
ER DU KLAR OVER DET,
MAND?
Et magasin om mænds sundhed og trivsel

• Gode fællesskaber giver sunde mænd
• Prostatakræft er noget, vi taler om
• Far skal på dagsordenen

https://sundmand.dk/index.php
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HVEM ER FORUM FOR MÆNDS SUNDHED?
Alt for mange mænd dør unødigt tidligt. 
Og vi har vidst det længe. 

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab af over 50 interes-
seorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, patient-
foreninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier 
m.fl., der i samarbejde vil forbedre mænds sundhed. 

Vi arbejder for at: 
•  sætte bedre sundhed og et længere liv for mænd på   
 dagsordenen.
•  arbejde for skabe sundhedstilbud, der passer bedre til mænd.
•  udvikle sundhedstilbud på arbejdspladsen, især til 
 ufaglærte mænd, i tæt samarbejde med virksomheder, 
 fag- og interesseorganisationer. 
• skabe tilbud til mænd, der er uden for arbejdsmarkedet.
•  skabe uddannelse og øge kompetencer for at styrke 
 sundhedspersonales møde med mænd.
•  etablere og bruge handlekraftige netværk, der kan gøre en  
 forskel for mænds sundhed.
•  skabe målrettede tilbud til mænd i forhold til ændring af  
 livsstil, risikoadfærd og brug af sundhedsvæsnet – specielt  
 til ufaglærte, lavtlønnede, arbejdsløse og enlige mænd.
•  skabe et øget antal af kvalificerede tilbud til manden, der  
 lige er blevet far.
•  give specifikke tilbud til mandlige patienter, hvis særlige  
 behov ofte ikke er tilgodeset.
•  samarbejde med politikere om at finde politiske tiltag, der  
 kan gavne mænds sundhed.
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HVEM ER FORUM FOR MÆNDS SUNDHED?

MÆND HAR EN MARKANT 
               OVERDØDELIGHED – OGSÅ AF COVID19
Siden vi den 3. april 2020 fik tal på, hvor mange kvinder og 
mænd, der er døde med COVID19, har omkring to tredjedele 
af de døde været mænd. Altså: ca. dobbelt så mange mænd 
som kvinder dør med denne sygdom.

Det som her gælder vor tids alvorligste infektionssygdom, 
gælder også for dødeligheden af kræft, hjertekarsygdomme, 
diabetes, ulykker, selvmord, lungelidelse etc. Mænd har i gen-
nemsnit 40-45 pct. større dødelighed end kvinder af dem alle.

Når nogle specialister i medierne bliver spurgt om, hvorfor 
mænd har så stor dødelighed af COVID19, er svaret, at det ved 
man ikke, eller at ’mænd er nogle skravl’, som en TV-doktor 
sagde, eller at mænds immunforsvar er svagere, eller det skyl-
des at mænd drikker og ryger for meget etc.

Desværre er der ikke mange, der forholder sig til sammen-
hængen mellem overdødelighed af COVID19, kræft, diabetes, 
ulykker, selvmord, hjertekarsygdomme etc. For én ting er, hvor-
for man får sygdomme, noget andet er, hvordan det går, når 
man har fået sygdommen. Det er her, det går mænd markant 
dårligere end kvinder, og det drejer sig om forholdet mellem 
sundhedsvæsnet og mænd.

Problemstillingen er kompleks, men den er fælles for alle syg-
domme:
•  Mænd har mindre viden om, hvilke symptomer det er 
 vigtigt at reagere på. 
•  Mænd har færre lægebesøg.
•  Hos lægen kan der sommetider være forståelses- og 
 dialogproblemer, især for den ufaglærte mand. 
 Dårlig dialog kan forsinke den rette diagnose.

•  Mænds pasning af behandling er dårligere, fx mht. at
 tage medicin.
•  Mænd deltager langt mindre i rehabilitering og tilbud til  
 mennesker med kroniske lidelser.

Disse eksempler viser, at der er behov for en omfattende, dybt-
gående og systematisk indsats. Heldigvis har WHO - som har 
fået lidt større respekt på det sidste – set denne sammenhæng 
og udarbejdet en ’Strategi for bedre sundhed for mænd’. 
 
De tre vigtigste punkter heri er:
1) Vi skal tænke køn ind i sundhedspolitikker og -strategier 
 for fysisk og mental sundhed og trivsel hos mænd
2) Vi skal prioritere at gøre noget ved de forhold, der ud-
 sætter mænd for sundhedsrisici og som giver dem 
 så stor dødelighed
3) Og vi skal indrette sundhedssystemet, så tjenesterne  
 også passer til mænd i alle aldre.

Både regering og Sundhedsstyrelsen har tilsluttet sig dog uden 
at gøre noget. Måske COVID19-krisen kan blive en anledning til 
at tage denne store ulighed i sundhed mellem 
kønnene alvorligt. Forum for Mænds Sundhed 
er klar med forslag til, hvad der kan gøres.

God læselyst.

Svend Aage Madsen
Formand for 
Forum for Mænds Sundhed

Foto: Svend Aage Madsen, Formand i 
Forum for Mænds Sundhed.
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ET FRISTED FOR MÆND

Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mø-
des om aktiviteter, de finder interessante.

– Det reddede mit ægteskab og ændrede mit liv.
Det er store ord, men ikke desto mindre er det sådan, Morten 
Bek beskriver den forskel, det har gjort for ham at blive en del af 
Mænds Mødesteder Stevns. Fem rygoperationer satte en stopper 
for hans arbejdsliv, da han var bare 52 år, og så blev hverdagen 
derhjemme ensformig og kedsommelig. 

– Da jeg havde siddet derhjemme et par år, var jeg lige ved at sige 
til konen, at vi skulle skilles. Jeg syntes simpelthen, det var synd 
for hende at have den sure stodder gående. Jeg havde så ondt af 
mig selv, når jeg bare gik dér. Hun tog jo på arbejde, og hunden 
gad ikke holde mig i hånden.

Kollegaerne sagde ”vi ses”
Ved et tilfælde så Morten Bek et interview i fjernsynet med Per B. 
Jensen, den daværende formand for Mænds Mødesteder Stevns, 
og det kom til at ændre det hele. 

