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HVAD LAVER VI?



Hvordan	bliver	man	en	Guld	far-kommune



Sådan	så	Far-Danmark	
ud	i	2017



BAGGRUND FOR PROJEKTET



BAGGRUND

Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse:

-Spørgeskemaundersøgelse blandt 1056 fædre

-Interviews med 60 fædre

-Fokusgruppeinterview

-Interviews med sundhedsplejersker

-Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 sundhedsplejersker



BAGGRUND

Undersøgte:

1) Hvordan påvirkes fædres sundhed af at de bliver fædre?

2) Hvordan oplevede fædrene omgangen med sundhedsvæsenet?



FÆDRES SUNDHED

Fædrene beskrev at de levede sundere på en række områder.

-Kost 

-Rygning

-Alkohol

-(Motion)

-Sikkerhedsadfærd



FYSISK SUNDHED

Tænker mere over egen sundhed



FYSISK SUNDHED

Ændringer i kostvaner



FYSISK SUNDHED

Ændringer i rygevaner blandt fædre der røg i forvejen:



FYSISK SUNDHED

”Altså, det har jo sat det i gang omkring rygning, at jeg at jeg virkelig håber, jeg finder 
den indre motivation til at stoppe inden hun bliver gammel nok til at forstå, hvad det 
handler om, ik?”

- Philip, SSP-konsulent



FYSISK SUNDHED

Ændringer i fædres alkoholforbrug



DET PSYKISKE

Mental sundhed og mening

Positive forandringer:

-Øget empati

-Rigere følelsesliv

-Modenhed

-Ro

-Glæde

-Lykke

-Mening

-Kærlighed



MENTAL SUNDHED OG MENING

Øget oplevelse af mening



MENTAL SUNDHED OG MENING

”Jeg har jo en fantastisk datter, det… Det er simpelthen, det giver så meget mening på 
en bestemt måde. Selvom det er pissehårdt og sådan noget lignende, så giver det sådan 
en purpose of life, altså. At blive far”
- Sebastian, Pædagog



MOTIVATION

Fædrene motiveres af:
 At være rollemodeller
 Ansvaret for børnene
 At kunne være aktiv med sit barn
 At have flere og sundere leveår



BAGGRUND

Perspektiver

-Stort potentiale for forandring hos fædrene

-Børnene en kraftfuld motivationsfaktor



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN

Følte du dig inddraget/talt til:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja i høj grad Ja, i nogen grad Nej, slet ikke Ved ikke/Husker ikke



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN

”Men det har ikke handlet om mig, og det har også været fint nok” - Karl, Gartner

”Og der kan man tage en kamp og sige, jeg vil også ses og høres. Men i min verden er 
det ligegyldigt at gøre, fordi det vigtigste er, at dialogen handler om barnet […] og 
det er også fint nok” - Jan, Konsulent

”Jeg kunne mærke at jeg trak mig tilbage, fordi jeg synes faktisk det var meget trygt i 
virkeligheden. Altså. Jeg sad bare på sidelinjen og sagde ikke så meget” - Sebastian, 
Pædagog



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN

”Jamen det var dem der havde hele dialogen. Altså det var meget tydeligt... Det var ikke noget 
jeg tænkte over på daværende tidspunkt” – Kasper, Projektleder

”Altså, der er jo ikke så meget at sige. Det handler jo om kvinden og barnet, så der er ikke så 
meget at sige. Det er jo ikke så inkluderende. Det er jo det, det handler om og det, der foregår.” 
– Anders, Elektriker

”Så hvis jeg har følt mig overset, så har jeg også med det samme tænkt, ‘Og det er jo 
selvfølgelig sådan, det er’. Det har ikke været et problem for mig at være overset, for det var 
meningen”
- Alexander, Programmør



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN

”Jeg kunne mærke, at sundhedsplejersken ind i mellem talte mest til min kæreste.. Der 
kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, hun sagde, "Hvad med dig? Hvordan fanden 
synes du egentlig det er for dig at være far? Hvilken forskel har det gjort i dit liv?". Der 
synes jeg, der blev spurgt meget til morens mentale overskud og der følte jeg mig sgu 
lidt som vedhæng, selvom jeg prøvede at delagtiggøre mig. Jeg kan huske, jeg fik lov 
til at holde vægten, fordi jeg var manden og det var lettest for mig. Det var faktisk det 
eneste tidspunkt, hvor jeg følte mig som en del af den seance”
- Nikolaj, Pædagog



