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RESUME
Der er forskel på mænds og kvinders sygdom 
og sundhed, hvilket på mange områder er et 
paradoks. Mænd lever gennemsnitlig fire år 
kortere end kvinder. Mænd rammes oftere 
end kvinder af for tidlig død og mænd har en 
overdødelighed i de store livsstilssygdomme i 
forhold til kvinder. 

Kvinder søger oftere og på et tidligere tids-
punkt hjælp mod symptomer og gener ved 
sygdomme end mænd gør. Samtidig benytter 
mænd sig mindre af kommunale sundhed-
stilbud i Svendborg Kommune end kvinder 
gør. Der er derfor brug for viden om, hvordan 
kommunale sundhedstilbud i højere grad kan 
appellere til mænd.  

Når det gælder forebyggelse og sundheds-
fremme, er der behov for at have fokus på 
kønsroller og sociale faktorers betydning for 
at styrke og målrette tilbud med specifik vi-
den om mænds særlige behov, adfærd og 
ressourcer samt højne ligestillingen mellem 
mænds og kvinders sundhed. 

Ligestillingsvurdering betyder, at man ind-
drager viden om disse forhold inden for et 
bestemt område, hvor det er relevant. Lige- 
stillingsvurderinger kan bidrage til en bedre 
udnyttelse af det offentliges ressourcer, øge 
kvaliteten og fremme ligestillingen mellem 
mænd og kvinder på blandt andet sundheds- 
området.

Rapporten præsenterer resultater i forbind-

else med en undersøgelse af mænds per-
spektiver på egen sundhed. Resultaterne 
baserer sig på interview, observationer og 
dataudtræk. Flere af de interviewede mænd 
har sygdom tæt inde på livet – kræft, dia-
betes, KOL, hjertekarsygdomme, og flere af 
de interviewede mænd er overvægtige, har 
forhøjet blodtryk og kolesterol. 

Rapporten bidrager til en forståelse af, hvor-
dan mænd forstår deres egen sundhed og 
hvad der appellerer til dem sundhedsmæs-
sigt. Denne viden er væsentlig for, at Sund-
hedssekretariatet i Svendborg Kommune i 
højere grad kan tilrettelægge sundhedstilbud 
i forhold til mænds adfærd, behov og res-
sourcer. 

Der er arbejdet ud fra et undersøgelsespers-
pektiv, hvor interessen er i mændenes egen 
forståelse af sundhed, sygdomserfaringer og 
hverdagsliv. Det er mændenes egne tanker 
og refleksioner i forhold til hverdagslivet med 
sygdom, sundhed og den generelle livssitua-
tion, der er i spil. 

Afslutningsvis vil der i rapporten være konk-
rete anbefalinger i forhold til at møde og sam- 
tale med mænd samt operationel viden til at 
arbejde med mænds adfærd, behov og res-
sourcer i kommunale sundhedstilbud. An-
befalingerne i rapporten er fremkommet på 
baggrund af en beskrivelse og vurdering af 
mænds behov, adfærd og ressourcer. 
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Mænd lever gennemsnitlig 
fire år kortere end kvinder. 
Mænd rammes oftere end 
kvinder af for tidlig død og 
mænd har en overdøde-
lighed i de store livss-
tilssygdomme i forhold til 
kvinder.
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”Mange mænd kommer  
helst ikke [til læge] før det er  
allerhøjst nødvendigt. De skal  
skubbes derned [til lægen].”
Interviewer: “Hvordan tror  
du det kan være?”
“Det må ligge i deres  
opdragelse. Jeg ved det  
sgu ikke. Altså, det er  
ikke logisk.”

(mand, 50’erne).
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KAPITEL 1
INDLEDNING
Der er en stor forskel på mænds og kvinders 
helbred og dødelighed. Mænd lever i gen-
nemsnit fire år kortere end kvinder. I 2012 
var middellevetiden for mænd 78 år og for 
kvinder 82 år (Danmarks Statistik, 2013). 

Mænd bliver oftest syge og dør af livss-
tilssygdomme og ulykker (Sundhedssty-
relsen, 2010), samtidig har de generelt en 
højere dødelighed i alle aldersgrupper. Til 
trods for mænds lavere middellevetid viser 
flere undersøgelser, at mænd beretter om 
færre symptomer og sygdomme end kvinder. 

Samtidig er det kendt, at antallet af borgere 
med kroniske sygdomme er stigende 
(Marthedal, Johansen, Nielsen, Hansen & 
Jensen, 2011). For at imødekomme dette, 
er der de senere år bliver etableret flere 
kommunale sundhedstilbud. Problemet er 
imidlertid, at der ofte er flere kvinder end 
mænd, der deltager i sundhedstilbuddene. 

Der kan være mange årsager og forklaringer 
på dette paradoks, men ingen årsager eller 
forklaringer, såsom biologiske og genetiske 
faktorer, livsstil og sundhedsvaner, levevilkår 
og forskelle i brug af sundhedsvæsenet kan 
stå alene. Mænd er traditionelt ikke blevet 
set som køn i sundheds- og sygdomsforsk-
ningen (Madsen, 2014), og sundhedskam-
pagner og sundhedstilbud har ofte overset 
mænd som målgruppe og ikke været mål-
rettet mænd, hvilket også er gældende for 
sundhedstilbuddene i Svendborg Kommune. 

I Svendborg Kommune er det Sundhedsaf-
delingen, der er ansvarlig for de kommunale 
sundhedstilbud. Der udbydes to sundhedstil-
bud Små Skridt til Varigt Vægttab for borgere 
med overvægt og Mit Liv - Tilbage til Hver-
dagen for borgere med livsstilssygdomme 
(kræft, KOL, diabetes og hjertekarsyg-
domme). Formålet med tilbuddene er enten 
at få borgeren til at tabe sig eller lære at 
leve med en eller flere kroniske sygdomme. 
Undersøgelser peger på, at tilbud med ak-
tiviteter omhandlende kost og fysisk aktivitet 

kan have gode effekter på mænds sundhed-
stilstand (Sundhedsstyrelsen, 2010).

For at øge mænds opmærksomhed på 
gener og symptomer på sygdom og øge 
kønsligheden i sundhedstilbuddene, er det 
nødvendigt at have fokus på kønsrollers og 
sociale faktorers betydning i det forebyggen-
de og sundhedsfremmende arbejde. Dette 
for at styrke og målrette tilbud med specifik 
viden om mænds særlige behov, adfærd og 
ressourcer og højne ligestillingen mellem 
mænds og kvinders sundhed.

Et redskab til at undersøge, om der er køns-
mæssige problemstillinger og om der er for-
skel på mænds og kvinders adfærd, behov 
og ressourcer er ligestillingsvurdering. Liges-
tillingsvurdering er en konsekvensvurdering 
af et tiltag omhandlende køns- og ligestill-
ingsmæssige konsekvenser. Formålet med 
ligestillingsvurdering er at sikre, at nye tiltag 
ikke er kønsdiskriminerende, idet mænd og 
kvinder på mange områder har forskellige 
behov, ressourcer og adfærd (Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, 2014; Oxford Research A/S, 2014).

I de efterfølgende afsnit vil der være en 
vurdering af hvilke kønsmæssige forskelle, 
der er forekommende på sundhedsområdet. 
Ligesom der i de efterfølgende kapitler vil 
blive undersøgt om der i sundhedstilbud-
dene er kønsmæssige forskelle og hvor stor 
omfanget heraf er.

FORMÅL
Formålet med rapporten er at undersøge, 
skabe forståelse for og udarbejde en 
beskrivelse af mænds sundhedstilstand 
og bidrage med viden til, hvordan der i et 
sundhedsperspektiv i kommunalt regi kan ar-
bejdes med særligt fokus på mænds behov, 
adfærd og ressourcer. 
Således vil følgende spørgsmål være ud-
gangspunktet for undersøgelsen:
•  Hvordan oplever mænd deres egen sundhed?
•  Hvilke elementer er særlige vigtige i forhold 

til at arbejde med mænds sundhed?
•  Hvilke anbefalinger vil være hensigtsmæs-

sige for Svendborg Kommune at følge for 
at videreudvikle og forbedre kommune 
sundhedstilbud for at imødekomme mænds 
og kvinders forskellige adfærd, behov og 
ressourcer?



8

KAPITEL 2
TEORETISK TILGANG
Følgende kapitel vil behandle, hvilke 
forskelle der er mellem mænds og kvin-
ders sundhed, for at give en beskrivelse 
af mænds sundhedstilstand med fokus 
på hvilke paradokser og udfordringer, der 
forekommer på dette område.

HELBRED OG TRIVSEL
Der er forskel på, hvornår kvinder og mænd 
føler sig syge og handler på det. Mænd 
undlader oftere end kvinder at reagere på 
gener og symptomer samt tage kontakt til 
egen læge. Kvinder derimod reagerer oftere 
– typisk ved at henvende sig til egen læge. I 
gennemsnit har mænd 30% mindre kontakt 
til praktiserende læge end kvinder, og inden-
for en 12 måneders periode er det 84% af 
kvinderne mod 71,5% af mændene, der har 
været ved egen læge (Sundhedsstyrelsen, 
2010; Sundhedsstyrelsen, 2014). 

Mænd rapporter færre sygdomme og 
helbredsproblemer end kvinder, ligesom 
de vurderer deres eget helbred og mentale 
sundhed mere positivt end kvinder. 87,1% af 
danske mænd vurderer deres helbred som 

fremragende, vældig godt eller godt mod 
83,3% af kvinderne (Sundhedsstyrelsen, 
2014). Flere kvinder end mænd vurderer, at 
de har et dårligt fysisk helbred (12% mod 
8,2%), og kvinder rapporterer i højere grad 
end mænd træthed, hovedpine og muskel- 
smerter (Sundhedsstyrelsen, 2014).

Den samme forskel ses også ved dårligt 
mentalt helbred, hvor 12,8% af kvinder 
og 8,7% af mændene angiver, at de har 
dårligt mentalt helbred (Sundhedsstyrelsen, 
2014). Færre mænd end kvinder føler sig 
stressede. Blandt 16-24-årige kvinder an-
giver 33% at de er stressede. For mænd er 
tallet 15,6% (Sundhedsstyrelsen, 2014). 

LIVSSTIL
Mænd og kvinder har forskellig livsstil, der 
påvirker deres sundhed. I Danmark er der 
flere mænd end kvinder, der ryger dagligt 
(18,6% mænd og 15,5% kvinder) (Sund-
hedsstyrelsen, 2014). En anden vigtig 
livsstilsfaktor er vægten. Forekomsten af 
overvægt i Danmark er større blandt mænd 
end kvinder. Lidt over halvdelen af alle 
mænd er overvægtige, mens det er 40% 
af kvinderne. Dog er der ingen signifikante 
kønsforskelle i svær overvægt (Sundheds- 
styrelsen, 2014). 

Vægtfordelingen mellem kønnene hænger 
sammen med kostvanerne hos begge 
køn. 25,8% af kvinderne mens 15,9% af 
mændene har et sundt kostmønster, hvori-
mod 18,6% af mændene og 9,5% af kvin-
derne har et usundt kostmønster. Samtidig 
forsøger mænd i mindre grad end kvinder 
at ændre deres kostvaner mod en sundere 
kost (Sundhedsstyrelsen, 2014). Mænd er 
derimod bedre til at dyrke mere motion end 
kvinder (for motionsidræt er tallene 27,2% 
mod 19,2%) (Sundhedsstyrelsen, 2014).

Mænd har et højere alkoholforbrug end 
kvinder. 10,3% af mændene og 6,8 % af 
kvinderne overskrider højrisikogrænsen for 
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alkoholindtag på henholdsvis 21 og 14 gen-
stande om ugen (Sundhedsstyrelsen, 2014). 

SYGDOMME HOS  
MÆND OG KVINDER 
Mænd har en større forekomst og dødlighed af 
livsstilssygdomme end kvinder har (Madsen, 
2014). Mænd dør primært af kræft, hjerte- 
karsygdomme, KOL og alkoholrelaterede 
sygdomme (Sundhedsstyrelsen, 2010), mens 
kvinder hyppigere er præget af migræne, bev-
ægeapparatssygdomme og autoimmunesyg-
domme, der har en lavere dødelighed.

Indtil 1950’erne havde mænd og kvinder 
samme kræftdødelighed, som kvinder 
stort set har bibeholdt, mens mændenes 
kræftdødelighed er steget. Både mænd og 
kvinder bliver ramt af kræft i mave- og tarm-
kanalen. Der er en lille overvægt af kvinder, 
der bliver ramt af tyktarmskræft, hvorimod 
spiserørskræft er cirka 2-3 gange hyppig-
ere blandt mænd (Kræftens Bekæmpelse, 
2014). Der er derudover sygdomme, der 
næsten kun rammer kvinder. Eksempelvis 

brystkræft med 4.910 nye årlige tilfælde mod 
35 årlige tilfælde blandt mænd (Kræftens 
Bekæmpelse, 2014). 

Hjertesygdomme og andre kredsløbssyg-
domme var tidligere de sygdomme, som 
flest døde af. Dødeligheden af iskæmisk 
hjertesygdom og andre kredsløbssygdomme 
er faldet de seneste år, dog med en ratio 
på 1:1,46 mellem mænd og kvinder. Dette 
betyder, at hver gang der dør 100 kvinder, 
dør der 146 mænd (Madsen, 2014). 

I forhold til Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
(KOL), dør der 126 mænd hver gang der dør 
100 kvinder. Omtrent 250.000 danskere har 
diabetes. Ud af de 250.000 diabetikere er 
mænd overrepræsenteret med 30%. Deru-
dover har mænd dobbelt så stor dødelighed 
af diabetes som kvinder har (Madsen, 2014). 

Som beskrevet i forgående afsnit angiver 
mænd generelt et mere positivt billede af 
deres mentale tilstand, end det er tilfældet 
for kvinder. Til gengæld er det kun halvdelen 
af de mænd, der lider af depression, der er 
i behandling. I stedet for bliver mænd ofte 
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behandlet for misbrugsproblemer og har en 
større selvmordsrate end kvinder (Madsen, 
2014).

Der er en række sygdomme, der er specifik-
ke på mandens og kvindens biologiske køn. 
Forstørret prostata er hyppig forekommende 
blandt mænd, hvor omkring 200.000 mænd 
lider af forstørret prostata. Mandlig infertilitet 
og seksuelle problemer såsom rejsnings- 
problemer er også hyppige forekommende. 
Omkring 25% af alle mænd har ikke optimal 
sædkvalitet og 5-6% af alle mænd lider af 
rejsningsproblemer. Prostatakræft er den 
hyppigste forekommende kræftform hos 
mænd med 4.413 årlige tilfælde og testikel- 
kræft er hyppigst forekommende hos mænd 
i alderen 15 - 35 år (NORDCAN, 2011; Mad-
sen, 2014).
 