– Jeg kan huske, at der var én bestemt ting, der triggede mig, da 
jeg så Per i den udsendelse. Han sagde, at alle kollegaer altid siger 
”vi ses”, når man stopper på en arbejdsplads, men at det aldrig 
sker. Det var præcis sådan, jeg havde det. Jeg havde været 14 år 
det samme sted, og da jeg stoppede, mistede jeg fuldstændig 
kontakten med mine tidligere kollegaer. 

Et fantastisk fællesskab
Efter interviewet kontaktede Morten Bek Mænds Mødesteder 
Stevns, og siden da har han været en fast del af medlemskred-
sen. I dag har han overtaget formandsposten efter Per B. Jensen, 
der i sin tid fik ham ind i fællesskabet. I samarbejde med Stevns 
Kommune og Forum for Mænds Sundhed, var Per, sammen med 
en mindre flok af mænd, med til at etablere et Mænds Mødesteder 
og har med sit engagement på Stevns været med til at inspirere 
andre netværksgrupper over hele landet. 

– Indimellem kan jeg være helt forundret over, hvor populært 
det er blevet, og hvor stærkt det er gået, fra vi begyndte plan-
lægningen i 2014 og til nu, hvor vi har cirka 100 medlemmer, 
fortæller Per. 

– Det er et fantastisk fællesskab, hvor alle typer af mænd kommer 
og hygger sig sammen. Det er mændene selv, der bestemmer, 
hvad der skal foregå, og det er meget forskelligt, hvad der er 
interesse for. Det kan være projekter på værkstedet, trædrejning, 
motion eller fællesspisning. Nogle kommer også bare for at få en 
kop kaffe og en god snak. Der er en anden jargon, når det kun er 
mænd, der er samlet. Det er et fristed, hvor man kan snakke om 
alt. Og så har man også noget nyt at fortælle, når man kommer 
hjem. 

Samarbejdet med kommunen er vigtigt
I dag er der Mænds Mødesteder 28 steder i landet, og Per B. Jen-
sen får jævnligt henvendelser fra andre, der kunne være interesse-
ret i at starte op og gerne vil have nogle gode råd.  

– Det kræver da en del arbejde i starten, hvor man skal have etab-
leret sig og finde medlemmer. Vi havde heldigvis et rigtig godt 
samarbejde med kommunen, og det, tror jeg, er meget vigtigt, når 
man skal i gang. Vi er heldige, at vi har vores eget hus, som vi kan 
bruge døgnet rundt. Lokalerne betyder meget, og kommunerne 

”JEG VAR LIGE VED AT SIGE TIL KONEN, 
AT VI SKULLE SKILLES. JEG SYNTES SIM-
PELTHEN, DET VAR SYND FOR HENDE„
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Følg os på 

BOOK EN GRATIS 
PRØVETIME PÅ 
LOOPFITNESS.DK

TRÆNING I AFSLAPPEDE RAMMER
LOOP er alt andet end det, du kender fitness for.

Vi går ikke op i trænings-selfies, spejle eller 
vaskebræt. I stedet tilbyder vi nem og hurtig træning
i omgivelser, hvor du kan slappe af og være dig selv.

 
Du kommer hele kroppen igennem med kun

24 minutters cirkeltræning. Og efter træning byder vi 
på en god kop kaffe i vores hyggelige caféområde.

 

Slap af og træn

ER DU HELLER IKKE
“FITNESS-TYPEN”?
SÅ PASSER DU LIGE IND

kan gøre en stor forskel ved at hjælpe med 
at finde gode rammer. Jeg er sikker på, at 
den investering er givet rigtig godt ud, når 
man kigger på de sundhedsmæssige fordele, 
siger Per B. Jensen. 

– Vi fik også meget medieomtale i starten, 
fordi vi var nogle af de første. Det gav meget 
opmærksomhed, og vi fik en del henvendel-
ser fra mænd, der var interesserede i at være 
med. Det sværeste for mændene er at tage 
det første skridt ind over dørtrinnet, og det 
er virkelig dér, man skal være god til at holde 
fast. Hos os griber vi dem, så snart de bare 
har det ene ben indenfor, og så kan de ikke 
undvære det fællesskab, vi har. 

Mange mænd vil have glæde af det
Den beskrivelse kan Morten Bek tydeligt 
genkende. Allerede den første gang, han 
havde besøgt Mænds Mødesteder Stevns, 
var han så fyldt med nye indtryk, at hans 
kone næsten ikke kunne kende den mand, 
der kom hjem. 

– Jeg fortalte og fortalte. Og senere på 
aftenen sagde hun: ”Jeg tror, at jeg har fået 
min mand igen.” Nu fortæller jeg min histo-
rie allevegne, for der er så mange mænd, 
der vil have glæde af at være en del af et 
Mænds Mødesteder. Der er ingen forpligtel-
ser, man kommer, som man har tid og lyst 
til, og man kan deltage i de aktiviteter og 
projekter, man synes er interessante. Men 
fællesskabet og de venskaber, der opstår, 
er guld værd, siger han. 

Mænds Mødesteder
Et Mænds Mødesteder er en selvstændig enhed, der samtidig 
er en del af et nationalt og internationalt netværk af mande-
fællesskaber. Konceptet Mænds Mødesteder er udviklet og 
igangsat af Forum for Mænds Sundhed. Det første Mænds 

Mødesteder blev etableret i 2015. Netværket af Mænds Møde-
steder i Danmark er non-profit og ikke-kommercielt. Det er for 

alle mænd i alderen +18 år. 

Se mere på www.mmdanmark.dk

Foto: Morten Bek,
medlem af Mænds Mødesteder.
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DET ER IKKE EN SUR PLIGT – DET ER  

LIVSKVALITET

Foto: Mark Abildhauge,
Fysioterapeut.

Hvordan får man fem madelskende mænd til at ændre livsstil, slippe de usun-
de vaner og begynde at motionere?

Ifølge fysioterapeut Mark Abildhauge, der i en årrække har givet danskerne 
gode råd til træning i TV2’s Go’ morgen Danmark og som har hjulpet adskillige 
professionelle sportsfolk, er der ingen nem opskrift. Alligevel tog han udfor-
dringen op, da han sagde ja til at medvirke i TV2-programmet ”Fem fede kokke”, 
hvor han skulle motivere kokkene Claus Holm, Mikkel Marschall, Jeppe Foldager, 
Umut Sakarya og Casper Sobczyk til en ny og sundere måde at leve på. 

