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De højstlønnede bruger lægerne mindst
KØBENHAVN: De lavestlønnede danskere bruger lægen
mere end de højestlønnede danskere.
Det slår nye tal fra Danmarks Statistik fast.
Det er især blandt kvinderne, at forskellen er tydeligst.
Kvinder med de højeste familieindkomster gik sidste år til
læge syv gange om året, mens kvinder med de laveste indkomster gik til læge ti gange om året.
Blandt mændene er forskellen mindre markant. Mændene med de højeste indkomster gik sidste år til læge fem
gange om året, mens mænd med de laveste indkomster i
gennemsnit gik til læge seks gange om året.
»Det er et billede, vi har set før. Der er ikke nogen tilbundsgående undersøgelse, der viser, hvorfor det hænger
sådan sammen, men det er en kendsgerning, at de højere
indkomstgrupper går mindre til lægen end de lavere indkomstgrupper,« siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg
fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning, KORA.
Tallene viser også, at kvinder generelt går mere til læge end mænd. Mens kvinderne i 2012 havde 13,3 kontakter
med lægen, havde mændene i gennemsnit 9,5 kontakter
med en læge.
BNB

Børn bør undgå riskiks
KØBENHAVN: Forældre bør droppe det lille mellemmåltid til børnene, der hedder riskiks. Og børnene bør heller
ikke indtage risdrik. Derudover bør børnene ikke få risgrød hver dag. Det fremgår af en række nye anbefalinger
fra Fødevarestyrelsen.
Grunden til advarslen er, at ris har et naturligt indhold
af uorganisk arsen, der ved højt indtag kan være kræftfremkaldende på længere sigt.
»Det betyder, at mennesker, der gennem mange år dagligt spiser mad med uorganisk arsen, har en forøget risiko
for kræft. I forhold til små børn skal man være særligt påpasselig på grund af deres relative store indtag i forhold
til kropsvægten,« skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.
Derfor har styrelsen valgt at komme med to nye anbefalinger omkring risprodukter:
- Variér grøden og sørg for at børnene ikke får risbaseret grød hver dag.
- Undgå risdrik og riskiks til børn.
BNB

Danske børn får flere klassekammerater
KØBENHAVN: Der sidder flere elever i de danske klasseværelser end tidligere. Fra 2009 til 2012 er
antallet af børn i klasserne steget med 4,1 procent. Stigningen er størst i de offentlige skoleklasser,
hvor den samlede stigning ligger på 5,5 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik.
BNB

Løkke ude af trit med
Dagpenge. Et flertal af Venstres vælgere
ser positivt på regeringens redningskrans
til de ledige, som vil miste dagpengene.
Men Venstre agter at stemme imod. En
risikabel sag for Løkke, mener valgforsker.
Af Annette Bonde
og Carl Emil Arnfred
emil@berlingske.dk, anbo@berlingske.dk

KØBENHAVN: Venstres leder, Lars Løkke Rasmussen,
er ude af trit med sine egne
vælgere i sagen om hjælpe-

Nordsømuseets kendte klumpfisk er død
HIRTSHALS: Nordsømuseet i Hirtshals, som i dag hedder Nordsøen Oceanarium, har sagt farvel til klumpfisken
»Andrea«. Den 250 kilo tunge klumpfisk er død efter et at
have udvist en atypisk adfærd i nogle dage, oplyser museet i en pressemeddelelse.
»Vi er kede af at miste endnu en klumpfisk. De er vores
helt store publikumsmagnet,« siger direktør Karl Henrik
Laursen.
Den store fisk har levet i det store akvarium, som er
Nordeuropas største, i seks år og har sidens dens ankomst
øget sin vægt fra 15 kilo til 230 kilo. I den seneste uge ville
den imidlertid ikke indtage føde, lyder det fra akvariemester og dykker Martin Riis.
I foråret 2012 var oceanariumtanken tømt for halvdelen
af vandet af de i alt 4,5 millioner liter vand i cirka tre måneder på grund af en revne i ruden. Museet formoder, at
perioden med den lave vandstand har stresset og svækket
klumpfisken, da dens normale svømmemønster blev ændret.
BNB

ledige, som stod til at falde ud
af dagpengesystemet, kan blive farlig for Venstre.
»Det er en risikabel sag, fordi så mange arbejdervælgere
er flyttet over til Venstre. En
udvikling, som startede helt
tilbage i 2001, men som også
har været meget tydelig efter det seneste folketingsvalg.
Regeringen kan håbe på, at de
kan få nogle af de vælgere tilbage på dagpengespørgsmålet,« siger Rune Stubager.
Ifølge Rune Stubager viser
dagpengesagen, hvor svært
det er for Lars Løkke Rasmussen at lægge afstand til rege-

Mange fædre får
fødselsdepression
Faderrolle. Op mod hver tiende
spædbarnsfar bliver i tiden efter fødslen
aggressiv eller indesluttet som følge af
en fødselsdepression. Sundhedsplejersker
i København screener alle fædre.
Af Ulla Gunge Hansen
ulha@berlingske.dk