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN



FÆDRE OG SUNDHEDSPLEJERSKEN

Årsager til manglende deltagelse:

 Er 2. eller 3. gangs far og har ‘hørt det før’

 Har dårlig tid pga. arbejde

 Finder det ikke relevant

 Oplever ikke at blive inddraget



OPSAMLING

-Stort potentiale for forandring hos fædrene ifbm. faderskabet

+

-Børnene en kraftfuld motivationsfaktor

+

-Potentiale for forbedring af sundhedsplejerskernes inddragelse af fædrene

=



FORMÅL MED PROJEKTET



Projektet skal styrke det sunde liv hos småbørnsfædre i 
Danmark, så de opnår den bedst mulige relation til

deres børn og dermed styrker deres, barnets og familiens 
mentale og fysiske sundhed.



TEORETISK AFSÆT 

Teoretisk tages der afsæt i en tilknytnings- og mentaliseringsbaseret forståelse af 
forældre-barn-relationer og en bred og dynamisk sundhedsopfattelse. Heri indgår 
både fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer byggende på 
Antonovskys sundhedsbegreber samt kønsforskningsteoretiske tilgange til at forstå 
mænd og maskulinitet.



SAMARBEJDER I PROJEKTET

Projektet samarbejder med:

-Sundhedsfaglige

-Kommuner

-Foreninger

- Private

Jo bredere vi når ud, jo flere fædre når vi!



HELE VEJEN RUNDT

Kursus i parforberedelse – far før barnet er kommet (brugs bog)

Etablering af fædregrupper

Sundhedsplejerske – også for far!

Farportal

Udbredelse af Fars Legestue

Fællesskabende far-barn-aktiviteter i lokalområdet – far i barnets første 2-6 år



AKTIVITETER



FORÆLDRE SAMMEN Udlevering af bogen i dialog 
med kommende forældre



HVORDAN SKAL BOGEN BRUGES?

Den gives til forældrepar så tidligt i forløbet som muligt

Den må meget gerne gives når begge forældre er til stede

Det er en brugs-bog der skal være med til at skabe god dialog mellem de 
kommende forældre

Bogen vil være oplagt at bruge ved graviditetsbesøg eller på fødselsforberedelses 
forløb og andre relevante tilbud

Kontakt os i pausen hvis I ønsker at få tilsendt bøger til udlevering!



FÆDREGRUPPER

Fædre savner fora for delingen af erfaringer og usikkerheder om faderskabet.

Afprøvning af forskellige tilgange til at lave fædregrupper, bl.a. med inddragelse af 
naturvejledning

Målet – at lave et tilbud der giver mulighed for at sparre om farrollen.



AKTUELT



NYT TIL SUNDHEDSPLEJERSKE
Nyt korps af Far-konsulenter skal iværksættes !

Formålet er at kunne nå ud til rigtig mange sundhedsplejersker via opkvalificering af 
en ’far-ambassadør’ eller ’far-konsulent’ i hver kommune. 

Arbejde for at lave regionale Erfa-grupper for de deltagende, som vi vil facilitere 
hvis der er interesse for det. 

Vi vil også tilbyde undervisning i emnet, ”Hvordan kommer sundhedsplejerskerne i bedre 
dialog med fædrene?” for en større grupper af sundhedsplejersker.



EMNER I UNDERVISNINGEN

Nogle af emnerne i kurserne/workshoppene vil være:

Hvordan kan vi sætte far-barn-relationen på dagsordenen?

Hvordan indkalde på en far-venlig måde?

Hvordan kommunikere bedre med fædrene?

Skal vi udvikle særlige materialer til fædre?

Hvilken rolle kan screening for fødselsdepression have?

Hvordan kan vi styrke forældrenes forberedelse sammen?

Hvilken rolle kan graviditetsbesøg få for fædrenes engagement i sundhedsplejens 
tilbud?



