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TEMA: MÆND SOM PATIENTER

Svend Aage Madsen har i
over 20 år været tilknyttet Klinik for Psykologi,
Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet som
klinikchef, chefpsykolog og
siden 2017 som forskningsleder.

Hvorfor går det mænd så
dårligt i sundhedsvæsenet?
Mænd, der har en diagnose og er patienter i sundhedsvæsenet, har en markant forøget
risiko for at dø af deres sygdom set i forhold til kvinder med samme sygdom.

-20% flere mænd end kvinder får diabetes, og de har 100% større

dårlige oplevelser i dialogen med lægen eller andre sundheds-

dødelighed af deres sygdom end kvinder med diabetes. Altså

personer, de møder.

dobbelt så mange mænd som kvinder dør af diabetes, siger Svend
Aage Madsen, der er psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet.
-Noget lignende ser vi på kræftområdet, hvor mænd får en

-Mænd i denne gruppe siger, at de ikke rigtig får noget ud
af det, og at de ikke forstår, hvad der bliver sagt. Den dårlige
oplevelse betyder, at de får endnu større modstand mod at

kræftdiagnose syv pct. hyppigere end kvinder. Og de har 30 pct.

opsøge sundhedsvæsenet. Det kan være noget af årsagen til

større dødelighed! En ting er, at mænd oftere bliver syge. Det kan

det tydelige sprog, som statistikken taler: Middellevealderen

forklares med livsstil og sociologiske faktorer. Men når de så har fået

for de socialt set dårligst stillede mænd er 10 år kortere end

en diagnose og er patienter i sundhedsvæsenet, hvorfor har mænd

for de mænd, der ligger i den øverste fjerdedel socialt set (se

så den massive overdødelighed?, spørger Svend Aage Madsen.

figur side 15). Den ulighed har været konstant de sidste 10 år,
konstaterer Svend Aage. Kort sagt er ulighed i sundhed i høj

KENDER IKKE SYMPTOMER

grad betinget af køn.

Mænd går sjældnere til læge end kvinder. Når de endelig gør det,
er det ofte fordi, deres kvindelige partnere presser dem til at søge

INGEN NEMME LØSNINGER

læge.

Andre forskningsresultater viser, at mænd i højere grad end

-Det er faktisk noget vi ved fra undersøgelser, så det er ikke bare

kvinder ikke følger den anviste behandling. Undersøgelser

en vittighed, smiler Svend Aage og tilføjer, at mænd ikke interes-

peger også på, at mænd i langt mindre grad end kvinder

serer sig for sygdom og sundhed på samme måde, som mange

deltager i rehabiliteringstilbud. På den baggrund samler

kvinder gør.

chefpsykologen op:

-De ved ikke så meget om symptomerne på sygdom og reagerer

-Der er ikke et hurtigt fix, der løser det her. Vi har nogle ideer

derfor ikke i tide. De får stillet diagnosen for sent, og dermed stiger

om, at mænd har gavn af at være sammen med mænd i sam-

risikoen for at dø af sygdommene. Sundhedsprofessionelle skal der-

menlignelige situationer, og at mænd kan lide, at der er noget

for vide, at man ikke kan tage for givet, at mænd kender sammen-

fælles tredje, som ikke er sygdom. Vi ved, at sundhedsvæse-

hængen mellem symptomer og risiko for sygdom, siger Svend Aage.

nets kommunikation med mænd skal være anderledes end den
kommunikation, vi har med kvinder.

SVÆR DIALOG

-Men ellers vi ved desværre for lidt om, hvad der skal til,

Svend Aage Madsens undersøgelser peger på, at især mænd, som

for at sundhedsvæsenet virker bedre for mænd, konstaterer

ligger i den laveste fjerdedel målt på indkomst og uddannelse, har

Svend Aage Madsen nøgternt.
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Samme tendens uanset diagnose
140 mænd af kræft

150 mænd af hjerte/
kar-sygdomme

MEN’S DAY I KREDSEN:

