
Kroniske sygdomme og funktionsnedsæt-
telser rammer alle dimensioner af men-
neskets tilværelse og udfordrer mulighe-
den for at opretholde eller genvinde en 
tilfredsstillende seksualitet (Graugaard, 
Møhl & Hertoft, 2006). Som WHO (2006) 
påpeger, kan seksualitet anskues som 
en integreret del af menneskets person-
lighed og identitet, og seksualitet kan 
derfor siges at være en helt central del af 
både et meningsfuldt liv og oplevelsen af 
livskvalitet, uanset alder, som desuden har 
vist sig at have indflydelse på menneskets 
sundhed, velvære, livsmod, og mestrings-
evne ved kronisk sygdom (Videnscenter på 
Ældreområdet, 2009; Graugaard, Pedersen 
& Frisch, 2015). Centralt i den helheds-
orienterede rehabilitering er bedst muligt 
fysisk, psykisk og social funktionsniveau 
(SST 2015), samt borgernes livskvalitet og 
et meningsfuldt liv (MarselisborgCentret, 
2004), hvorfor seksualitet er et fagligt 
relevant fokusområde for sundhedspro-
fessionelle, der arbejder rehabiliterende. 
Forskning i rehabilitering af borgere med 
cancer, sklerose, hjertekarsygdomme og 
traumatisk hjerneskade har desuden vist, 
at en tilfredsstillende seksualitet er afgø-
rende for dennes oplevelse af velvære og 
livskvalitet (Rubin, 2005; Flynn et al., 2012; 
Dyer, 2014; McGrath & Lynch, 2014; Hunter 
et al.,2017). 

Sundhedsprofessionelle finder dog ofte 
samtaler om seksualitet svære, trods 
deres faglige viden om at funktionsbe-
grænsninger, medicinsk behandling, 
adfærdsmæssige eller sociale omstændig-
heder kan give udfordringer i forhold til en 
tilfredsstillende seksualitet (Bay-Hansen, 
2014; Gerbild et al., 2017). Dette begrun-
des i fravær af retningslinjer, utryghed 
ved samtale om seksualitet, udstilling af 
egen seksualitet samt at seksualitet anses 
som noget sekundært i rehabilitering, og 

at samtaler om seksualitet kan ses som 
direkte upassende og irrelevante eller som 
et tabu (Hartshorn, D´Castro & Adams, 
2013; Larsen & Aadal, 2013; Bay-Hansen, 
2014; McGrath & Lynch, 2014). Manglende 
faglig viden om seksualitet, frygt for at 
krænke borgeren eller at overskride egen 
blufærdighed, gør, at sundhedsprofessio-
nelle kan føle utilpashed og utryghed før og 
under samtaler om seksualitet (Lindholm, 
2002; Byrne et al., 2013; Larsen & Aadal, 
2013; Bay-Hansen, 2014). 

Når samtaler er følelsesmæssigt udfor-
drende, bliver det nonverbale sprog ofte 
både ubevidst og bevidst meget tydeligt 
og får forstørret opmærksomhed i den 
kontinuerlige vurdering, der sker af den 
samlede kommunikation hos de respektive 
samtalepartnerne i forhold til både modta-
gelsen af budskabet og oplevede sympatier 
og antipartier over for samtalepartneren 
(Higgins, Barker & Begley, 2005; Eide & 
Eide, 2002; Winther, 2012; Nordentoft & 
Olesen, 2014). Nonverbal kommunika-
tion er direkte associeret med oplevelsen 
af troværdighed, og inkongruens i det 
kommunikerede kan derfor have negativ 
indflydelse på borgerens tillid til den sund-
hedsprofessionelle, hvilket vil kunne have 
afgørende betydning for, hvorvidt borgeren 
vil blotte sine følelser, ønsker og eventu-
elle dysfunktioner i relation til seksualitet 
(Lystbæk & Cederström, 2003; Brøbecher 
& Delmar, 2007; Kjær, 2012; Jørgensen, 
2017). 

