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Op mod halvdelen af mænd med hjertekarsyg

dom tager ikke den ordinerede medicin. Nega

tive holdninger til medicin blokerer, viser 

resultaterne af et netop offentliggjort dansk 

studie. 

 
Tekst: Trine Ganer

Man ved, at 30-50 procent af de mænd, der bliver 
diagnosticeret med hjertekarsygdom, undlader 

at tage den medicin, de får ordineret. Men hvad er for-
klaringen på, at så mange mænd ikke tager den medicin, 
som i yderste konsekvens kan redde deres liv? Det bely-
ser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og 
Regionshospitalet Silkeborg. 

Bag projektet står sygeplejerske og ph.d. Ina Qvist fra 
Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Silke-
borg. Hun har undersøgt, hvorfor flere end en tredjedel 
af de mænd mellem 65 og 74 år, der ved en screening 
blev diagnosticeret med udposning på hovedpulsåren og 
forkalkninger i benene, efterfølgende undlod at tage den 
medicin, de fik ordineret. Enten indløste de ikke recep-
ten, eller også undlod de at tage medicinen efter forskrif-
terne. Og resultaterne er ifølge Ina Qvist overraskende.

”Mine undersøgelser viser, at det ofte ikke er nok blot 
at give de ældre mænd en diagnose og information om 
behandlingen. For manges vedkommende skal der noget 
andet og mere til for at motivere dem, fordi det snarere 
er deres holdning til medicin frem for fakta og informa-
tion, der afgør, om de tager imod den anbefalede medi-
cinske behandling,” siger Ina Qvist.

Forbehold spærrer

Når mændene fravælger medicin, handler det oftest om 
et forbehold over for at tage medicin, forklarer hun.

”Jeg fandt ud af, at mange havde et forbehold over for 
medicin, som bundede i mange forskellige ting. Nogle 
mente for eksempel generelt, at medicin er farligt for 
kroppen, andre havde en opfattelse af, at lægerne var for 
hurtige til at udskrive medicin,” siger Ina Qvist.

Især statinerne, som har været omdiskuteret i medier-
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Derfor tager mænd ikke  deres hjertemedicin

1 Autonomi. Mænd lægger vægt på, at det 
er deres eget valg at tage medicin. Undgå 
at moralisere og præsenter det som et frit 

valg. Presser man for meget på, kan det få den 
modsatte effekt.

2Fakta. Mænd er mere faktabaserede, så 
det er vigtigt at anskueliggøre problemet 
tydeligt – fx ved at sige, ”at sygdommen 

muligvis kan gå over af sig selv, men statistikken 
siger sådan og sådan”. Tag dig tid til at forklare det 
grundigt. 

3 Optimisme. Mænd er generelt ukuelige 
optimister: Er der 25 % risiko for, at en syg
dom bryder ud, vil han typisk tænke, at så 

er der 75 % chance for, at den ikke gør. Denne op
timisme skal man ikke tage fra ham. Men man skal 
sikre sig, at det er de rigtige bekymringer, der bli
ver fejet til side.

4Lyt. I stedet for at køre på med informati
on skal man lytte til mandens bekymrin
ger. Måske oplever han bivirkninger, der 

kan opvejes ved at ændre medicinen?

5Relationer. I dialogen skal man huske at 
sige, at han betyder noget for nogen, og 
det vil betyde noget for dem, hvis han ikke 

er her. Det må ikke have form af en bebrejdelse, 
men mange mænd tænker ikke så meget på det 
relationelle. 

6Fællesskab. Fællesskabet med andre 
mænd er en vigtig kilde til indflydelse – ko
nen og sundhedsvæsenet er det ikke nød

vendigvis. Mænds fællesskaber ser måske ander
ledes ud end kvinders. I stedet for at sidde og tale, 
så foretrækker mænd ofte at gøre noget aktivt – fx 
cykle eller spille fodbold. Men samtidig passer man 
på hinanden og får talt om de vigtige ting. 