For hver 100 kvinder

FOKUS PÅ MÆND OG SELVMORD
Statistikken taler tydeligt. I 2016 begik tre gange så mange
mænd som kvinder selvmord i Danmark. For mænd stiger

i Danmark, der dør af de
nævnte sygdomme, dør

selvmordsfrekvensen med alderen. Mænd er langt mere

134 mænd af lungeog luftvejssygdomme

sårbare end kvinder overfor livsforandringer som fyring
eller skilsmisse. Og langt dårligere til aktivt at opsøge
hjælp. Den gode nyhed er, at forebyggelse og et tæt fokus
på overgange og opfølgning kan hjælpe.
Det var nogle af budskaberne, da to medarbejdere ved

300 mænd af selvmord

145 mænd af diabetes

Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse ved PC Amager og en svensk forsker delte ud af deres viden ved kredsens arrangement om mænd og selvmord 19. november.
En arbejdsgruppe under kredsbestyrelsen stod bag arrangementet, som foregik i anledning af den internationale
Mens’ Day samme dag. Over 60 medlemmer havde meldt
sig til en aften med oplæg og efterfølgende paneldebat
med Christine Dal (V) og Susanne Due Kristensen (A), som
begge er sygeplejersker og medlemmer af regionsrådet i
Hovedstaden.
På billedet ses arbejdsgruppen med tovholder og
kredsnæstformand Harun Demirtas helt til venstre, de tre
oplægsholdere og de to politikere.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen: Mænds Sundhed 2010)
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DSR MENER…
Sygepleje er også
relationsarbejde
v/ kredsformand

VIBEKE WESTH

Når man læser artiklerne i temaet, er der grund til
at skærpe den faglige opmærksomhed. I sygeplejen
bryster vi os af, at vi har et holistisk syn på patienterne. Udviklingen af relationen mellem sygeplejerske
Middellevetid efter indkomstgrupper
86

og patient/borger er en af de ting, vi slår på at bruge
og have i vores faglige værktøjskasse
Noget tyder på, at mænd ikke føler sig mødt af os og

84

af andre sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

82

Og noget tyder også på, at det får fatale konsekvenser

80

– især for den socialt set dårligst stillede fjerdedel af
befolkningen. Eftersom sygepleje blandt andet drejer

78

sig om patientens hverdagsliv med konsekvenser af

76

sygdom og behandling, ligger det til højrebenet, at vi

74

skal arbejde med vores forforståelse af mænds behov

72

og reaktioner på sygdom og behandling.
Vi skal som sygeplejersker vise, at det betyder no-

70
1. kvartil
Mænd

2. kvartil

3. kvartil

Kvinder

4. kvartil

get at opbygge relationen til patienten. Vise, at vi har
brug for den tid, det kræver at lære den enkelte godt
nok at kende, så der kan opstå dialog med en sund-

Social og kønnet ulighed i levealder

hedsprofessionel, som giver mening for patienten. Det

Kilde: Danmarks Statistik

er sygepleje. Og det handler om overlevelse.
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NYT FRA
TEMA:
MÆND
KREDSEN
SOM PATIENTER

Sundhedsplejerske Maj-Britt Bockelund og familieterapeut Torben Pedersen leder en samtalegruppe i Gladsaxe kommune for
mænd med efterfødselsdepressioner. Den har eksisteret i to år, og 27 mænd har været igennem et forløb i gruppen.

Mænd vil gerne
tale med hinanden
Når mænd får de rigtige rammer, vil de lige så gerne som kvinder dele hinandens
tanker og følelser. Det er en af erfaringerne fra samtalegrupper for fædre med
efterfødselsreaktioner i Gladsaxe kommune.

