Åbent brev til Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
og Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm
Inddrag mænds overdødelighed i Kræftplan IV
Regeringen vil i 2016 fremlægge Kræftplan IV. Det faglige forarbejde er sat i gang under
Sundhedsstyrelsens ledelse. Målet er, at flere skal overleve kræft og planen skal vedrøre alle
elementer i patientforløbet, f.eks. tidlig opsporing, udrednings- og behandlingsforløb og rehabilitering.
På disse områder er der imidlertid kønsforskelle, som det er afgørende at tage hensyn til i
udarbejdelsen af den nye kræftplan.
Det er nemlig sådan, at mænd har 40 pct. større dødelighed af kræft end kvinder. Dvs. at
hver gang der dør 100 kvinder af kræft, dør der 140 mænd – selvom mænd ’kun’ får kræft
ca. 15 pct. hyppigere end kvinder.
Når det gælder opsporing og udredning ved vi, at mænd i gennemsnit kommer 30 pct. mindre hos den praktiserende læge end kvinder – netop der, hvor tegnene på kræft skal opdages, og hvorfra man skal sendes videre. Når det gælder udredning og behandling, ser det ud
til at mænd oftere end kvinder oplever, at kommunikationen mellem dem og sundhedsvæsnet ikke altid er den bedste. Og hverken læger eller sygeplejersker er i deres uddannelser
blevet trænet i at tage hensyn til, at der kan være forskelle på de måder, man bedst kommunikerer med henholdsvis mænd og kvinder.
Og endelig, når det kommer til rehabilitering, som vi i dag ved er central for god behandling
og overlevelse, deltager kun 15 pct. mænd i internat-rehabilitering og kun en tredjedel i daglig rehabilitering i lokalområdet. Selvom der ifølge forekomsten burde være 53 pct. mænd.
I en ny kræftplan bør der indgå en klar strategi for hvordan mænd overdødelighed kan nedbringes. Og herunder konkrete planer for:
1) Hvordan mænds brug af sundhedsvæsnet kan bedres med henblik på tidligere opsporing
af kræftsygdomme
2) Hvordan mænd kan få bedre udbytte af mødet med sundhedsvæsnet med henblik på tidlig og præcis diagnose
3) Hvordan mænd udbytte ag behandling og rehabilitering kan forbedre med henblik på
bedre overlevelse.

Vi håber at ministeren og Sundhedsstyrelsen – og arbejdsgruppen bag Kræftplan IV – vil indarbejde disse vigtige aspekter i udformningen af det nye tiltag på området for det, som i dag
er den hyppigste dødsårsag, og hvor mænd har en alt for stor overdødelighed.
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