MÆND OG SUNDHED  
I ET KØNSPERSPEKTIV
Ved at anskue mænd som køn i sundheds- 
og sygdomsforskningen åbnes der op, for at 
inddrage biologiske, psykologiske, sociale 
og samfundsmæssige forhold, der har betyd-
ning for mænds sundhed (Madsen, 2014). I 
forhold til at forbedre mænds sundhedsvan-
er, kan der være barrierer i den måde mænd 
definerer sig selv i forhold til sundhed og 
sygdom, hvilket dette afsnit vil omhandle.

Den amerikanske læge W. H. Courtnay 
har arbejdet med hvordan konstruktioner 
af maskulinitetsformer og sundhed hænger 
sammen. Courtnay (2000) mener, at mænd 
og kvinder har forskellig sundhedsadfærd 
som følge af de forskellige teorier om femi- 
ninitet og maskulinitet, der kommer fra kul-
turen. Samfundet er præget af kønsstereo-
typer om, hvad der betragtes som maskulint 
og feminint, og i dette felt konstrueres køns-
identitet (Courtenay, 2000). Køn er således 
ikke en statisk størrelse, men bliver konstru-
eret, produceret og reproduceret socialt qua 
vores handlinger. 

Ifølge Robertson, Ludbrook, Reid, & Teijlin-
gen (2008) dyrker mænd sport, da de ser 
deres krop som et objekt, der skal kunne 
præstere optimalt eller fungere på arbejde. 
De ser ikke deres krop som noget, der skal 
beskyttes mod sygdom. 

Den samme mekaniske er på spil, når en 
mand siger, at ”han har ikke været ved læge 
i årevis”, når han ikke vil melde sig syge fra 
arbejde eller han insisterer på lidt søvn, idet 
han dels beskriver en sundhedsadfærd og 
dels placerer han sig i et maskulint rum i for-
hold til kvinder og andre mænd (Courtenay, 
2000). På denne måde bliver maskulinitet lig 
med benægtelse af svaghed eller sårbarhed, 
følelsesmæssig og fysisk kontrol, stærk og 
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robusthed, afvisning af enhver form for hjælp, 
fremvisning af en enorm interesse i sex samt 
fremvisning af aggressiv adfærd og fysisk 
dominans. Dette kaldes hegemonisk maskulin-
itet og er i modsætning til positiv sundhedsad-
færd og positive sundhedsopfattelser. 

Courtenay (2000) mener, at denne masku- 
linitetsform hænger sammen med mænds 
adgang til magt og privilegier. Et eksempel 
er businessmanden, der arbejder utrætteligt, 
benægter sin stress, behov for søvn og sund 
kost, da han forventer at blive belønnet med 
penge, magt og præstige. 

Et forebyggende besøg hos lægen kan, af 
mænd, opleves som spild af tid, et svaghed-
stegn og en ikke gyldig grund til at besøge 
lægen. Hvorimod det er nemmere at retfær-
diggøre et lægebesøg med et synligt prob-
lem. Til trods for at mange mænd øger deres 
sundhedsrisici ved at benægte deres behov 
for sundhed og demonstrere hegemoniske 
maskulinitet, bliver de kompenseret med 
social accept. 

På samme måde er konflikten ofte stor, hvis 
en mand oplever sygdom eller handikap, idet 
en sådan situation kan reducere hans status 
i det maskuline hierarki, ændre magtrelation-
erne til kvinder og sætte hans maskulinitet i 
tvivl (Courtenay, 2000). 

Risikoen for isolation eller eksklusion fra 
fællesskabet kan også være årsag til, at 
mænd holder deres bekymringer for sig selv. 
Ligesom de fleste mænd ikke ønsker at 
betvivle deres maskulinitet ved at bede om 
hjælp og udvise omsorg for eget helbred.  

Ifølge Bonde (2008) og Simonsen (2011) 
bliver brug af sundhedsvæsenet og posi-
tive sundhedsopfattelser konstrueret som 
feminint, og Noone & Stephens (2008) mener, 
at kvinders hyppige brug af sundhedsvæsen-
et kan være med til at opretholde mænds 
maskuline identitet. Courtenay (2000) vur-
derer også, at der konstrueres en særlig  
maskulinitet og femininitet i sundhedsvæsen-
ets struktur, idet ledelsen fortrinsvis består af 
mænd og pleje- og omsorgsarbejdet vare-
tages af kvinder.

Mænd bliver derved konstrueret som et 
mindre omsorgskrævende køn, og mænds 
mulighed for at adskille sig fra kvinder kan 
gøres ved distancering og benægtelse af 
fysisk ubehag, farer og sundhedsbehov.

Simon S. Simonsen har også arbejdet med 
mænd og sundhed, og mener, at mænd ofte 
benytter sig af distancering i forhold til sund-
hed og sygdom. Distanceringen skal forstås 
som de forskellige processer, der foregår for 
at holde sundhed, gener og symptomer på 
sygdom og sygdom på afstand. 
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Distancering opdeles i social, verbal og 
mental, hvor social distancering, er de pro-
cesser eller situationer mænd ikke skaber 
eller indgår i, for at undgå fokus på sundhed, 
sygdom og sygdomssignaler. Eksempelvis 
undgår nogle mænd kontakt med pårørende 
og venner, mens de er syge. Ligesom de 
ikke ønsker at indgå i en situation med fag-
personer i henhold til deres sygdom (Simon-
sen, 2006).

Den verbale distancering, der er den hyp-
pigste, kan vise sig ved, at mænd ikke taler 
om deres sygdom med deres nærmeste 
pårørende eller fagpersoner. De ønsker lige-
ledes ikke at lede samtalen ind på et spor 
om, hvordan de har det (Simonsen, 2006). 

Den mentale distancering ses ved, at mænd 
distancerer sig fra sundhed, sygdom og tegn 
på sygdom ved simpelthen ikke at sætte 
bevidsthedsmæssigt fokus på sundhed, syg-
dom og sygdomssignaler (Simonsen, 2006). 

De tre måder at distancere sig på, hænger 
sammen og kan være svære at skille ad. 
Distancering kan både være negativ og 
positiv. Negativ distancering skal forstås 
som, at der opstår en negativ isolation, idet 
de problemer der eksisterer, ikke bliver løst, 
den nødvendige hjælp og vejledning bliver 
ikke givet og der opstår en mental afvisning 
og blokering af sundhedsmæssige faretru-
ende forhold. Den positive distancering 
skal forstås som, at der opstår en positiv 
autonomi, hvor der er en rationel tilgang til 
sundhedsmæssige faretruende forhold samt 

identiteten og autonomien bevares, idet der 
ikke skabes en identitet som syg (Simonsen, 
2006). 

Den positive distancering kan være en 
hensigtsmæssig måde at affinde sig med 
sin sygdom på. Det kan skabe ro og gør, 
at manden bevarer sin selvstændighed, 
idet sygdommen kun fylder en lille del af 
tilværelsen. Ofte vil det være vigtigt at undgå 
tab af autonomi og selvbestemmelse for 
mænd (Simonsen, 2006).

OPSUMMERING
Mænd lever gennemsnitlig fire år kortere 
end kvinder, men når mænd bliver spurgt om 
deres oplevelse af deres sundhed, svarer 
hovedparten at det er fremragende, vældig 
godt eller godt. 

Til trods for at mænd har større dødelighed 
og sygdomsforekomst end kvinder, har 
mænd en mere risikobetonet sundhedsad-
færd samtidig at de generelt benytter den 
praktiserende læge mindre end kvinder gør. 

Der er omtrent lige mange mænd, der dør af 
prostatakræft som der er kvinder, der dør af 
brystkræft. Alligevel er der generelt et større 
fokus på kvinder, deres sundhed og sygdom 
end på mænd, deres sundhed og sygdom. 
Dette muligvis forklaret ved, at køn og 
dermed mænds adfærd, behov og ressourcer 
traditionelt ikke bliver inddraget i det forebyg-
gende og sundhedsfremmende arbejde. 

Mange mænd håndterer deres sundhed, 
sygdom og symptomer på sygdom  
anderledes end kvinder, og hvad der kan 
opleves som ligegyldighed kan være tegn på 
positiv autonomi. Der er dog mænd, der kan 
reagere på og håndtere sundhed og sygdom 
med negativ isolation.

LIGESTILLINGSVURDERING
Ligestillingsvurdering er en konse-
kvensvurdering af et projekt eller et lov-
forslag m.m. omhandlende køns- og 
ligestillingsmæssige konsekvenser. Kon-
sekvensvurdering handler om at sikre, at 
konsekvenserne af et projekt eller et lovfors-
lag belyses så grundigt som muligt, sådan 
at projektets eller lovforslagets forskellige 
konsekvenser tydeliggøres og inddrages i 
eksempelvis en beslutningsproces (Minis-
teriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold, 2014; Oxford Research 
A/S, 2014). 

Dét ikke at ville snakke om 
sundhed og sygdom er 
verbal distancering. På den 
måde undgår mænd at in-
dgå i sammenhænge, hvor 
der bliver talt eller snakket 
om sundhed og sygdom. 
Ligesom de undgår at sætte 
mental fokus på emnet sund-
hed og sygdom. Den verbale 
og mentale distancering 
kan være en god måde at 
håndtere ens situation på, 
men det kan også være en 
udfordring for sundhedstil-
standen, hvis der ignoreres 
faretruende signaler. 
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En ligestillingsvurdering har til formål at 
forhindre, at nye projekter eller lovforslag 
m.m. er kønsdiskriminerende eller medføre 
utilsigtede skævheder mellem kønnene, da 
virkningerne af et projekt eller et lovforslag 
kan få større betydning for det ene køn, 
idet mænd og kvinder på mange områder 
har forskellige behov, ressourcer og adfærd 
(Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold, 2014; Oxford Research 
A/S, 2014). 

Ligestillingsvurdering kan også bidrage til at 
sikre, at projektet opfylder sit mål, eksempel-
vis kvalitetssikring, effektivisering og lige- 
stilling mellem kvinder og mænd, eftersom 
der er inddraget viden om forskelle mellem 
kønnene i udarbejdelsen af projektet og det 
sikres, at indsatsen rammer præcist i forhold 
til de vilkår, muligheder og adfærd som mål-
gruppen har (Ministeriet for Børn, Ligestil- 
ling, Integration og Sociale Forhold, 2014; 
Oxford Research A/S, 2014). 

Ligestillingsvurdering og sundhed
Som beskrevet i de foregående afsnit er 

der både biologiske, genetiske, sociale og 
livsstilsmæssige forskelle mellem mænd og 
kvinder. 

Ved at anvende ligestillingsvurdering, er der 
mulighed for at imødegå mænds og kvinders 
forskelligheder og den stigende ulighed i 
sundhed i mænds sundhed. Særligt inden-
for sundhedsfremmende, forebyggende og 
rehabiliterende indsatser er der mulighed for 
at arbejde med og forbedre mænds sund-
hedsadfærd. Med en ligestillingsvurdering 
på disse områder, kan det synliggøres, at 
mænd har en anden adfærd, andre behov 
og ressourcer end kvinder, hvorfor ligestil- 
ling skal forstås som kønnenes ret til at blive 
behandlet forskelligt.

På nuværende tidspunkt er der ingen skelen 
mellem mænds og kvinders forskellige sund- 
hedstilstand samt behov, adfærd og res-
sourcer i forhold til at deltage i sundheds- 
tilbud i Svendborg Kommune. I kapitel 4 og 
5 vil der være en vurdering om der i eksister-
ende sundhedstilbud i Svendborg Kommune 
er køns- og ligestillingsmæssige forskelle og 
omfanget heraf. 
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KAPITEL 3
METODE

I dette kapitel vil den metodiske 
tilgang, herunder design, studie- 
sted, deltagere og datagenerering 
blive gennemgået.

DESIGN
Rapportens forskningsspørgsmål vil blive 
besvaret via individuelle interviews, obser-
vationer og dataudtræk fra registrering af 
borgere i henholdsvis Små Skridt til Varigt 
Vægttab og Mit Liv – Tilbage til Hverdagen. 
Ved at anvende både kvalitativ og kvanti-
tativ metode muliggøres supplering af den 
ene type undersøgelse med den anden 
for at opnå en bedre forståelse for mænds 
oplevelse af sundhed og muligheden for at 
arbejde med dette i kommunalt regi (Cottrell 
& McKenzie, 2005: 233; Vallgårda & Koch, 
2007: 61-63).

STUDIESTED
Udgangspunktet for undersøgelsen er 
Svendborg Kommunes to sundhedstilbud 
Mit Liv – Tilbage til Hverdagen og Små 
Skridt til varigt Vægttab, hvorfor stederne 
for observationer afhænger af, hvor sund-
hedstilbuddene bliver afholdt. Små Skridt 
til Varigt Vægttab afholder undervisning på 
Aldersro plejecenter, mens Mit Liv – Tilbage 
til Hverdagen afholder undervisning på 
Ollerup plejecenter. 

Aldersro plejecenter ligger i Svendborg 
by i et lukket kvarter og består af ældre-
boliger, et dagcenter samt et dagtilbud for 
udeboende demente. Små Skridt til Varigt 
Vægttab låner et undervisningslokale og 
træningsfaciliteter på plejecentret.

Ollerup plejecenter er beliggende i Ollerup 
i skønne naturomgivelser, 7 km fra Svend-
borg og ud til en hovedvej. Ollerup ple-
jecenter tilbyder lyse og venlige ældrebol-
iger. Derudover er der træningsfaciliteter 
og en opholdsstue, der fungerer som 

undervisningslokale for Mit Liv – Tilbage til 
Hverdagen.

Oprindelig var ønsket at interviewene skulle 
foregå i interviewpersonernes eget hjem, for 
at skabe trygge rammer, men det fremgik 
hurtigt, at de fleste interviewpersoner fore-
trak at mødes i kendte omgivelser ved enten 
Ollerup plejecenter eller Aldersro plejecenter. 
Ganske få interview foregik i interviewper-
sonernes eget hjem ud fra eget ønske. I et 
enkelt interview deltog ægtefællen. 

DELTAGERNE
I løbet af observationsstudiet blev der ob-
serveret cirka 70 forskellige borgere. Nogle 
over flere gange mens andre kun en enkelt 
gang som følge af deltagelse på holdene i 
kortere perioder. Borgerne var meget for-
skellige og har enten en eller flere kroniske 
sygdomme, BMI over 30 eller BMI over 25 
og en fedmerelateret sygdom. Derudover var 
forskellige fagpersoner tilstede i løbet af ob-
servationerne. En diætist, to ergoterapeuter, 
en sygeplejerske og fire fysioterapeuter. 

