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ter tror, at de ved, hvad den anden 
ønsker og m ener. De har gl emt at 
lytte til hinanden. Når den ene siger 
ét, hører den anden noget andet. 

Her er d et sexologens opgave at 
hjælpe med at få sat ord på de bud-
skaber, som parret har til hinanden. 
Tit mød er fol k førs t op, når k om-
munikationen mellem dem er k ørt 
helt af s poret, og al le d iskussioner 
om sexl ivet end er i skænd erier og 
gråd – eller de er helt ophørt.

Er det alt – skal der ikke mere til 
end at få snakket om det?

Nej, d et er i kke al tid nok bar e at 
sætte ord på. Ofte skal d er gøres en 
indsats i form af hjemm eøvelser og 
opgaver. Ø velserne af hænger sel v-
følgelig af, hvilket problem det drejer 
sig om, men som regel er d et meget 
eff ektivt. 

Desværre er der nogen, der melder 

afbud, når de ikke har “lavet lektierne” – det er 
ærgerligt, for det kan være lige så vigtigt at få 
snakket om, hvorfor man IKKE har få et gen-
nemført øvelserne.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke 
har råd til at betale for en sexolog?

Desværre skal man sel v b etale for k onsulta-
tionerne hos en pri vatpraktiserende sexolog, 
og det kan være svært at komme til på d e få 
off entlige klinikker, der fi ndes.

Men p engene er o fte gi vet rig tig god t ud . 
Som regel skal der ikke nær så mange samta-
ler til, som folk forestiller sig. Måske kun en, 
hvis problemet i kke bund er dybt, og par for-
holdet ellers er velfungerende. 

Jeg opl ever, at man ge ær grer s ig ba gefter, 
fordi de ikke er kommet noget før og har spildt 
for mange år med et haltende samliv, når det 
viser sig, at d et var så for holdsvis nemt at få 
has på problemerne. Men i stedet for at ærgre 
sig over den tid, der gik dårligt, skal de glæde 
sig over d et god e saml iv, d er vent er d em i 

fremtiden. Nu ved de, hvordan de skal tackle 
problemerne og gøre noget ved dem, inden de 
vokser sig for store.

Er det alle parforhold, 
der kan reddes med terapi?

Det sk er også , at et t erapiforløb r esulterer i 
en ski lsmisse. I løb et af samtal erne g år d et 
måske op for par terne, at d e er så l angt fr a 
hinanden og har så forsk ellige forventninger 
og ønsker til sexlivet, at de vil blive lykkeligere 
hver for sig.  

I d e ti lfælde kan sex ologen være en s tøtte 
og vejleder, så parret kan skilles på en værdig 
og respektfuld måde uden at såre og nedgøre 
hinanden.

En ski lsmisse kan også vær e en hap py 
ending, h vis d en er alt ernativet ti l en fr em-
tid m ed s tore fr ustrationer og opsli dende 
skænderier.
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ALT FOR MANGE FORVENTER, AT 
DERES LYST SKAL VENDE TILBAGE 
UD AF DET BLÅ, ELLER AT DET ER 

PARTNERENS ANSVAR AT GIVE HENDE 
LYSTEN TILBAGE. DET ER DET IKKE


