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Manden – en patient du sjældent når
Fakta er uomgængelige: Hos mænd er dødeligheden højere end hos kvinder, forekomsten
af kræft, hjertekarsygdomme og diabetes samt ulykker og selvmord er højere. Mænd søger
læge for sent og er ofte mere syge, når de endelig dukker op.
I sin nye bog, den første samlede fremstilling om mænds sundhed i Danmark, peger Svend
Aage Madsen på en markant ulighed i vores samfund og sundhedsvæsen – og kommer med
bud på, hvordan manden faktisk kan nås som patient.
I Mænds sundhed og sygdomme peger chefpsykolog ved
Rigshospitalet Svend Aage Madsen på, at den sundhedsmæssige
ulighed imellem mænd og kvinder først og fremmest er begrundet i
psykologiske, kulturelle og sociale årsager.
Det betyder til gengæld, at der kan gøres noget ved problemerne:
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Sundhedsinformation til mænd skal udformes på særlige
måder for at nå ud til de fleste mænd.



Sundhedsinformation og tilbud til mænd skal formidles på nye
steder og ad nye kanaler, ikke mindst på arbejdspladserne.



Mænd uden for arbejdsmarkedet – også de sårbare og de
ældre mænd – må nås på helt nye måder.



Sundhedspersonale må have undervisning og træning i
kommunikation og dialog med mænd.

Om forfatteren
Svend Aage Madsen er chefpsykolog ved Rigshospitalet og har i en
lang årrække arbejdet med mænds sundhed og sygdomme. Han står
bag adskillige både danske og internationale udgivelser inden for
området.
Ønskes interview med Svend Aage Madsen kan han kontaktes på:
svendaage@madsen.mail.dk / 26 21 28 51
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