Under observationerne blev der skabt kon-
takt til borgere, der havde interesse i at blive 
interviewet. Efterfølgende blev de ringet op 
og et tidspunkt for interviewet blev aftalt. 
Inklusionskriterierne for interviewpersonerne 
var bestemt med henblik på at få et nu-
anceret billede af deltagerne, hvor forskelle 
og ligheder blev tydelige. Således blev der 
rekrutteret seks borgere fra Små Skridt til 
Varigt Vægttab og seks borgere fra Mit Liv – 
Tilbage til Hverdagen. Fordelingen mellem 
de to sundhedstilbud var ligelig fordelt, mens 
der var en kønsmæssig overvægt af mænd i 
interviewene. 

Interviewpersonerne har alle forskellige 
livshistorier, hvilket også kommer til udtryk 
i deres fortællinger om deres liv. For at give 
læseren en bedre forståelse for, hvem inter-
viewpersonerne er, beskrives interviewper-
sonerne kort. 
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 Interview-  Køn Alder Diagnose Deltagelse i Henvisning til Arbejdsmarkeds
 person    sundhedstilbud sundhedstilbud -status

 1 Mand 69 KOL, tinnitus Ja Via kontaktsyge- Pensionist
      plejerske

 2 Mand 77 Diabetes Ja Via kontaktsyge- Pensionist
      plejerske

 3 Kvinde 61 Brystkræft Ja Via egen Hjemmegående
      læge

 4 Kvinde 76 Diabetes Ja Via egen læge Pensionist
    hjertekarsygdom
    leddegigt

 5 Mand 77 Hjertekarsyg- Ja Via kontaktsyge- Pensionist
    dom  plejerske

 6 Mand 79 Diabetes Ja Via kontaktsyge- Pensionist
    tyktarmskræft  plejerske
    hjertekarsygdom

 7 Mand 50 Overvægt Ja Via egen læge Faglært 
       industrioperatør

 8 Mand 69 Kræft, KOL Ja Via sygehus Pensionist

 9 Mand 76 Forhøjet blodtryk, Ja Via egen læge Pensionist
    overvægt

 10 Mand 47 Diabetes, Ja Via egen læge Projektleder
    overvægt

 11 Mand 44 Diabetes, Ja Via egen læge Sygemeldt
    overvægt

 12 Mand 68 Diabetes,  Ja Via egen læge Pensionist
    overvægt

 13 Mand 61 - Nej - Bibliotekar
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Udover deltagere i sundhedstilbuddene 
var ønsket at interviewe borgere, der ikke 
ønsker at deltage i de kommunale sundhed-
stilbud. Der blev forsøgt forskellige strategier 
for at finde interviewpersoner, hvorom alt 
lykkedes det at finde en interviewperson. 
Således er det samlede antal interviewper-
soner 13. I det ene interview hvor ægtefæl-
len deltog, blev mandens udsagn suppleret 
og derfor vil ægtefællens udsagn til tider 
også fremgå i kapitel 4. 

DATAGENERERING
I det følgende afsnit vil der blive klargjort 
for overvejelser og baggrund for datage-
nereringsmetoderne og dernæst en beskriv-
else af, hvorledes datagenereringen er 
forløbet. 

Observationsstudie
Et observationsstudie er en god måde til at 
belyse det, som ikke er åbenlyst. Spørgsmål 
kan give viden, men det underforståede 
bliver ikke fortalt (Vallgårda & Kock, 2007: 
101-102). For at skabe mest mulig viden 
om mænds sundhed, er det underforståede 
blevet afdækket med observationer. 

Observationerne foregik over flere dage. Der 
var på forhånd lavet aftaler med fagpersoner 
om, hvilke dage der passede bedste. Obser-
vationsstudiet omfattede følgende for Mit liv – 
Tilbage til Hverdagen: indledende samtale med 
ny borger, træningsseancer, undervisning i Me-
string samt Madvaner. For Små Skridt til Varigt 
Vægttab var det følgende: individuel samtale 
mellem borger og fagperson, træningsseancer, 
undervisning i Madvaner og overvægt. 
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”Kvinder er nok mere 
åbne end vi mænd er til at 
snakke om sygdom og hel-
bred i det hele taget. Vi er 
nok mere bange for, at vi er 
nogle tøserøve. Det er ikke 
noget vi snakker om”. 

(mand, 60’erne).
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Ved første observation på henholdsvis 
Ollerup plejecenter og Aldersro plejecenter 
blev opmærksomheden rettet mod stedernes 
fysiske rammer og artefakter for at sikre, at 
det blev bevidst registeret inden der gik for 
lang tid og dermed taget for givet. Herefter lå 
fokus primært på interaktioner borgere imel-
lem og mellem borgere og fagpersoner. 

Undervejs i observationerne blev der ned-
skrevet noter, bl.a. for at huske pludselig 
stemningsskift blandt deltagerne og vigtige 
pointer. Ønsket var at observere uden at 
være et forstyrrende element. Personalet 
skulle ikke føle sig overvåget og bedømt, 
men se fordelen i at dele deres viden og 
tanker. Af den grund blev der gjort tanker 
omkring positionering, hvor det i under-
visningssammenhænge var mest passende 
at placere sig bagerst eller i et hjørne i 
lokalet, mens det i træning var en fordel at 
være deltagende for at tydeliggøre en aktiv 
deltagelse sammen med deltagerne. 

Observationerne bidrog til en forståelse af 
borgerne og dermed en forhåndsviden om 
den kontekst som borgerne befandt sig i og 
talte om. Desuden blev viden fra observa-
tionerne anvendt i konstruktionen af inter-
views og som grundlag for de individuelle 
interviews. 

KVALITATIVE INTERVIEW
De kvalitative interview er en god måde til 
at opnå viden om menneskers livssituation, 
meninger, holdninger og oplevelser (Vallgårda 
& Kock, 2007: 61-63), og af den grund bruges 
kvalitative interview som primære metode 
til datagenerering. Ved at arbejde med en 
semistruktureret tilgang i interviewene giver 
det mulighed for, at interviewpersonerne kan 
fortælle frit og der bliver indhentet beskrivel-
ser af interviewpersonens livsverden. Et af 
fokuspunkterne var at opnå en forståelse af 
mænds oplevelse af egen sundhed, hvorved 
interviewformen kan afdække hvordan inter-
viewpersonen oplever dette. 

Interviewene varede mellem en til to timer, 
og interviewenes varighed var interviewp-
ersonerne blevet oplyst om inden start. Før, 
under og efter interviewene var hensigten at 
skabe en afslappet og empatisk stemning, 
hvor interviewpersonerne kunne fortælle om 
deres livsverden. Alle interviewene foregik 
ved et lille bord i et hjørne af lokalerne, for 
at skabe en tryg og rar stemning. Inden 
interviewstart blev interviewpersonerne 
informeret om vilkårene ved interviewet (an-

onymitet, tavshedspligt, lydoptagelse m.v.). 
Af den grund vil interviewpersonerne også 
fremgå anonyme i interviewuddragene. 

Alle interviewene blev optaget på diktafon, 
der lå synligt fremme på bordet. På denne 
måde var interviewpersonerne klar over, at 
diktafonen optog. Interviewguiden lå lige-
ledes fremme, hvorved interviewpersonerne 
havde mulighed for at følge med i og opleve 
åbenhed omkring spørgsmål og noteringer. 

Interviewguiden var, som nævnt, udarbejdet 
med viden fra observationerne og relevant 
teori på området. Forskningsspørgsmålene 
blev anvendt til at kategorisere emnerne  
i interviewguiden. Interviewguiden blev  
gennemlæst og kommenteret inden anvend- 
else, og på den måde blev rækkefølgen på 
spørgsmålene sat ind i en logisk række- 
følge. De første spørgsmål var åbne, for at 
lade interviewpersonen tale frit og give en 
oplevelse af, at interviewet ikke var farligt. I 
slutningen af interviewet blev der stillet mere 
sensitive spørgsmål, når interviewpersonen 
var afslappet og komfortable med situa-
tionen. 

Spørgsmålene blev formuleret sådan at 
interviewpersonen kunne svare frit uden 
at blive ledt til et svar. Derudover var 
spørgsmålene formuleret sådan at de var 
forståelige og med et sprogbrug, der pas-
sede til målgruppen. 

I selve interviewene blev interviewguiden 
ikke fulgt slavisk, da der ofte opstod interes-
sante fortællinger, der kunne forfølges i  
stedet for. Samtidig var der opmærksomhed 
på interviewpersonens kropssprog og kom-
fort ved spørgsmålene. 

DATAUDTRÆK
Kvantitativ metode er i modsætning til 
kvalitativ metode arbejdet med statistikken 
(Cottrell & McKenzie, 2005: 6-7). Ved at 
anvende dataudtræk fra register giver det 
et større og mere generaliserende billede af 
bl.a. mænds og kvinders deltagelse i sund-
hedstilbud.  

I Mit Liv – Tilbage til Hverdagen og Små 
Skridt til Varigt Vægttab bliver borgerne reg-
isteret i henholdsvis KMD Care og Microsoft 
Office Excel. Med registreringerne er det 
muligt at lave udtræk i forhold til alder, køn, 
og diagnoser.
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KAPITEL 4
FØRSTE ANALYSE

OBSERVATIONER
I forhold til at observere sundhedstilbud-
dene har interessen været i at finde ud af, 
hvordan mænd agerer, hvordan de omgås 
hinanden, hvad der bliver snakket om, 
specielle områder, hvor mænd synes det 
er interessant, hvilken stemning der er og 
hvordan fagpersonerne tilgår mændene? 
De væsentligste punkter fra observation-
erne vil blive fremført nedenstående.
 
Fysiske rammer
Gældende for både Aldersro plejecenter og 
Ollerup plejecenter er, at de er indrettet i for-
hold til, at det er ældre mennesker, der både 
bor på og benytter plejecentrenes faciliteter. 
Således er der brede indgangsdøre, guldin-
drammede malerier på væggene, holdende 
rollatorer og kørestole samt atmosfære af 
gamle mennesker. 

På Aldersro plejecenter ligger undervisning-
slokalet på 1. sal, hvilket kræver, at deltag-
erne skal kunne bevæge sig op af trapper 
til 1. sal. Pladsen i undervisningslokalet er 
begrænset, når der er mange overvægtige 
mennesker samlet. 

I modsætning til Ollerup plejecenter ligger in-
dgangen til undervisningslokalet ved Alders-
ro plejecenter særskilt fra hovedindgangen, 
og derfor opleves det ikke som at komme på 
et plejecenter.

På Ollerup plejecenter er det en op-
holdsstue, der bliver anvendt som under-
visningslokale, og på den måde er lokalet 
ikke optimalt indrettet. 

DELTAGERNE 
Mange af deltagere i Små Skridt til Varigt 
Vægttab og Mit Liv - Tilbage til Hverdagen er 
henholdsvis midaldrende og ældre personer. 
Der er få yngre mennesker. På de fleste af 
de observerede hold er der en lille overvægt 
af kvinder. 

Særligt i tilbuddene i Mit Liv – Tilbage til 
Hverdagen er mange af deltagerne meget 
mærket og præget af deres sygdom. Eksem-
pelvis har en borger, med KOL, en pibende 
og lettere anstrengt vejrtrækning til et me-
stringskursus, en borger kommer med egen 
iltflaske til et træningshold for kræftramte 
og en borger er bleg og gullig i huden, da 
vedkommende kommer til undervisning. 
Deltagerne i Små Skridt til Varigt Vægttab 
er i højere grad mærket af deres overvægt. 
Eksempelvis er flere af deltagerne meget 
forpustede, når de kommer op til under-
visningslokalet efter at have gået på trapper 
til 1. sal.

De fleste hold har været i gang over en læn-
gere periode, og derfor kender deltagerne 
hinanden og snakken går lystigt. Observa-
tionerne viser, at mænd og kvinder er hurtige 
til at finde sammen og snakke med personer 
af samme køn som dem selv. Mændene er 
mere højlydte, snakker meget til hinanden 
og henover hovedet på andre. Eksempelvis 
en gruppe mænd, der snakker om, hvilke 
oste, der har den højeste fedtprocent og 
samtidig har den bedste smag. Dette er 
gældende ved start og afslutning af under-
visning, ved pauser og samarbejds- 
øvelser uden fast makker.

For nogle af mændene er det overvæl-
dende at deltage i individuelle samtaler, da 
de ikke er vant til at forholde sig til sig selv 
og snakke om egne følelser, mens kvinder 
meget gerne vil snakke om følelser og ikke 
har problemer med at komme til tårer. En 
anden observeret forskel mellem mænd og 
kvinder er, at mænd er hurtige til at komme 
med løsningsforslag, hvis der er et problem 
for en deltager, hvorimod mange kvinder 
gerne vil have lov til at dvæle ved og snakke 
om problemet. Eksempelvis en yngre kvinde, 
der er meget ked af det og en mand udtryk-
ker, at hun er et smukt menneske, så hun 
har ikke noget at være ked af. 
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Muligheden for at træne sammen med fysi-
oterapeuter i Mit Liv – Tilbage til Hverdagen 
sætter de fleste deltagere stor pris på. Særligt 
mændene synes det er sjovt at konkurrere 
– både mod sig selv og de andre deltagere, 
og de går i gang med træningsredskaber 
og – maskiner mere målrettet end kvinder. 
Kvinder skal i træningsøjemed i højere grad 
instrueres, sættes i gang og følges op af 
fysioterapeuterne. I henhold til Små Skridt til 
Varigt Vægttab kan der også opstå konkur-
rence mellem mændene om, hvem der tabt 
sig mest. Det er ligeledes observeret at 
mændene i højere grad er målrettede om-
kring deres vægttab end kvinder er. Flere af 
de mandlige deltagere har tabt sig mange 
kilo, mens nogle kvinder oplever stilstand eller 
tilbagegang i forhold til et vægttab. 

Der er blevet observeret, at flere af mændene 
kommer i god tid til holdene, da de gerne vil 
snakke med hinanden inden de bl.a. træner. 
Derudover er det vigtigt for mange deltagere, 
at de kan mødes med andre mennesker, der 
er i samme situation som dem. 

Ved mestringskurset i Mit Liv – Tilbage til 
Hverdagen er der mulighed for at deltage 
med ægtefælle. En del af de observerede 
mænd havde deres ægtefælle med. Det er 
svært at fastslå, om det er mandens ægte-
fælle, der gerne vil have, at manden delt-
ager. Det er dog kendt, at kvinder i højere 
grad end mænd har en bedre sundhed, 
interesser sig for sundhed og benytter sund-
hedsvæsenet mere (jf. kapitel 2), og det kan 
derfor ikke udelukkes, at det er ægtefællen, 
der ønsker, at manden deltager. 

