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Traditionelt har fibromyalgi været betragtet som en kvin-
desygdom, men i dag ved vi, at det ikke er tilfældet. Det 
betyder dog også, at DFF i  høj grad har koncentreret sig 
om kvinder med fibromyalgi, hvor mændene har været 
betragtet som pårørende. Det vil vi i DFF gerne gøre op 
med og arbejde for at kunne sikre mændene flere tilbud, 
der er relevante for dem. Det vil vi også gøre i samar-
bejde med andre foreninger og organisationer, for at 
sikre at relevante tilbud oprettes. Derfor skal vi ud og 
møde mændene der, hvor de er og gøre dem opmærk-
som på, at DFF også er et fællesskab for dem. Samtidigt 
behøver alle tilbud ikke at foregå i foreningen, men kan 
sagtens foregå i samarbejde med andre.

Selskab for Mænds Sundhed
Men’s Health Week er et forum omkring mænd og deres 
sundhed, som der lyttes til, og som mange organisatio-
ner deltager i. Det skal DFF naturligvis også være en del 
af. Men’s Health Week ligger i juni måned, men 
allerede nu er forberedelserne til næste års Health Week 
undervejs. Temaet bliver „Mænds sundhed og fællesska-

ber“. Mænd har en kortere levetid og risikerer at få en 
lavere livskvalitet, fordi de har en tendens til at isolere 
sig med deres sygdom. Derfor arbejder Selskab for 
Mænds Sundhed, der står bag „Men’s Health Week“ med 
begrebet mænds mødesteder. Det er vigtigt for mange 
mænd at have fællesskaber, der handler om andet end 
sygdom. 

Strategiske fællesskaber
Men’s Health Week er et eksempel på, hvordan vi kan 
indgå i andre sammenhænge, der kan være med til at 
styrke foreningens indsats over for mænd med fibro-
myalgi. Vi vil gerne derud, hvor mændene er. Det kan 
være fagforeninger, andre patientforeninger, fysiotera-
peutklinikker, læger eller et helt syvende sted. Mange 
mænd med fibromyalgi er ikke så gode til selv at søge 
information om sygdommen. Derfor skal vi være så 
meget bedre til at nå ud til mænd med fibromyalgi med 
informationer og relevante tilbud. Her handler det ikke 
bare om mændene, men også om behandlerne. Læger 
og andre behandlere skal også være mere opmærksom-
me på, at mænd kan have fibromyalgi. Det er også vig-
tigt, at også fagforeninger og jobcentre er opmærksom-
me på, at den borger eller det medlem, der sidder over 
for dem kan have fibromyalgi, og at der er tilbud, som 
de kan give til borgeren/medlemmet. 

DFF er også et fælleskab for mænd
Men vi vil som forening i os selv også gerne være rele-
vante for mænd. Vi har samlet en række materialer, som 
vi sender ud specielt til nye mandlige medlemmer af for-
eningen i deres velkomstpakke. Ud over det almindelige 
indhold i velkomstpakken indeholder „mandepakken“ 
også en række artikler om det at være mand og have fi-
bromyalgi. Som noget nyt, vil pakken også indeholde 
dette nummer af Fibromyalgi.dk, der indeholder vores 
mest omfattende tema om mænd med fibromyalgi til 
dato. Vi har også planer om løbende at udvikle nye til-
bud.

Vil du være med?
Har du ideer, eller har du måske allerede samlet en 
gruppe mænd, der gerne vil eller måske allerede samles 
fra tid til anden, så send en mail til sha@fibromyalgi.dk. 
Vi vil meget gerne høre fra jer med ideer og erfaringer.

Mænd med fibromyalgi

Det gør DFF
for mænd

 Af Mark Sinclair Fleeton

Mænd er en overset gruppe, når det 
kommer til fibromyalgi, men det vil 
Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) 
nu lave om på.
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