28

ne, var mange skeptiske over for. 
”De forbeholdne lukkede af, når de fik informati-

on om deres sygdom og de mulige konsekvenser af 
den. Den negative holdning spærrede simpelthen 
for, at de kunne modtage information om deres syg-
dom og om behandlingen,” siger Ina Qvist. Hun 
understreger, at der er tale om mænd, der ikke kan 
mærke, at de er syge.  

Uddannelsesniveau uden betydning

Og mændenes uddannelsesmæssige baggrund var 
uden betydning i den sammenhæng. Ina Qvist hav-
de haft en formodning om, at uddannelsesniveauet 
spillede en rolle, men det viste sig ikke at være til-
fældet.

”Man kunne måske tro, at det typisk er de kortud-
dannede, der undlader at tage medicinen. Men så-

dan var det ikke. Dem med en længere uddannelse 
havde måske en tendens til at tro, at de selv vidste 
det hele,” siger Ina Qvist.

Opringning uden effekt

Som en del af sit studie undersøgte hun, om det 
havde en effekt, at en sygeplejerske ringede til 
mændene tre måneder efter, at diagnosen var stillet, 
og recepterne udskrevet. Svaret var negativt. Og det 
overraskede Ina Qvist.

”Vi havde en forestilling om, at det ville motivere 
mændene, hvis de fik en opringning efter tre måne-
der, men det viste sig ikke at have nogen effekt. Om 
det måske var fordi, at det var for lang tid efter, at 
de havde fået stillet diagnosen, er uvist,” fortæller 
hun.

Hun har svært ved at sige noget entydigt om, 
hvad man skal gøre for at motivere flere mænd til at 
gå i medicinsk behandling for hjertesygdom, men 
hendes undersøgelse peger i retning af, at man med 
fordel kan gå mere i dialog med mændene og lytte 
til dem frem for blot at informere.

”Man er nødt til at høre på deres bekymringer om 
medicin, tale med dem om det og om konsekven-
serne af ikke at tage medicinen. Der findes jo tek-
nikker til, hvordan man motiverer, og det er måske 
i den retning, man skal gå. Under alle omstændig-
heder er det klart, at det kræver en særlig indsats at 
nå den gruppe,” siger hun.

Apoteket spiller en vigtig rolle

Og netop i forhold til at motivere mændene til at 
hente deres medicin kan apoteket have en vigtig 
rolle. Det understreger sundhedsfaglig direktør i 
Apotekerforeningen Birthe Søndergaard.

”Det er spændende ny viden, som bekræfter, at de 
ældre mænd er en målgruppe, der kræver særligt fo-
kus på apoteket, når vi skal rekruttere til medicin- 
og compliancesamtaler. Det er vigtigt at motivere 
mændene til at tage imod en samtale med farma-
ceuten, og at de kan se, hvad de kan få ud af samta-
len. Vi ved, at der er flere kvinder end mænd, som 
kommer på apoteket. Derfor er det vigtigt også at 
informere de kvinder, som henter medicinen til de-
res mænd, om, at det er god ide at tage manden 
med på apoteket, så han kan få en snak med farma-
ceuten,” siger Birthe Søndergaard. n

Om undersøgelsen

•  18.748 mænd mellem 65 og 74 år fik i forbindelse med 
et forskningsprojekt tilbudt screening for hjertekar
sygdom.

•  2.504 blev diagnosticeret med udposning på ho-
vedpulsåren og forkalkninger i benene. 

•  Ph.d.studerende fra Hjertemedicinsk afdeling på 
Regionshospitalet Silkeborg, sygeplejerske Ina Qvist, 
undersøgte, om mændene indløste recepten, tog 
medicinen og i negativt fald, hvorfor ikke. 

•  60 procent af nye brugere af medicinen fulgte ikke 
anbefalingerne for medicinsk behandling. Efter 5 års 
followup havde kun 40 procent taget medicinen som 
foreskrevet.

•  Et interviewstudie viste, at årsagen typisk var en  
negativ holdning til medicin, som betød, at de ikke 
var modtagelige over for information om sygdom og  
behandling.
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