København den 25. oktober 2015

Rundbordssamtale om

Mænds sundhed og den primære sundhedstjeneste
- Hvordan kan adgangen og effekten forbedres?
Den 28. oktober 2015 kl 10.00-15.30 samler Selskab for Mænds Sundhed og vores europæiske
partnerorganisation European Men’s Health Forum ledende sundhedsfolk, politikere og repræsentanter for brugere til et topmøde i form af en Rundbordssamtale om:
1) At skabe bedre forståelse af de barrierer, der er for mænds brug af den primære sundhedstjeneste: De praktiserende læger, apoteker, speciallæger, tandlæge og tandpleje, optikere,
psykologer, fysioterapeuter m.fl.
2) At komme med forslag til, hvordan man politisk og praktisk kan overkomme disse barrierer
– i de enkelte sektorer, i fælleskab på tværs og på samfundsplan.
Rundbordssamtalen er led i en række lignende arrangementer, der finder sted over hele Europa.
Baggrund
Europæiske mænds sundhed er unødvendigt dårlig. I EU er der næsten seks års forskel i levetid for
mænd og kvinder. I Danmark er der en forskel på fire år. Omkring 630.000 mænd dør årligt i den
arbejdsdygtige alder (15-64) i Europa (mod 300.000 kvinder). Omkring 198.000 mænd dør før, de
fylder 50 år (mod 86.000 kvinder). Europæiske mænd har 1,7 (70 pct.) gange så stor risiko som
kvinder for at dø før de fylder 70. I Danmark dør 6.300 mænd og 3.300 kvinder før de fylder 65.
Mænds brug af den primære sundhedstjeneste
Den primære sundhedstjeneste er afgørende for at forbedre mænds sundhed. Men mænd underforbruger de primære sundhedsydelser: praktiserende læger, tandlæger, apoteker, speciallæger,
optikere, psykologer, fysioterapeuter og andre. Det har negativ indflydelse på mænds sundhed og
dermed på familier og lokalsamfund, på virksomheder og sundhedsøkonomi.
Mænd har ca. 30 pct. færre kontakter med praktiserende læge end kvinder, men flere hospitalsindlæggelser og højere dødelighed. Dette tyder på, at mænd reagerer senere på symptomer end
kvinder, hvorfor de er i større risiko for at komme på hospital eller at dø af samme årsager.
Rundbordssamtalen skal komme med svar på, hvad vi kan gøres for at forbedre mændsa adgang
til og udbytte af den primære sundhedstjeneste
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