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Gruppeforløb 2020

5: Mig og de andre
Samliv, sexliv og kommunikation

Ved autoriseret psykolog Karen Margrethe Kirketerp

Program for i dag

 Kom til stede øvelse

 Snak om hjemmeopgaver og siden sidst

Tema i dag: Samliv, sexliv og kommunikation

Om kommunikation og kommunikationsproblemer

 Kommunikationsråd

Om at bede om hjælp og møde en i Netto

 Intimitet og sex

Tak for i dag 
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Siden sidst

• Tanker/overvejelser: 

– Hvad er du optaget af på baggrund af sidste gang?

– Har du tænkt på noget særligt, siden vi snakkede om 
værdier og det at leve et meningsfuldt liv på trods af 
udfordringer?

– Hvordan var det at arbejde med at skabe nye mål 
indenfor værdier?  Hvad har du prøvet?

Kommunikation forbinder os
• Kommunikation sker ved dynamiske og transaktionelle processer mellem to 

eller flere parter, hvor et indhold medieres, og løbende tager form.

• Det er et fundamentalt menneskeligt behov at føle støtte, nærhed, 
forbundenhed, familie, venskaber, kærlighed og intimitet/seksualitet. 
Uanset køn, alder og kultur.

• God kommunikation kan sikre godt samvær, godt samarbejde og en følelse 
af forbundenhed.

• Manglende kommunikation kan medføre misforståelser, stress og konflikter.

• Vi kan alle opleve besvær med samliv, kommunikation og intimitet. Projekt 
Sexus (68.000 mennesker, 2017-2018).
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Kommunikation kan være svær

• Vi kan frygte at blive misforstået og 

opleve besvær med at åbne på.

• Vi kan bære en masse med os, der 

også farver den måde, vi ser 

verden og hører andres ord på.

• Vi kan vise andre en ting, og føle 

noget andet.

Sygdom og kommunikation

• Sygdom er en ”totalbegivenhed” og rammer hele familien: Påvirkning af 
såvel samliv, identitet/rolle, nærvær og sexliv. Tilpasning kræver, at man 
inddrager sine nærmeste. Det kræver samarbejde at kunne omlægge sin 
hverdag, så som praktiske gøremål, og finde nye måder at være sammen på. 
Belastningen for de pårørende ligger oftest i kommunikationen, snarere end i 
selve sygdommen (Hvornår skal man trøste? Hjælpe? Lytte? Give plads?)

• Når det ikke kan ses, skal det kommunikeres: Det ydre fortæller ikke om 
den indre oplevelse. Når man er syg, kan det være svært at respektere sine 
grænser og udtrykke sine behov. Dette skyldes ofte, at sygdom er usynlig, at 
man tænker over andres tanker, samt at man måske har svært ved at 
acceptere og sætte ord på sin situation. Det kan medføre, at man ”gøre som 
før”, bider det i sig og sender fejlagtige signaler til omgivelserne.

• Man har et informationsansvar ift. grænser og behov: Manglende 
kommunikation medfører isolation, konflikt og misforståelser. Det kan være 
gavnligt at udtrykke f.eks. Koncentrationsbesvær samt svingende funktions-, 
energi-, og følelses- og smerteniveau og ens konkrete hjælpebehov for at 
forbedre kontakt og støtte. Lad folk se og komme tæt på dig, som du er.
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Kropsbillede & Selvbillede

• OBS vores følelse af selv-
og kropsbillede skabes i 
mødet med andre.

• Når vi ikke længere kan 
være det samme for andre 
– og gøre det samme -, 
kan vi føle tab af os selv og 
vores kontakt til andre.

Kommunikationsproblemer kan handle om:

Modsatrettede budskaber. Du siger et, men 
ønsker noget andet.

 Modstand mod at bede om hjælp.

 Problemer med at sige fra.

 Egen forvirring om ønsker og behov.