FAGGRUPPEN BAG

Forum for Mænds Sundhed
Svend Aage Madsen
Tobias Siiger Prentow

Sundhedsplejerskerne
Merete Vinter, Thisted
Ida Sten Madsen, Furesø.



NY PORTAL TIL FÆDRE



HJEMMESIDEN - BAGGRUND

Interviewundersøgelse med fædre i målgruppen

Spurgte ind til:

Hvor henter de deres information om graviditet/fødsel/barnet

Hvordan følte de sig forberedt til faderskabet

Hvordan søgte de efter information

Brug af aktiviteter

Etc..



BAGGRUND

Fædre googler hovedsageligt efter:
Baby fejler X
Mad/amning
Hvad kan et spædbarn?
Barnets udvikling/opdragelse
BABY SØVN HVORDAN?!
Osv..



BAGGRUND

Afdækning af området:

Flere fædreportaler

‘Far’ – appen

Viden specifikt til fædre sparsomt og fragmenteret:
 Podcasts
 Bøger
Artikler

Masser af sider med information til gravide/familier, men skrevet 
hovedsageligt til mor







EMNER

Hvad kan sundhedsplejerske/jordemoder/læge?
Viden om far-rolle/identitet/usikkerheder/mentale 
helbred
Aktiviteter, inspiration + konkrete hold



RESULTAT

Prioriteret information – ‘lidt men godt’

Sproget på siden taler direkte til far

Tekster skrevet til almindelige fædre

Aktiviteter et centralt element

Et mindre spor til fagfolk











VIDEN

Samlet relevante rapporter om fædre, faderskab, sundhed, barsel, mv.

Materialer udviklet i forbindelse med projekt Far for Livet

Podcasts til fædre

Bøger om faderskabet



JERES BRUG AF HJEMMESIDEN

- Brug postkort som ‘indgangsreplik’

- Henvis til siden for viden, aktiviteter, mv.

- Brug siden til at sætte dig ind i hvad der findes i dit nærområde

- Bliv inspireret af hvordan vi kommunikerer til fædre

- Relevant viden til fagfolk





DER ER PLADS TIL SNAK FAR OG FAR I MELLEM

I Fars Legestue har 
fædre rum og tid til at 
falde i snak med andre 
fædre i mens børnene 

leger rundt 



TID MED FAR



MOTORISK UDVIKLING MED FAR



SUNDHEDSPLEJEN SKAL VÆRE MED

Den 
observerende 
tilstedeværelse



RUM TIL UDFOLDELSE



HVAD SKAL DER TIL FOR AT STARTE OP?



VI HJÆLPER MED - STARTKASSE



FARS LEGESTUE PÅ NØRREBRO



AKTIVITETER

Etablere og afprøve sunde aktiviteter til fædre med børn i alderen 2-6 år

Promovere eksisterende tilbud

Udvikle nye tilbud til fædre

Gøre det tilgængeligt for fædre at finde aktiviteter i deres område

Give fagfolk en nem mulighed for at guide fædre til aktiviteter

Inspirere både fædre og fagfolk 



AKTIVITETER TIL FAR-BARN



UD TIL FÆDRENE
Like eller følg far for livet på 
facebook om du er far, mor, 
bedsteforældre – eller 
sundhedsfaglige !!



HVORDAN INDDRAGER MAN 
FÆDRENE?



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Fædrene vil gerne:

”Men jeg har i hvert fald tænkt mig at være en tilstedeværende far. Altså at være en der 
laver noget med sine børn, i stedet for bare at være en der kommer hjem fra arbejde og 
laver noget mere arbejde og så går børnene i seng. Fordi jeg gerne vil være en del af 
deres liv” 
– Søren, Programmør



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Men mange ved ikke hvordan – især helt i starten

”Jo, men jeg har da været frustreret flere gange med Noah, fordi det var første gang 
og sådan noget, hvor man har været sådan lidt, “Jamen, hvad kan jeg egentlig gøre for 
at hjælpe?”. For jeg synes jo meget, det var min kæreste, der stod med ham dengang og 
man føler lidt, at de 14 dage fra start af hvor man har barsel, at man står lidt, “Hvad 
skal jeg egentlig gøre?” 
– Peter, Pædagogmedhjælper



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Mange fædre kender ikke deres potentiale:

”Men ellers så kan jeg godt se, at det er moren han har mest brug for. Og selvom det 
kunne være hyggeligt at tage noget barsel senere, da han så... altså sådan overtage fra 
hans mor, så... ja synes jeg ikke det gav mening på det tidspunkt” 
– Jan, Ingeniør



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

-God kontakt: Mænd oplever at det er langt sværere end de troede, at have en god 
kontakt med spædbarnet

-Krævende barn: Mænd er mest tilbøjelige til at forestille sig barnet som meget 
krævende, før fødslen. Tallet falder efter fødslen.

