbejde. 

Det vil selvfølgelig ikke være alle mænd og familier, der rammes lige hårdt. Derfor reduceres 
den samlede vurdering med 75 %10 for at tage højde for ledige uden familier, mænd under 
25 år, de der har mulighed for at finde arbejde i for eksempel Sverige eller Norge og de 
mænd, der vil finde arbejde indenfor en toårig periode efter de udsættes for jobmangel.  

1600,- kr. per år x 3500 ledige reduceret med 75 % x 4 år     5.600.000,- kr.  

Dertil kommer virksomheder, som økonomisk vil blive påvirket negativt af skilsmisseramte 
medarbejdere. For at tage højde for fynske forhold sættes den gennemsnitlige belastning på 
50.000,- kr. Det skal ses i forhold til udgifter til sygemeldinger (ansættelse af vikarer), 
nedsat arbejdseffektivitet, udgifter i forhold til fyringer og nyansættelser. Det vil give en 
økonomisk belastning for virksomheder på Fyn over en fireårig periode på minimum 

      5.000.000,- kr. 

 

Det vil sige en samlet samfundsmæssig omkostning på minimum      15.035.713,- kr.  

Med den rette information, en målrettet indsats og samarbejde mellem mandecenter, kommune, 
stat, fagforeninger og a-kasser samt med en lav vurdering af, at kun 7 % af ledige ville 
benytte tilbuddet, ville der kunne forebygges for: 

7 % af 3500 = 245 x 8000,- kr. per år x 4 år                     7.840.000,- kr.  

Forebyggelsesprognosen ville hurtigt kunne forbedres væsentligt gennem et positivt 
tværorganisatorisk samarbejde og kan ses som en kompensation i forhold til de udgifter, 
der er i forhold til etablering og drift af mandecentret.  

Under afsnit Budget vil der være vedlagt en cost-benefit analyse i forhold til udgifter for 
Mandecentret kontra de omkostninger et manglende Mandecenter vil have.  

                                               
10Undersøgelsen fra Anvendt kommunalforskning mener, at 36 % mænd efter en virksomhedslukning vil være 
særligt udsatte. Altså burde en reel reduktion være 64 %, men for at undgå en overvurdering, og for at tage 
højde for, at undersøgelsen fra anvendt kommunalforskning blev lavet i 2002 sættes reduktionen til 75 %.  
Udregningen er baseret på lavest mulige samfundsmæssige omkostning og kan derfor forventes at stige med 
knap 9 %.  
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Samarbejdspartnere 
Da lukningen af Mandecenteret Fyn blev kendt, kom der hurtig reaktion fra forskellige sider. 
Der er foreninger og organisationer, som gerne ville støtte op om en hurtig etablering af et nyt 
center for mænd på Fyn og hver især kan tilbyde forskellige ressourcer til projektet.  

 

Etableringen af et projekt i denne størrelsesorden har brug for støtte fra mange forskellige 
sider og ikke kun økonomisk. Det kan ikke bæres af kun én kommune eller én organisation, 
da det ikke kun hjælper i en kommune eller henvender sig til en minoritetsgruppe. Det er derfor 
håbet, at mange kan mødes og finde sammen om den fælles sag. 

 

 

På nuværende tidspunkt 
Jan Skaarup, tidligere leder af Mandecenteret Fyn, uddannet terapeut og coach - og vil gerne 
stille sin erfaring med krise- og sorgramte mænd samt ekspertise og store netværk til rådighed.  

Tre frivillige medarbejdere er klar til igen at give mænd og fædre støtte og hjælp. 

 
 

Fremtidige samarbejdspartnere 
Samtlige fynske kommuner 

Red barnet, Børns Vilkår 

3F, Dansk Metal, FOA, BUPL, HK, LO, DI, DA, ASE, DANA, Krifa, Tl, IDA, Dansk Elforbund, 
Dansk Jernbaneforbund, PMF, Livlinen (soldaterhjælp), Dansk Socialrådgiverforening med flere. 

