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Mandeforsker: »Hvad gør vi i forhold til corona og
mænd? Ikke noget«
Mandeforskeren Svend Aage Madsen efterlyser mere opmærksomhed på mænd og deres sundhed midt i en
coronatid.

En mandeforsker vurderer, at mænd ikke i samme grad som kvinder lader sig teste for covid-19.
Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
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Del denne artikel

JENS EJSING

Midt i den værste krise i mands minde er den danske mand om ikke blevet glemt, så overset.
Han lider nemlig på sin egen stille måde midt i en coronatid, hvor politikere, myndigheder og
dermed også eksperter ikke er helt så opmærksomme på hans skæbne, som de kunne og måske
også burde være.
Sådan lyder det fra Svend Aage Madsen, der som forskningsleder på Rigshospitalet og som
formand for Forum for Mænds Sundhed i mange år har beskæftiget sig med netop mænds
sundhed.
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Han kommer med meldingen forud for, at Forum for Mænds Sundhed i næste uge gennemfører
en mindre undersøgelse af, hvordan mænd og kvinder forholder sig til covid-19.
Meldingen kommer også efter, at Berlingske fredag kunne fortælle, hvordan såvel danske som
udenlandske forskere når frem til, at kvinder er mere tilbøjelige til at følge myndigheders og
eksperters retningslinjer og dermed udviser større altruisme og empati end mænd.
Svend Aage Madsen efterlyser, at der i det hele taget kommer mere fokus på mænds sundhed i
forbindelse med coronavirus.
Han hæfter sig ved, at langt ﬂere mænd end kvinder dør med coronavirus herhjemme, akkurat
som ﬂere mænd end kvinder bliver indlagt, og at ﬂere mænd kommer på intensiv afdeling.
Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) har 1.989 mænd og 1.781 kvinder været
indlagt med covid-19, og af disse har 361 mænd og 157 kvinder været på intensivafdeling.
Siden coronavirussen kom til Danmark, er 405 mænd og 304 kvinder døde med sygdommen.

Kvinder i frontlinjen
Svend Aage Madsen erkender, at der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder blandt de snart
43.000 personer, der indtil videre er blevet testet positive herhjemme.
Men, som han siger, så kan det meget vel være udtryk for, at der er ﬂere kvinder blandt
sygeplejersker og plejehjemsansatte, akkurat som kvinder som med så mange andre sygdomme
er bedre til at blive testet end mænd.
Som det er i dag, bliver negative test ikke opgjort på køn, hvilket de ifølge Svend Aage Madsen
burde blive gjort.

CORONAVIRUS

Corona-smittede, fordelt på alder og køn i Danmark
28. oktober 2020
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Kilde: Statens Serum Institut

Han er overbevist om, at de ville afsløre, at ﬂere kvinder end mænd bliver testet.
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»Hvis det er sådan, at færre mænd lader sig teste, men at relativt ﬂere mænd bliver smittet,
indlagt og dør, så er det da noget, der i et eller andet omfang skal tages højde for i
sundhedsindsatsen,« mener han:
»Vi er ikke i tvivl om, at vi skal passe på de ældre og sårbare og holde øje med de unge. Men hvad
gør vi i forhold til corona og mænd? Ikke noget.«
Han forklarer, at han indtil videre forgæves har forsøgt at å myndighederne til at opgøre de
testede i Danmark på køn.
»Det ville afsløre relativt ﬂere smittede blandt mænd,« vurderer han:
»Vi kan godt å at vide, hvor mange der er smittede i forhold til testede i Holbæk, men vi kan ikke
å smittede og testede at vide i forhold til mænd og kvinder.«

