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Mænds og kvinders levealder

Vanskelig afsked med arbejdslivet

Det er ikke ofte, at ældre mænd som
gruppe har fået specifik opmærksom
hed med hensyn til deres trivsel, sociale
forhold og sundhedsbehov. Der er
imidlertid gode grunde til at se på de
særlige forhold, der gør sig gældende
for mænd oppe i årene. Mens den
årlige risiko for at dø var ens for ældre
kvinder og mænd for 60 år siden, er
ældre kvinders dødsrisiko dalet rigtig
meget, mens ældre mænds næsten ikke
har ændret sig i den samme periode.
I 70- og 80-års-alderen dør der 160
mænd af en given sygdom for hver 100
kvinder. Mænd passer for dårligt på
deres helbred, modtager nødvendig
behandling for sent og er ikke gode nok
til at passe deres behandling. Desuden
er mænd ikke så aktive i rehabilitering.
Eller man kan sige, at sundhedsvæsnet
i de fleste tilfælde ikke er nået ud til
de ældre mænd i samme grad som til
1
kvinderne.
Det skal understreges, at der trods
denne markante ulighed mellem køn
nene i alderdommen er mange mænd
med godt helbred, der er funktions
dygtige på alle måder, som i fuld vigør
nyder deres alderdom og pensionisttil
værelse med venner, børnebørn, part
ner, rejser, interesser osv., som de ikke
i samme omfang havde mulighed for i
det travle arbejdsliv.

For nogle mænd er det at blive ældre og
forlade arbejdet imidlertid en vanskelig
omvæltning, fordi arbejdet og arbejds
pladsen har været centrum for en meget
stor andel af mandens sociale kontak
ter, anerkendelse, oplevelse af at have
betydning m.m. Når arbejdet har orga
niseret dagligdagens aktiviteter, bliver
der behov for en nyorientering for, at
manden kan undgå at blive isoleret og
ensom. Det gælder især de mænd, som
ikke har en partner, der kan hjælpe
dem ud i et socialt liv som alternativ til
arbejdspladsen. De skal finde nye veje
til sociale kontakter, diskussionspart
nere, erfaringsnetværk, anerkendelse,
oplevelse af at betyde noget for andre
og for samfundet.
Det betyder, at for måske ret mange
mænd (vi har ikke tal på det) kan af
skeden med arbejdslivet betyde isola
tion og ensomhed, eventuelt kun med
kontakt med den nærmeste familie,
hvis de er så heldige at have sådan en.
Ældre mænds netværk er ofte spinkelt.
Er mændene dertil plaget af fysisk
svækkelse og eventuelt sygdom, kan
deres liv blive meget sårbart og isoleret.
Livet som enlig rammer mænd hårdt
på helbredet: Mænd, der lever alene,
lever gennemsnitligt syv år kortere end
mænd i parforhold, mens det ‘kun’
koster kvinder tre år.
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Sværere ved at tage vare på sig selv
Hvad er det, der gør, at mænd har så
meget sværere ved at tage vare på deres
helbred og deres sociale liv uden for
arbejdet? Det er bl.a. det forhold, at
mænd er utroligt gode til at skubbe
ubehagelige ting væk, det gælder be
kymringer, smerte, uro, tvivl m.m. Når
vi kigger på mænds funktioner gennem
tiderne, har det aldrig været en fordel
for dem at kigge indad, at bruge tid
på at se på, hvordan de har det. Når
manden skal gå i marken, på fabrikken,
køre lastbil, stå på stilladser, reparere
computere eller gå i krig, gælder det til
gengæld om at holde fokus og skubbe
indre tilstande og selvbeskuelse væk.
Omvendt har det altid været en fordel
for kvinder at være opmærksomme
både på sig selv og deres omgivelser.
Empati og følelsesudtryk er en naturlig
del af at tage sig at børn og familie.

har den højeste selvmordshyppighed.
Dertil kommer så mange mænds uhel
dige reaktionsmønstre ved ensomhed
og depression. De isolerer sig ofte og
bringer dermed sig selv længere væk fra
at blive opdaget og få hjælp. Og mænd
har en større tendens til at blive mis
brugere, når de får det psykisk dårligt.2
Selvmordene blandt ældre mænd
er ofte forbundet med tab af nærtstå
ende eller andre belastende hændelser,
fx sygdom, funktionstab og at miste
kontakt med andre. Der er direkte
sammenhæng mellem depression og
selvmord. Samtidig er de afgørende
faktorer i beskyttelsen imod depression
og dermed selvmord dels at have nære
og stærke relationer til et andet eller
andre mennesker, dels at være virksom
psykisk og fysisk.