Da sundhedsplejerskerne i Gladsaxe

samtalegruppe for nybagte fædre med

får behov for det. Når vi screener og i den

kommune skulle til at screene nybagte

efterfødselsreaktioner. Det kommunale

forbindelse har en samtale om efterfød-

fædre for tegn på fødselsdepression,

tilbud har nu eksisteret siden maj 2016.

selsreaktioner, giver det opmærksomhed

vidste de, at det ville kræve noget

i familierne på, at også far kan få efter-

nyt. Det gav nemlig kun mening for

SCREENING GIVER

fødselsreaktioner, forklarer Maj-Britt. Det

sundhedsplejerskerne at screene,

OPMÆRKSOMHED

er ofte fædrenes partner, som får dem til

såfremt de samtidig kunne komme med

I Gladsaxe kommune screener

at henvende sig, tilføjer hun.

et tilbud til de fædre, som viste sig at

sundhedsplejerskerne fædrene for

have en efterfødselsreaktion.

fødselsdepression, når barnet er ca. en

forskellige symptomer. Det fælles for

måned gammel.

mændene er, at der er uoverensstem-

Det blev sundhedsplejerske MajBritt Bockelund, som sammen med

-Uanset om vi finder noget på det

-Fædrene henvender sig med

melse mellem den far, de gerne vil være

familieterapeut og pædagog Torben

tidspunkt eller ej, kan fædrene henvende

og den far, de formår at være i deres

Pedersen Skovby kom til at stå for en

sig til os på et senere tidspunkt, hvis de

hverdag. Vredesudbrud, social tilbage-
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Vidste du at..

7–8 pct. af nybagte fædre får en
fødselsdepression. Tallet er ca. 10 %
for nybagte mødre.
Kilde: Svend Aage Madsen, ”Guide til behandling
af fædre med fødselsdepression”, 2018
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Fædre
skabes også
af hormoner
Fædres hormoner påvirkes under
kvindens graviditet, og når de har
tæt kontakt med deres små børn.
Når samtalegruppen for fædre mødes i Gladsaxe
kommune, er et af undervisningstemaerne de
hormonforandringer, som mænd ifølge amerikansk forskning gennemgår ved deres barns
fødsel og i deres samvær med deres nyfødte børn.
-Mænds østrogenniveau stiger, når de er sammen med deres nyfødte børn og testosteronniveauet falder. Og i forbindelse med fødslen stiger
laktoseniveauet i mænds mælkekirtler. Begge
dele har at gøre med en øget omsorgsevne og
sensitivitet, fortæller Torben Pedersen Skovby,
der er familieterapeut i Gladsaxe kommune.

trækning eller det, at de kaster sig over

grupperne. Konklusionen er, at fædrene

alt for meget arbejde væk fra hjemmet

har gavn af tilbuddet, konstaterer

ningen stiger i takt med, hvor meget mændene

er nogle af de typiske problemer, der får

Torben Pedersen.

er sammen med deres nyfødte børn. Derfor er det

mændene til at henvende sig, forklarer
Torben Pedersen.

-De profiterer af at høre, at andre

-Den viden overrasker de fleste. Hormonpåvirk-

vigtig viden for både far og mor. Biologien støtter,

har samme tanker og følelser som dem

at begge køn er vigtige for barnets mulighed for en

selv – at de ikke er alene. Fædrene

sund tilknytning. For fædrene i vores samtalegrup-

UFORMELLE FORMALISEREDE

bruger hinandens erfaringer til at

per bliver den viden en anledning til, at de får lyst

SAMTALER

komme videre, siger Torben og forklarer

til at skabe sig tid med barnet på egne præmisser,

Gruppesamtalerne forløber over en

uddybende, at når rammerne først er

konstaterer Torben Pedersen.

forholdsvis fast skabelon. Der er en

skabt for mændene, er deres behov

runde om, hvad der er sket siden

i virkeligheden ikke så forskellige fra

sidst og en evidensbaseret scoring af

kvindernes.

fædrenes egen oplevelse af, hvordan

-Jeg havde en fordom, da vi startede

Symptomer på
depression hos mænd

de trives. Der er også hver gang en

gruppesamtalerne om, at mændene

eller anden form for undervisning eller

ville være tavse og måske ikke have så

oplæg med et emne, som er valgt af

meget lyst til at tale om følelser. Men jeg

• Vredesudbrud

gruppens medlemmer.

blev overrasket, siger Maj-Britt.

• Svag impulskontrol

-Vi holder en ret uformel tone i grup-

-De er meget gode til at støtte

• Afvisning af hjælp fra familie og venner

pen, og undervisningen fungerer som

hinanden i gruppen og deler gerne egne

• Arbejdsnarkomani

en katalysator for samtalerne og de

erfaringer og problemer med hinanden.