–  Det er altid svært at lave en livsstilsændring, og det gælder, uanset om man 
er kvinde eller mand. Men vi mænd er måske lidt dårligere til at opsøge hjælp. 
Det kan man også se, når vi skal til lægen. Det er vi heller ikke gode til at få gjort. 
Det kan enten være, fordi vi ikke rigtig gider, altså mangler motivationen, eller fordi 
vi er bange for, hvad vi får at vide. Og så er der nok også noget urmenneske tilbage i 
os. Vi skal ikke vise svaghed. Jeg tror, de fleste mænd kan kende sig selv i det, siger 
Mark Abildhauge og fortsætter:

- Når man skal starte nye vaner, så er der to ting, der er vigtige. For det første skal 
man være ærlig over for sig selv. For det andet skal man være dedikeret. Det var 
også min udmelding til kokkene: ”Nu er det nu, så få den hjælp, I har brug for.” 
Motivationen er det vigtigste, hvis det skal lykkes. Man skal finde det, der driver én 
til at fortsætte, når det bliver svært, ellers kan det ikke lade sig gøre. 

Man skal være mentalt klar
De fleste danskere kender nok Claus Holm fra TV2-programmerne Go´ morgen 
Danmark og Go´ appetit, hvor han altid er den sjove, hurtigttalende kok med en 
forkærlighed for kalorieholdige retter og god vin. Slankekure har han været på et 
utal af gange, og han har også deltaget i flere ”slankeeksperimenter” med forskellige 
eksperter. Alligevel skreg vægten 121 kilo til Claus Holm, da han fyldte 49 år. For nylig 
rundede han så de 50 år, og denne gang var vægten under 100 kilo. 

– Der er én grund til, at det er lykkedes for mig, og hun hedder Anne. Jeg vil virkelig 
gerne være gammel sammen med min kone, og så kan det ikke nytte noget, at jeg 
æder mig ihjel. Det kan jeg da ikke være bekendt. Da jeg for fire år siden pludselig fik 
næseblod og fik konstateret et skyhøjt blodtryk, var jeg godt klar over, at det var helt 
galt. Man ved det sgu da godt selv, og derfor hjælper det heller ikke en skid, når alle 
de her sundhedsguruer og fitnessdamer fortæller én, hvad man gør forkert, og hvad 
man skal undgå. Man skal være mentalt klar, og det brugte jeg fire år på, men så traf 
jeg også et valg om at gøre noget, og det er ikke en kur, det er livsglæde, siger Claus 
Holm. 

Vi skal roses og støttes
Claus Holms møde med Mark Abildhauge kom i høj grad til at gøre en forskel. 
For til trods for at TV-kokken var skeptisk, da optagelserne til ”Fem fede kokke” 
skulle begynde, så formåede Mark at ramme ham på den helt rigtige måde. 

– Jeg har den største respekt for Mark. Tænk, at han kan rumme fem divaer 
som os og finde frem til, hvad der driver os. Jeg kan huske, at den første 
opgave, jeg fik, var at lave 100 squats om dagen. Jeg troede, at han var idiot. 
Det kunne jeg sgu da ikke. Jeg kunne ikke engang samle noget op fra gulvet 
på grund af min vægt. Men da jeg lavede de første, roste han mig helt vildt, og 
så blev jeg motiveret til at fortsætte. Mark havde regnet ud, at jeg havde brug 
for ros og motivation for at komme videre. Sådan har vi mænd det sgu nok alle 
sammen. Vi skal roses og støttes. 

”JEG VIL VIRKELIG GERNE VÆRE GAMMEL 
SAMMEN MED MIN KONE„
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Al bevægelse er godt
Mark Abildhauge er også meget tilfreds med Claus Holms 
indsats, både under optagelserne, men også efterfølgende. Især 
mængden af fysisk aktivitet, som Claus Holm har fået ind i sit liv, 
er han imponeret over. 

– Claus har været enormt god til at lægge aktivitet ind som 
en del af sin hverdag, og det er meget vigtigt, hvis man skal 
fastholde de gode vaner, for manglende tid er tit den største 
undskyldning. For mig er vægten ikke det vigtigste. Du må gerne 
være tyk, hvis bare du er aktiv, bevæger dig og bruger din krop. 
Al bevægelse er godt, og det skal især mænd nok have øjnene op 
for. Det handler om at finde ud af, hvad man synes er sjovt nu og 
her og så gøre det. Det behøver ikke være løb eller fitness, hvis 
man ikke er til det. Jeg skifter selv mellem mange forskellige ting 
og har også perioder, hvor jeg ikke rigtig gider, men så tænker 
jeg over, hvad der kunne være ok lige nu, og det kan for eksempel 
være en tur på rulleskøjter, siger Mark Abildhauge. 

Sluppet af med mange skavanker
Selvom Claus Holm har en travl hverdag, har han fundet ud af, at 
motionen giver ham ekstra energi, både fysisk og mentalt, og der-
for ser han det heller ikke som en sur pligt, men som livskvalitet. 

– Jeg starter dagen med at gå fire kilometer med Carlo, min 
hund. Her mærker jeg naturen og den friske luft, og jeg nyder 
alle de små oplevelser på vejen. Det er ren livseliksir. Så laver 
jeg kontorarbejde, mens jeg sidder på kondicyklen, og i løbet af 
dagen laver jeg armbøjninger og squats. Når jeg kommer hjem, 

løber jeg en tur sammen med Anne. Der bruger vi de omkring 
tre kilometer på lige at vende dagen, og så er energien bare 
kommet tilbage. Det er skønt, siger han.

– Jeg er sluppet af med så mange skavanker, efter jeg gik i 
gang. Bare sådan en ting som at kunne se sin diller, når man 
tisser. Det er fandeme smukt, og jeg ved, at der er mange mænd 
derude, der savner det. Jeg havde også ondt i mine nosser og 
troede, jeg havde testikelkræft, men det var da vægten, der 
trykkede, kombineret med sædevarmen, når jeg sad i bilsædet 
7.000 kilometer på en måned. Alle de ting som man ikke taler 
om, men som fylder meget, når man er tyk, dem skal man sgu 
være åben omkring, så alle kan se, at der er andre, der bokser 
med det samme, og at der kan gøres noget ved det. Det er vi 
mænd bare ikke gode til at tale om, men det skal vi. Det er kun 
sådan, vi kan hjælpe hinanden og komme i gang med at leve 
sundere.  

