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Hvorfor err danske læger mindst interessereede i at få ny
n viden om
m mænd?
Danske læggers udsagn
n i ny YouGo
ov‐undersøøgelse 311 praktiserend
p
de læger i S kandinavien:
•
•
•
•

84 pct. danskee læger men
ner at mænd generelt søger
s
mindre behandliing end kvin
nder. Det
meener 65 % svvenske læge
er og 78 % nnorske læge
er også.
73 pct. danskee læger men
ner også, att mænd søger behandliing for sentt. Det mener 43 %
sveenske og 59 % norske læ
æger også.
Dan
nske læger mener således signifikkant og i højjere grad en
nd deres noordiske kolle
eger, at det
står svagt til med
m mænds brug af lægge og at mæ
ænd komme
er for sent i behandlingg.
Meen: Kun 50 pct.
p danske læger mener der er brrug for mere
e forskning om mændss sundhed,
meens 57 % sveenske og 61
1 % norske l æger mene
er der er behov for merre forskningg i emnet!

Kommentaar fra Svend
d Aage Mad
dsen, Formaand for Selskab for Mæ
ænds Sundheed:
”Danske prraktiserend
de læger Ska
andinavienss‐mestre i att have forsttået, at 1)m
mænd søger mindre
behandling
g end kvindeer, og 2) mæ
ænd søger bbehandling for sent. De
et er jo noglle af årsageerne til at
mænd leveer kortere og har en overdødeligheed af stort set
s alle sygd
domme. Dett gælder isæ
ær ufaglær‐‐
te og enlige mænd: Dee 25 % dårliigst stilledee mænd leveer 10 år kortere end dee bedste stilllede mænd
og 13 år ko
ortere end de
d 25 % bed
dst stillede kkvinder. Enlige mænd lever 7 år koortere end samleven‐
s
de.
Men det err der et meg
get stort behov for forsskning i – fo
or vi ved i da
ag ikke hvadd vi skal gørre ved det.
Der er behov for forskkning i, hvorrdan sundheedsvæsnet når
n disse mænd, hvilkee særlige tilb
bud, du harr
behov for, og hvad deer virker i forrhold til derres dårlige helbred
h
og hvordan
h
maand motiverrer og
kommunikkerer med deem. Her harr vi også bruug for de prraktiserende
e læger”.
Svend Aage Madsen deltager
d
på Folkemødeet 14.6. i afsslutningen af
a Sundhedss‐ og Forebyyggelses‐
minister Asstrid Krags arrangemen
a
nt ’Lighedsddøgnet’: Haan er blevet bedt af minnisteren om
m at være
Lighedsam
mbassadør. Med
M dette møde
m
afrunndes også de
ette års Men’s Health W
Week.
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Om undersø
øgelsen:

Interviewpeeriode & dattaindsamlinggsmetode: U
Undersøgelse
en fandt sted
d i løbet af 4..‐19 marts 20
013 via
internettet,, baseret på YouGovs
Y
lægge‐paneler i Sverige og Danmark,
D
og i Norge via een underleve
erandør.
Deltagere: Undersøgelssen omfatted
de praktisereende læger i klinisk prakssis i Sverige, Danmark ogg Norge.
00 i Norge. Baggrund
B
& fformål: YouG
Gov har
I alt 311 interviews, herraf 103 i Sverrige, 108 i Daanmark og 10
udført undeersøgelsernee for Bayer mhp
m at belysee forskellene
e i sundhedsvvæsenet melllem mænd og
o kvinder.
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