• Irritabilitet

fælles refleksioner i gruppen, forklarer

Og når vi midtvejs i de to timer lange

• Destruktiv tankegang

Maj-Britt og fortsætter.

gruppesamtaler holder en pause, hvor

• Lav stresstærskel

Torben og jeg forlader rummet, er der

• Rastløshed

ler os fra mødregrupper. Det koncept vil

-Vi skal markere tydeligt, at vi adskil-

livlig snak om alt mellem himmel og jord,

• Misbrug

mænd typisk ikke associeres med.

siger Maj-Britt Bockelund og slutter:
-Det fælles tredje, der styrker fælles-

SAMTALEGRUPPER FOR MÆND

skabet i gruppen, er deres børn og det

VIRKER

faktum, at de har et dybfølt ønske om at

-Nu har vi to års praksis med samtale-

være gode fædre for deres børn.

Kilde: Depressionsforeningens
hjemmeside juni 2014
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TEMA: MÆND SOM PATIENTER

Rehabilitering
er også for mænd
Mænd med kræft bliver ikke henvist til rehabilitering
i samme grad som kvinder med kræft.

”Center for Kræft og Sundhed” ligger i smukke omgivelser

33 pct. af henvisningerne til Center for Kræft og Sundhed

på et hjørne ved De Gamles By på Nørrebro i København.

var på mænd. I forhold til antallet af mænd med kræft burde

Sandsynligheden for at se en mandlig bruger gå ind ad

tallet statistisk set være 53 pct.

døren i den arkitektonisk set anderledes og spændende

-Vi planlagde en omfattende indsats, som handlede om

bygning er noget mindre end sandsynligheden for at se en

at finde ud af mænds opfattelse af og behov for rehabilite-

kvindelig bruger.

ring ("Vi mænd - kræft og rehabiltering", Statens Institut for

-Mænd bliver ikke henvist til rehabilitering i samme grad,

Folkesundhed, 2014), og at få stablet tilbud på benene, som

som kvinder gør, siger Karen Trier, der er sygeplejerske,

var værdifulde for mænd. Vi fastsatte en ambition: Andelen

Master i Rehabilitering og arbejder i Center for Kræft,

af mænd henvist til rehabilitering skulle stige til 40 pct. her i

Sundhed i Københavns kommune.

centeret, forklarer Karen.

-Det er formentlig en kombination af, at de rent faktisk
ikke bliver præsenteret for muligheden på den afdeling, de

HVOR BLIVER HENVISNINGERNE AF?

er tilknyttet, og fordi de selv siger nej tak uden egentlig at

Som en del af undersøgelserne fik Center for Kræft og

have taget stilling til tilbuddet. I hvert fald ved vi fra vores

Sundhed en aftale med Urologisk Klinik på Rigshospitalet

undersøgelser, at mænd hurtigst muligt vil tilbage til nor-

om, at de i en periode skulle sende henvisning på alle

malen og så vidt muligt vil undgå det, som associeres med

mænd diagnostiseret med prostatakræft og radikalt

sygdom, siger Karen.

prostatektomeret til centeret. Det gav centeret initiativet til
at tage kontakten til mændene og give dem et tilbud om at

FLERE MÆND I REHABILITERING
I 2014–15 havde Center for Kræft og Sundhed et særligt

få vurderet behovet for rehabilitering.
-Det viste sig, at ud af de 23 mænd, som vi kontaktede

fokus på at øge antallet af mænd, der benyttede centeret.