Foto: Claus Holm, Kok.

Hustømrerne udfører et bredt spektrum af ydelser inden for entre- 
prise-, service-, glarmester- og maskinsnedkeropgaver. 

Kvalitet er kernen i vores arbejde, dertil hører, at vi har fokus på vores 
ansvar for samfundet, miljøet og menneskene.

 Hustømrerne er en kooperativ virksomhed, som knytter tråde tilbage 
til arbejderbevægelsens oprindelse. Hos os er trivsel en stor værdi og 
det er vigtigt at medarbejderne har det godt. Vi lægger meget vægt på 

teamspirit, og har derfor også en masse fælles aktiviteter og 
arrangementer, som vores medarbejdere frit kan benytte sig af.

Vi har fokus på samarbejde, udvikling og uddannelse af nye 
medarbejdere.

Vi tror på, at sammen står vi stærkere. 

”BARE SÅDAN EN TING SOM AT KUNNE 
SE SIN DILLER, NÅR MAN TISSER. DET ER 
FANDEME SMUKT„
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FODBOLD FOR HJERTET OG FOR MÆNDENE 

Hver uge mødes et hold af voksne mænd på fodboldbanerne ved 
B73 Herlev. De har det tilfælles, at de alle har en hjerte-kar-syg-
dom eller en livsstilssygdom, der kan give hjerteproblemer. 

I cirka en time spiller de fodbold, laver Fodbold Fitness, snakker 
om stort og småt og griner sammen. 

At motionsfodbold har en positiv effekt på krop og sundhed, har 
projektet med FC Prostata, der er et tilbud til mænd med prosta-
takræft, tydeligt vist. Blandt andet derfor har DBU sammen med 
Hjerteforeningen og Institut for Idræt og Biomekanik på SDU 
startet projektet ‘Fodbold for Hjertet’. I løbet af tre år skal mindst 
10 kommuner og 30 klubber tage del i ‘Fodbold for Hjertet’ og give 
mænd over hele landet mulighed for at gøre noget godt for deres 
helbred, samtidig med at de træner fodbold i et fællesskab med 
andre mænd, der har de samme sundhedsmæssige udfordringer. 

Fantastisk at kunne spille fodbold igen
De første klubber startede hold op i efteråret 2019, og i løbet af 
2020 vil flere klubber følge trop. B73 Herlev er én af de klubber, 
der har et ´Fodbold for Hjertet’-hold. Den ene af spillerne er John 
Hansen. Han fik for tre år siden foretaget en hjertetransplantation 
og ledte efter en motionsform, der både var sjov og effektiv. 

– Det gik faktisk fint med min genoptræning efter hjerteoperatio-
nen, men hofteproblemer satte det hele lidt i stå, og jeg skulle have 
en ny hofte. Da jeg var færdig med den kommunale genoptræning, 
vidste jeg ikke helt, hvad der så skulle ske. Jeg har spillet fodbold 
en stor del af mit liv og havde hørt om FC Prostata, men jeg vidste 
ikke, at der også var et tilbud til en mand som mig med hjertepro-
blemer. Jeg søgte lidt på nettet og fandt så ’Fodbold for Hjertet’. 
Det var ret fantastisk, at jeg kunne komme til at spille fodbold 
igen, så jeg kontaktede træneren i Herlev og fik at vide, at jeg bare 
kunne møde op, og siden har jeg været en del af holdet.  

Effektiv træningsform
John Hansens beslutning om at genoptage interessen på fod-
boldbanen er ifølge professor i sport og sundhed ved Syddansk 
Universitet, Peter Krustrup, en rigtig god idé. Peter Krustrup står 
bag den omfattende forskning, der ligger til grund for ’Fodbold for 
Hjertet’, og har gennem 15 år forsket i motionsfodbolds effekt på 
fysisk form og sundhed. 

– Vi kan slå fast, at motionsfodbold virker effektivt både på hjerte- 
og kredsløbssundhed. Det gælder både kondital, hjertefunktion og 

blodtryk. Det er en træningsform, der kombinerer styrketræning, 
udholdenhedstræning og intens intervaltræning, hvilket gør det til 
en meget effektiv træningsform for denne målgruppe. Det er en 
relativ lille træningsindsats der skal til for at opnå gode resultater. 
Det korteste forsøg, vi har lavet, forløb over tre måneder med 
motionsfodbold i 2 gange 1 time om ugen, og der var allerede mar-
kante positive effekter på blodtryk og fedtmålinger. At det foregår 
sammen med andre mænd gør det hyggeligt og sjovt og det 
hjælper dem med at fastholde træningen, og det er selvfølgelig af 
væsentlig betydning for at opnå gode sundhedseffekter.  

En del af fællesskabet
Også på de sociale parametre er ’Fodbold for Hjertet’ en god 
motionsform. Der skabes hurtigt et stærkt fællesskab på tværs af 
baggrund og interesser, og det er noget af det, som træner Carl-
Erik Creutzberg kan se tiltaler mændene.
  
– Vi har plads til alle, uanset om man har spillet fodbold før eller ej. 
Vi har det godt sammen, og der er et godt sammenhold. Det giver 
en særlig stemning, at der kun er mænd på holdet. Jeg har hørt fra 
nogle af mændene, at de til at starte med ikke ville vælge fodbold, 
fordi der kan være en lummer tone i omklædningsrummet. Sådan 
er det ikke her. Det er vigtigt for mig at skabe en kultur, hvor alle 
kan føle sig trygge og godt tilpas, både i omklædningsrummet og 
på banen, og det, synes jeg, er lykkes. Og den betragtning er John 
Hansen enig i: 

- Jeg troede aldrig, at jeg kunne spille igen. Det betyder meget for 
mit velvære og mit humør. Man kommer ind på holdet og er med 
det samme en del af fællesskabet. Man føler sig virkelig velkom-
men, og vi har det skægt. Jeg er kun ked af, at vi ikke træner flere 
gange om ugen, siger han.  
                                  