Indhold
Indholdet i henholdsvis undervisning, 
træning og individuelle samtaler er meget 
forskelligt, da udgangspunktet og fokusset er 
forskelligt. Dog er relationen mellem borger 
og fagperson vigtig. De observerede fag-
personer er gode til at lytte til og anerkende 

borgernes behov og ressourcer. Eksempel-
vis er der en ældre mand til træning, der er 
glad for at kaste med bold til en af fysioter-
apeuterne, og derfor får han mulighed for at 
kaste med bold til en af fysioterapeuterne. 

På undervisningsholdene kan det være 
sværere for fagpersonen at arbejde med 
hver enkelte deltagers behov og ressourcer, 
da der er et emne som skal gennemgås og 
der er flere deltagere. I træningen er det i 
højere grad muligt, da deltagerne bliver sat 
i gang med deres træning og fysioterapeu-
terne bevæger sig rundt til deltagerne, hvor 
de hjælper med træning og snakker om 
hvordan deltagerne har det. 

Det er observeret at flere af fagpersonerne 
bruger humor og ironi overfor mændene, og 
der er plads til smil og grin, hvilket giver en 
opløftet stemning. Samtidig bruger nogle af 
mændene humoren og ironien som en måde 
at håndtere deres problematik på. En mands 
ironi kan være en måde at distancere sig, 
men det må aldrig blive fortællingen, og der-
for skal fagpersoner tage mænds fortællinger 
alvorligt. Eksempelvis manden der fortæller, 
at han er en velvoksen mand (henvist til hans 
vægt og størrelsen på hans mave). 

Der kan i undervisning komme en snert 
af forelæsning, og for nogle deltagere har 
det ingen betydning, mens andre mister 
koncentrationen og opmærksomheden. 
Underviserne forsøger dog i videst mulig ud-
strækning at involvere deltagerne, men det 
er forskelligt hvor engagerede deltagerne er. 
Eksempelvis en mand, der hele tiden gerne 
ville tage ordet, for at fortælle om sin viden 
om vægttab, mens andre giver udtryk for, 
at de lige skal se det hele an. Det er også 
observeret, at nogle mænd gerne vil deltage 
i skrive- og refleksionsøvelser, hvorimod an-
dre mænd ikke ønsker at notere og forholde 
sig for meget til bl.a. deres og andres syg-
dom. Generelt vil deltagerne gerne snakke 
med deres sidemand eller en makker. 
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INTERVIEW
I det følgende afsnit anskueliggøres de 
vigtigste fund i interviewundersøgelsen, 
hvor udgangspunktet vil være i emnerne 
Livet - sundhed og sygdom, Mænd og 
sundhed og Mænds oplevelse af sund-
hedstilbuddene. Interviewpersonernes 
fortællinger vil give indsigt i mænds 
sundhedstilstand og hvilke behov, ad-
færd og ressourcer mænd har i henhold 
til sundhed. 

De interviewede mænd og kvinder er ge-
nerelt meget forskellige og har forskellige 
livshistorier, der har bragt dem dertil, hvor 
de er i deres liv. Dette har indflydelse på 
og betydning for deres syn og holdninger 
til sundhed og sundhedstilbuddene. Der er 
nogle fællestræk og nogle af disse vil blive 
fremhævet i dette afsnit. Ligesom nogle af 
forskellighederne vil blive trukket frem for at 
nuancere billedet. 

LIVET - SUNDHED OG SYGDOM
Livet med sundhed og sygdom kan have 
mange facetter og problematikker. I dette 
afsnit vil der være fokus på, hvordan og 
hvad interviewpersonerne oplever og tænker 

om sygdom og det sunde liv - både deres 
eget og generelt. 

Det sunde liv
Alle interviewpersonerne har en holdning til, 
hvad sundhed og det sunde liv indebærer. 
Når de bliver spurgt om, hvad de forbinder 
med sundhed, er opfattelserne af sundhed 
præget af den dominerende diskurs fra de 
fire KRAM-faktorer - kost, rygning, alkohol 
og motion. 

”Passe godt på mig selv. Sørge for at jeg 
bliver rørt. Det kniber lidt for tiden, men 
ellers plejer jeg at gå et par små ture hver 
dag med min rollator, for jeg er bange for 
at falde. Så spiser jeg grønsager og kød.” 
(kvinde, 70’erne). ”Det er nok at komme til at 
leve et bedre liv med grønsager og ikke alt 
for fed mad. Jeg kan godt lide kål. Broccoli - 
bønner. Før i tiden hvor jeg kørte lastbil, der 
lavede jeg en [råkostsalat], hvor jeg rev æble 
og gulerod og havde med i en bøtte. [Navn 
på kæreste] og jeg spiser også meget fisk.” 
(mand, 40’erne). 

De fleste interviewpersoner er stoppet med 
at ryge eller har aldrig røget. I forhold til alko-
hol angiver de fleste, at det er forbundet med 
hygge og anvendes i sociale sammenhæng. 
Nogle drikker ganske lidt og andre drikker 20 
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genstande om ugen, men for ingen inter-
viewpersoner er der misbrugsproblemer. 

Sundhed bliver dog også tillagt den betyd-
ning, at man skal være i stand til at udføre 
og klare daglige gøremål og udfordringer. 

”Dét betyder det hele. Vi lever et ganske 
almindeligt liv, både hvor vi tager rundt som 
vi kan. … Vi har en lille hund, og når vejret 
er til det, så går jeg en lille tur med den.” 
(mand, 60’erne). ”Det er ikke rart at blive 
fysisk svækket og ikke kunne, det man kan. 
Det vil pine mig meget, hvis jeg skulle være 
lænket til [en stol] eller hæmmet fysisk og 
ikke kunne færdes frit.” (mand, 40’erne).

Sundhed i forståelse af den fysiske frie 
bevægelse og uafhængighed står central 
for mændene. De har været selvstændige 
og aldrig været afhængige af andre, hvorfor 
den fysiske formåen og funktion er vigtig for 
mange mænd. Der er også interviewperson-
er, der betragter sundhed indenfor det mere 
brede sundhedsbegreb ved at inddrage det 
psykiske aspekt. 

”Jeg synes, at sundhed er psykisk. Psyke 
det er sjæl. Det er det, der gør, at du bliver 
sund.” (kvinde, 60’erne). ”Velvære. Sundhed 
er det hele menneske.” (mand, 70’erne). 

Sundhed kan også betragtes i et bredere 
perspektiv, hvor det også handler om at have 
gode relationer til familien og et arbejde med 
selvbestemmelse og indflydelse.

Interviewpersonernes fortællinger viser, 
at de ikke kun forstår sundhed ud fra en 

biomedicinsk forståelse, når de fortæller om, 
hvad sundhed er for dem. Sundhed bliver 
et begreb, hvor mange forskellige aspekter 
smelter sammen til at forme den enkeltes 
sundhed. 

”Jeg elsker kager og chokolade, men 
begrænser det mest muligt. Jeg kan godt 
have noget chokolade til at stå i skabet og 
så en gang imellem så skal jeg have et par 
stykker, og så lader jeg det stå igen.” (mand, 
60’erne).

For nogle af interviewpersonerne er sund-
hed KRAM-faktorerne, mens andre anskuer 
sundhed ud fra et bredere begreb, hvor 
livskvalitet også er inkluderet. Således bliver 
forståelse af sundhed og det sunde liv til en 
individuel unik forståelse. For nogle mænd 
er det ikke et problem med det brede sund-
hedsperspektiv, mens andre mænd helst vil 
holde forståelsen af sundhed til KRAM-fak-
torerne, for at undgå at sundhed vedrører 
alle aspekter af livet. 

Motivation til at leve det sunde liv
Flere af mændene nævner, at det sunde liv 
ikke nødvendigvis er det gode liv, og deres 
forståelse af det sunde liv afhænger i høj grad 
af, hvilke andre faktorer der influerer på og 
som deres liv består af.

”Nu har jeg har en ven, der har haft et godt - 
et forfærdelig sundt liv - sådan rent materielt. 
Sport og sådan noget, Han har haft fire blod-
propper. Det er da ikke værd at rende efter.” 
(mand, 70’erne). ”Min svoger – min søsters 
mand - har lige haft det [blodprop i knæet] og 
han lever sundt - løber 14 kilometer hver dag 
og de spiser sundt, og så har jeg tænkt: ”Hvor-
for fanden skal man spise sundt, hvis man får 
blodpropper?” Han har også sukkersyge, så 
det - det rammer mest – altså det er dem vi 
kender, der lever mest sundt, der bliver syge. 
Det er det! Også én, jeg har kendt i mange år, 
han løb hver dag og kørte lastbil. Nu har han 
kræft. Det synes jeg er noget – han har også 
levet sundt altid.” (mand, 40’erne). 

Foreningen mellem den sundhedsfremmende 
tankegang og den hverdagsorienterede viden 
kan være svær. Hverdagens praksisser og 
valg er knyttet til praktisk viden og erfaringer i 
forhold til kroppen, sociale relationer og moral, 
mens den sundhedsfremmende tankegang 
er rationel. Der kan således opstå en ambiv-
alens, når mændene oplever, at deres viden 
om sundhed kollider med deres livssituation 
og at  de ikke har kontrol  med deres eget liv. 
Således kan de komme til at fremstå som util-
strækkelige ( Mik-Meyer & Villadsen, 2007).  

”Sundhed er et positivt 
livssyn og være glad hver 
dag. Det sætter jeg meget 
højt. Sundhed er også have 
et godt familieliv. Ingen pro- 
blemer med børnene. Alt 
det der smitter simpelthen af 
på helbredet synes jeg, og 
et godt arbejde. Den gang 
jeg arbejdede, der havde 
jeg også et godt arbejde. 
Og synes selv, at jeg havde 
magt over det.” 

(mand, 70’erne).
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Samtidig kan fagpersoners sundhedsbudska-
ber være medvirkende til dårlig samvittighed 
og selvbebrejdelse, da interviewpersonerne 
kan have svært ved at handle på sund fornuft 
og træffe de valg, som de godt ved, at de 
burde træffe. En mulig forklaring kan være, at 
de citerede mænd ikke kan se meningen med 
det sunde liv. Altså opleves det sunde liv ikke 
som en glæde, men som en byrde, og viden 
om det sunde liv opfattes som uanvendelig. 

”Jeg ved da godt, at grønsager er sundere 
end flæskesteg.” (mand, 70’erne). ”Jeg gider 
ikke dyrke motion. Eller det er motivationen 
det kniber med. I princippet kunne jeg godt 
cykle på arbejde, men ej - det er bare det der 
med en travl hverdag og komme sent hjem.” 
(mand, 40’erne). Dét, der med at komme ud 
at løbe - det har han [lægen] sagt så mange 
gange, men motivationen er der ikke, så 
kommer man heller ikke længere.” (mand, 
50’erne). 

For at koble viden om sundhed med hver- 
dagslivet skal der være en stærk motivation. 
Ligesom mening og kontrol over eget liv kan 
gøre det nemmere at omsætte ny viden til 
praksis og eksempelvis ændre på livsstilen 
(Kamper-Jørgensen & Almind, 2007). 

”Det er nok, at man kan se resultater. Også 
det der med, at jeg er kommet i gang med 
at træne.” (mand, 40’erne). ”Jeg kan da 
godt se, at jeg er for kraftig. Men nu er jeg 
her [navn på et sundhedstilbud], og jeg har 
opnået gode resultater. Meget mere end 
jeg havde troet. Det er sgu godt.” (mand, 
70’erne).

At få en sygdom 
For alle interviewpersoner er det vigtigt at 
fortælle om deres sygdom. Diagnosticerin-
gen ligger for de fleste af interviewperson-
erne langt tilbage i tiden. Alligevel fortælles 
der gerne om tiden op til diagnosticeringen 
og om selve forløbet. For mange er det en 
skelsættende begivenhed. Eksempelvis 
fortæller en mand i 60’erne, at ”KOL, diabe-
tes og hjertekarsygdomme er nogle djævel-
ske sygdomme” og det tog ham ”fem år at 
forstå, at jeg var blevet syg.”

For andre har der været tale om en grad-
vis tilvænning til trods for sygdommens 
tilstedeværelse i hverdagslivet. Ganske få 
interviewpersoner har ikke en sygdom eller 
har ikke fået stillet en diagnose. 

Dét at få stillet en diagnose har betydet, at 
interviewpersonerne har måttet revurdere 
deres liv og hverdagsliv. De fleste af inter-
viewpersonerne har haft et mindre eller 
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“Lige da jeg havde fået kon-
stateret, at jeg havde diabe-
tes, der blev jeg fuldstændig 
græsk katolsk og der kørte 
det helt over i - ja, der blev 
jeg fanatiker omkring kost. 
Så blev det hverdag igen, 
og det blev kedeligt.
Det var rodfrugter og det 
magre kylling - det bliver 
også trivielt.” 

(mand, 40’erne).

større tab af identitet, hvor de har måttet 
vænne sig til livet med sygdom, og der er 
stor forskel på, hvordan de vælger at leve 
med og håndtere deres sygdom.

At leve med og håndtere sygdom
De af interviewpersonerne, der har eller har 
haft kræft fortæller, at deres kræftsygdom 
har påvirket dem både fysisk og psykisk. 
”Angsten er dét, der fylder mest. Sådan er 
det, for det handler om at være bange for, at 
dét [kræft] kommer tilbage.” (mand, 70’erne). 
Med andre ord er en kræft en sygdom, der 
kan påvirke alle aspekter af livet. 

Hvorimod flere af interviewpersonerne giver 
udtryk for, at kroniske sygdomme såsom 
KOL, hjertekarsygdomme og diabetes er 
sygdomme, der har stor indflydelse på livet, 
men som kan tackles og der leves med 
sygdommene. 

”Kræft er en rigtig grim sygdom. Diabetes - 
nu har jeg en kone, der har en rimelig kraftig 
diabetes med insulin 3-4 gange om dagen. 
Det er frygteligt, men det kan tackles.” 
(mand, 70’erne).

Blandt interviewpersonerne er der forskellige 
syn på, hvad der er sygdomme og hvornår 
man er syg. Eksempelvis fortæller en mand i 
70’erne, at forhøjet blodtryk og kolesterol er 
sygdomme, hvilket en anden mand, lige-
ledes i 70’erne, ikke mener.

