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• Hyppigst forekommende kræftsygdom blandt danske 

mænd (4500 nye tilfælde årligt) 

• Rammer sjældent mænd under 50 år 

(gennemsnitsalder ved diagnose er 66 år) 

• Sygdommen udvikler sig langsomt (hos 90%) 

• Generel god prognose (85% i live efter 5 år) 

• >50% modtager antihormonbehandling  

• Forhøjet risiko for udvikling af diabetes  

• Forhøjet dødelighed som følge af hjertekarsygdom 

• 70% enten overvægtige eller svært overvægtige 

• Begrænset deltagelse i rehabilitering 

• Ændrer ikke spontant adfærd efter diagnosen 

• Dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet 

og overlevelse efter prostatakræft 

Siegel et al., 2012; The Danish Cancer Registry 2012; Alibhai et al. 2010; Galvao et al., 2009; Elliott et al., 

2010; Kenfield et al., JCO, 2011; Arab et al., Nutr Cancer, 2013.  



Warburton D E et al. CMAJ 2006;174:801-809 









SVARET PÅ DEN KRÆFTSYGE 

MANDS MODLØSHED, 

IDENTITESTAB OG 

SELVOPLEVET SVAGHED? 



 

KOMMUNAL REHABILITERING 

 











”Keller har brudt regel nummer 

et i omklædningsrummet. Han 

har fuldstændig dolket mig i 

ryggen”, siger Jonas Borring 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

MASKULIN APPEL 

Positiv konkurrence 

Social leg → glæde/gejst 

Fysisk og aktivt fællesskab 

En rationel aktivitet med et klart og simpelt 
formål 

‘Mande-kultur’ 

Humor og omklædningsrums-jargon 

 



HVORFOR VÆLGE FODBOLD 
SOM MOTIONSFORM? 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Sundhedsfremmende effekter af motionsfodbold 

KONDITION 

KNOGLEMASSE 



FEDTPROCENT 

MUSKELMASSE 

Sundhedsfremmende effekter af motionsfodbold Sundhedsfremmende effekter af motionsfodbold 



Selvoplevet anstrengelse 







DELTAGERE (n=26) 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

RESULTATER 

1. MOTIVATION 
• Fysisk degenerering og psykologisk stress 
• Handletrang 
• Konkret viden om egen sundhed 
• Professionel opbakning 
• Fodboldattraktionen 

2. FORENET I SPORT 
• Social leg og positiv konkurrence 
• Indbyrdes samhørighed via kropslig udfoldelse 
• Omklædningsrums-jargon 
• Holdkaptajnen 

3. BEKRÆFTELSE AF EGEN KAPACITET 

• Sundhed i en syg krop 
• Anerkendelse uden for banen 
 

 

 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

1. MOTIVATION 

• Fysisk degenerering og psykologisk stress 

• Handletrang 

• Konkret viden om egen sundhed 

• Professionel opbakning 

• Fodboldattraktionen 

 ”Jeg vil gerne have, at der kommer en konklusion 

ud af det her… at man kan lave en eller anden form 

for holdsport, hvor der er en kombination med 

social samvær… og så en hård fysisk aktivitet… og 

så en eller anden form for kontrol, så man kan 

måle sig selv, for det i sig selv er motiverende, 

ik’…” 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

2. FORENET I SPORT 

• Social leg og positiv konkurrence 

• Indbyrdes samhørighed via kropslig udfoldelse 

• Omklædningsrums-jargon 

• Holdkaptajnen 

 ”Der er noget impulsivt over, det der foregår i 

 et omklædningsrum (…) det er jo ikke styret af 

 rigtigt at noget. Det er derfor, at det ikke er 

 det samme, som hvis du laver en agenda, hvor 

 du gerne vil have, at vi skal tale om det og 

 det... det andet det er sådan noget, der 

 kommer lige fra hjertet...” 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Med TV2 i omklædningsrummet 
og på banen …. 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

3. BEKRÆFTELSE AF EGEN KAPACITET 

• Sundhed i en syg krop 

 ”Det er pragtfuldt, når vi er færdige, er vi jo 

 trætte, vi har brugt os selv, vi har knoklet, vi 

 kan virkelig mærke, at vores krop er blevet kørt 

 igennem. Jeg har ondt i benene næste dag, jeg 

 har ondt i min ankel, og jeg har ondt i 

 røvballemusklerne for at sige det rent ud. Det 

 er jo fordi vi har brugt os selv… det er jo et 

 sundhedstegn… man er sund træt… det er 

 herligt.” 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

3. BEKRÆFTELSE AF EGEN KAPACITET (Fortsat) 

• Anerkendelse uden for banen 

 ”Du kan bare spørge min kone derhjemme, da 

 jeg kom hjem, jeg strålede som en lille sol og 

 hun tænkte; det er sgu det helt rigtige, han er 

 kommet til der! Det kunne jeg også se på hende, 

 nu får han noget andet energi, han får noget 

 andet at tænke på, ik’…” 

 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

KONKLUSION 

Deltagelse i fodboldtræning opleves som en 
mulighed for at tage kontrol og ansvar for 
egen sundhed uden at skulle indtræde i en 
patientrolle. 
Fodboldtræning giver anledning til samvær og 

gensidig omsorg  blandt ligesindede i en 
‘mande-kontekst’. 
Tilbud om fodboldtræning kan være en ny 

strategi i forhold til at øge motivation for og 
fastholdelse i fysisk aktivitet blandt mænd 
med prostatakræft. 

 
 
 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Skepsis? 

Hvilke betænkeligheder eller 
forbehold vil I have for at henvise 
mænd med prostatakræft til 
klubfodbold? 





For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Utilsigtede hændelser 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Hvordan oplever mænd med 
prostatakræft at blive skadet 
under fodboldtræning? 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

Holdninger til og erfaringer med skader – en 
kvalitativ undersøgelse 

Mette Rørth 

Cand.scient.san.publ. 



N: 5 

Gnsn. alder: 70,2   

N:12 

Gnsn. alder: 70,2   

Ebbe 

Alder: 67  

Mads 

Alder: 69  

  

Martin 

Alder: 74  

  

N: 6 

Gnsn. alder: 68,2   

N: 9 

Gnsn. alder: 66,4   

Fokusgruppe-interviews med fire FC Prostata-hold:  

Dybdegående interviews med tre alvorligt skadede spillere: 







FC Prostata samarbejder med 
Copenhagen Prostate Cancer Center, 
Rigshospitalet    
Tagensvej 20, Afsnit 7521  
2200 København N  
 
Urologisk Afdeling, Herlev Hospital 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 
 
Urologisk afdeling K,  
Aarhus Universitetshospital Skejby 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
DK-8200 Aarhus N 
 
Urologisk Afdeling 
Sydvestjysk Sygehus 
Finsensgade 35 
6700 Esbjerg 
 
Urinvejskirurgisk Afdeling L, Odense 
Universitetshospital 
J.B. Winsløws Vej 4 
5000 Odense C 
 



www.fcprostata.dk 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRETHOLDELSE AF 

MASKULINITET 

 (SOM MÆND)  

 

Selvbestemmelse 

Normalitet 

Kontrol 

KRÆFTREHABILITERING PÅ 

MASKULINE PRÆMISSER 

OPRETHOLDELSE AF 

SUNDHED  

(SOM PATIENTER) 

 

Tryghed 

Sikkerhed 

Omsorg 



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 

HAR VI GLEMT NOGEN? 

Som dog ikke er omfattet af 
emnet for dagens kursus! 





TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! 