Som Eide & Eide (2017) viser i deres pro-
cessuelle model for kommunikation, sker 
tolkning af verbal kommunikation ud fra 
en relationel kontekst, hvor fortolkningen 
og relationen påvirker hinanden gensi-
digt. Sundhedsprofessionelles nonverbale 
kommunikation har derfor stor betydning 
for, hvorvidt og hvordan der kan tales om 
seksualitet med borgeren. Nonverbal kom-

munikation er eksempelvis stemmeleje, 
stilhed, øjenkontakt, berøring og ansigts-
mimik samt kropsholdning, positionering 
og bevægelser (Mast, 2007; Hald, 2008; 
Eide & Eide, 2017). 

Der foreligger dog begrænset viden om 
de sundhedsprofessionelles egen indsigt i 
den gensidige nonverbale påvirkning, samt 
hvorvidt de vurderer, at borgeren reagerer 
på dette i samtalen om seksualitet (Rother 
et al., 2006; Mast, 2007). Formålet med den 
Masterafhandling i Rehabilitering, som 
denne artikel bygger på, var derfor at få 
mere viden om sundhedsprofessionelles 
bevidsthed om og oplevelse af, hvordan de-
res nonverbale kommunikation hæmmede 
eller fremmede dét at kunne samtale om 
seksualitet – både i de tilfælde, hvor bor-
geren tog initiativ til at tale om seksualitet, 
kommunikeret verbalt og nonverbalt, samt 
i de tilfælde, hvor samtalen om seksualitet 
var planlagt af den sundhedsprofessio-
nelle.

Metodiske overvejelser
Viden om og forståelse af oplevede 
fænomener – som her de sundhedspro-
fessionelles refleksion over følelser og 
adfærd – ligger videnskabsteoretisk inden 
for den humanvidenskabelige tradition 
(Malterud, 2017). En effektiv metode til at 
indhente detaljemættede og righoldige 
beskrivelser om sådanne problemfelter er 
kvalitative interviews (Kvale & Brinkmann, 
2015), hvorfor denne undersøgelse bygger 
på kvalitative semistrukturerede interviews 
med udvalgte sundhedsprofessionelle, som 
havde erfaring med samtaler om seksuali-
tet med borgere i rehabilitering. Interview-
guiden blev således udarbejdet med åbne 
spørgsmål, der inviterede informanterne 
til at sætte ord på deres refleksioner om, 
hvordan de oplevede og håndterede de 
relationelle situationer, hvor borgerens 

Når kroppen taler sit eget sprog

Sundhedsprofessionelle finder ofte samtaler om seksualitet udfordrende, hvilket gør det ekstra 
vigtigt at være opmærksom på kropssprog og rammerne for samtalen.
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seksualitet blev kommunikeret verbalt el-
ler nonverbalt. 

En anden mulighed havde været at 
lave et observationsstudie, men dette 
er fravalgt, idet fokus var på de sund-
hedsprofessionelles egen refleksion og 
bevidsthed, og det desuden, ud fra et etisk 
perspektiv, kunne ses som problematisk 
som udefrakommende at skulle deltage i 
potentielt intime samtaler, som vedrører 
borgerens integritet og sundhed. Interview-
metoden har desuden den fordel at kunne 
give indsigt i de sundhedsprofessionelles 
oplevelse af ikke-planlagte situationer, 
hvor seksualitet blev et verbalt eller ikke-
verbalt emne. 