”Nej sygdomme har jeg ikke. Jeg har jo 
forhøjet blodtryk, men det er jo ingen syg-
dom og jeg har – så får jeg piller for koles-
terol. Men der er to slags kolesterol - jeg ved 
ikke om du ved det? Så har jeg haft lidt med 
hjertet, fordi det var ikke lige 100 procent i 
takt, men det har de fået det til. Så får jeg 
nogle piller for det. Blodfortyndende. Det 
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pumpede ikke helt ud i det ene hjertekam-
mer. Det er det, der giver blod – eller blod-
propper heroppe i hjernen [peger på sit 
hoved], hvis man ikke får gjort noget ved 
det.” (mand, 70’erne). ”Sukkersygen den har 
jeg, men den lever jeg med i hverdagen. … 
Og jeg tænker mig egentlig ikke som syg.” 
(mand, 40’erne). 

Sygdomme, der har en mere forbigående 
karakter, såsom et brækket ben, leder ikke til 
nogen særlig transformation af individet til en 
patient, hvorimod ved kroniske sygdomme, 
der ofte har en permanent karakter, bliver 
individets sygdom ofte koblet sammen med 
personligheden (Frank, 1997). Sammen- 
koblingen mellem personlighed og sygdom 
betyder, at individet bliver patientliggjort. 
Hvis individet har en sygdom, indikerer det, 
at individet har noget og er noget ud over sin 
’sygdom’. Hvis man ’er’ diabetiker, kan det 
være svært at få øje på det hele menneske 
(Frank, 1997).  

For flere af interviewpersonerne giver det 
ikke mening for dem at betegne sig selv som 
eksempelvis diabetiker, idet de ikke opfatter 
sig selv som syge. Pointen er, at interviewp-
ersonerne ikke ønsker at blive identificeret 
med deres sygdom eller være deres syg-
dom. De ønsker at blive opfattet som men-
nesker på lige fod med alle andre.

Blandt interviewpersonerne er der forskel-
lige fortællinger om deres strategier for at 
håndtere og leve med deres sygdomme. 
Flere patienter udtrykker desuden, at dét 
ikke at fokusere på sygdom er en strategi til 
at holde sig rask. Ligesom flere af mændene 
lægger stolthed i deres helbred, og de har 
ikke lyst til at udstille deres elendighed, 
hvorimod de har fokus på muligheder og 
funktionsevne. Således fortæller en mand i 
60’erne, at han er et omvandrende landkort 
og børnene ofte ringer hjem for at få hjælp til 
at finde vej rundt i Danmark.

”Det bedste tidspunkt på dagen er efter 
middagsmaden og sidde en halv time i 
min lænestol. Bare sidde og lade tankerne 
flyve, og lade op til resten af dagen.” (mand, 
60’erne). 

Flere af mændene er positive samt ser mu- 
ligheder og fremad. Dét at være ”ligeglad” og 
koncentrere sig om det gode hverdagsliv og 
det, der gør en glad, er vigtige kompetencer 
at have. Der er dog enkelte, der udtrykker, 
at livet med sygdom kan være vanskeligt - 
også for de nærmeste.  

Sociale relationers betydning
Interviewene viser, at identiteten og selv-
forståelsen bliver påvirket, når der skal leves 
med en sygdom. I den forbindelse spiller de 
sociale relationer en central rolle. Mange af 
interviewpersonerne fortæller om, hvor stor 
betydning deres nærmeste og andre rela-
tioner har for dem - hvordan de har det med 
deres ægtefælle, deres børn, deres venner 
og bekendte og den øvrige omverden. 

”Det ene barn vil ikke respektere, at jeg har 
været syg, men det har de fundet ud af nu.” 
(mand, 60’erne).

Mødet med manglende forståelse kan være 
svært, og følelser med afmagt og fortviv-
lelse kan ramme den enkelte hårdt. Der er 
dog også positive fortællinger om sociale 
relationers betydning. Især relationen til 
ægtefæller spiller en stor rolle. I flere af 
interviewene fremgår det, at de mænd, der 
lever i et parforhold, henter meget af deres 
inspiration til deres forståelse af sundhed 
hjemmefra, da det som oftest er konen, der 
går op i dette. 

”Min hustru - ja – det er hende, der laver 
maden, så hun er nøglen for succesen, hvis 
jeg kan holde mig indenfor de normer, som jeg 
selv har stillet op.” (mand, 70’erne). ”Sundhed 
for mig er, at min kone læste, at jeg kun må 
få 100 gram kartofler, 200 gram salat og 100 
gram kød. Intet smør.” (mand, 60’erne).

Samtidig fremgår det, at konen ofte er 
drivkraften i forhold til at få sendt manden til 
læge. Mændenes ægtefælle har således stor 
betydning for, hvordan deres sundhedstil-
stand er. 

“Der er nogle gange, hvor 
jeg bare må sidde i en stol 
og ikke foretage mig noget. 
Det svier lidt – også for min 
kone. Det er hårdt.”

(mand, 60’erne).

“Jeg er ikke altid opmærk-
som på, at jeg skal gå til 
læge, men det er min kone, 
og derfor er vi to om dét [at 
komme til læge].“

(mand, 70’erne).
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Mange af interviewpersonerne har voksne 
børn, og flere gør sig overvejelser over, 
hvordan de skal håndtere situationen i for-
hold til deres børn. Det er overvejelser om, 
hvordan børn kan beskyttes og ikke blive på-
virket af situationen. For andre er det væsent-
ligt, at de kan snakke med deres børn om 
situationen, for derigennem kan der opnås 
forståelse fra børns side om situationen. 

”Min dreng snakker jeg ikke med sådan no-
get om. Det kan godt være, at man beskytter 
ved at lade være.” (mand, 70’erne). ”Jeg 
har en datter, der ringer hver dag, inden hun 
kører på arbejde, for at høre hvordan jeg har 
det. De andre [børn] ringer 3-4 gange om 
ugen. Mine børnebørn besøger mig også. 
Så på den måde mangler jeg ikke noget.” 
(kvinde, 70’erne). ”Det er mest mine søn-
ner jeg snakker om det [sygdom] med. … 
Jeg har sagt, at jeg er arvelig belastet med 
blodprop, så jeg har sagt til dem, at de skal 
sørge for at blive testet.” (mand, 70’erne).

Flere af mændene er pensionerede, men 
bevidstheden om arbejdslivet fylder stadig 
meget. Ligesom venner og netværk er vigtige. 
Der er dog forskel på, hvor meget vennekred-
sen bliver involveret i livet med sygdom. 

”Vi har utrolig mange venner. Vi har været 
i et lærermiljø og jeg har været formand for 
tennisklubben. Jeg har mange venner, men 
jeg er nok – det er noget jeg har læst, at 
mænd ikke betror sig i samme grad – det 
kan godt være, at mænd kan komme af 
med nogle spændinger, hvis de er bedre til 
at snakke om det.” (mand, 70’erne). ”Jeg 
har mange venner, men jeg vil ikke snakke 
sygdom med dem, fordi jeg gider ikke 
komme hos folk, når de skal snakke syg-
dom. Jeg hader det.” (kvinde, 70’erne). ”Det 
er et lukket land - også til omgangskredsen. 
Der er nok nogle områder, hvor man er lidt 
knudemænd på.” (mand, 60’erne).

Nogle af interviewpersonerne ønsker ikke at 
involvere de nærmeste relationer i deres si- 
tuation. En mulig forklaring kan være, at ved 
at involvere nærmeste relationer i sundhed 
og sygdom, bliver der skabt en bevidsthed 
både hos individet og de pårørende om, at 

individet har en sygdom, og det kan være 
svært at acceptere og håndtere. 

Opsummering
Sundhed for mændene er meget knyttet op 
af KRAM-faktorerne, selvom der også er 
flere der påpeger det psykiske aspekt med 
bl.a. at have et godt arbejds- og familieliv. 
Der er også fortællinger om, at et fanatisk liv 
ikke er godt, sundt og værd at stræbe efter.

Det kan være svært at omsætte viden om 
sundhed til hverdagslivet. Der kan derfor op-
stå en ambivalens, når interviewpersonerne 
ved, hvad der er sundt, men det er svært at 
efterleve. Budskaberne fra fagpersoner kan 
derfor være uanvendelige. Er meningsfuld-
hed og motivation til stede, kan det være 
nemmere og mere meningsfyldt at ændre 
livsstil og leve et sunde liv. 

At leve med en eller flere kroniske sygdomme 
med tilhørende ændrede livsbetingelser, 
kan være en stor udfordring. Det er således 
væsentligt, at interviewpersonerne har strat-
egier for at leve med deres sygdom, for at 
sygdommen ikke bliver altdominerende. 

De sociale relationer har meget stor betyd-
ning for mændenes sundhedstilstand. Det er 
primært ægtefællen, der interesser sig for og 
varetager omsorg for mandens sundhed. For 
mange mænd er det således ægtefælle, der 
får sendt manden af sted til læge. 

MÆND OG SUNDHED 
Mænds syn på sig selv og egen sundhed
I det første afsnit blev der fokuseret på 
sundhed og livet med sygdom. I de følgen-
de afsnit vil dette fokus blive sat i relation til 
kønsperspektivet, og i særlig grad, hvordan 
mænd reagerer på og håndterer egen sund-
hed og sygdom. 

”Jeg har aldrig været den barske fyr, hvor 
det ikke gør ondt på mig. Lidt mere følsom 
– jeg ved ikke, om det er det rigtige ord? 
Jeg er ikke sådan den dér [laver lyde og 
spænder i armene, for at demonstrere en 
stærk mand].” (mand, 70’erne).

Der er stor forskel på, hvordan mændene 
ser på sig selv og hvilke fortællinger de har 
om deres sundhedsperspektiv. Som Court-
ney et al. (2000) påpeger, kan det handle om 
at demonstrere maskulinitet. For den citere-
de mand har det ikke i samme grad handlet 
om demonstration af hegemonisk maskulin-
itet som det har for andre mænd. 

”Det med min hjertefejl, det vidste jeg allere-
de da jeg var 30 år. Det var en amerikansk 

“Hvis hun opdager det, så 
kommer jeg af sted. Jeg tror 
nok, at det er min kone, der 
jager mig af sted.”

(mand, 60’erne).
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læge, der sagde, at jeg skulle i land, hvor jeg 
sagde: ”Jamen skibet skal sejle i nat, så det 
kan jeg ikke”.” (mand, 70’erne). ”Jeg var vant 
til at klare mig selv. Der var ingen, der skulle 
kommandere med mig. Da jeg var på arbe-
jde, der var jeg vant til, at jeg fik den besked 
om morgen, og så klarede jeg mig resten af 
dagen.” (mand, 60’erne).

Nogle af mændene har ikke været vant til 
at være opmærksom på egen sundhed, og 
nogle har også haft en tendens til at til-
sidesætte egne sundhedsbehov. Samtidig at 
der kan være et ønske om autonomi, kontrol 
og selvbestemmelse. 

”Hvis der er nogle, der har kage med på 
arbejde, så spiser jeg et stykke kage. Jeg 
kører ikke fanatisk, så derfor tror jeg ikke, at 
der er nogle, der tænker over, at jeg har dia-
betes. Jeg kommer ikke med min egen kost 
til selskaberne.” (mand, 40’erne). ”Havde 
jeg været 40 [år], så var jeg stoppet [med 
at ryge], men nu er jeg sgu snart 70 [år]. Så 
kan det være lige meget.” (mand, 60’erne). 
”Astmaen, den har jeg jo haft i så mange 
år, at jeg kun tænker på den, når det bliver 
slemt.” (mand, 60’erne).

Til trods for at mændene enten er diagnos-
ticeret med en eller flere kroniske sygdomme 
føler og anser de ikke sig selv som syg. Der 
er dog et paradoks omkring mænd og deres 
reaktioner og håndtering af sygdom.

Som beskrevet tidligere leder sygdomme, 
der har en mere forbigående karakter, ikke 
til en særlig kategorisering af individet. 
Ligesom sygdomme af forbigående karak-
ter ofte er synlige, hvorved mænd muligvis 
bedre kan være med sygdom i forhold til 
deres maskulinitet og ønske og behov 
for kontrol, autonomi og selvstændighed. 
Hvorimod kroniske sygdomme er omfattende 
og omsiggribende i hverdagslivet, hvilket i 
højere grad kan påvirke maskuline værdier. 

Dertil kommer, at mænd generelt ikke 
ønsker at blive personliggjort med deres 

sygdom og at sygdom bliver altdominerende 
i deres liv, hvilket ofte kan ske med kroniske 
sygdomme. Processen med ikke at blive 
personliggjort med sygdom er, hvad Simon 
S. Simonsen betegner som distancering - en 
proces, som mænd ikke skaber eller indgår 
i, for at undgå fokus på sundhed, sygdom og 
sygdomssignaler. Blandt mændene kommer 
distancering både til udtryk som social og 
mental distancering, som ovenstående ci-
tater viser, og som verbal distancering, som 
nedenstående citater viser. 

”Jeg tror, at kvinder er mere - de åbner sig 
mere. Mænd de er mere – de holder lige en 
facade. Mænd har nok det der, at de skal 
være de stærke: ”Vi skal ikke lade os mærke 
med noget.” Nu de mænd, der var der [navn 
på sundhedstilbud], de var i hver fald lige så 
gamle som mig, og nogle af dem kunne jeg 
høre, at de havde svært ved at acceptere, 
hvordan de havde det.” (kvinde, 70’erne). 
”Det er vi ikke så gode til at komme ud med. 
Vi er nok ikke så åbne som I andre er, og når 
det så endeligt går galt, så går det galt. Vi 
mener nok, at det ikke er noget. Ellers skal 
det være slemt.” (mand, 60’erne).

Sammenholdt med at der kan opstå et tab 
af identitet i forbindelse med sygdom, kan 
det blive endnu mere afgørende for mænd at 
demonstrere maskulinitet, være uafhængige 
og stærke samt forholde sig nøgternt og 
rationelt til forhold vedrørende deres hverd-
agsliv og sygdom. 

Taler mænd om sundhed og sygdom?
Flere af mændene giver udtryk for, at de ikke 
snakker om sygdom, for som en mand siger: 
”Det får man det dårligt af.” (mand, 60’erne). 
De fleste af interviewpersonerne nævner 
også hypokonderen som eksempel på en 

”Mænd er pivede. De skal 
have meget mere omsorg. 
Man skal bekymre sig meget 
mere om dem end kvinder. 
De [kvinderne] kan meget 
bedre overskue det.”

(mand, 70’erne).

”For mange år siden fik jeg 
at vide, at når en mand har 
influenza, så er det virkelig
slemt. Så er vi virkelige 
[døden nær], men når en 
kvinde får det, så er det 
ingenting. Og det har jeg 
tænkt på lige siden min kone 
sagde det. Det er rigtigt. Jeg 
havde så ondt af mig selv.”

(mand, 60’erne).
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person, der har en overreageret fokusering 
på sygdom. Den overreagerede fokusering 
vil de ikke forbindes med.