 Problemer med at lytte aktivt til det, andre 
forsøger at kommunikere.
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Hvordan har du selv mærket det?

• Hvad har sygdom betydet for den måde, du 
ser dig selv ift. andre?

• Hvordan har sygdom påvirket dine relationer, 
kommunikationsforhold, intimitet og dine 
sociale roller?

• Hvad kan blive svært ift. ens socialliv, når man 
er syg?

Hvad er kommunikation?
Sprog  7 %, Stemmeføring/toneleje 38 %, Kropssprog/Mimik 55 % 

Kommunikation er ikke kun ord, men rummes i enhver form for adfærd; 
praksis af værdier og af en tilgang til os selv og det andet menneske 

(udtrykke og lytte). Ændringer i kropslighed påvirker kommunikation, så 
som ved sms (7% sprog) (OBS Smileys/emojis), og som ved sygdom.
Husk, man kan ikke ikke-kommunikere; Selv i stilheden er der ord. 



12-01-2021

6

Kommunikationen farves af:

Kropssprog og 
stemmeføring

Vores personlige 
indre modeller

og forventninger 

Relationen og   
indbyrdes roller

Samtalesituationen

Synet afhænger af, hvor vi står
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Vi må huske, vi ser forskelligt

Vores opfattelse er subjektiv. Når vi kommunikerer, udtrykker
en person sin fortolkning af en meddelelse, og personen, der
kommunikeres til, hører sin egen fortolkning af den besked. 
Mening er altså noget, der skabes i matchpointet mellem os 
og den anden; som et dynamisk tennisspil, frem og tilbage.

Vi ser ikke verden, som den er, men som vi er

Indhold

(bevidst)

Relationen

Rollerne

Situationen

(ofte ubevidst)

Erfaringer, viden
Forventninger
Tanker/følelser 
og oplevelser af 

verden.

Erfaringer, viden,
Forventninger
Tanker/følelser 
og oplevelser af 

verden.

Vores filter for verden omkring os - hvad vi hører og ser - påvirkes 
også af vores alder, race, køn, etnicitet, religion og baggrund.
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At bygge bro og besøge hinanden i 

vores forskellige lande

Vellykket kommunikation handler om at tage ansvar og blive bevidst om egne 
kommunikationsmønstre og fortolkninger såvel som at respektere og være bevidst 
om den andens filter og perspektiv. Det kræver villighed og mod til sårbarhed.

De tre former for kommunikation

Passiv: Man giver efter, underkaster sig andres vilje, er 
konfliktsky, og brænder inde med følelser og tanker. 
Andre fylder, mens man selv og ens egne behov er 
mindre synlig.

Aggressiv: Man udfordrer og angriber. Man opfatter 
uenighed og konflikter som personlige angreb, vil 
vinde en magtkamp, bruger sårbare, personlige 
punkter hvis saglige argumenter er brugt op. Der er 
fokus på mig og mine behov.

Assertiv: Man står ved dig selv, og har respekt for 
egne (og andres) følelser, meninger og behov, og 
har mod til at udtrykke dem klart, så de bliver 
synlige. Fokus på konstruktiv og ligeværdig snak.
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2 og 2:

Hvad har det betydet for 

dig, at folk har besøgt dig i 

dit land?

Hvad har det betydet, at du 

har gjort det samme for en 

anden?

Gode råd
1. Tag udgangspunkt i dine egne følelser, tanker og oplevelser

• Beskriv problemet, ikke angrib personen, og udtryk din oplevelse. 

Brug mere ”Jeg” end ”du”. Vær objektiv, neutral og ikke-

dømmende (Når du X, så føler jeg Y). Pas på med at bruge 

"aldrig" og "altid".