Behov for særlig opmærksomhed

Derfor er det vigtigt, at alle omkring
isolerede mænd er opmærksomme på
Uhensigtsmæssige
problemstillingen og gør meget for, at
reaktionsmønstre
de kommer i kontakt med andre. Også
Når mænd efter arbejdslivet skal finde
selv om mændene vil påstå, at de ingen
en livsform og bygge sociale relationer
problemer har, ikke har lyst og er godt
og aktiviteter op uden et specifikt for
tilfredse.
mål, har de sværere ved det. Konsekven
Omgivelserne, både de private –
serne heraf viser sig i en række vigtige
familie, venner, bekendte, naboer – og
forhold om mænds psykiske velbefin
offentlige – lægen, ældrepleje, behand
dende. Ældre mænd er i øget risiko for lende sygehus – må vise særlig opmærk
at få depression. De er desuden den
somhed på at nå ud og ind til mænd
gruppe i samfundet, der hyppigst af alle med omsorg og opmærksomhed, med
begår selvmord, og mænd over 75 år
relevante offentlige tilbud, herunder
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psykologisk støtte i følgende tilfælde:
• Isolerede, ældre mænd – også selvom
mændene vil påstå, at de ingen pro
blemer har
• Når manden mister nærtstående,
især ægtefællen
• Når manden mister fortrolige i sit
netværk, fx arbejdskolleger
• Når der er belastninger i netværket,
fx i form af familiære konflikter
• Når manden plages af sygdomme og
funktionsnedsættelse
• Ældre mænd, der kommer hjem fra
hospitalsophold
• Ældre mænd, der ikke længere kan
transportere sig selv rundt
• Ældre mænd, der giver udtryk for, at
livet ikke er værd at leve.

tionsformer, der virker for denne sær
lige gruppe. Det er bemærkelsesværdigt,
at der i de forskellige vejledninger og
forsøgsprojekter, der findes vedrørende
opsøgende virksomhed rettet mod
ældre, ikke er nogen refleksioner over
endsige specifikke anvisninger for de
sårbare ældre mænds særlige situation
og behov – på trods af de åbenlyst
markante tal for denne gruppes dårlige
trivsel.
Et eksempel på nytænkning i forhold
til de ældre mænd er Mænds Mødesteder,
der er meget udbredt i Australien og
Irland, og som nu også er kommet til
3
Danmark. Mænds Mødesteder er en nu
tidig version af ‘skuret i baghaven’ som
samlingssted. Det er ikke-kommercielle
mødesteder, der er tilgængelige for alle
Ældre mænd i disse situationer kan
mænd. De primære opgaver på møde
være i skærpet risiko for at udvikle
stedet er at tilvejebringe et trygt og ven
psykiske problemer og i sidste ende
ligt miljø, hvor mænd kan arbejde med
begå selvmord. Nogle kommuner og
meningsfulde projekter i deres eget
lægepraksisser har procedurer for at
tempo i selskab med andre mænd. En
være opsøgende over for deres patienter vigtig målsætning er at fremme fysisk og
og borgere i sådanne situationer. Der
mental sundhed for deltagerne gennem
findes desuden forskellige former for
samværet og fælles aktiviteter.
opsøgende hjemmebesøg hos skrøbelige
Der er behov for rammer, hvor
ældre. For at mindske den meget høje
mænd bedre kan tale om deres fysiske
selvmordsrate blandt ældre mænd bør
og psykiske tilstande, og eventuelt finde
der være opsøgende kontakter til ældre og bede om støtte og finde relevante
mænd i de nævnte situationer.
øvrige tilbud m.m. Det ser ud til, at så
danne mødesteder kan forbedre mænds
trivsel ved at bidrage til, at mændene
Behov for særlige tilbud
er mindre isolerede og ensomme og får
Samtidig skal der arbejdes med at ud
færre depressioner. Den mentale styrke
vikle passende tilbud og kommunika
er forudsætning for, at mænd kan for
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bedre deres sundhed i form af at drikke
mindre, ryge mindre, spise bedre og
tage færre risici. Det kan også medvirke
til færre skilsmisser og mere kontakt
med børn og børnebørn.
Forsøgene på i et kønsperspektiv at
studere, forstå og udvikle tilbud ret
tet mod ældre mænd er endnu meget
sporadiske. Der er således behov for, at
den igangværende støttede aldrings- og
alderdomsforskning også kommer til
at omfatte psykologisk og psykosocial
forskning og udviklingsarbejde med fo
kus på ældre mænd, og især de sårbare
her i blandt.