For at få kontakt til undersøgelsens 
informanter blev mere end 30 rehabili-
teringscentre, hospitaler, institutioner 
og afdelinger kontaktet pr. mail. Trods 
gentagne mails svarede over halvdelen 
ikke, mens hovedparten af de, der svarede, 
var afvisende med den begrundelse, at 
de fandt emnet seksualitet irrelevant pga. 
borgernes alder. Det lykkedes dog at få 
aftaler med to afdelinger på et højt spe-
cialiseret neurorehabiliteringshospital, et 
privat hospital specialiseret i rehabilitering 
af sklerosepatienter, samt et kommunalt 
ikke-specialiseret rehabiliteringscenter, 
hvor i alt seks sundhedsprofessionelle 
frivilligt stillede op som informanter. Trods 
empiriens relativt begrænsede omfang kan 
undersøgelsen dermed bidrage med og 
pege på mulige elementer i konteksten for 
samtaler om seksualitet, som der kan ret-
tes yderligere fokus på i andre, fremtidige 
studier (jf. Malterud, 2017). 

Af pragmatiske årsager blev de to af 
interviewene foretaget med deltagelse af to 
informanter, hvilket kunne have implika-
tioner for informanternes villighed til at 
fortælle og dermed de empiriske data til 
analysen (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved 

interviewets indledende fase var det dog 
tydeligt, at informanterne i forvejen havde 
en positiv relation og virkede trygge ved 
hinanden. Interviewene blev optaget audi-
tivt, ordret transskriberet og understøttet 
af observationsnoter om informanternes 
nonverbale kommunikation under inter- 
viewene. Interviewmaterialet blev analy-
seret ved systematisk tekstkondensering, 
hvor analysen er styret af materialet og 
ligger tæt op ad Giorgis fænomenologi-
ske fire-trins analysemodel til at finde 
væsentlige kendetegn ved livsfænome-
ner (Malterud, 2017). Interviewene blev 
læst for dannelse af et helhedsindtryk og 
intuitive temaer, derefter fulgte en grundig 
gennemlæsning og identificering af me-
ningsdannende enheder ift. de foreløbige 
temaer. Kodegrupper af meningsdannende 
enheder blev samlet under tidligere eller 
ændret tema. Hver kodegruppe blev opdelt 
i subgrupper og dernæst ekstraheret til 
en kondenseret tekst og repræsentative 
citater fra subgrupperne udvalgt. I det 
afsluttende trin blev de kondenserede 
tekster samlet til en analyse-tekst under 
de respektive temaer. Metodekritisk skal 
det understreges, at trods et mål om kon-
tinuerligt aktivt at sætte min forforståelse 
i parentes, vil forskningsprocessen og re-
sultaterne altid være påvirket af forskerens 
forforståelse, der ligger som præmis for, 
hvordan virkeligheden erfares og forstås på 
ny (Priebe & Landström, 2014; Malterud, 
2017). 

Ud af ovenstående proces fremkom tre 
temaer relateret til, hvordan informanterne 
oplever, at deres nonverbale kommunika-
tion hæmmer eller fremmer dét at kunne 
samtale om seksualitet med borgeren. 

At skabe det optimale rum
Det første tema, som jeg har kaldt ”At 
skabe det optimale rum”, dækker over det 

Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens 
Masterafhandling i Rehabilitering med titlen 
”Konteksten og samtalen om seksualitet – 
Hvordan oplever de sundhedsprofessionelle 
deres nonverbale kommunikation ift. at 
kunne samtale om seksualitet med bor-
geren i rehabilitering?” Der argumenteres 
for, at samtaler med borgeren om dennes 
seksualitet er vigtige i en helhedsorienteret 
tilgang til rehabilitering, hvor sundhedspro-
fessionelles evne til og oplevelse af at kunne 
tale med borgere om seksualitet er en væ-
sentlig problemstilling. Artiklen diskuterer 
særligt tre relevante temaer: at skabe det 
optimale samtalerum; at kontrollere egen 
udstråling for at fremme samtalen; samt at 
måtte afvise samtalen. Afslutningsvis peges 
på, hvordan ændringer i konteksten kan 
fremme samtalen. 
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at arrangere et fysisk rum for samtalen og 
hvad man kan kalde et psykisk ikke-synligt 
stemningsrum. Når de interviewede sund-
hedsprofessionelle planlægger samtalen, 
kommunikerer de nonverbalt samtalens 
private karakter og fortrolighed i valg af et 
rum, hvor døren kan lukkes for uvedkom-
mende. Samtalen planlægges eksempel-
vis nogle gange i borgerens egen stue for 
derved at forsøge at skabe et rum, hvor 
der er basis for en tillidsfuld relation og 
tryghed om samtaleemnet,  
hvilket sundhedsprofessionelle oplever 
som værende fremmende for samtalen  
og borgerens lyst til at italesætte udfor-
dringer i forhold til deres egen seksualitet.  
De sundhedsprofessionelle giver i inter-
viewene desuden udtryk for, at de oplever, 
at de har brug for at legitimere samtalen 
ved tydeligt at kommunikere en professio-
nel relation nonverbalt over for borgeren. 
Dette gøres ved at opretholde en fysisk 
afstand til borgeren og gerne have et bord 
placeret imelle. 