Udvikling og sundhed Region Syddanmark 

Udviklings-, ligestillings- og menneskerettighedsordfører Kamal Qureshi 

Mærsk Fonden 

EU 

På nuværende tidspunkt kan der fremlægges oplæg til fonde og legatansøgninger samt 
potentielle samarbejdspartnere.  
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Organisering 
 

Sted 

Et nyt mandecenter på Fyn kan med fordel lægges i Odense. Det vil være at foretrække, 
at placeringen er central. Det er et spørgsmål om let tilgængelighed for så mange som muligt 
og den anonymitet, som en by af Odenses størrelse kan tilbyde.  

Lokaler kan for eksempel være Odense kommunes lokaler i Klaregade og Klosterbakken. 
Her findes kontorer, mødelokaler med mere. 

Et sted i Odense kan også være det tidligere Studenterhus, hvor der er café, køkken og 
badefaciliteter, kontorer. Det vil hurtigt kunne etableres med midlertidige boligforhold til 
kriseramte mænd og fædre. Det vil sige, at der ville være tale om en vis istandsættelse, 
men med allerede eksisterende god basis for kommende lokaler.  

Det tidligere Studenterhus ligger centralt i Odense, tæt ved gågaden, station og bus, 
svømmehal og smukt parkområde. 

 

 

Daglig ledelse 

Jan Skaarup vil være oplagt som centerleder, grundet hans erfaringer samt netværk til 
kvalificerede og trænede medarbejdere samt frivillige. Den daglige ledelse ville således kunne 
være Jan Skaarups ansvar. Han vil også kunne fungere som primær kontaktperson og 
budgetansvarlig samt varetage kontakten til vigtige samarbejdspartnere som de fynske 
kommuner. Jan Skaarup ville også kunne fungere som den primære terapeut, rådgiver ved 
centret.  

 

Jan Skaarup har meget positive erfaringer med nytænkende samarbejdsprojekter, der er 
målrettet til mænd med sundheds- alkoholproblemer som - det viser erfaringer - kræver en 
særlig tilgang til mændene, hvis det skal give mulighed for kontakt og efterfølgende 
rådgivning.  

 

Jan Skaarup har en særlig interesse i forhold til mænds sundhed og vil derfor gerne integrere 
et større fokus til lige netop det område i forhold til oprettelsen af et nyt mandecenter. 
Det er både i forhold til kost, motion samt sundhedsundersøgelser målrettet mænd. 

Hans erfaringer fra det tidligere Mandecenter viser, at mange mænd med livskriser 
helbredsmæssigt glemmer egenomsorg, hvilket kan fremme sygdomsudvikling og depression - 
og dermed vanskeliggøre og forlænge helingsprocessen. Sund kost og motion giver mere 
overskud fysisk såvel som psykisk og det vil mændene blive oplyst om og have mulighed for 
at afprøve. 
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Jan Skaarup vil gerne undersøge muligheder for at centret kan give rådgivning til virksomheder 
med skilsmisseramte medarbejdere. Dette kan med fordel søges finansieret af for eksempel 
fundraiser.   

Et af Jan Skaarups netværk er Selskab for Mænds Sundhed, der på europæisk plan arbejder 
med mænds sundhed11 og forskning. 

 

 

Samarbejdspartner  

Kirkens Korshær og beslægtede organisationer kan tænkes at i deltage samarbejdet med et 
nyt etableret Mandecenter. Jan Skaarup har udtrykt interesse for idéen, da organisationerne 
har erfaring med mænd, som står med meget alvorlige og akutte livskriser, der uden en rettidig 
indgriben kan medføre alvorlige livs- og misbrugsproblemer. 

Det er en aktuel problemstilling i forhold til den høje ledighed på Fyn, da det uden tvivl vil 
betyde, at enkelte mænd uden rådgivning, efter et to-til-treårigt forløb, vil ende som hjemløse. 
Ved at indgå et samarbejde med de eksemplificerede organisationer, vil der blive mulighed 
for konkret at forebygge en stigning af hjemløse på Fyn.  

