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Baggrund og formål 
Tidligere studier har vist, at den ældre del af befolkningen er særligt udfordrede, når 
det kommer til sundhed, og det gælder især mænd. Ensomhed og isolation 
samt manglende viden om kost og sundhed er nogle af kerneproblematikkerne, 
når det gælder ernæring og sundhed i denne gruppe. Der er således behov 
for at forbedre vores viden om denne målgruppe samt at undersøge 
mulighederne for at målrette kommunikationen bedre i forhold til de behov, 
som findes hos forskellige segmenter af mænd over 55 år. 

Denne rapport har til formål at afdække, hvordan mænd 55+ kan støttes i forhold til 
etablering og fastholdelse af sunde madvaner. Dette gøres gennem to dele. 
Den første del af rapporten har til formål at undersøge målgruppens 
sundhedsstatus og måltidsvaner gennem data fra et online spørgeskema. 
I anden del undersøges, hvilke sundhedsfremmende initiativer og 
interventioner målrettet målgruppen, der eksisterer samt hvilken effekt disse 
har haft. Dette gøres gennem et internationalt litteraturstudie, efterfulgt af en 
række interview med danske eksperter på området. 
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litteraturreview (Zhou et al., 2018) kategoriseres interventioner som 
enten uddannelsesmæssige interventioner, måltidsinterventioner eller 
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Del 1: Mændenes sundhed
Mænd møder forskellige behov og udfordringer afhængigt af forskellige 
forhold. Blandt andet viste civilstand og uddannelse sig at have betydning for 
mænds sundhed og fødevareindtag: Sammenlignet med enlige mænd var der 
signifikant flere samlevende mænd, som bedømte deres helbred positivt, flere 
havde et hyppigere indtag af friske råvarer og havde mere regelmæssige 
måltidsmønstre, færre måtte nøje overveje deres indkøb grundet penge, og 
derudover var de samlevende mænd mere tilfredse med deres mad. Det er dermed 
væsentligt at tage højde for forskelligheder inden for målgruppen. 

Del 2: Sundhedsfremmende initiativer målrettet mænd 55+
Der findes - både i ind- og udland - en række af sundhedsfremmende 
tilbud med forskelligt fokus og af forskellig karakter. I et systematisk 

multikomponentinterventioner. Reviewet indikerer, at interventioner bør tage 
udgangspunkt i håndgribelige og konkrete råd frem for generel uddannelse, hvis de 
skal have signifikant effekt, og at uddannelsesmæssige interventioner med fordel 
kan kombineres med måltidsinterventioner. 

Danske interventioner og erfaringer
Der findes i Danmark flere typer uddannelsesmæssige tilbud både i form af 
individuel rådgivning og generel informationsudbredelse. Herudover findes der en 
række livsstils- og madlavningshold, hvor mænd i fællesskab fx afprøver og udvikler 
madlavningsevner. Ud over at bidrage med forbedret viden om ernæring og 
madlavningskundskaber, opbygges der ligeledes sociale relationer, der ofte lader til 
positivt at påvirke deltagernes sundhed. Madlavnings- og spisefællesskaber, såsom 
Mænds Mødesteder, har ligeledes positiv indvirkning på deltagernes sociale 
relationer.

Rekruttering og evaluering
En af hovedproblematikkerne forbundet med 
sundhedsfremme blandt mænd 55+ var, ifølge 
undersøgelsen, udfordringer med at rekruttere deltagere til 
initiativerne. Mænd tænder ikke på "sundhed" og skal ofte 
motiveres på anden vis. Tilbuddene bør derfor ændre fokus, 
når de skalkommunikeres ud til målgruppen. 

Manglende evaluering af initiativerne viste sig ligeledes 
som en udfordring. De danske initiativer bliver 
sjældent evalueret, og det er således svært at sige 
noget endegyldigt om effekten heraf. Et videre studie 
kunne med fordel tage udgangspunkt i denne problematik. Foto: Hergaard Fotografi