-Svært at trøste: Op til 10 pct af mændene oplever at det er svært at trøste barnet

-Mangler forbilleder: Op mod to tredjedele af fædrene kan ikke hente inspiration 
hos deres egen far. 40% angiver at de ikke har haft en god relation til deres egen 
far.



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE

Svært at trøste:

”… og når jeg ikke kan trøste den lille, hvis der er et eller andet galt. Hun har lidt ondt i 
maven for tiden. Det er ikke decideret kolik, men der er lige et par gange, hvor hun har 
været helt utrøstelig. Det er simpelthen det værste. Jeg har aldrig haft det så dårligt, 
som når jeg står med mit eget barn, jeg ikke kan trøste”. 
– Kaare, AC medarbejder



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Far et middel til at understøtte alle de vigtige ting i starten:
 Amning
 Mor/barn relationen
 Barnets tryghed
 Barnets udvikling/kontakt med barnet
 Aflaste mor

Far er der stadig der når sundhedsplejersken er gået.



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Far kan en masse ting:

-Nærvær, tilstedeværelse

-At støtte barnets læring og uddannelse

-At støtte barnets mentale trivsel

-Opdrage med henblik på at støtte barnets sociale adfærd

-Forskellige former for leg: kreativ, vild



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Fars involvering har positiv betydning for barnets:

-Psykosociale udvikling

-Uddannelsesmuligheder

-Trivsel

-Evne til at indgå i nye trygge relationer

-Evne til at kaste sig ud i udfordringer

-Nysgerrighed, selvstændighed, entusiasme

-Positiv betydning for temperament og robusthed

-Fysiske sundhed

-Mentale sundhed



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE

Far selv:

-Forbedret trivsel

-Forbedret sundhed / mindsket dødelighed

Parforholdet:

-Mindre risiko for brud/skilsmisse



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Dårlig relation til far medfører tendens til:

-Fattigdom

-Kriminalitet

-Druk

-Rygning

-Euforiserende stoffer

-Droppe ud af skolen



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Den tidlige involvering er ekstra vigtig

- Jo yngre barnet er, jo større betydning har fars nærvær.

Eksempler:

-Kan medføre adfærdsproblemer senere i barndommen hvis far er uengageret og 
distanceret i kontakten med sit 3 mdr. gamle spædbarn

-Fædre sensitivt afstemte leg med deres 2-årige kan have betydning for barnets 
tilpasningsevne i 10-års alderen 



HVORFOR ARBEJDE MED FÆDRE?

Opsummering:

-Fædre kan have brug for konkret viden, ikke mindst om deres egen betydning 

-Fædre har samme potentiale som mødrene

-Far er en meget betydningsfuld omsorgsperson

-Fars involvering væsentlig for hele familien

-Den tidlige relation er vigtig

= Stort potentiale for sundhedsplejersken



ARBEJDET MED SUNDHEDSPLEJERSKERNE

Underviser i:

-Fars rolle

-Dialog med manden

-Koordiner med far

-Viden om fædrene, hvad efterspørger de

-Fædres oplevelser med + tanker om, sundhedsplejen

-Screening for fødselsdepression

-Redskaber: Forældre sammen, Far for livet hjemmesiden, Far for livet postkort



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN



TID TIL SPØRGSMÅL



TEAMET BAG FAR FOR LIVET

Svend Aage Madsen, 
Forskningsleder 
Rigshospitalet
Formand i Forum for 
Mænds Sundhed 

Tobias Siiger Prentow,
forsknings- og 
projektmedarbejder i 
Forum for mænds 
Sundhed

Mie Møller Nielsen, 
sekretariatsleder i 
Forum for mænds 
Sundhed