2. Tydeliggør præcis, hvad du ønsker og har behov for

• Hold det kort, simpelt og specifikt. Forklar hvilken konkret 

situation og konkret udfordring, du tænker på. Fokus på løsning, 

fremtid og positive konsekvenser: ”Jeg kunne godt tænke mig at 

prøve…”

3. Afstem forståelse og løsning – LYT HØJERE

• Søg at gå fra samtalen med en følelse af afstemning, kontakt 

og kommunikation. Vær nysgerrig og stil åbne spørgsmål.
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SOL-reglen

Situationen, Oplevelsen og Løsning
Eks 1: "(S:) Når du kommer for sent, (O:) bliver jeg frustreret, (L:) Kan vi aftale, at du 

fremover skriver en sms, hvis du ved, at du er forsinket?” fremfor "Du er altid 
forsinket. Det er så træls". 

Eks 2: ” (S + O:) Jeg har rigtig svært ved at støvsuge, (L:)kan vi aftale, du støvsuger, og 
jeg laver mad? ”

Overvej også
• Hvordan kan jeg få mit budskab frem på en respektfuld, tydelig og konstruktiv 

måde?  Hvordan kan jeg gøre løsningen fælles?
• Hvad vil jeg gøre for at skabe den bedst mulige kontakt til den anden i samtalen?
• Hvordan kan jeg udvise respekt for den anden og hans måde at tænke på?
• Lytter jeg ”højt nok”? Lytter jeg oprigtigt til den anden, eller bliver jeg grebet af 

mine egne fortolkningsfiltre?

HUSK: Det at lytte er noget aktivt, ikke passivt. Vær nysgerrig på både det nonverbale 
og verbale. Vær tålmodig og husk, at kommunikation er der to til.

Når man møder en bekendt i Netto

Det er ofte hjælpsomt at overveje:

• Hvad du gerne vil fortælle, til hvem, hvor og hvordan. 

• Formuler evt. et paratsvar/’en plade’ til nogle af de situationer, der 

kan være svære (eks. i Netto eller til familiefest).

• Klassiske spørgsmål: ”hvordan går det”?, ”går det fremad?” etc.

Tænk over, hvordan du kan svare, så du: 

A) føler, at du kan stå ved dig selv (eks. undgår at lyve). 

B) ikke fortæller mere, end du har lyst til! Du sætter grænsen.

Husk sketeorien
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Det er svært at bede om hjælp
Nogle gange skal vi bede os selv om lov til at bede om 
hjælp; Vi skal erkende situationen for at kunne tale om og 
håndtere den. Mange oplever det som etsvaghedstegn, 
men det handler om at tage ansvar for sin egen situation 
og sygdomshåndtering. Vi kan tænke ”det skal ikke gå 
udover andre” eller ”Det er jo ingenting”.

• Vær specifik om den hjælp du har brug for – en ting ad gangen
• Giv klare udmeldinger, og ikke skjul din forespørgsel.

”Gider du løfte denne taske for mig?” eller
”I dag vil jeg blive hjemme”

• Undgå lange begrundelser eller ”undskyldninger”
• Hvis uønsket hjælp, blot sig pænt nej tak, og inviter ind næste gang.

Husk, at det er tilfredsstillende for andre at hjælpe! Det er en måde at lade 
dem se dig som du er, at invitere dem ind på, og give dem en god oplevelse.

Eksempel: Når samlivet udfordres

Hvad er problemet?
Min kone inviterer min datter og børnebørn på besøg uden at 
spørge mig.

Hvad vækker det af følelser/tanker?
Manglende respekt, at man er taget for givet. Vrede.

Hvad ønsker du?
Ok at de kommer til middag ind imellem, men jeg vil gerne 
vide det på forhånd.

Hvordan vil du normalt håndtere problemet?
Jeg siger normalt ingenting. Men så spørger min kone senere, 
hvorfor jeg er så vred og irriteret. Jeg svarer, at det er fordi, at 
min ryg gør ondt (hvilket den altid gør alligevel).
Jeg får ikke sagt, hvad det egentlig er, som går mig på. Jeg er 
skuffet over, at hun ikke selv kan se det.
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En mere hensigtsmæssig tilgang:

Hvad ville der ske hvis du i stedet kommunikerede assertivt 
(direkte)?
Jeg ville måske ikke blive så vred. Jeg ville måske få mulighed for 
at planlægge i stedet for at blive overrasket. Jeg ville nyde, at 
børnebørnene var på besøg. Min kone ville måske ikke blive sur 
på mig, og jeg ville ikke blive sur på hende. 