’Fodbold for Hjertet’ er et samarbejde mellem 
DBU, Hjerteforeningen og Institut for Idræt 
og Biomekanik på SDU. TrygFonden støtter 

‘Fodbold for Hjertet’. 
Trænerne er uddannet i at tage hensyn og 

lave øvelser og træning, som passer til alle på 
holdet, også dem med hjerte-kar-sygdomme. 

Du kan læse mere på www.dbu.dk, hvor du 
også kan se, om der er et hold nær dig.

”JEG FIK AT VIDE, AT JEG BARE KUNNE MØDE OP, 
OG SIDEN HAR JEG VÆRET EN DEL AF HOLDET„
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FODBOLD FOR HJERTET OG FOR MÆNDENE PROSTATAKRÆFT ER NOGET, VI TALER OM 
landsformand for PROPA

I Danmark konstateres årligt 4.500 nye tilfælde af prostatakræft, 
og næsten 40.000 mænd lever med prostatakræft. 

Alligevel er det en sygdom, der er tabubelagt og for mange mænd er 
svær at tale om. Derfor arbejder Prostatakræftforeningen PROPA blandt 
andet for, at mænd skal blive bedre til at bryde tabuerne og tale om alle 
de ting, der er svære, både før og når man har fået stillet diagnosen. 

– Min erfaring er, at mænd generelt er alt for dårlige til at tale om pro-
statakræft, og det gør sygdomsforløbet ekstra svært, både undervejs i 
behandlingen og efterfølgende når man skal leve med bivirkningerne. 
Inkontinens og impotens, som er helt almindelige bivirkninger efter 
operation eller strålebehandling, er jo ikke de mest oplagte emner 
at snakke om med venner, bekendte eller ved familiemiddagen. Men 
bivirkningerne er der jo, og det er helt nødvendigt, at tingene drøftes. 
Det er vigtigt, at vi får brudt tabuerne omkring prostatakræft og 
bivirkninger. Det skal være noget, vi både kan og skal tale om, siger 
Tonny Clausen, der er landsformand for PROPA. 

Tidlig opsporing er vigtig
Også i forhold til diagnosticeringen ser det ud til, at det er svært for 
mændene at komme afsted til lægen. Alt for mange går alt for længe, 
før diagnosen stilles, hvilket har stor indflydelse på effekten af be-
handlingen. Derudover er det PROPA’s oplevelse, at der også er nogle 
praktiserende læger, der er tilbøjelige til at undervurdere vigtigheden 
af tidlig undersøgelse for prostatakræft, når mændene henvender sig 
med symptomer, der peger i den retning. 

– Alle skal have lige adgang til den bedste prostatakræftbehandling, 
men vi har ikke en kinamands chance, hvis vi ikke får fat i mændene 
tidligt. Får du en tidlig og sikker diagnose, er du i gode hænder i Dan-
mark. Al for mange når bare ikke derhen. Jeg har talt med adskillige, 
der ved henvendelse til praktiserende læge på grund af vandladnings-
problemer er blev snakket til at vente i så lang tid, at metastaserne 
meldte sig. Der er plads til forbedring. En enkelt blodprøve kan give 
indikationer på sygdommen ved at undersøge PSA-værdien, og der 
kan man godt selv skubbe på, hvis lægen ikke foreslår det, siger 
Tonny Clausen.

Hvert år dør 1.200 mænd på grund af prostatakræft. Det er mere 
end 3 om dagen og svarer til 5 % af alle dødsfald blandt mænd.
Der registreres årligt 110.000 ambulante hospitalsbesøg med pro-
statakræft som aktionsdiagnose. Det svarer til 3 % af alle somatiske 
ambulante hospitalsbesøg blandt mænd.
Kilde: PROPA

PROPA har aktiviteter i hele Danmark – i de seks regions- og mere 
end 30 lokalforeninger arrangeres der løbende oplysningsmøder. 
PROPA har patientstøtte- og pårørendegrupper, og flere lokalafde-
linger har desuden samtalegrupper, herreværelser, mandecafeer og 
lignende, som kun er for mænd. 

Læs mere på www.propa.dk

Foto: Tonny Clausen,
Landsformand for PROPA.

https://www.danskmetal.dk/
https://propa.dk/
www.propa.dk
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FORSKELLEN 
               PÅ MÆND OG KVINDER 

Når det kommer til én af de helt store livsstilssygdomme, type 
2-diabetes, er der nogle markante forskelle på, hvordan mænd og 
kvinder lever med og opfatter sygdommen. Det viser en ny rap-
port, der er udarbejdet af Diabetesforeningen sammen med Novo 
Nordisk Denmark A/S.

Diabetesforeningen har i 2020 udgivet en rapport, der bygger på en 
større undersøgelse, ”Kend dine tal”, der er gennemført i samarbej-
de med Novo Nordisk Denmark A/S. 
Formålet med undersøgelsen er at afdække hvor mange personer 
med type 2-diabetes, der opnår deres behandlingsmål, og hvordan 
de oplever deres behandling, samt om der er forskelle i behandlin-
gen på tværs af køn og regionale tilhørsforhold. Den netop publi-
cerede rapport bygger på besvarelser fra 1.894 personer med type 
2-diabetes.

Flere følgesygdomme  
Flere steder i rapporten fremgår det af tallene, at der er en køns-
mæssig forskel, når det handler om følgesygdomme, livskvalitet med 
type 2-diabetes og holdningen til sygdommen. Tanja Thybo er chef 
for Forskning og Analyse i Diabetesforeningen, og hun er glad for 
undersøgelsen, der giver et rigtig godt indblik i, hvordan mennesker 
med type 2-diabetes selv opfatter sygdommen og behandlingen, og 
hvor de oplever de største udfordringer. 

– Rapporten er udarbejdet på baggrund af selvrapporterede data. 
Derfor får vi patienternes eget billede, og det er vigtigt, når vi 
skal vurdere, hvordan vi bedst løfter diabetesindsatsen i Danmark. 
Overordnet set kan vi se, at de mænd, der har svaret på den her 
undersøgelse, har haft diabetes i længere tid end kvinderne har, og 
de har flere følgesygdomme. Og det giver meget god mening, for 
jo længere tid du har diabetes, jo større risiko er der for at udvikle 
følgesygdomme. Faktisk er mændene overrepræsenterede inden 
for alle typerne af følgesygdomme, undtagen overvægt. Om det så 
skyldes, at de har et mere afslappet forhold til deres egen vægt end 
kvinderne, kan vi kun gætte på. Men det er interessant, at mændene 

selv synes, at de har et bedre helbred end kvinderne synes, og de 
svarer også i højere grad end kvinderne, at de har en høj livskvalitet. 