 

78 % af alle hjemløse er mænd. Mange af de mænd, er endt på gaden fordi de ikke fik hjælp 
da op til flere livskriser ramte dem. Et typisk forløb inden han ender på gaden er: 

 

1. Første livskrise=   Arbejdsløshed  

2. Anden livskrise=   Skilsmisse/parforholdsbrud 

3. Tredje livskrise=   Voldsomme økonomiske problemer  

4. Fjerde livskrise=   Det sociale netværk fejler 

5. Femte livskrise=  Hjemløs og misbruger 

 
Fra et menneske bliver hjemløs til der opstår et misbrug går der mellem tre og seks måneder. 
Den gennemsnitlige livstid som hjemløs på gaden er fem år12. 

Samarbejdet mellem relevante organisationer og Mandcentret ville kunne foregå på den 
måde, at organisationerne har mulighed for, at tilbyde senge til hjemløse i nærheden af 
Mandecenteret og derefter kunne henvise motiverede hjemløse til rådgivning i Mandecenteret. 

Formålet vil være, at opfange de udsatte mænd mellem den fjerde og femte livskrise. 
Altså de mænd, som endnu ikke er blevet hjemløse og misbrugere og hvor der igennem et 
rådgivningsforløb i Mandecentret vil være mulighed for, at få mændene tilbage til en stabil 
tilværelse.

                                               
11 http://www.sundmand.dk/  
12 http://hjemlos.dk/fakta-og-viden/fakta-om-hjemloese/ 
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Der er altså tale om to selvstændige initiativer med uafhængige budgetter og ansvarsområder, 
som mødes til månedlige møder for at planlægge rådgivningsforløb for hjemløse og kriseramte 
mænd på en måde, så den enkeltes misbrug eller store sociale problemer ikke hindrer et 
gavnligt udbytte af centrets ekspertise. 

Denne overvejelse er medtaget, da støttekredsen er bevidst om, at dybt traumatiserede 
hjemløse med misbrugsproblemer, kan have en negativ effekt på de øvrige mænd, 
som Mandecenteret ville tilbyde rådgivning til. 

 

 

Socialt udsatte i Odense 

Odense kommune og Rådet for socialt udsatte har tidligere afholdt en unik festival for lige 
netop socialt udstødte. En festival som var placeret meget centralt i Kongens Have. Odense 
kommune har således vist, at der er fokus på hjemløse og særligt socialt og ikke nogen 
berøringsangst med problemstillingen.  

 

Nødvendige besparelser grundet finanskrisen har gjort, at Odense kommune har været tvunget 
til at spare 8,6 % i 2011 i forhold til socialt udsatte i Odense. Et samarbejde mellem et nyt 
Mandecenter, relevante organisationer, Rådet for socialt udsatte og Odense kommune, 
kan derfor ses som et positivt alternativ i forhold til lige netop den besparelse.  

 

Med et fokus på ”Mens Health Week” samt oprettelsen af lokale ”Mens Health Days” øges 
opmærksomheden på lige netop det faktum, at de fleste hjemløse er mænd med behov for 
sundhedsrådgivning. Det kan tænkes, at åbne for muligheden for at søge for eksempel EU 
midler til projektet. Et håb kan være, at projektet udviklede sig på en måde, der kan vinkles 
politisk i relation til at få sat mænds vilkår på finansloven, og dermed ikke udelukkende var 
afhængigt af de enkelte kommuners økonomiske ressourcer, private sponsorater, legater og 
fonde.  
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Evaluering 
I projekts treårige forsøgsperiode foreslås en årlig evaluering mellem centerleder og primære 
samarbejdspartnere. En evaluering, som tilpasses i forhold til de forventninger og krav 
eventuelle samarbejdspartnere ville have. Det kan endvidere være en fordel, at tilknytte en 
analytiker til projektet, hvis opgave det var at behandle de informationer og erfaringer, 
som projektet giver. Denne analytiker kan eventuelt udpeges i samarbejde med for eksempel 
forskellige ministerier og universiteter. 