Hvordan ville den direkte kommunikation kunne lyde?
(S:) Når der inviteres gæster, uden at jeg bliver spurgt til råds, (O:) 
oplever jeg det som stressende. Jeg bliver vred og føler, at min 
tilstedeværelse tages for givet, og det ender tit med, at jeg ikke 
får noget ud af besøget. 
Jeg vil ofte gerne have besøg og sætter egentlig pris på, at du står 
for at invitere, men kan vi (L): aftale, at vi taler om det nogen tid 
før i fællesskab, inden der laves en aftale? – vil det være ok med 
dig?

Sygdom, sex og intimitet

 Nærhed, seksualitet og intimitet er vigtigt for os alle, uafhængig 
af livssituation, køn, kultur og livsfase.

 Seksualitet er mere end samleje – et menneskeligt aspekt, der 
inddrager mange fænomener, så som også intimitet, identitet, 
kontakt, sundhed, lyst og rolle (WHO, 2006). 

 Sygdom kan påvirke parforhold, relationer, intimitet, kropsbillede 
og fysisk sociale aktiviteter, og der kan opstå seksuelle problemer. 

 Når den ene part i et samlivsforhold har en kronisk sygdom, vil 
det uundgåeligt påvirke forholdet, også i seksuel henseende.

 Det er også udfordrende, at smerte og sygdom forbindes med 
ubehag i kroppen, mens kontakt forbindes med kropslig lyst, 
nærvær, nærhed og velvære.
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Intimitet påvirkes af
Tristhed Angst vrede bekymringer

depression Smerter kvalme

diarre åndenød Undgåelse Nervøsitet 

medicinbivirkninger tørre slimhinder Træthed

manglende udholdenhed

uoplagthed. Nedsat selvværd

dårlig samvittighed Ændret kropsbillede Skam

Afvisningsfrygt isolation

undgåelsesadfærd Stigmatisering

manglende accept usagte ønsker

misforståelser Ændrede rolle utilstrækkelighedsfølelse

Hvad har I erfaret?

Sygdom

Ændret 
kropsbillede

Frustrationer, 
misforståelser, 
afmagt og skyld

Dårlig 
kommunikation

Manglende 
intimitet

Parforholds-
problemer

Dårlig 
livskvalitet og 
sygdoms

-mestring

Den onde 

cirkel

Eks: Man trækker sig i kontakten
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Intimitet og samvær er god medicin
• Øger dopamin – forbedrer hukommelse og motivation

• Frigør endorfiner – glæde, afstressning og nydelse

• Frigør oxytocin – ”kærlighed”, beroligelse, styrker immunforsvar

• Øger Testosteron – øger energi og styrker muskel, knogler og hjerte.

• Mindske stresshormon Kortisol – afstressning, afspænding

• Øger niveua af antistoffer – færre infektioner/forkølelse

• Øger østrogen – sund og blød hud/hår

Det vil sige, at noget af vores medicin opstår i kontakten med andre:

Det giver symptomlindring, stressreduktion, afslapning, bedre søvn, 

afledning og velvære. Det kan også forbedre samliv, parforhold, 

selvtillid og -værd, følelsesregulering, kropsbillede, levetid og 

livskvalitet.

Eks: Man åbner op

Accept og 
sårbarhed

Kommunikation

Intimitet, nærvær 
og samvær 
genopdages

Parforhold
beriges, bedre 
selvværd

Følelse af 
støtte og 
tilhørsforhold

Bedre
Sygdomsmestring

Livskvalitet øges

Den gode 

cirkel
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Dine egne refleksioner:

• Hvad gør min partner og mine kære, når jeg føler mig 
mest elsket? 