med tilbuddet, havde 18 behov. De 14 af dem kom i gang med

Formålet var, at flere mænd skulle henvises, og at der skulle

et rehabiliteringsforløb hos os, mens fire modtog telefonisk

udvikles rehabiliteringstilbud, som appellerer til mænd. Kun

rådgivning blandt andet i forhold til seksuel dysfunktion. Det
fortæller noget om, at der er mænd med behov for rehabilitering, som aldrig når til at få et tilbud i kommunernes rehabiliteringscentre, siger Karen.
Hun tilføjer, at man i centeret har overvejelser om, hvorvidt henvisningsprocedurerne bør ændres, så alle kræftpatienter som standard henvises til rehabiliteringscenteret,
der dermed bliver den opsøgende part i forhold til at invitere
mænd til rehabilitering og vurdere behovet.
-Der er i hvert fald brug for en systematisering og et
større fokus både på hospitalerne og i kommunerne i forhold
til at få vurderet mænds behov for rehabilitering, konstaterer Karen.
MÆND TALER OM FØLELSER
Et af fundene i undersøgelsen er, at mænd opfatter rehabilitering som noget feminint og noget noget med at ”ævle og

Center for Kræft og Sundhed, Nørrebro

kævle” om sygdom. Det har de ikke lyst til at være med til.

OMKREDS H
04 | 18

Sygeplejerske Karen Trier har en mastergrad i Rehabilitering. Den bruger hun i arbejdet med kræftpatienter i regi af
Center for Kræft og Sundhed i Københavns kommune.

-Der eksisterer den generalisering, at mænd ikke har lyst
til at tale om følelser. I undersøgelsen siger mændene det

Vidste du at..

om sig selv, og de sundhedsprofessionelle siger det om

I forhold til kvinder har mænd 7 pct. større forekomst

mændene. Men når mænd samles uden kvinder i vores

af kræft. Mænds dødelighed af kræft er også 30 pct.

tilbud, taler de i høj grad om følelser. Men de gør det, mens

større end kvinders.

de er i gang med det, man kalder noget fælles tredje, fx
madlavning, fysisk træning eller andre aktiviteter.
DEM DET ER SVÆRT AT NÅ
TILBUD MÅLRETTET TIL MÆND

Mænd lever tre til fem år kortere end kvinder. Mænd med kort

Karen Trier var med til i 2014–15 at oprette og evaluere

eller ingen uddannelse lever ca. 10 år kortere end de mænd,

særlige tilbud til mænd i centeret.

der er bedst uddannet. En del af indsatsen for at få flere

-I den periode oprettede vi bl.a. træningshold kun for
mænd. Dem har vi fortsat med, efter at den særlige indsats
sluttede. Tilbuddene har vist sig at have en god effekt og kan

mænd i rehabilitering har været at undersøge rehabiliteringsbehov hos kræftsyge mænd med lav social position1).
Konklusionerne er blandt andet, at den kortuddannede

føre til, at nogle af mændene bliver en del af Elefanthuset. Det

gruppe af mænd er meget forskellige og har vidt forskellig

er et mødested for mænd, der har eller har haft kræft, og det

baggrund og behov. Det fælles for dem er, at de har mange

er drevet af mændene selv, forklarer Karen.

og uoverskuelige problemstillinger og mangler overskud og

-Vi har en del foredrags- og undervisningsvirksomhed i
centeret, og vi fandt ud af, at mændene gerne ville høre fra
eksperterne på et givent felt. De lagde vægt på, at over-

initiativ til selv at være opsøgende i forhold til rehabiliteringsmulighederne.
-Der er næppe tvivl om, at hvis vi skal nå netop den grup-

lægen eller en anden med stor viden og med prestige, var

pe, skal vi også ud af huset. Vi skal kunne møde mændene

oplægsholdere. Vi fik derfor overlægerne på nogle af de

der, hvor de bor og færdes til daglig, siger Karen.

afdelinger, der har mange mænd som patienter, til at holde

-Det er en kommunal opgave, der kræver tværfagligt

foredrag for mænd. Det var også en stor succes, siger hun

samarbejde i hele kommunen med både jobcentre, socialråd-

og fortsætter:

givere, praktiserende læger, hjemmesygeplejen, væresteder

-Vi har også forsøgt at indrette vores center mindre fe-

og så videre. Vi har her i centeret ansat en socialsygeplejerske

minint. Væk med små pyntehjørner, stearinlys og den slags,

med en mere udegående funktion og ansvar for forløbskoor-

og vi har lagt Ekstra Bladet på bordet ved siden af de mere

dinering for gruppen af de svageste borgere. Vi er også stadig

sædvanlige venteværelsesaviser. Vi har ikke længere et

i gang med at udvikle og konsolidere Elefanthusets tilbud,

særligt fokus på mændene, men vi er stadig opmærksomme

slutter Karen Trier.

på, at mænd har andre behov end kvinder, og det integrerer
vi i vores tilbud.