Og netop på de psykiske parametre er mændenes besvarelser i 
højere grad positive i forhold til kvindernes. Flere kvinder end mænd 
fik deres livskvalitet påvirket negativt af mentale faktorer som for 
eksempel stress (22 % mod 13 %), depression (14 % mod 9 %), angst 
(10 % mod 5 %) og dårligt humør (14 % mod 12 %). Kvinderne var 
mere bekymrede for fremtiden (26 % mod 22 %), var mere udfordre-
de af den ekstra planlægning, som sygdommen kræver (19 % mod 13 
%), savnede mere forståelse fra omverdenen (7 % mod 4 %) og hav-
de større udfordringer ved at føle sig sygeliggjort (17 % mod 11 %). 

– Vi kan virkelig se, at der er nogle kønsmæssige holdningsforskelle 
her. Mændene har tilsyneladende nemmere ved at takle sygdommen 
på det mentale plan, men på det fysiologiske er de mere udfordrede, 
fordi de egentlig ikke stiller krav til behandlingen. De går med opfat-
telsen: ”Jeg har det jo godt.” Og så kan man selvfølgelig diskutere, 
hvad der er vigtigst – at man psykisk har det godt, men har sværere 
ved at passe sygdommen, eller at man passer sygdommen godt, 
men til gengæld har nedsat livskvalitet, siger Tanja Thybo. 

Bedre til at komme i mål
I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt om, hvad der er de 
største udfordringer ved at leve med type 2-diabetes. Her svarede 
mændene, at det var kost og motion samt det at huske medicinen, 
hvorimod kvinderne i høj grad pegede på det at føle sig sygeliggjort 
og omverdenens reaktioner eller fordomme. Alligevel er der langt 
flere mænd end kvinder, der opnår deres behandlingsmål. 49 % af 
mændene havde nået deres mål for langtidsblodsukkermålingen 
(HbA1c) mod 36 % af kvinderne. For LDL-kolesterol var det 72 % af 

”VI KAN VIRKELIG SE, AT DER ER NOGLE 
KØNSMÆSSIGE HOLDNINGSFORSKELLE„
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mændene mod 61 % kvinderne. Særligt når det kommer til vægttab, 
er mændene foran. Her var andelen, der havde opnået deres mål for 
vægttab, 23 % af mændene og 8 % af kvinderne. 

– Det er rigtig positivt for mændene, at de, til trods for at de synes, 
det er udfordrende at passe behandlingen, faktisk er rigtig gode til 
at komme i mål. De er også generelt tilfredse med deres behand-
ling, men det kunne være interessant at kigge på, hvordan de bliver 
bedre til at stille krav til behandlingen og til at søge hjælp, når det er 
svært, siger Tanja Thybo. 

Rapporten ”Behandling af type 2-diabetes 2019” kan findes på Dia-
betesforeningens hjemmeside, www.diabetes.dk. Rapporten bygger 
på besvarelserne fra undersøgelsen ”Kend dine tal” fra ultimo 2019, 
hvor 1.894 personer med type 2-diabetes har indrapporteret data. 
Spørgerammen og spørgeskemaet er udviklet af Diabetesforeningen 
i samarbejde med Novo Nordisk Denmark A/S.
 

Tag en gratis risikotest på diabetes.dk – det tager kun 5 minutter

Test din risikoog forebyg type 2-diabetes samt dealvorlige følgesygdomme som: amputation,hjerte-kar-sygdom, nyresvigt og 
blindhed

Vidste du, at

kan være et tidligt tegn 
på type 2-diabetes?

Mindst 241.425 danskere har type 2-diabetes. 
76.000 danskere ved endnu ikke, at de har 

type 2-diabetes. 

360.000 danskere skønnes at have et forsta-
die til type 2-diabetes (prædiabetes). 

Antallet af danskere med type 2-diabetes er 
næsten tredoblet fra 2000-2018.

Kilde: Diabetesforeningen. 

Foto: Tanja Thybo,
chef for Forskning og 
Analyse i Diabetesforeningen
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FAR PÅ DAGSORDENEN

68 kommuner har i dag en eller flere far-ambassadører, der er med 
til at sikre, at sundhedsplejerskerne og andre fagpersoner inddra-
ger far lige så meget som mor, når familien får et nyt medlem.

Forum for Mænds Sundhed startede i 2018 projekt ”Far for livet” 
med støtte fra Nordea-fonden, hvor et af tiltagene er at uddanne 
fagpersonale i kommunerne til far-ambassadører. Indtil videre er 
der 68 kommuner, hvor sundhedsplejersker er blevet uddannet til at 
inddrage fædrene mere end tilfældet tidligere har været.

En af far-ambassadørerne er Netta Gadiel, der er sundhedsplejerske 
i Furesø Kommune, og hun kan se flere fordele ved at have mere 
fokus på far. 

– Når faren involveres i sit barns udvikling og i omsorgen af barnet, 
er det med til at danne et godt fundament for barnets udvikling og 
trivsel i hele opvæksten, forklarer Netta. 

- Når faren deltager aktivt i plejen og omsorgen af barnet, giver det 
ham mulighed for at lære sit barns signaler at kende, og det er med 
til at styrke relationen mellem far og barn og øge den mentale trivsel 
i familien. Som sundhedsplejersker er vi opmærksomme på at spør-
ge ind til begge forældres psykiske velbefindende, deres tanker og 
oplevelser omkring deres forældreskab, for hvis én af dem har det 
skidt eller syntes noget er svært, påvirker det jo også de andre fami-
liemedlemmer. Derfor tilbyder vi også at screene begge forældre for 
fødselsdepression både i graviditeten og efter barnet er født, så den 
rette støtte kan etableres så tidligt som muligt. 