Et af de primære succeskriterier for hele projektet, som kan være en del af evalueringen, 
er løbende at undersøge, hvilke økonomiske effekter den rette rådgivning har i forhold til 
mænds livskriser for derefter at videreformidle resultaterne til ligestillingsrådet med flere. 

 

 

Årlig evaluering skal indeholde 

Budget, vurdering af informationskampagners effekt, antal af konsultationer og brugere 
med mere. 

 

Treårig evaluering 

Sammenfatning og opsummering på årlige evalueringer samt analyse af den overordnede 
effekt og fremtidsperspektiver. 
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Tidsplan 
Jo hurtigere jo bedre. 

 

Det ville være ideelt, hvis der var mulighed for start af rådgivning i løbet af tredje kvartal 
2011. Eventuel istandsættelse af lokaler kan foregå samtidigt. Jan Skaarup har tidligere 
arbejdet i ad hoc lokaler, hvilket ikke er en ideel situation. Han har dog den fornødne erfaring 
til at tilpasse forløb, konsultationer og rådgivninger efter de fysiske forhold i midlertidige 
lokaler.  

 

Grunden til at en hurtig opstart er at foretrække, skal ses i forhold til den voldsomme stigning 
af jobsøgende, der vil komme på Fyn efter den endelige lukning af Lindøværftet i løbet af 
sommeren 2011. Dertil kommer den snarlige lukning af Wittenborg og den per 1. juni 2011 
aktuelle lukning af Mandecentret. 

 

Indenfor det næste år vil der være mange mænd med behov for rådgivning og støtte. 
Med hurtig etablering af et nyt mandecenter, jo hurtigere man får spredt budskabet, jo bedre 
og mere effektivt kan der skabes en hurtig indsats. 

 

Udfordringen vil være det økonomiske aspekt i forhold til løn, administration, husleje med mere. 
Lukningen af det tidligere Mandecenter kommer uheldigt i forhold til for eksempel at søge 
sponsorer, legater og fonde, da mange allerede har planlagt eller givet donationer for resten 
af året. 

 

Her vil rådgivning, goodwill og netværk fra ministerier, de Fynske kommuner, 
Region Syddanmark, Red Barnet, erhvervsorganisationer, Børns vilkår og fagforeningerne være 
essentiel og afgørende for projektets etablering og succes.  
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Budget 
 

Budgettet er udregnet i samarbejde med Jan Skaarup baseret på hans erfaringer fra det 
tidligere Mandecenter. Det indeholder en vurdering af, hvad det vil koste at drive et nyt 
Mandecenter under optimale forhold.  

 

Overvejelser i forhold til budget 

I det præsenterede budget er der ikke taget højde for eventuelle istandsættelsesudgifter eller 
muligheden for løntilskudsstillinger. Det kan være fordelagtigt, at overveje en løntilskudsstilling 
til sekretariatsfunktion og oprettelse af hjemmeside.  

 

Der er endvidere ikke taget højde for eller udregnet vurdering af fundraiser. Erfaringer fra 
Mandecentret i Århus viser, at der er gode muligheder for både legater, fonde og sponsorater. 
Ideen med, allerede tidligt, at ansætte fundraiser, skal ses i forhold til den tid det tager at 
etablere et netværk. Fundraiserstillingens fortsatte ansættelsesforhold og forventninger med 
mere vil indgå som en del af den årlige evaluering, samt i den samlede treårige evaluering. 

Finanskrisen har ramt alle og dermed også vanskeliggjort muligheden for at finde faste 
sponsorer. Formål med fundraiser er, at sikre økonomisk grobund for Mandecenteret. Ikke kun i 
forhold til rådgivningen, men også for at give mulighed for samarbejdspartnere og centerleder 
at optimere vidensdeling, PR, vækst og innovation. 