Noter
1 Læs mere i: Svend Aage Madsen, Mænds sund
hed og sygdomme, Samfundslitteratur 2014
2 Svend Aage Madsen, Mænds skjulte depres
sioner, Månedsskrift for Almen Praksis 2013, 91,
6, 537:45
3 Se mere: www.sundmand.dk/Maends-moede
steder.php og www.kvinfo.dk/webmagasinet/
maend-der-passer-paa-hinanden
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Risikoen for egentlige sygdomme stiger også med alderen, så kunsten består i at skelne
mellem naturlige aldersforandringer og advarselstegn og alarmklokker, som kan være
tegn på egentlig sygdom.
Hensigten er ikke at komme med opskrifter på og gode råd om, hvordan livet skal leves
i den tredje alder, men derimod med hjælp fra en række kompetente fagpersoner at
videreformidle viden, som kan forberede den enkelte på nogle af de forandringer, som
hører alderen til.
Intentionen er samtidig at inspirere til, hvad man selv kan gøre for at forebygge,
mindske eller kompensere for aldersforandringer – og desuden at viderebringe viden
om ændringer og symptomer, der ikke bør slås hen som aldersforandringer, men
derimod kræver et professionelt blik, fx fra egen læge.
Bogen gennemgår aldersforandringer i hele kroppen, fra top til tå – også dem der
ikke tales så meget om. Der er desuden personlige beretninger om livet som ældre og
beskrivelse af kvinders og mænds lidt forskellige måder at gribe aldersforandringer an
på, samt nyttig viden om brug af medikamenter. Endelig kan man læse om, hvad den
nyeste aldringsforskning siger om det lange liv.
Målgruppe er først og fremmest ældre, men også pårørende til ældre, social- og
sundhedspersonale, herunder forebyggende hjemmebesøgere og andre, der har kontakt
til ældre, kan have udbytte af at læse med. Bogen kan anvendes som en opslagsbog
og er derfor forsynet med en detaljeret indholdsfortegnelse og et register samt
henvisninger til yderligere inspiration om de fleste emner.
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Kend din krop – når den ældes

Der er godt nyt om at blive gammel! Så hvorfor en bog om den aldrende krop, når de
fleste højt op i årene fungerer tilnærmelsesvis, som de har gjort hele livet? Måske går
tingene lidt langsommere, og kræfter og udholdenhed rækker måske ikke helt som
tidligere. Småknirkerier og skavanker bliver med alderen også en realitet, som de fleste
før eller siden må leve med.

Kend din krop

– når den ældes

Indhold
Indledning

3
Livet i den tredje alder på godt og ondt		
Nutidens ældregeneration i tal		
Om publikationen

At blive og at være gammel – personlige beretninger
Den høje alder – Frederik Dessau
		
Hukommelsens særlige økonomi
		
Gammel eller gråt guld
		
Bevar opmærksomhed, engagement, indignation og humor
Hullernes (u)lyksaligheder – Emilie Melchior
		 Øjnene
		 Næsen
		 Munden
		 Ørerne
		 Midtvejs
		
De nedre huller
		 Hukommelsen

Livets overgange – og at tilpasse sig
Kvinders tanker om at blive ældre – “Hver alder har sin charme”
– Lotte Hvas
		 Generationsforskelle
		
Hvad sagde kvinderne selv?
		
Positive sider ved at blive ældre
		
Den brede pensel
Mænds aldring – Svend Aage Madsen
		
Mænds og kvinders levealder
		
Vanskelig afsked med arbejdslivet
		
Sværere ved at tage vare på sig selv
		
Uhensigtsmæssige reaktionsmønstre
		
Behov for særlig opmærksomhed
		
Behov for særlige tilbud

11

15

20
23

28

Når kroppen ældes
Hjernens livskarriere – problemer og vedligeholdelse – Henning Kirk
35
		
Hjernen – et livslangt byggeprojekt
		
Fysisk form er vigtig
		
God nattesøvn
		
Kognitiv stimulering styrker hjernen
		 Navnehukommelsen
		
Symptomer, der bør tages seriøst
Også sanserne ældes
40
		 Hørelse
		 Syn
		 Smagssans
		 Lugtesans
		 Følesans
		
Balance og orientering
Krop & ekstremiteter – fysisk funktionsevne – Lis Puggaard
48
		
Fysisk funktionsevne, bevægelse og fysisk kapacitet
		 Kondition
		 Muskler
		 Knogler
		
Bevægelighed – sener og led
		
Træning – fysisk aktivitet
Aldersforandringer – indre organer – Marianne Schroll
54
		
Kroppen som en maskine		
		 Aldersforandringer
		 Mave-tarmkanalen
		
Nyrer og urinveje		
		
Lunger og hjerte
		
Den aldrende krop i hverdagen
		
Miljø og livsstil
Skrumpealder – Halfdan Rasmussen
59
Seksualitet har ingen alder
60
		