Dét ikke at ville snakke om sundhed og 
sygdom er verbal distancering. På den måde 
undgår mænd at indgå i sammenhænge, 
hvor der bliver talt eller snakket om sundhed 
og sygdom. Ligesom de undgår at sætte 
mental fokus på emnet sundhed og sygdom. 
Den verbale og mentale distancering kan 
være en god måde at håndtere ens situation 
på, men det kan også være en udfordring 
for sundhedstilstanden, hvis der ignoreres 
faretruende signaler. Dertil kommer, at 
mange af mændene er præget af kultur-
elle og sociale normer om, hvad man kan 
fortælle og tale med andre mennesker om.

”Jeg er ikke den bedste til at snakke om 
følelser. Min mor var en kold fidus. Hun 
synes det var lidt noget pjat, og det præger 
vel ens opvækst.” (mand, 70’erne). ”Jeg har 
aldrig været den her, der bare kunne snakke. 
Jeg har altid været lidt bange, hvis det var, 
at der var en eller anden mærkelig ting, så 
har jeg altid været bange for at snakke om 
det, så har jeg lukket det inde i mig selv. Det 
er ligesom man har lukket sig inde i en skal.” 
(mand, 60’erne). ”Sygdom, det snakker vi 
selvfølgelig om i vores hjem. Men ellers så 
er det ikke noget vi går og snakker om, fordi 
det interesser ikke andre.” (mand, 70’erne). 
”Kvinder er nok mere åbne end vi mænd er 
til at snakke om sygdom og helbred i det 
hele taget. Vi er nok mere bange for, at vi er 
nogle tøserøve. Det er ikke noget vi snakker 
om. Det er ligesom nogle siger, at mænd 
ikke græder, og det er noget vrøvl, for vi kan 
ligeså godt græde som alle andre.” (mand, 
60’erne). 

Nogle af mændene har dog opdaget, at det 

kan være givende for dem at åbne op og 
fortælle mere om deres sundhed og sygdom. 
De har muligvis erkendt, at deres maskulin-
itet ikke bliver truet eller også har de ac-
cepteret det, for at kunne være i livet med 
sygdom. 

”Dét mener jeg er helbredelsen, at man 
snakker med sine omgivelser. Når vi er 
dernede [til træning] tirsdag og torsdag, så 
taler vi lidt om diabetes, for vi er alle sam-
men diabetespatienter.” (mand, 70’erne). 
”Hvis der er nogle, der vil høre om min 
sygdom, så får de lov til det. Det mener jeg 
er vigtigt. Jeg har i tidernes morgen talt med 
en psykolog. Det var ikke en succes. Den 
bedste jeg har talt med om det, det er [navn 
på underviser]. Hun er formidabel til sit felt.” 
(mand, 70’erne). 

Opmærksomme med  
tiden og besøg hos lægen
Til trods for at flere af interviewpersonerne 
ser sygdom som et svaghedstegn, ikke 
ser sig selv som syg og distancerer sig via 
sociale, verbale og mentale processer, er de 
blevet mere opmærksomme på symptomer i 
løbet af deres liv. 

”Jeg er nok blevet bedre. Hvis du havde 
spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg nok 
ikke reageret på de signaler fra kroppen. Det 
ville ikke fylde, men i og med at jeg har fået 
sukkersygen, så holder jeg lidt mere øje.” 
(mand, 40’erne). ”Jeg vil så sige, at vi er jo 
derhenne, hvor vi skal begynde at tænke 
os om. Det er jo typisk nok, at ved de 40 og 
50 [år], der tænker man: ”Hold nu kæft – du 
lever sgu ikke for evigt! Du skal tænke dig 
om! Hvor dum kan man være?” Det er der 
jo mange, der finder ud af der – også mig!” 
(mand, 50’erne).

Forekomsten af sygdomme og stigende 
alder kan være med til at ændre mændenes 
livssyn og holdning til sundhed. 

”Så er man klar over, at der vil ske nogle ting 
med ens krop, som man bliver ældre. Det 
er lidt ligesom at køre en bil til vedligehold. 
Jeg har i mange år ikke selv gjort noget 
for at vedligeholde den [kroppen].” (mand, 
40’erne).

Flere af mændene fortæller, at de ikke har 
besøgt deres læge særligt ofte, men med 
forekomsten af sygdomme er de blevet 
bedre til at frekventere egen læge. Ligesom 
de mænd, der har en hustru, også kommer 
af sted. 

”Jeg har ikke rendt meget til læge. Jeg har 

”Dét [sygdom] tiede man 
stille med. Der er jo altid 
nogle brodne kar imellem, 
der altid gerne vil snakke om 
dét [sygdom]. ”Jeg er meget 
syg”, og så bliver denne per-
son endnu mere syg. Dem 
kender man da, men jeg
har altså aldrig gjort det. Det 
har ikke været mit.”.

(mand, 60’erne).
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heller ikke været ret meget syg.” (mand, 
40’erne). ”Der er jeg præget af pressen, der 
skriver, at mænd ikke er gode til at søge 
læge. Det har jeg altid været god til.” (mand, 
70’erne). ”Det der med at gå til læge skal 
man bare gøre, hvis man føler, at der er et 
eller andet.” (mand, 70’erne).

Der er dog en ambivalens, for der er ikke 
grund til at besøge lægen med mindre der 
virkelig er grund til det. Et forebyggende 
besøg kan opleves som spild af tid eller som 
et svaghedstegn. Med andre ord kan dét at 
komme hos lægen være med til at undermi-
nere mænds maskulinitet, og derfor er der 
vigtigt for mænd at understrege, at det så 
også er virkelig slemt, når de kommer der. 

”Så skal jeg have det skidt eller have meget 
ondt … hvis jeg ellers skal komme til læge.” 
(mand, 70’erne). ”Mange mænd kommer 
helst ikke [til lægen] før det er allerhøjst nød-
vendigt. De skal skubbes derned [til lægen]”. 
Interviewer: ”Hvordan tror du det kan være?” 
”Det må ligge i deres opdragelse. Jeg ved 
det sgu ikke. Altså, det er ikke logisk.” 
(mand, 50’erne).

Opsummering
Mændenes syn på sig selv og deres sundhed 
er meget forskellige. Nogle mænd har aldrig 
haft behov for at demonstrere deres maskulin-
itet, mens andre mænd har haft stor behov 
for det, og til stadighed har stort behov for 
det. Dette kommer bl.a. til udtryk i mændenes 
udtalelser omkring, hvordan de har ageret og 
agerer i bestemte situationer. 

Til trods for at mændene er diagnosticeret 
med en eller flere sygdomme og/ eller har 
følgevirkninger af overvægt oplever de ikke sig 
syge, og det er væsentligt for dem, at sygdom 
ikke kommer til at fylde hele tilværelsen. Når 
mænd bliver konfronteret med sygdom, læg-
ger mange mænd vægt på at være handle-
kraftige og forholder sig nøgternt og rationelt til 
mange forhold i forbindelse med sygdommen. 
Hvorimod det kan blive set som et svaghed-
stegn at udstille sin svaghed og det truer deres 
maskulinitet. Man kan sige, at mænd har en 
handlingsorienteret indstilling og tænkning.

Flere af interviewpersonerne fortæller, at 
mænd ikke i så høj grad som kvinder åbner 
sig op og forholder sig til deres sundhed og 
hvordan de har det. Fastholdelse af et liv og 
en identitet uden sygdom er vigtigt.

De fleste af mændene fortæller, at de ald-
rig har gået meget til læge, hvilket hænger 
sammen med deres fortællinger om, at de 

”Så er man klar over, at 
der vil ske nogle ting med 
ens krop, som man bliver 
ældre. Det er lidt ligesom at 
køre en bil til vedligehold.
Jeg har i mange år ikke 
selv gjort noget for at ved-
ligeholde den [kroppen].”

(mand, 40’erne). 
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ikke ønsker at åbne sig op og tale om deres 
sundhed og sygdom, da det kan opfattes 
som et svaghedstegn. På den anden side er 
der flere af mændene der med en stigende 
alder begynder at komme regelmæssigt hos 
egen læge – ofte som følge af at de er blevet 
diagnosticeret med en sygdom og har behov 
for at få den kontrolleret. I disse situationer har 
mændene ofte været i en situation, hvor de 
har måttet redefinere deres værdier om deres 
maskulinitet.
 
MÆNDS OPLEVELSE AF  
SUNDHEDSTILBUD TILFREDSHED 
OG PERSPEKTIVER DERPÅ
Nogle af interviewpersonerne fortæller, at de 
har været meget glade for at deltage i sund-
hedstilbuddene, og at det har beriget deres liv. 

Nogle oplever glæde og ro over at tale om 

og dele tanker, oplevelser og overvejelser i 
forbindelse med deres sygdom og hverdag. 
Selvom det for nogle er nyt og kan være 
grænseoverskridende. 

”Dét der mesteringskursus, der var nogle 
med diabetes, hjertesygdomme og lung-
esygdomme, og det var godt. Jeg synes, at 
jeg fik meget ud af det. Hun [underviseren] 
var god til at lytte og hun kom hele vejen 
rundt om os. Mange af tingene vidste jeg 
godt, men det var godt at høre og det var 
godt at høre om andre, sådan at jeg ikke er 
den eneste der går og har det på den måde.” 
(kvinde,70’erne). ”Vi lærte at sidde og med-
itere lidt. Så slapper man bare af. Sådan 
skal det også være ind imellem - at kroppen 
kobler fuldstændig af. Det er ikke en dårlig 
ting at lære det.” (mand, 60’erne).

Flere af interviewpersonerne udtrykker en 
generel tilfredshed, hvor undervisernes 
faglige dygtighed pointeres. Der er dog også 
nogle, der er skeptiske og andre igen, der 
ikke har haft særligt stort udbytte af at del-
tage i sundhedstilbuddene. 

”Mange af de ting, der blev talt om, da jeg 
var der, var ting som jeg havde været med 
til på lederkurser: ”Hvordan du skal mande 
dig selv op.” Det blev sådan lidt kedeligt.” 
(mand, 40’erne). 

”Jeg har fået det ud af  
mestringskurset er, at jeg er 
blevet mere frigjort. Jeg har 
fået mere fred for angsten.”

(mand, 70’erne). 



30

Deltagerne på sundhedstilbuddene har 
forskellige adfærd, behov og ressourcer, og 
selvom der bestræbes på at imødekomme 
deltagerne, kan det være en udfordring 
at tilgodese alle. Det er dog vigtigt, at der 
bliver taget højde for mænds behov, for hvis 
mændenes behov ikke bliver imødekommet, 
vil mændene ikke benytte sig af tilbuddene, 
da det ikke appellerer til dem.

”Det [mestringskursus] var ikke lige mig. Det 
sociale var fint, men jeg var den eneste der 
kom og ikke kunne få luft.” (mand, 70’erne). 
”Specielt på mestringskurset har jeg følt mig 
for rask. Nej, du må ikke misforstå mig, men 
der var nogle, der havde det rigtig slemt. Min 
kone droppede mestringen, men jeg fort-
satte. Hun havde ikke behov for den tackling 
af sygdom. Det kan lyde meget egoistisk, 
men man kan komme på mestringskursus 
for at fortælle, hvor god man er til at mes-
tre. Der er nogle, der gerne vil bekræftes – 
også på kurset. Nogle der sidder og rækker 
hånden op, for at fortælle noget og blive 
bekræftet. Spørgsmålet er også om jeg skal 
med? Det var godt, for vi røg også igennem 
sundhedsvæsenet og hvordan man kan 
benytte det.” (mand, 70’erne). ”Det jeg har 
fået ud af det, det er, at jeg har lært at lytte til 
andre mennesker. Det er faktisk i store træk. 
Der er mange, der har det meget dårligere 
end jeg har det, og som har stort behov for 
at snakke. Jeg siger ikke nej til det, men det 
var ikke sådan lige som jeg havde regnet 
med.” (mand, 60’erne). ”Undervisningen var 
fin. Hun [underviseren] er dygtig. At vi ikke 
fik noget ud af det, er der så ikke noget at 
gøre ved. Og så skal du skrive dét og dét, og 
det kan jeg ikke finde ud det. Det gider jeg 
ikke. Nu er jeg også ordblind, så det har jeg 
svært ved.” (Deltagende kone).

Flere af interviewpersonerne udtrykker en 
ambivalens i forhold til sundhedstilbuddene. 
Ofte handler utilfredsheden om specifikke 
forhold, som interviewpersonerne har oplevet 
som frustrerende, blandt andet den sociale 
dynamik og forskelighed på holdene. Samti-
dig om interviewpersonerne oplever, at tilbud-
dene giver mening i deres livssituation og om 
de får det ud af tilbuddene, som de forventer. 

Flere af mændene fortæller, at de følte sig 
for raske til at deltage, mens andre deltag-
ere havde større behov for tilbuddene. En 
mulighed forklaring kan være, at mange 
mænd ikke ønsker at blive opfattet som 
syge. De ønsker at beholde deres identitet 
og ikke blive deres sygdom. De mekanismer,
der kan være på spil, når mænd deltag-
er i sundhedsundervisning er, at det kan 

være opfattes som hjælp og svaghedstegn, 
hvorved de maskuline værdier  og selvfor- 
ståelsen som mand påvirkes. Med andre ord 
kan der opstå en reducering i mænds status 
i det maskuline hierarki, ændring af magtre-
lationerne til kvinder samt maskuli- 
niteten kan blive sat i tvivl.

Fokusset på sundhed og sygdom inkluder-
er ofte snakke om både KRAM-faktorer og 
det brede sundhedsperspektiv, hvilke også 
kan vanskeliggøre fastholdelse af værdier 
om at være mand. I forhold til Simonsens 
teori om distancering, vil mænds foretrukne 
handling ofte være at håndtere situationen 
på en mere handlekraftig end en emotionel 
måde, som mange kvinder benytter sig af 
samt distancere sig som en strategi for at 
håndtere følelser og fokus på sundhed og 
sygdom. For mange mænd kan deltagelse i 
sundhedstilbud derfor skabe et spændings-
felt og derfor vurderer de, at sundhedstilbud 
ikke har relevans for dem.  

I forhold til tilfredshed med tilbuddenes fysiske 
rammer og tidspunkt nævner en mand, at det 
ikke er muligt at komme i bad efter træning 
og en anden mand kommenter ventetiden. 
Han oplevede, fra han snakkede med sin 
læge om at få en henvisning til at han kunne 
starte op på et hold, at ventetiden var for lang. 
Derudover er der flere kommentar med, at 
varigheden er for kort og det derfor er sværere 
at fastholde en livsstilsændring. 