 

Der skal tages højde for, at bliver der etableret overnatning til mænd og fædre med børn i et 
nyetableret Mandecenter, vil der komme en indtægt i form af husleje fra de kriseramte mænd 
og fædre. Dette vil blive takseret i forhold til den normale herbergs takst.  
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Budget for Nyt Mandecenter per år 

 

Løn til Centerleder     800.000 

Løn til to deltidsstillinger     600.000 

Fundraiser13       200.000 

Rengøring14       150.000 

Revisor        10.000 

Øvrige personaleudgifter       15.000 

Husleje          160.000 

Depositum til lokale       65.000 

Etablering15      200.000 

Vedligeholdelse og småsanskaffelser16      35.000 

Transport        35.000 

Forsikringer        20.000  

Supervision         50.000 

Arrangementer       50.000 

Vidensdeling/PR/tryksager/annoncer og information   200.000 

 

I alt                      3.940.000 

   

 

 

Et treårigt forsøgsprojekt vil således koste17                   6.570.000 

                                               
13 Fundraisers løn vil være baseret på grundløn og provision i forhold til reklamer, sponsorater, legater mm. 
Hvert halve år vil fundraisers løn blive genforhandlet i forhold til opfyldte kriterier og forventninger.  
14 Når der etableres overnatning, vil der blive sørget for en rengøringsrotationsordning blandt beboerne. 
Erfaring viser, at tilknytning af en overordnet rengøringsstilling er nødvendig i forhold til at sikre grundig 
rengøring samt lagervedligeholdelse. Erfaringen fra andre mandecentre viser endvidere, at ansættelse af 
især en rolig, ældre kvinde eller mand med fokus på omsorgssamtale, sundhed og motion har en positiv 
indvirkning på beboerne.  
15 Etablering, møbler, it-udstyr, køkkenredskaber, hjemmeside med mere 
16 Der er ikke taget højde for eventuel istandsættelse 
17 Der er taget forbehold for etableringsposten 
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Cost-benefit analyse 
 

Cost-benefit analyse er udelukkende baseret på anerkendte undersøgelser og analyser. 
Med baggrund af dette – og i forhold til stigningen af antallet af ledige indenfor metal på Fyn 
– kan man konkludere, at mange mænd og fædre på Fyn i løbet af de næste fire år, vil blive 
ramt hårdt i forhold til helbredsproblemer, belastning- og stressproblematikker, alkoholmisbrug, 
hjertekarsygdomme. Hertil lægges den kædereaktion, det vil medføre i forhold til samfundet, 
den nære familie og børn.  

 

Den økonomiske belastning for Fyn vil, over de næste fire år, minimum være   15.035.713,- kr. 

 

Udgiften til et Mandecenter vil, over en treårig periode, vil være                     6.570.000,- kr.  

 

Mandecenteret vil, over en treårige periode, kunne forebygge for minimum      5.880.000,- kr. 

 

 

 

Overordnet analyse 

Etablering af et Mandecenter er ikke kun et spørgsmål om økonomiske overvejelser og 
eventuelle besparelser i forhold til forebyggelse. Det er en proaktiv reaktion rettet mod de 
mange mænd og familier, som vil blive markant påvirket af mange virksomhedslukninger på 
Fyn samtidigt med at det vil sætte en standard og skabe positiv opmærksomhed omkring 
mænds vilkår i Danmark. 

 

Forebyggelse er dyrt, her og nu, men langtidseffekten af det er uvurderlig. Et nyt mandecenter 
på Fyn er en unik mulighed for at skabe positiv opmærksomhed på de livskriser mange mænd 
kæmper med, men som er blevet overset i årevis.  

 

Mænd i krise har ret til god og hurtig, tilgængelig og målrettet professionel rådgivning og 
hjælp. 
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Bilag 1 
 

 

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Skilsmisse 14 381 14 597 15 304 15 763 15 774 15 300 14 343 14 066 14 695 14 940 14 460 

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Vielser i alt 38 388 36 567 37 210 35 041 37 711 36 148 36 452 36 576 37 376 32 934 30 949 
 

 

 

 

 