Kommunikation
Far-ambassadørernes rolle er at sætte far på dagsordenen på lige 
fod med mor. I en undersøgelse, foretaget af ”Forum for mænds 
sundhed”, om fædre føler sig inddraget under sundhedsplejerskens 
besøg, fortæller flere af fædrene, at de kun føler sig ”nogenlunde 
inddraget/ talt til” i besøget. ”Det skal vi tage alvorligt”, siger Netta. 

- Vi har længe haft fokus på, at far har en vigtig rolle, men det kan 
gøres endnu bedre, og derfor er far-ambassadørerne en rigtig god 
idé. I Furesø ser Netta ambassadørrollen som en tovholderfunktion, 
der sørger for, at inddragelse af begge forældre er en naturlig måde 
for fagpersonalet at arbejde med forældre på
 – Bare sådan en ting som måden vi kommunikerer på i vores hjem-
mebesøg, vores skriftlige materiale og på vores hjemmeside.  Det er 
vigtigt at vi i vores formidling gør det tydeligt, at vi henvender os til 
begge forældre både via vores kropssprog og i vores valg af ord. Vi 
kigger løbende på vores tilbud og evaluerer dem, for at sikre, at der 
er tilbud, som henvender sig til begge forældre. 

Mulighed for at øve sig
Netta har været sundhedsplejerske i 16 år, og hun oplever, at der er 
sket en positiv udvikling, når det handler om inddragelsen af far. Det 
er ikke kun blandt fagpersoner, at hun kan se ændringen, men også i 
familierne og samfundet generelt. 

– Der bliver stadig flere mænd, der tager den sidste del af barslen. 
Jeg synes, at forældrene er blevet bedre til at deles om opgaverne. 
Der er sket en ændring i samfundet, hvor det er blevet normen, at 
man er to om forældrerollen, og at begge parter er lige vigtige. Det 
betyder, at nye fædre har nogle at spejle sig i, og det gør en forskel. 
I familierne handler det om at give hinanden mulighed for at øve sig 
og have barnet i hænderne. Og så skal far holde sig til og kræve at 
være med, og vi skal som fagpersoner understøtte dette og inddra-
ge hele familien. 
 

Foto: Netta Gadiel,
far-ambassadør og sundheds-
plejerske i Furesø Kommune.

”VI HAR LÆNGE HAFT FOKUS PÅ, AT 
FAR HAR EN VIGTIG ROLLE, MEN DET 
KAN GØRES ENDNU BEDRE„
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På gulvet ligger legetøj, skumunderlag og bolde. Babypludren blander 
sig med lyden af mandestemmer, der småsnakker. Pludselig lyder der 
barnegråd, og instinktivt reagerer hele gruppen af mænd, og far er 
hurtigt på pletten med en trøstende favn. 

Sådan kan en helt almindelig mandag eftermiddag i Fars Legestue på Nør-
rebro beskrives. Her mødes fædre med børn i alderen 0-3 år. Børnene leger 
og suger indtryk til sig, og fædrene hygger sig sammen i den gymnastiksal, 
der er indrettet til formålet. Til at sørge for at rammerne er på plads, og 
at der er kaffe på kanden, er der tilknyttet en tovholder. I Fars Legestue 
på Nørrebro samt i Vanløse/Brønshøj hedder han Johan Haastrup, og han 
kan se, at fædrefællesskabet kan noget helt specielt i forhold til de mange 
andre tilbud, der er til barslende forældre og deres børn.

– I de første måneder af det lille barns liv kan man som far godt føle sig 
lidt overset i mange af de ting, der skal foregå og til de aktiviteter, der 
ofte er en del af hverdagen med de helt små. Man kan sige, at fædre tit er 
velkomne, men ikke inviteret. I Fars Legestue er fædrene inviteret, og de er 
mere end velkomne. Det er et mandefællesskab, hvor mænd har mulighed 
for at socialisere under deres barsel. Det er uforpligtende, og der er ingen 
planlagte aktiviteter hos os. Det er mig, der byder velkommen og er vært, 
men det er mændene selv, der bestemmer, hvad de vil have ud af at kom-
me her. Jeg tror, at der er mange fædre, der har det godt med, at det ikke 
er rundkreds og snak om følelser. Her er der afslappet samvær med andre 
mænd, siger Johan Haastrup. 

Sundhedsplejerske til rådighed
Fars Legestue er en del af projekt ”Far for livet”, der er startet af Forum 
for Mænds Sundhed og støttet af Nordea-fonden. Der er indtil videre Fars 
Legestue 9 steder i Danmark, og der kommer hele tiden nye til.  En del af 
konceptet er, at der er tilknyttet en sundhedsplejerske, så fædrene har 
mulighed for at få en snak om barnet, familielivet eller rollen som far, hvis 
der er brug for det. 

– Vi har en sundhedsplejerske her en time hver gang, og det er ikke sådan, 
at man skal tale med hende, men hun er til rådighed, hvis man har spørgs-
mål. Mændene får mulighed for at lufte deres egne tanker og bekymringer, 
og de kan stille de spørgsmål, som de synes er vigtige. Det gør, at de føler 
sig hørt som fædre på en helt anden måde, siger Johan Haastrup. 

Kommer hjem med nye input
På Nørrebro og Vanløse/Brønshøj har Fars Legestue åben en gang om 
ugen i tre timer, og det er vel at mærke som et drop in-tilbud, hvor man kan 
komme og gå, som det nu lige passer. Netop det ser Johan Haastrup som 
en af de væsentligste grunde til, at tilbuddet er blevet så populært. 

– Normalt kommer der cirka 35 fædre på Nørrebro med børn i løbet af 
vores åbningstid, men det er forskelligt. Man skal ikke møde på et bestemt 
tidspunkt eller være her i hele åbningstiden. Faktisk passer den slags 
fastlagte aktiviteter meget dårligt til små børn, og det tager vi hensyn til. 
Derfor er det også en overskuelig aktivitet at skulle afsted til. De fleste 
tager herned for at få et afbræk i hverdagsrutinen med at spise, sove og 
skifte bleer. Det er en mulighed for at møde andre fædre, samtidig med at 
børnene socialiserer med andre børn. Både fædrene og de små kommer 
hjem med nye input. 

FOR  LIVET FOR  LIVET
Er du far, kender du en, der skal være
far, eller arbejder du med fædre? 