”Det med [navn på underviser]? Det var ud-
mærket, men det var for kort. Jeg laver ald-
rig nogensinde mad. Det gør min kone, og 
hun er god til det. Jeg har aldrig lavet mad 
og kan ikke sætte mig ind i det følelsesmæs-
sigt. Hun er en dygtig underviser.” (mand, 
70’erne). ”De er gode til at forklare og taler 
højt og tydeligt. Dét der nok kommer til at 
irritere mig er, når der bliver længere og læn-
gere mellem møderne. Interviewer: ”Hvad er 
det, der kan komme til at irritere dig?” ”Det 
er nok, at jeg nok ikke taber mig så meget 
mere. Det bliver nok hverdag igen. Det er 
dejligt, at jeg kan skrive en højhellig lørdag 
og få svar.” (mand, 40’erne). 

Hvad bringer mændene ind i tilbuddene?
Flere af interviewpersonerne fortæller, at de 
aldrig havde hørt om eller tidligere var blevet 
tilbudt et forløb i kommunens sundhedstilbud. 
Flere udtrykker også forundring over, at kom-
munen tilbyder borgerne sundhedstilbud. 

”Jeg vidste ikke, at der var noget der hed 
mestringskursus. Jeg læste en artikel om 
det. Én havde skrevet om en mand, der 
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havde deltaget. Ellers kendte jeg det ikke.” 
(mand, 70’erne). ”Hvis jeg skal være helt 
ærlig, så er den [Svendborg Kommune] ikke 
kommet med noget tilbud til mig før nu - i 
2014. Før har de faktisk ikke kommet med 
tilbud til mig. Jeg har nøjes med at være på 
nogle kurser ude på Svendborg Sygehus 
hver 3. - 4.- 5. år siden 90, og lige pludselig 
– jeg ved ikke, hvordan det kom i gang med 
Svendborg Kommune.” (mand, 60’erne). 
”Ahh?! Kan det dog passe, at de har lavet 
sådan noget, hvor man mødes? Det er man 
jo ikke vant til.” (mand, 40’erne). 

De fleste mænd går jævnligt til læge, da de 
lever med deres sygdom, og i den forbindelse 
kan lægen være en vigtig spiller for at få 
mændene til at deltage i sundhedstilbud. Flere 
af interviewpersonerne fortæller også, at det 
er deres egen læge, der har henvist. 

Fagpersoners anbefalinger har stor betyd-
ning for interviewpersonernes motivation 
for at deltage i sundhedstilbud. Der er også 
mænd, der har hørt om sundhedstilbuddene 
via familiemedlemmer og kontaktsygeplejer-
sker bl.a. som følge af at de er fyldt 75 år. 

Hvordan skal et tilbud til mænd se ud?
Alle interviewpersonerne snakkede om, 
at det er betydningsfuldt at møde andre 
mennesker i lignende situationer samt at se 
hinanden igen. 

”Nu var der kun to som havde KOL og 
fire der havde diabetes og en der havde 
hjertekarsygdomme. Dem, der har diabetes 
får ikke det samme ud af det, hvis vi andre 
begynder at snakke KOL. Nej det gør de 
ikke. Til træning har de nok lettere ved at 
sammensætte et program, når de er mere 
jævnbyrdige. Så får vi mere ud af det.” 
(mand, 60’erne). ”Det skal være nogle som 
jeg er på lige fod med. Som hvor vi kan 
næsten kommunikere sammen og jeg kunne 

”Det var ham [lægen], 
der anbefalede mig 
det, sådan at jeg kunne 
komme i gang igen.”

(mand, 40’erne). 

”Min læge har sagt i 
mange år, at jeg skal tabe 
mig, så det må være det
rigtige at gøre.”

(mand, 70’erne). 
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få nogle gode råd eller de kunne få nogle 
fra mig. Vi skulle enes om det og lægge 
programmet efter det.” (mand, 60’erne). 
”Bare at komme – jeg tror at der er mange 
ensomme mennesker og gamle ensomme 
mennesker – og så komme med sammen 
med sådan nogle pjathoveder, som jeg kan 
være på sådan et hold.” (mand, 70’erne). 
”Også at tage mig sammen til at komme ud. 
Det er svært at komme ud selv. I forhold til 
at man kan bakke hinanden op. Det synes 
jeg ikke man kan med en læge – jo det kan 
man måske, men der er kun en, der siger 
noget. Jeg kan også mærke, at folk bliver 
gladere og gladere.”(mand, 40’erne). ”Min 
læge har forslået mig nogle slankekure, men 
det er det med at når man skal gøre det selv 
i forhold til hernede, hvor vi er masse, der 
bakker hinanden op. Fortæller om hvordan vi 
har det og snakker om det.” (mand, 70’erne). 

Det sociale aspekt og den forbundenhed som 
interviewpersonerne oplever, har at gøre med 
forskellige ting. For flere er det nemmere at 
komme af sted og fastholde en livsstilsæn-
dring, når de har faste aftaler om at mødes 
med andre. Dertil kommer, at de oplever en 
støtte både fra fagpersoner og andre deltag-
ere, som de ellers ikke ville have fået.

I sundhedstilbuddene kan interviewperson-
erne finde genklang og genkendelse blandt 
mennesker, der har samme erfaringer som 
én selv, og som vil dele disse erfaringer, 

og som måske kan bidrage med nye pers-
pektiver og erfaringer. Det er dog ikke helt 
ligegyldigt, hvem de er sammen med. Dét, at 
de er ligesindede har stor betydning for flere 
af mændene. De vil gerne kunne relatere sig 
til hinanden. Flere nævner, at de gerne vil 
være sammen med andre borgere med dia-
betes eller sammen med borgere med KOL. 
Derudover er det væsentligt med træning. 
Særligt træning, hvor interviewpersonerne 
træner sammen med andre eller hvor fag-
personer er tilknyttet. 

”Jeg havde træning selv på [navn på ple-
jecenter med træningsfaciliteter], men det 
giver intet. Der skal være nogle at træne 
sammen med og en, der hjælper os igennem 
det. Nej – så kan vi lige så godt lade være.” 
(mand, 60’erne). ”Jeg kunne godt tænke mig 
at komme på noget mere træning som jeg 
gik på. For jeg kommer ikke af sted hvis jeg 
selv skal af sted. Jeg ved, at hvis jeg først 
har sagt ja til sådan noget, så kommer jeg.” 
(kvinde, 70’erne). ”Jeg har fået to gange 
seks timer på træning, og det vil jeg gerne 
fortsætte med. Det er ikke fordi jeg gider, 
men det er godt. Jeg har også fået en nøgle 
ned til [navn på plejecenter med trænings-
faciliteter]. Jeg kunne godt tænke mig at 
fortsætte med træning med [navne på under-
visere]. Det er en helt anden ting at hoppe 
rundt på cykler end at sidde at fortælle 
om mad og mestring. Når du underviser i 
træning kan du gøre det meget individuelt. 
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Når du underviser i mestring – og mad er det 
sværere.” (mand, 70’erne).

Ellers er der ønsker om, at der skal sættes 
fokus på, hvordan man tackler sin sygdom 
tidligere i forløbet og bruge elementer af 
konkurrence og humor. 

”Hvordan man kommer i gang med at tackle 
sin sygdom i stedet for, at man kommer for 
langt hen i forløbet.” (mand, 60’erne). ”Hvis 
du får fat i de mænd, der har behov for det, 
så kan der godt være lidt konkurrence og hu-
moristisk i det. Det kan jeg godt lide.” (mand, 
70’erne).

Flere af interviewpersonerne fortalte, at de 
ikke kendte til sundhedstilbuddenes eksis-
tens før de blev henvist fra eksempelvis 
egen læge. Af den grund blev der også 
snakket om, hvordan sundhedstilbuddene 
kan gøres mere synlige blandt borgerne i 
Svendborg Kommune. 

”De [brochurer] var meget udmærkede. Jeg 
læste dem igennem og det var så det. Jeg 
tager dem ikke frem”. (mand, 60’erne).”Det 
skal i Impuls. Du ved - det der kommunens 
ældreblad, for jeg tror ikke, at der er nogle 
der går ind og kigger på nogen hjemmeside.” 
(mand, 70’erne). ”Det er altid godt med tekst 
og billeder. Når jeg var til træning ude på 
sygehuset, så trænede vi en time og bagefter 
havde vi undervisning, hvor der blev vist lys-
billeder eller små filmklip, og så kan man tage 
sine forholdsregler.” (mand, 60’erne). ”Måske 
reklame, men jeg tror ikke, at folk vil lytte til 
det. Jeg tror, at det skal komme fra lægen. 
Måske sætte plakater op nede ved kommu-
nen eller produktionsskolen. Der er sikkert 
nogle, der skriger på hjælp. Få det bedre med 
sig selv og komme i gang. I supermarkedet. 
Hvis man reklamer inden på nettet, kigger folk 
aldrig på det.” (mand, 40’erne). ”Der skulle 
være noget igennem lægen, hvor man får et 
tjek ved lægen. Årligt. Hvor man lige kommer 
og til lægen og får en snak – måske får lyttet 
på sine lunger og man får taget en blodprøve 
for at se og lægen spørger ind til nogle for-
skellige ting igennem årets forløb. Et almin-
deligt sundhedstjek skulle faktisk indføres til 
mænd, for der er nogle, der aldrig har været 
der. De ved ikke hvad en læge er. ”Hvorfor 
skal vi være der? Vi fejler ikke noget.” Og når 
de så fejler noget, så fejler de rigtig meget.” 
(mand, 60’erne).

Flere af mændene mener, at brug af in-
ternet ikke vil være gavnligt. Derimod skal 
sundhedstilbuddene gøres synlige, der hvor 
mændene færdes. Eksempelvis Produk-
tionsskolen og hos egen læge. 

I Små Skridt til varigt Vægttab og Mit Liv – 
Tilbage til Hverdagen deltager både mænd 
og kvinder på holdene, hvilket flere af 
interviewpersonerne angiver giver en god 
dynamik og anderledes snakke end hvis der 
kun var det ene køn repræsenteret. 

”De [kvinderne] har nogle synspunkter, som 
kan være til gavn for os andre.” (mand, 
60’erne). ”Jeg vil lige så gerne have, at 
kvinder er med, for de har nogle synspunk-
ter som kan være til gavn for os andre. Hvis 
mænd sidder og snakker sammen – det er 
også fint nok – men jeg er bange for, at det 
ikke er alle der vil åbne sig op, som kvinder 
vil.” (mand, 60’erne).

Således mener nogle af mændene, at de 
kan lære noget af kvinderne. Bl.a. at tale om 
deres følelser. Hvis mændene bliver bedre 
til at tale om deres sygdom, deres følelser 
og tanker, kan det være lettere for pårøren-
de at forstå og være støttende. Der er også 
mænd, der fortæller om forskellene mellem 
mænd og kvinder i sundhedstilbuddene, og 
at der måske kan være en fordel i at have 
kønsopdelte sundhedstilbud.

Opsummering
Der er forskellige tilbagemeldinger om ud-
bytte af deltagelse i sundhedstilbud. For 
nogle af interviewpersonerne oplevede de 

”Dét mestringskursus jeg var 
på, der var kvinderne raske 
og mændene syge. Tror du 
ikke det er sådan? Kvinden 
tager manden med.” (mand, 
70’erne). ”Det kan godt være, 
at der skal være forskel mel-
lem mænd og kvinder. Kvin-
der taler mere sammen og 
mænd praler. Mestringskur-
set der kan jeg godt se, at 
det er en mulighed. Der sad 
blandt andet et ægtepar, hvor 
kvinden var utrolig stærk, og 
han ville måske komme mere 
ud af busken, hvis der kun 
var mænd.”

(mand, 70’erne). 
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glæde og ro over at dele tanker, oplevelser og 
erfaringer i forbindelse med deres hverdagsliv 
og sygdom, mens andre igen ikke oplevede et 
udbytte af deltagelse i sundhedstilbud.

Nogle af mændene fortalte, at de følte sig 
for raske til at deltage. De vil helst ikke se 
sig selv som syge og derfor opleves det ikke 
som meningsfuldt at deltage i sundhedstil-
bud. For at øge mænds handlekraft frem 
mod et sundere liv og for at få mænd til at 
engagere sig, skal aktiviteter være forbundet 
med meningsfuldhed. 

For alle interviewpersoner fylder det sociale 
aspekt og flere udtrykker glæde over at 
møde andre i samme situation og lære af 
hinandens erfaringer. Særligt elementet med 
træning er vigtigt for alle interviewperson-
erne. De oplever at kroppen styrkes, samti-
dig at de indgår i et fællesskab med andre 
mennesker. Der skal være rum til fællesskab 
og til at møde andre mennesker i lignende 
situationer. Der kan være fordele i at opdele 
mænd og kvinder i sundhedstilbuddene, da 
deres behov, adfærd og ressourcer til tider er 
forskellige. 

Humor og konkurrence blev også nævnt som 
væsentlige elementer. Derudover har egen 
læge en stor rolle i at informere og motivere 
mænd til at deltage i sundhedstilbud. 
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KAPITEL 5
ANDEN ANALYSE 

Tabel 1. Opgørelse over mænd og  
kvinder i Små Skridt til Varigt vægttab.  
Data er opgjort i oktober 2014. 

I dette afsnit vil data fra dataindsamlingen 
blive præsenteret, for at give en beskriv-
else og vurdering om der i eksisterende 
sundhedstilbud i Svendborg Kommune er 
køns- og ligestillingsmæssige forskelle 
og omfanget heraf.
 
SMÅ SKRIDT TIL  
VARIGT VÆGTTAB
Små Skridt til Varigt Vægttab er et sund-
hedstilbud til borgere med BMI over 30 eller 
BMI over 25 og en fedmerelateret sygdom. 
I Svendborg Kommune er det 49,4% af 
alle borgere over 18 år, der er moderat 
eller svær overvægtig (BMI over 25). Det 
svarer til 23.700 borgere. Andelen af svær 
overvægt (BMI over 30) er 13,7%, hvilket 
svarer til 6.500 borgere. Samtidig er det 
kendt, at der er en større andel af moderat til 
svær overvægtige mænd end kvinder (jf. ka-
pitel 2.) (Sundhedsstyrelsen, 2014; Region 
Syddanmark, 2014). 

Indsatsen tager udgangspunkt i metoden 
Små Skridt, der er små og gradvise æn-
dringer af vaner. Ændringerne skal være 
overkommelige, motiverende og realistiske i 
dagligdagen og på længere sigt. Indholdet i 
indsatsen er baseret på gruppemøder med 
undervisning, individuelle samtaler og motion. 
Deltagerne skal henvises via egen læge.
 
Indhold
Gruppemøderne foregår over syv gange, hvor 
deltagerne undervises i Små Skridt koncep-
tet. Undervejs i de syv mødegange er der 
løbende individuelle samtaler, hvor der sættes 
fokus på borgerens mål for et vægttab. 