Tal fra juni
Han skal helt tilbage til juni for at ﬁnde en såkaldt prævalensundersøgelse fra SSI, hvor der bliver
set nærmere på netop test og smitte opgjort på køn.
Den beskriver, hvordan cirka 2.600 personer af begge køn blev tilbudt en test. 43 procent af
mændene tog imod den og 50 procent af kvinderne. Men mens 0,9 procent af kvinderne viste sig
at være smittede, var tallet for mændene 1,5 procent.
Altså færre testede, men ﬂere smittede mænd.
»Sender vi test ud
til 100 mænd og
100 kvinder, ved
vi fra diverse
screeninger, at vi
når ﬂere kvinder
end mænd,« siger
han:
»Det her ligner på
mange måder det
billede, vi ellers
ser med sundhed.
Mænd er ikke så
gode til at lade sig
teste, og vi ser en
overdødelighed
blandt mænd
inden for
sygdomme som
kræft, hjerte-karsygdomme og
diabetes, og nu ser
vi altså det samme
med en smitsom
sygdom.«
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Han erkender, at
der blandt de
ældste over 90 år
er ﬂere kvinder
end mænd, der dør
med coronavirus.
Men det skyldes,
at der allerede fra
midtvejs i livet
omkring de 50 år
bliver stadig ﬂere
kvinder end
mænd.
»Der bliver færre
mænd med
årene,« som han
siger.
Han når derfor
frem til, at hvis der
blandt de ældste
også blev målt på
dødeligheden,
ikke bare de
absolutte
dødsfald, ville den
også her være
højere for mænd.
Hvad skyldes alt
Svend Aage Madsen.
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

det her?
»Mænd har både
en risikoadfærd og

er mere sårbare. De bliver ikke i samme grad hjemme, når en i husstanden er smittet, og de er
heller ikke så villige til at gå med mundbind,« fortæller Svend Aage Madsen.
Han tilføjer, at der måske også kan være fysiologiske, immunologiske eller genetiske årsager. Eller
såkaldt komorbiditet, hvor alvorligt coronasyge mænd i forvejen lider af andre sygdomme.
»Men vi ved, at mænd ofte kommer i behandling for sent, og de passer deres behandling for
dårligt,« siger han.

Vil ikke tage medicinen
Han er lige nu i gang med et projekt om netop mænds måde at lade sig behandle på. Han
undersøger blandt andet, hvordan det kan være, at 30-50 procent af mænd ifølge en undersøgelse
ikke tager den hjertemedicin, de har ået udskrevet på sygehuset, efter at de er kommet hjem fra
indlæggelse.
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Ifølge psykologen er kvinder generelt bedre til at reagere på symptomer på sygdom, ligesom de
ved mere om og er bedre til at tale om sygdom.
»Mænd bliver ofte sendt af sted til læge af deres koner,« siger han og forklarer, at når mænd først
er kommet til lægen, så har de ikke det samme »sundhedssprog«, som han kalder det.
»Min vurdering er, at de her erfaringer med mænd og sundhed også gælder ved covid-19,« siger
Svend Aage Madsen:
»Mit gæt er, at mange af de mænd, der er døde af det her, er blevet indlagt for sent, og
sygdommen har ået lov at udvikle sig for meget.«
Som han siger, så »går mænd mindre til læge, særligt i den alder, hvor de burde gøre det«.
»Det gælder på tværs af sociale skel. Der er noget i den kultur, mænd vokser op i, og hvordan de
lærer, at de ikke hele tiden skal være opmærksomme på, hvordan de har det,« siger han.
»Mænd har en god og forunderlig evne til at kunne skubbe bekymringer væk. Det er en kæmpe
fordel i mange sammenhænge. Bare ikke lige, når det gælder om at overleve sygdom.«
Han tilføjer, at en mand med partner typisk lever syv år længere end en mand, der er single. Når
det gælder kvinder, er det kun tre år.
Det lyder som et omvendt ligestillingsspørgsmål?
»Man kan godt være uligestillet uden at være undertrykt,« siger han:
»Man plejer at sige, at mænd betaler mindst halvdelen af gildet i sundhedsvæsenet. Derfor er det
også vigtigt for sundhedsvæsenet at undersøge, hvorfor det, der virker så godt for kvinder, ikke
virker helt så godt for mænd. Altså, hvad kan man gøre, for at mænd år mere ud af det.«
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