Ældres seksualitet
		
Naturlige aldersforandringer		
		
Seksualitet og sundhed
		 Livssituationen
		
Seksuelle problemer og hjælpemuligheder

Inkontinens – årsager og behandlingsmuligheder
66
		 Vandladningsproblemer
		 Urininkontinens
		
Årsager, inkontinensformer og behandling
		 Analinkontinens		
		
Årsager og forebyggelse		
		
Undersøgelse og behandling
At passe på sin krop
70
		 Hud		
		
Tand- og mundpleje
		 Fødder

Trivsel, demens og mental sundhed

76

Ensomhed
Demens
Depression
Angst
Selvmord

Lægens rolle
Brug af medikamenter – mindre er måske mere!
– Mikkel Vass & Carsten Hendriksen
83
		
Helbredende, symptomregulerende og forebyggende medicin
		
Mange er velfungerende på grund af medikamenter
		
Medicin udskrives oftest af egen læge
		
Mulige medicinbivirkninger
		
Medikamenter som man i høj alder skal være særlig forsigtig med
		
Bedst mulig medikamentel behandling
		
Begge hænder skal spille på klaveret – bruger og læge
		
Spørgsmål man bør stille sin læge, hvis man får ordineret medicin
		
Hvornår skal der startes, fortsættes, ændres eller stoppes?
Hvilke faresignaler bør man reagere på? – Mikkel Vass & Carsten Hendriksen 90
		
Hvad er faresignaler?
		
Læg mærke til hvis noget ændrer sig
		
Uundgåelig aldring		
		
Alarmsymptomer der kræver, at man reagerer hurtigt
		
Ændringer som har udviklet sig langsomt over længere tid
		
Hvad skal du holde øje med?

		
		
		

Skrøbelighed, sårbarhed og risikosituationer
Hvornår og til hvem skal man henvende sig?
Forebyggelse og sundhedsfremme

Fremtidsperspektiver – vi lever længere, men er det overhovedet
tiltrækkende? – Bernard Jeune

98

Er der en bagside af medaljen?
Flere gode og færre dårlige år
Længerelevere klarer sig som andre ældre
De ældste klarer sig bedre end før
Hvem overlever til 100 år?
En lykkelig, tiltrækkende udgang?

Register

105

Risikoen for egentlige sygdomme stiger også med alderen, så kunsten består i at skelne
mellem naturlige aldersforandringer og advarselstegn og alarmklokker, som kan være
tegn på egentlig sygdom.
Hensigten er ikke at komme med opskrifter på og gode råd om, hvordan livet skal leves
i den tredje alder, men derimod med hjælp fra en række kompetente fagpersoner at
videreformidle viden, som kan forberede den enkelte på nogle af de forandringer, som
hører alderen til.
Intentionen er samtidig at inspirere til, hvad man selv kan gøre for at forebygge,
mindske eller kompensere for aldersforandringer – og desuden at viderebringe viden
om ændringer og symptomer, der ikke bør slås hen som aldersforandringer, men
derimod kræver et professionelt blik, fx fra egen læge.
Bogen gennemgår aldersforandringer i hele kroppen, fra top til tå – også dem der
ikke tales så meget om. Der er desuden personlige beretninger om livet som ældre og
beskrivelse af kvinders og mænds lidt forskellige måder at gribe aldersforandringer an
på, samt nyttig viden om brug af medikamenter. Endelig kan man læse om, hvad den
nyeste aldringsforskning siger om det lange liv.
Målgruppe er først og fremmest ældre, men også pårørende til ældre, social- og
sundhedspersonale, herunder forebyggende hjemmebesøgere og andre, der har kontakt
til ældre, kan have udbytte af at læse med. Bogen kan anvendes som en opslagsbog
og er derfor forsynet med en detaljeret indholdsfortegnelse og et register samt
henvisninger til yderligere inspiration om de fleste emner.

ÆldreForum

Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 22 75 56
www.aeldreforum.dk

E-mail:
aef@aeldreforum.dk

Trykt ISBN: 978-87-90651-10-7 • Elektronisk ISBN: 978-87-90651-12-1

Kend din krop – når den ældes

Der er godt nyt om at blive gammel! Så hvorfor en bog om den aldrende krop, når de
fleste højt op i årene fungerer tilnærmelsesvis, som de har gjort hele livet? Måske går
tingene lidt langsommere, og kræfter og udholdenhed rækker måske ikke helt som
tidligere. Småknirkerier og skavanker bliver med alderen også en realitet, som de fleste
før eller siden må leve med.

Kend din krop

– når den ældes

