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Mænd lever kortere end kvinder, og de rammes oftere end kvinder af de fleste sygdomme. Og når sygdommen
er alvorlig, er mænds dødelighed højere end kvinders. På grundlag af nyeste data fra Danmark, Europa og
internationalt tegner denne bog et overblik over mænds fysiske og psykiske helbredsforhold, og det belyses
hvordan sociale og andre faktorer har betydning for mænds sundhed. Bogen, som er den første samlede
fremstilling af mænds sundhed i Danmark, vil kunne anvendes i grund-, efter og videreuddannelse inden for
sundhedsprofessionerne, men også af praktikere på hospitaler og i ældre- og hjemmepleje, læger i almen
praksis og på hospitaler m.v.
Læs mere her. Bestil i dag og få leveret i morgen - 121doc Til dig som vil følge med i artikler og nyheder
som handler om brandfolk og løn og arbejdsforhold på det generelle arbejdsmarked. 57 minutter. Bøger og
rapporter som SIF har udgivet eller udarbejdet i samarbejde med eller for andre. Vi ved at mænd sjældnere
slipper fra sygdomme med. v. Ugeskrift for lægfolk Social ulighed i sundhed: Uddannelseslængde hænger
sammen med antallet af risikofaktorer.
Skal – skal ikke. Det kliniske. Hormoner er et effektivt middel mod overgangsalderens gener, men angsten
for brystkræft afholder mange kvinder fra at tage dem. Hjerte-kar-sygdomme og symptomer; Hvordan
forebygger jeg hjerte. Berry. Vi ved at mænd er dårlige til at tage vare på deres eget helbred, når de rammes

af sygdom.
Celestine Maria Jensen er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale indenfor
sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Regeringens Forebyggelseskommission, som kom med sin
rapport i april 2009, vil sikre danskerne længere liv ved at gøre noget ved livsstilssygdommene. Vi ved at
mænd er dårlige til at tage vare på deres eget helbred, når de rammes af sygdom.