Deltagerne bliver undervist i kost, vaner, 
motion, motivation, nye strategier, succesh-
istorier, stress og følelser samt mindfulness. 
Der lægges også vægt på, at deltagerne har 
mulighed for at fortælle, hvordan det er gået 
siden sidst.

Ved første gruppemøde får deltagerne udlev-
eret en mappe med en række dokumenter til 

brug i forløbet. Mappen indeholder 13 sider 
med forskellig information om Små Skridt til 
Varigt Vægttab, overvægt og vægttab.

Efter de syv undervisningsgange er der 
fire opfølgningsmøder, hvor deltagerne har 
været selvkørende i en længere periode. 

I selve undervisningen er der ikke fysisk 
bevægelse eller madværksted. Fysisk bev-
ægelse er et tilbud, der foregår en gang om 
ugen ved siden af gruppemøderne. Under-
viserne er to sunde og friske kvinder. 

Kønsfordeling 
Små Skridt til Varigt Vægttab har eksisteret 
siden 2009, og er løbende blevet udviklet for 
bedre at tage højde for målgruppen. Der er 
løbende optag og opstart af nye hold. Tabel 
1 viser antal hold samt kønsfordelingen på 
holdene. 

 Holdnummer Mænd Kvinder Ialt

 1 0 25 25

 2 0 28 28

 3 20 0 20

 4 4 8 12

 5 4 10 14

 6 2 12 14

 7 4 10 14

 8 7 7 14

 9 7 7 14

 10 4 10 14

 11 4 8 12

 12 6 9 15

 I alt 62 134 196
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Der tegner sig et billede af, at der har været 
flere kvinder tilknyttet vægttabsindsatsen. 
Hold 3 var et mandehold. Hold 8 og hold 9 
er de to eneste hold, hvor der har været en 
ligelig fordeling af mænd og kvinder. Samlet 
set er den mandlige deltagelse på 31,6%. 
Det er kendt viden, at kvinder gerne vil tabe 
sig ved at ændre deres madvaner, mens 
mænd hellere vil være mere fysisk aktive 
(Sundhedsstyrelsen, 2014).

MIT LIV 
- TILBAGE TIL HVERDAGEN
Mit Liv – Tilbage til Hverdagen er et sund-
hedstilbud til borgere med en eller flere kro-
niske sygdomme (KOL, hjertekarsygdomme, 
diabetes og kræft). I Svendborg Kommune 
er det 5,5 % af alle borgere over 18 år, der 
har diabetes. Det svarer til 2.600 borgere. 
For KOL er det 4 %, hvilket er 1.900 borgere. 
Andelen af borgere over 18 år med forhøjet 
blodtryk er 17,6%, hvilket svarer til 8.400 
borgere (Sundhedsstyrelsen, 2014; Region 
Syddanmark, 2014). Forhøjet blodtryk kan 
være en risikofaktor i forhold til at udvikle 
hjertekarsygdomme, hvilket i høj grad ram-
mer mænd (jf. kapitel 2.). 

Tilbuddet blev oprettet i 2010, hvor borgere 
med kræft havde mulighed for at deltage 
fra marts 2010. Borgere med hjertekarsyg-
domme havde mulighed for at deltage fra 
maj 2010 og borgere med KOL og diabetes 
havde mulighed for at deltage fra oktober 
2010. 

Tilbuddet tager udgangspunkt i patientud-
dannelse, for at støtte borgeren i at bevare 
sit hverdagsliv, for at styrke borgerens 
muligheder for at træffe beslutninger ved 
at give borgeren viden om og forståelse for 

livet med sygdom og dens betydning i hver-
dagen samt for at støtte borgeren i at opnå 
god livskvalitet og mulighed for at fastholde 
den fysisk og psykisk. 

Borgeren kan blive henvist via sygehus, 
egen læge eller selv tage kontakt til Svend-
borg Kommune. Når borgeren er blevet 
henvist, vil borgeren blive kontaktet af en 
kontaktsygeplejerske, der har tovholder-
funktionen i forhold til den indledende og 
afsluttende samtale. I disse samtaler bliver 
borgerens behov klarlagt og der lægges en 
plan for den nærmeste fremtid. 

Indhold
I Mit Liv – Tilbage til Hverdagen er der tilbud 
om fysisk træning på hold, mestringskursus, 
kostundervisning og rygestopkursus. Der-
udover kan borgeren få undervisning af en 
sexolog om seksualitet og identitet. 

Tilbuddene foregår primært på Ollerup 
plejecenter. Få træningstilbud er placeret på 
andre af kommunens plejecentre. Træning-
stilbuddet er oftest otte uger og varetages af 
fysioterapeuter, hvor der tages udgangspunkt 
i borgerens behov. Mestringskurset, der vare-
tages af en ergoterapeut, løber ligeledes over 
otte uger. Kostundervisning ved en diætist og 
kønsopdelt undervisning ved en sexolog er 
forløb af to gange, mens apotekerne i Svend-
borg Kommune står for rygestopkursus. 

I henhold til træningstilbuddet er der primært 
fokus på træning, hvor der anvendes in-
tervaltræning på kondicykler samt andre 
træningsøvelser, der er målrettet den enkle 
deltagers behov. De fysiske aktiviteter er dog 
begrænset af, at træningslokalet fortrins-
vis rummer kondicykler og styrketræning-

 Køn KOL Kræft Diabetes Hjertekar Total

 Kvinde 121 216 83 84 504
 Mand 87 91 100 167 445

 Total 208 307 183 251 949

Tabel 2. Opgørelse over deltagere, der har deltaget i Mit Liv – Tilbage til Hverdagen fra oktober 2014. 

 Køn KOL Kræft Diabetes Hjertekar Total

 Kvinde 17 13 22 50 102
 Mand 16 10 26 88 140
 Total 33 23 48 138 242

Tabel 3. Opgørelse over deltagere, der ikke har deltaget i Mit Liv – Tilbage til Hverdagen fra oktober 2014. 
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smaskiner. De trænende terapeuter snakker 
også med deltagerne om deres hverdagsliv 
og henviser ofte til mestringskurset. 

Mestringskurset er et undervisningsforløb, 
hvor deltagerne bliver undervist i mestring 
i hverdagen, stresshåndtering, motivation, 
krise, netværk, navigation i sundhedsvæsenet 
samt sundhed og trivsel. Ved start af me-
stringskurset får deltagerne udleveret en 
mappe med 18 sider om kurset og dokument-
er til brug i undervisningen. 

De tilknyttede medarbejdere til Mit Liv – Til-
bage til Hverdagen er alle kvinder og al 
undervisning foregår indenfor den normale 
arbejdstid.

Kønsfordeling
Med et udtræk fra KMD Care viser tabel 2 en 
opgørelse over deltagere, der har deltaget 
i Mit Liv – Tilbage til Hverdagen fordelt på 
diagnosegrupperne: kræft, diabetes, KOL og 
hjertekarsygdomme. 

Totalt har 504 kvinder og 445 mænd delta-
get, hvilket betyder, at der har været 59 flere 
kvinder end mænd i tilbuddet. For KOL og 
kræft er kvinder klart overrepræsenteret, 
hvorimod ved hjertekarsygdomme er der en 
stor overvægt af mænd, hvilket kan fork-
lares med, at mænd oftere får hjertekarsyg-
domme. Ved diabetes er der et lille fåtal af 
mænd i forhold til kvinder. 

Tabel 3 viser de borgere, der er blevet hen-
vist, men som har takket nej til at deltage i 
tilbuddet. 

Det samlede antal henviste borgere er 1191. 
Den procentdel henviste mænd er 49%, 
hvorimod den procentdel af mænd, der 
har deltaget i tilbuddet er 47%. I forhold til 
de mænd, der har takket nej til at deltage i 
tilbuddet, er det 58%.
 
KØNS- OG LIGESTILLINGS- 
MÆSSIGE PROBLEMATIKKER
I henhold til at vurdere Mit Liv - Tilbage til 
Hverdagen og Små skridt til Varigt Vægttab 
ud fra et ligestillingsperspektiv vil dette afsnit 
opsummere forrige afsnits punkter. 

Alle ansatte i Mit Liv - Tilbage til Hverdagen 
og Små skridt til Varigt Vægttab er kvinder, 
hvilket betyder, at begge tilbud er præget af 
en kvindelig tankegang og forståelse. For 
nogle mænd kan det være svært at finde 
sig selv i tilbuddet, idet tilgangen og tilbud-
det er præget af den kvindelige tankegang 
og forståelse, og der i mindre udstrækning 

bliver taget højde for mænds adfærd, behov 
og ressourcer.

Træningsdelen appellerer til de fleste mænd, 
da det er en aktivitet, der er handlings- og 
resultatorienteret. Derimod kan det være 
sværere for nogle mænd at se formålet i 
undervisningstilbuddene, hvor der er meget 
snak om livet med en sygdom og hvordan 
sygdommens og hverdagslivets udfordringer 
håndteres bedst muligt. De fleste mænd 
ønsker ikke, at sygdom kommer til at fylde 
hele deres liv og at blive patientliggjort. For i 
højere grad at tage højde for mænds ad-
færd, behov og ressourcer kan der arbej- 
des med fysiske aktiviteter og bevægelse i 
undervisningen. 

Udleveringen af en mappe med mange do-
kumenter, kan give udfordringer for borgere, 
der er ordblinde eller ikke stærke skriftligt. 
Derudover kan den være en udfordring for 
mænd, der ikke ønsker at sætte hverken so-
cialt, verbalt eller mentalt fokus på sygdom.   

I relation til den udleverede mappe kan der 
være udfordringer i retorikken, der anvendes 
i indsatserne. Eksempelvis kan ordet ”me-
string” – både for mænd og kvinder – være 
svær at forholde sig til. For at sætte det i 
relation til deltagernes hverdagsliv kan ord 
som, ”hvordan deltagere håndterer eller 
klarer en opgave”, være relevante. 

Henvisning foregår via egen læge, og det 
kan for nogle være en barriere, hvis de ikke 
kommer ofte hos egen læge og egen læge 
ikke kender borgerens behov godt. Ligesom 
undervisningsstedet og -tidspunktet muligvis 
kan afskrække nogle deltagere, da de ikke 
ønsker at blive forbundet med alderdom, 
sygdom og død, der ofte præger et pleje- 
center.

OPSAMLING
I henhold til ligestillingsvurdering har dette 
afsnit forholdt sig til, om der er kønsmæssige 
forskelle og udfordringer i de kommunale 
sundhedstilbud. De tidligere afsnit i kapitel 5 
påviste, at der forskel i antallet af mænd og 
kvinder, der deltager i sundhedstilbuddene. 
Ligesom der er nogle forhold i sundhedstil-
buddene, der i højere grad tager højde for 
kvinders adfærd og behov end for mænds 
adfærd og behov. Kapitel 4 påviste hen-
holdsvis observerede og udtalte forskelle i 
mænds og kvinders adfærd og behov.
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KAPITEL 6
ANBEFALINGER
I foregående kapitler blev det påvist, at der 
er forskel i andelen af mænd og kvinder, der 
deltager i de kommunale sundhedstilbud. 
Ligesom de har forskellige tilgange, behov 
og ønsker i forhold til kommunale sundhed-
stilbud. Denne viden sammenkoblet med 
kapitel 2.0 vil danne baggrund for anbefalin-
gerne i dette kapitel. 

Ud fra et ligestillingsmæssigt perspektiv 
er det væsentligt at arbejde med en differ-
entierende og individualiserende tilgang 
samtidig at der inddrages fokus på sociale 
forhold. Køn bør inddrages i tilrettelæg-
gelse af tilbud i kommunalt regi. Ligesom 
det bør indtænkes, at for nogle borgere er 
det ikke at beskæftige sig med sygdom en 
effektiv måde at håndtere den på. Det er 
også væsentligt, at fagpersoner, der skal 
undervise, guide og coache borgere har de 

nødvendige kompetencer til at forstå og tilgå 
målgruppen. Bl.a. forståelse og viden om, at 
mange mænd ikke ønsker at blive patientlig-
gjort, men ønsker at beholde deres autonomi 
og identitet. 

Anbefalingerne, der er opdelt i et individfok-
us med mandens behov, et fagprofessionelt 
fokus med kommunikation samt et mere 
strukturelt fokus med miljø og rammer, skal 
læses som konkrete anbefalinger til at møde 
og samtale med mænd samt operationel 
viden til at videreudvikle sundhedstilbuddene 
i Svendborg Kommune. 

Der skal altid være opmærksomhed på den 
enkelte mand, hans livssituation og pågæl-
dende evner, behov og ressourcer i forhold 
til at håndtere egen livssituation og sundhed.

”Et almindeligt sundhed-
stjek skulle faktisk ind-
føres til mænd, for der 
er nogle, der aldrig har 
været der. De ved ikke 
hvad en læge er. ”Hvor-
for skal vi være der? Vi 
fejler ikke noget.” Og når 
de så fejler noget, så 
fejler de rigtig meget.”

(mand, 60’erne)
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Hvad vil mænd have?
• Konkret og tydeligt formål

• Fokuseret og resultatorienteret tilgang

• NUL bøvl-faktor

•  Fastholdelse af autonomi, selvbestemmelse  
og handlemulighed

• Træning, fysisk aktivitet og bevægelse

• Udfordringer og konkurrence

•  Anden snak end kvinders snak – mindre  
eller ingen rundbordssnak 

•  Samvær og fællesskab med ligesindede

Hvordan kommunikeres der  
til og med mænd?
• Tag udgangspunkt i mandens behov

• Brug humor

• Sundhed er midlet – ikke målet

•  Tro på manden og find hans styrker og 
motivation

•  Sæt fokus på problemet, giv facts og 
brug analogi til mekanik 

• Seriøst og troværdigt budskab  

•  Råd og vejledning – INGEN HJÆLP, 
løftede pegefingre eller skrækkampagner

Hvordan skal tilbud være?
• Møde mændene, der hvor de er

•  Ligetil og praktisk overkommeligt  
- NUL bøvl-faktor

• Længere varighed

•  Utraditionelle rammer og  
andre lokaliteter 

• Rum til fællesskab

•  Sammenhæng og koordinering  
mellem forskellige tilbud,  
faggrupper og afdelinger.  

”Hvis du får fat i de mænd, 
der har behov for det, så kan  

der godt være lidt konkurrence  
og humoristisk i det.” 

(mand, 70’erne). 

”Det er altid godt med  
tekst og billeder.” 

(mand, 60’erne). 

”Jeg havde træning 
selv men det  

giver intet. Der skal 
være nogle at træne 

sammen med og en, der 
hjælper os  

igennem det.” 
(mand, 70’erne). 
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