
Parforhold; kommunikation og 
seksualitet          



I starten er det som regel ikke så 
svært…

 I starten af et forhold 
har man som regel 
travlt med at udforske 
hinanden, både fysisk, 
og via samtaler. Der er 
næsten ikke noget som 
ikke kan lade sig gøre, 
og man kan ikke 
forestille sig at det 
nogensinde bliver 
anderledes.



Sexualiteten er spændende..



Hvilke problemer kan man løbe ind 
i når forelskelsen aftager?

 Kommunikationen er måske pludselig ikke 
så let og ukompliceret længere..

 Den anden er måske ikke som man troede 
han/hun var..

 Den ene har måske ikke så meget lyst til 
sex længere..



Når hverdagen melder sig…



Eller….



Typiske misforståelser;
 Jeg ”ved” hvad min partner tænker/føler, 

så jeg spørger ikke, men handler ud fra 
det jeg ”ved”

 Min partner bør vide hvad jeg 
tænker/føler, så jeg fortæller det ikke

 Hvis min partner ikke har lyst til mig, er 
det fordi han/hun ikke elsker mig

 Sex = samleje



Hvad kom først?
 Har man seksuelle 

problemer fordi man 
har andre problemer i 
forholdet?

 Eller har man andre 
problemer i forholdet 
fordi man har 
seksuelle problemer?



Klima – hvilken temperatur er der i 
forholdet?



Hvad kan (bl.a.) belaste forholdet?

 Børn/barnløshed
 Sammenbragte familier
 Økonomi
 Utroskab
 Arbejdsbyrde/arbejdsløshed
 Sygdom
 Misbrug
 Seksuelle problemer



Hvilke områder påvirkes?
Som regel alle, men 

især:

 Kommunikation

 Intimitet

 Seksualitet



Lystmodeller:

 Masters & Johnson

 Rosemary Basson



Masters & Johnson



Rosemary Basson



Hvad kræver det at tale om 
seksualitet i 

behandlingssammenhæng?
 Viden om sexualitet og udvikling generelt
 Viden om egen sexualitet
 Viden om egne grænser/blufærdighed 

(sprogbrug mv)
 Afklarethed omkring sexuelt ”normalitetsbegreb”
 Kendskab til forskellige former for sexualitet
 Tværfaglighed
 HUMOR!!!!



Hvad kan man lære om klienten?

 Selvopfattelse
 Opfattelse af andre
 Opfattelse af Verden
 Antagelser om egen krop og sexualitet
 Moral og etik
 Evne til nærhed og intimitet
 Dybereliggende behov



Hvorfor er det godt at have et 
(godt) sexliv?

 Giver bedre selvfølelse/selvværd
 Giver overskud
 Godt for immunforsvaret
 Forebygger depression
 Giver mulighed for at lege
 Giver mulighed for at udtrykke sig kreativt



Hvorfor kan det være svært at tale 
med klienter om deres seksualitet?

 Angst for at overskride klientens grænser

 Angst for at overskride egne grænser

 Manglende viden om sexualitet
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