Klumpfisken Andrea, som netop har medvirket i
optagelserne til spillefilmen »Klumpfisken«, er død, oplyser
direktør for det nordjyske akvarium. Foto: Scanpix

pakken til de udfaldstruede
dagpengemodtagere.
Det viser en helt ny Gallupmåling lavet for Berlingske.
Mens Venstre forventer at
stemme nej til regeringens
redningskrans, erklærer 65
procent af Venstres vælge-

re sig enige eller overvejende enige i, at regeringen bør
sikre de ledige, der står til at
falde ud af dagpengesystemet,
mens kun 31 procent af Venstre-vælgerne er imod. Samtidig er 55 procent af Venstres
vælgere - modsat Venstres top
- enten enige eller overvejende enige i, at dagpenge-optjeningsperioden bør forkortes
fra 52 til 26 uger. Kun 37 procent hælder til, at bevare optjeningsperiodens nuværende
længde.
Valgforsker Rune Stubager
fra Aarhus Universitet mener,
at sagen om de op imod 30.000

KØBENHAVN: I den søde ventetid var det let nok at være
kommende far. Selvfølgelig
var der mange tanker om,
hvordan det ville være at blive en lille familie og ikke længere to unge mennesker med
frihed til at realisere sig selv
i den store verden. Var der
mon stadig plads til at være
sig selv?
De spørgsmål optog den nu
28-årige Mathias, der bor på
Nørrebro i København sammen med sin nu halvandet år
gamle søn og drengens mor.
Men han havde tillid til, at
han ville blive en god far, og
han var koncentreret om at
støtte sin gravide kæreste.
»Det var jo hende, der var
gravid, og det var hårdt for
hende rent fysisk,« fortæller
Mathias, der ønsker at optræde anonymt.
De første måneder med den
lille familie gik rigtig fint.
Men pludselig skete der noget inde i Mathias.
Han følte sig fanget. Forkert. Han havde netop afsluttet sin uddannelse, og hver
gang han var derhjemme,
tænkte han på alle de ting,
som hans tidligere studiekammerater og venner lave-

de, mens han sad der. De tog
på rejser. Eller engagerede sig
i spændende arbejdsprojekter.
Var han sammen med vennerne, følte han omvendt, at han
burde være sammen med sin
familie. Eller sikre sig, at han
som nyuddannet fik et arbejde, og »blive til noget«. Eller
sørge for andre praktiske ting
for at være en god familiefar.
»Det kom som et lyn fra en
klar himmel. Det var en form
for klaustrofobi. Hvis jeg gjorde det, jeg gerne ville, følte jeg,
at jeg skyldte på »kontoen«
derhjemme. Det drejede sig ikke om en kamp imellem kønnene, imellem ude og hjemme,
men jeg følte mig simpelthen
splittet mellem flere lejre og
roller. Jeg blev meget indadvendt, havde svært ved at tale med andre og ved at være
mentalt til stede. Jeg kunne
ikke tale om andre folks problemer. Jeg var bare meget
ked af det,« forklarer Mathias, når han beskriver, hvordan hans fødselsdepression
kom til udtryk.

Tåler ikke barnegråd
Mathias’ reaktion er langtfra
ualmindelig. Ifølge en ny EUrapport om mænds helbredsmæssige tilstand rammes
syv-ti procent af alle nybagte fædre af en fødselsdepres-

sion. Det svarer til omtrent
4.500 mænd i Danmark. Til
sammenligning rammes omtrent 12 procent af mødrene.
Netop den indesluttethed,
Mathias oplevede, er karakteristisk for mændenes måde
at reagere på. Det fortæller
chefpsykolog på Rigshospitalet Svend Aage Madsen, der
også er formand for Selskab
for Mænds Sundhed:
»De trækker sig fra deres
nærmeste. De har hele tiden
en tanke om, at hvis bare de
kunne blive fri fra familien, så
ville de få det meget bedre. De
sidder foran computeren hele
natten, tager på arbejde så meget som muligt og bliver væk
hjemmefra,« siger han.
På arbejdet fungerer fædrene som regel fint. Det understreger, at lidelsen ligger i
relationen mellem faderen og
resten af familien.
»Mange af fædrene fortæller, at så snart de tager i dørhåndtaget derhjemme, så føler de, at de lukker op for én
stor belastning,« siger chefpsykologen.
Hver tredje af de fødselsdeprimerede mænd reagerer
ved at blive aggressive, og ligesom Svend Aage Madsen har
oplevet det blandt tidligere udsendte soldater, reagerer de
meget stærkt på barnegråd.
»De kan ikke holde den ud.
De bliver vrede. I det hele taget har de svært ved at forholde sig til barnet,« fortæller han.
En fødselsdepression kan
skade tilknytningen far og
barn imellem. Studier viser
også, at børn af forældre med
fødselsdepression – fædre som

mødre – på forskellige parametre skiller sig ud som lidt
mere sårbare og udsatte på
parametre som uddannelse og
mental sundhed. Derfor har
sundhedsplejen i Københavns
Kommune i årevis screenet
kvinder for fødselsdepressioner. I de seneste to år har også
fædrene fået tilbud om at blive
screenet, når sundhedsplejersken besøger familien to måneder efter fødslen, fortæller
ledende sundhedsplejerske
Anne Greiersen:
»Vi oplever, at mændene
bliver rigtig glade for, at der