1) Kvalitativ undersøgelse af rehabiliteringsbehov hos kræftsyge mænd med lav
social position. Ida Holm Berner, 2015.
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NYT FRA
TEMA:
MÆND
KREDSEN
SOM PATIENTER

GODE RÅD I KOMMUNIKATIONEN MED DEN
MANDLIGE PATIENT
• Stil konkrete spørgsmål om hvad, hvornår, hvor meget,
hvor ofte osv.
• Fokuser på optimisme og muligheder
• Giv råd og opstil valgmuligheder
• Læg op til, at manden styrer selv
• Stå til rådighed - vent og lyt
Måske begynder manden så at tale om, hvad han går og
tænker på. Når og hvis han åbner sig, er det vigtigt at
lade være med at være for ivrig. Vent og lyt.
Kilde: Psykolog Svend Aage Madsen, kursusleder ”Kommunikation med mandlige patienter”
Foto: JD Mason

Patienten har et køn
”Det er ikke din mand, du taler med” Udsagnet blev den humoristiske
konklusion, da sygeplejerskerne på Urologisk afdeling på Rigshospita-

ET PARADOKS

let deltog i et kompetenceudviklingskursus om kommunikationen med

Mænd rapporterer færre sygdomme og helbredspro-

mandlige kræftpatienter.

blemer end kvinder. De vurderer deres eget helbred og

Det er snart otte år siden, at Urologisk afdeling på Rigshospitalet
med kyshånd tog imod tilbuddet om at deltage i et projekt under

mentale sundhed mere positivt end kvinder.
Mænd har i alle aldre en større forekomst af sygdomme

Kræftens Bekæmpelse. Projektet handlede om at styrke de relatio-

og højere dødelighed end kvinder. Danske mænd har en

nelle kompetencer hos sundhedsprofessionelle, der arbejder med

middellevetid, der er godt fire år kortere end kvindernes.

kræftpatienter.
-To af vores afsnit deltog i et kursus om relationen og kommunikationen mellem sygeplejerskerne og de mandlige patienter. Dem har

TENDENSER: PSYKISKE REAKTIONER HOS MÆND

vi af gode grunde mange af i vores afdeling, fortæller Susanne Vahr

OG KVINDER

Lauridsen. Hun er sygeplejerske, nyslået Ph.d. og har været i det urolo-

Kvinde: Søger nærhed med andre

giske speciale i næsten 25 år.

Mand: Søger autonomi

-Det medførte faktisk et kulturskifte i vores afdeling. Vi begyndte at

----

forholde os til køn som en faktor for vores kommunikation med patien-

Kvinde: Søger trøst

terne – både det, at de fleste af os er kvinder og det, at patienterne

Mand: Søger handling

oftest er mænd. Det blev noget, vi talte om og delte erfaringer med

----

hinanden om. Det gjorde vi både indbyrdes mellem sygeplejerskerne,

Kvinde: Ser faren i øjnene - hvad nu hvis?

men også tværfagligt i hele afdelingen, forklarer Susanne og tilføjer:

Mand: S
 atser på håbet - det er jo ikke sikkert, det går

-Det var selvfølgelig en joke, men med et gran af sandhed, når vi

så galt.

begyndte at sige til hinanden: ”Husk nu – det er ikke din mand, du taler
med!”, smiler Susanne. Som en sidste pointe fremhæver hun, at
-Kurset gav sygeplejerskerne kompetencer til i højere grad kunne
sætte sig i den mandlige patients sted. Vi fik fokus på at forsøge at forstå, hvad der kunne ligge til grund for, at mandlige patienter reagerer
på måder, vi ikke umiddelbart forstår.

Kilde: Psykolog Svend Aage Madsen, kursusleder ”Kommunikation med mandlige patienter”

