




Fra regnorm til anakonda 

• ”Gud gav os en penis 
og en hjerne,……. 
 

• ..men kun blod nok til 
at få en af dem til at 
fungere ad gangen.” 

 (Robin Williams – fra Penisens 
natur og kultur) 



    Mænd        Kvinder 
20-29 år  1,7 %  4,1 % 
30-39 år  2,7 %  10,8 % 
40-49 år  3,9 %  22,9 % 
50-59 år  3,7 %  34,9 % 
60-69 år  7,6 %  36,9 % 
 > 70 år  11,5 %  36 % 

Urininkontinens indenfor 4 uger 
(Baseret på 2498 besvarelser) 





Efterdryp og erektil dysfunktion  

• Mænd i alderen 40-70 år: (Massachusetts Male Ageing 
Study (1)) 

• Ingen ED:   48 % 
• Let ED:    17 % 
• Moderat ED:   25 % 
• Svær ED:   10 % 

 

• 65,5 % af mænd med erektil dysfunktion 
lider også af efterdryp (Grace Dorey 2004) 



Grace Doreys resultater 
55 mænd med erektil dysfunktion trænede 

bækkenbunden i 3 måneder 
 
40 % fuld erektion 
35 % forbedret erektion 
25 % ingen effekt 
 
 



Bækkenbundstræning efter operation – med 
og uden opfølgning  

3 måneder –  ingen forskel 42 – 47 % 
 
6 måneder – med opfølgning 79 % kontinente 
    uden opfølgning 58 % kontinente 
 
12 måneder - med opfølgning 92 % kontinente 
    uden opfølgning 72 % kontinente 
 
    Siv Mørkved 2008 



Hvorfor virker træningen ikke? 

• Manden kan ikke overføre 
instruktion til handling 

• Mandens muskulatur er for skadet 
• Manden har dårlig nerveforsyning 
• Manden træner for lidt 



 
 
 

Udgangspunkt 
 
• Det man gør ofte bliver man god til 
 
• Mennesket er en helhed 
 

• Vi kan fokusere på det væsentlige 

























3 typer rejsning 
1. Reflektorisk rejsning forårsaget af 

berøring 
2. Psykologisk rejsning forårsaget af 

synsindtryk, lyde og/eller fantasier 
3. Natlig rejsning, som oftest opstår under 

REM-søvnen. 3 – 5 g. a´ 30 minutter 



Natlig rejsningsaktivitet 













Træningsmængde 

• 3 øvelser + afspænding 
 
• 1 gang dagligt – 2 gange ugentlig 
 
• Altid afspænding! 



 



Selskab for mænds sundhed 

 Foreningens overordnede formål er at virke til 
forbedring af mænds sundhed gennem  

1) at samle forskere, klinikere, behandlere, 
sundhedsrbejdere m.fl.. for at udveksle viden 
om mænds sundhed og sygdomme, og  

2) gennem at deltage i aktiviteter, der sætter 
fokus på mænds sundhed og sygdomme  



Medlemmer  
A. Foreningens aktiviteter henvender sig fortrinsvis til :  
• forskere – der forsker i mænd  
• klinikere – der behandler mænd  
• sundhedsarbejdere – der arbejder med mænd i praksis  
• andre, som ved deres virksomhed fremmer selskabets 

formål  
• Samt til offentligheden  
B. Medlemskab  
• Medlemskab er gratis.  
• Indmeldelse sker ved email-henvendelse.  
• Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være 

medlemmer. 



Indlæggelser 

Hvis der ses væk fra indlæggelser relateret 
til fødsler, graviditet og kønsspecifikke 
sygdomme har mænd i næsten alle 
aldersgrupper flere indlæggelser end 
kvinder. 
Juel, Sørensen & Brønnum-Hansen (2006) 
 

 



Heldøgnsindlæggelser for 
hjertekarsygdom i DK.  

35 – 84 årige 2005 

  Mænd:  42.721 
  Kvinder:  30.602 
  (Hjerteforeningen, Institut for folkesundhed og syddansk 

 universitet) 



De kønsspecifikke sygdomme og  
problemer vedrørende manden 

• Forstørret prostata 
• Prostatakræft 
• Testikelkræft 
• Mandlig infertilitet 
• Medfødte misdannelser i drenges 

kønsorganer 



Mænds sundhedsadfærd 

Vi ser et mønster der peger på, at mænd er 
underforbrugere af primærsektoren og af 
forebyggende tiltag, og at de har en 
dårligere pasning af medicinsk behandling. 
 
(Svend Aage Madsen 2006) 

 



Psykiske reaktionsmønstre 

• Behov for selvbestemmelse og autonomi   
• Tendenser til at bagatellisere problemer 
• Ønske om privathed 
• Behov for at have kontrol over følelser 
• Barrierer i dagliglivet  
 Svend Aage Madsen (2006) 



Mænd og depression 

 Der er registreret dobbelt så mange kvinder med 
en depression, og der er dobbelt så mange 
kvinder i behandling for lidelsen som mænd. 

 Samtidig er der det paradoks, at der er næsten 
tre gange så mange mænd, der begår selvmord, 
selv om vi ved, at der er en nøje sammenhæng 
imellem depression og selvmord. 

 (Center for selvmordsforskning 2006) 
 



Mænd og selvmord  
 Mænd har mindre kontakt med læger.  

Mænd i kontakt med sundhedsvæsnet får 
ikke så ofte bragt deres psykiske 
problemer på banen.  

 De få mænd, der er kendt af 
sundhedsvæsnet, før de begår selvmord, 
anses ikke for depressive og 
selvmordstruede. 

 Kilde: ”Gotlanderfaringen” 1995 



Mande-specifikke reaktions- og 
tilstandsmønstre 

• Tilbagetrækning fra relationer – benægtes eventuelt 
• Over-engagement i arbejdet 
• Benægtelse af smerte 
• Voksende rigide krav om autonomi 
• Afvisning af at få hjælp 
• Vredesudbrud 
• Misbrug 
• Overdreven selvkritik 
• Sænket eller impulsivt humør 
• Koncentrations-, søvn- og vægtproblemer 
   Fra amerikansk forskning i mænds depressioner 
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