Find information, inspiration og 
konkrete aktiviteter på 

farforlivet.dk

Det er Forum for Mænds Sundhed, der står bag 
Far for livet, som er støttet af Nordea-fonden. 

LEGESTUE KUN FOR FAR

På www.farforlivet.dk kan du læse mere om Fars 
Legestue og projekt ’Far for livet’, og samtidig 
finde en legestue nær dig. Hvis du er ansat i en 
kommune eller forening og er nysgerrig efter at 
vide mere om at etablere en Fars Legestue, så 

kontakt Mie Møller Nielsen på: mie@sundmand.dk

https://farforlivet.dk/
https://farforlivet.dk/
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GODE FÆLLESSKABER GIVER 
       SUNDE MÆND

Aldrig har så mange mænd boet alene: De dør tidligere, tjener 
mindre og får færre børn end kvinderne. 

– Mænd har det særligt vanskeligt, når arbejdet og arbejdspladsen 
ikke længere organiserer tid og fritid. Hvis tidligere arbejdskolle-
gaer sjældent følger op på ordene ”Vi ses”, som Morten og Per fra 
Mænds Mødesteder beskriver det på side 4, kan netværk og sociale 
relationer nemt smuldre. Med flere og flere enlige og ofte isolere-
de mænd har vi fået en voksende gruppe mænd, som er særlige 
udsatte og sårbare i forhold til dårlig fysisk og mental trivsel. Derfor 
er der behov for nogle fællesskabstilbud til de mænd, som har 
svært ved at indgå i de eksisterende fællesskabsformer i fx frivilligt 
arbejde, pensionistklubber mv.

– Forum for Mænds Sundhed har længe slået et slag for fællesska-
bets betydning, da vi ved, hvilken væsentlig indvirkning det har 
på mænds trivsel og livskvalitet. I disse tider synes fællesskabet 
vigtigere end nogensinde før. Selvom rammerne for det fysiske fæl-
lesskab er begrænset og udfordres af COVID-19, så er der ingen tvivl 
om vigtigheden af at indgå i nære, sociale relationer. Det gælder 
både med familie og venner eller i foreningsregi, som vi eksempel-
vis har oplevet mændene på projekt Fodbold for hjertet. Fællesska-
bet er allervigtigst blandt dem, der har færrest nære relationer, og 
for hvem et ugentligt besøg i fx et Mænds Mødesteder er en primær 
kilde til venskaber og socialt netværk.

– Den sundhedsmæssige krise, vi står overfor i 2020, kan i værste 
fald sætte ekstra skub i den skævvridning, vi allerede oplever blandt 
gruppen af mænd. Ikke alene er isolerede mænd ekstra udsatte 
ift. COVID-19 på grund af deres alder, øvrige helbredstilstand og 
ikke mindst køn, da - som nævnt indledningsvis - det har vist sig, 
at mænd er i øget risiko i forhold til virussen. Men COVID-19-krisen 
vil utvivlsomt også øge andelen af mænd, der oplever at føle sig 
isolerede og ensomme. 

Desto vigtigere er det, at vi fortsat sætter mænds trivsel og sund-
hed på dagsordenen, så vi kan sikre meningsfulde fællesskaber og 
fristeder for mænd, og ikke mindst skabe øget bevågenhed om, at 
der er behov for at gøre en særlig indsats for at undgå, at mænd på 
mange punkter halter bagefter. Forum for Mænds Sundhed har en 
række omfattende forslag til, hvad der kan gøres.

De bedste hilsner sekretariatet i 
Forum for Mænds Sundhed.

Hvorfor arbejde med mænds sundhed?
Der er mange gode grunde til at arbejde for bedring af mænds 
fysiske og psykiske sundhed, både i et samfundsøkonomisk og i 
et menneskeligt perspektiv. Uligheden i sundhed er enorm når 
økonomi/uddannelse, geografi og samliv krydses med køn. 

•  Danske mænd lever 3-13 år kortere end danske kvinder. 
 Og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. 
•  De 25% dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 
 25% bedst stillede mænd –og forskellen øges. 
•  Omkring 6.000 mænd i Danmark dør årligt før de fylder 
 65 år.  Disse mænd mangler også på arbejdsmarkedet. 
•  Mange ufaglærte og enlige mænd bor i landdistrikterne, 
 hvor der er kommuner med over 20% flere mænd end 
 kvinder. De mænd bor alene, er barnløse og er ofte uden 
 nære relationer.
•  Mænds psykiske lidelser er underdiagnosticerede og under 
 behandlede. Kun halvdelen af de mænd, der har depression, 
 er i behandling for det. Bl.a. derfor begår mænd selvmord 
 tre gange så hyppigt.

www.sundmand.dk

https://sundmand.dk/
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HAR DU OVERVEJET
OM SPIL
ER PROBLEMET?

Center 
for 
Ludomani

Gratis og effektiv behandling
Ludomani og spilleproblemer går ikke over af
sig selv, men der er hjælp at hente. Hos Center
for Ludomani har vi 25 års erfaring med
gratis behandling for spilafhængighed.
88% af dem vi hjælper, er mænd.

Spilafhængighed er
svært at få øje på
Ludomani er usynligt for andre. Derfor er første
skridt at indse, at man har et problem og
få talt med nogen om det. Mænd med spille-
problemer er ofte meget selvstændige og har
svært ved at bede om hjælp. På overfladen
er der styr på tilværelsen, men spillet skaber
mistrivsel som søvnproblemer, irritation,
angst og selvmordstanker.

Har du brug for hjælp?
Tag testen på ludomani.dk eller ring til os på
70 11 18 10

Vores hjælp er for alle. Den er gratis og vi
dækker hele landet med både behandling og
forebyggende aktiviteter.

Vil du vide mere så besøg
www.ludomani.dk

https://ludomani.dk/
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Vesterbrogade 74, 3.sal
1620 København V

www.sundmand.dk
www.farforlivet.dk
www.tjekdigselvmand.dk
www.mmdanmark.dk 
www.sundmandkommuner.dk

Vil du vide mere om Forum for Mænds Sundheds arbejde? 
Find mere information her:

https://sundmand.dk/index.php
https://sundmand.dk/
https://farforlivet.dk/
https://www.tjekdigselvmand.dk/
https://www.mmdanmark.dk/
https://www.sundmandkommuner.dk/