• Hvad gør han/hun/de, når jeg føler mig mindst elsket?

• Hvordan giver jeg selv oftest udtryk for min kærlighed til 
min partner og mine nære? 

• Overvej også andres perspektiv: Hvordan du bemærker, 
at andre forsøger at vise dig kærlighed, og hvorledes at 
andre måske bemærker, at du viser dem kærlighed?

Kærlighedssprog

Chapman (1992) opstiller fem kærlighedssprog, der beskriver
den måde, hvorpå vi føler os elsket og anerkendt. Alt efter, hvem
vi er, vil vi have forskellige “sprog”. Noget tyder på, at vi også 
viser vores kærlighed på den måde, vi foretrækker selv at 
modtage kærlighed på. At afkode, forstå og bruge disse
forskellige måder at vise og modtage kærlighed kan hjælpe til at 
skabe bedre relationer, hvor behov bliver set og mødt.



12-01-2021

16

Gode råd til at genfinde intimiteten

• Skabe kontakt og forbundenhed ud fra nye vilkår
• Være med sårbarhed, opbygge tillid og åbne op 

(svært da emnet ofte er tabu)
• Åben og tydelig kommunikation (fokus på egne 

følelser, mål (skabe, ikke fjerne) og afstemning). 
Så som ”Jeg kunne godt tænke mig at prøve..”

• At overveje, hvordan du udtrykker og modtager 
kærlighed. Vær OBS på dit eget og andres 
kærlighedssprog; måske du føler, at du ikke kan 
give det, du gerne vil, men hvordan oplever de 
egentlig kærlighed og forbundenhed?

…

Fortsat

• Prioritere energi og tid til hinanden: Planlæg 
tidspunkter, der er mest optimale ift. bl.a. 
energiniveau. Aftal også, hvad kan gøres spontant.

• Ændre vaner på det seksuelle/intime område, evt. 
nye teknikker, stillinger, hjælpemidler (puder, 
glidecreme, varme bade).

• Vær OBS på, at lyst skal vækkes, og at kroppen vil 
frygte f.eks. smerte og ubehag.

• Vær OBS på behov for hvile og pauser, også som 
man gør noget meningsfuldt og aktivt sammen.
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Hjemmeopgave: konkret samtalemål

Overvej og udforsk dine kærlighedssprog, og sæt et konkret mål 
for, hvordan du ønsker at bruge dit kærlighedssprog. 

OBS: måske du føler, at du ikke kan give det, du gerne vil, men hvordan 
oplever de egentlig kærlighed og forbundenhed?

 Afprøv assertiv/direkte kommunikation med en nærtstående ud 
fra en valgt problematik/situation.
Tænk over et tidspunkt, der er passende for jer begge, og hvor I har 
minimum 15 minutter til at tale om problemet.

• Skriv problemet ned, som du vil formulere det
• Formuler dit ønske/behov: hvorfor vigtigt? Hvad håber du at få ud af det?
• Formuler det assertivt 
• Overvej, hvad kan udfordre og støtte dig ift. At kommunikere asssertivt.

Hvor kan man hente hjælp?
Afdelingspersonale
Egen læge
Gigtforeningens hjemmeside
Den engelske hjemmeside Crohn and Colitis UK 
Sexolog / Terapeut 
Kondomeriet - Randers/ Holstebro (under Sex og Samliv)
Henvisning til Sexologisk klinik i Ålborg

Der findes også mange bøger om emnet - f.eks 
”Når kærligheden bliver svær - for patienter og pårørende” - af 
sexolog, sygeplejerske og parterapeut Else Olesen
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Dagens afslutningscitat

”No one can whistle a 
symphony. It takes a whole 

orchestra to play it.” 

- H.E. Luccock

Tak for i dag