 ”Det kommer an på om samtalen er 
intim… jeg har brug for, at der er en 
tydelig definition af, hvad vores relation er 
i forhold til den her samtale.” (Sundheds-
prof., kommunalt rehabiliteringscenter)

 ”Og så kan vi skabe det der rum, hvor det 
er legalt at tale sammen… hvor vi kan 
sidde og snakke… her er et rum, hvor vi 
godt kan tale.” (Sundhedsprof., privat-
hospital)

Samtidig oplever de interviewede sund-
hedsprofessionelle, at nonverbalt kom-
munikeret imødekommenhed og interesse 
for borgeren – eksempelvis ved at sidde i 
øjenhøjde med åben overkrop, lidt fremme 
i stolen – er fremmende for samtalen. I 
situationer, hvor borgeren har taget initiativ 

til at samtale om seksualitet på en ikke-
grænseoverskridende måde i nærvær af 
andre borgere, beskriver de sundhedspro-
fessionelle, hvordan de nonverbalt søgte 
at skabe et ikke-synligt, men fortroligt 
rum, ved at gå tæt på borgerens øre og 
med dæmpet stemmen aftale at samtale 
senere. En sådan anerkendelse af borge-
rens seksualitet og behov for tale oplever 
de som noget, der fremmer en senere 
samtale om emnet.

Byrne et al. (2013) finder netop, at fravær 
af en privat kontekst er den største bar-
riere for borgerens åbenhed, når sam-
taleemnet er seksualitet; mens Mercers 
(2008) fremhæver betydningen af en 
mindre klinisk kontekst, og Winther (2012) 
beskriver rum som altid stemningsgivende 
og aldrig neutrale. At kropsposituren (dvs. 
kropssproget og placeringen i rummet) er 
en nødvendig markering af en professionel 
relation og kan ses som et fysisk arrange-
ment, der er afgørende for det relationelle 
rum og samtalen, støttes af Mast (2007) og 
Winther (2012). Rother et al. (2006) uddyber 
dette og finder, at kropspositur kan fun-
gere som maskering af sundhedsprofessi-
onelles følelser i samtaler om seksualitet.

At kontrollere egen udstråling for at 
fremme samtalen
Det andet tema, ”At kontrollere egen 
udstråling for at fremme samtalen”, 
handler om informanternes oplevelser af 
at kontrollere den nonverbale kommunika-
tion. Det foregår eksempelvis, via nedsat 
taletempo og pauser, hvilket de oplever 
fremmer samtalen om emnet. Informan-
terne er således meget opmærksomme 
på roen i samtalen, muligheden for at 
reflektere under samtalen, og at skabe 
en stemning af ’uforstyrrethed’ i rummet, 
hvilket giver dem mulighed for at aflæse og 
reagere på borgerens nonverbalt udtrykte 

følelser og reaktioner i samtalen. Som en 
udtrykker det:

 ”Det handler også om at holde pauser … 
så de får tid og kan reflektere og svare på 
det, jeg har spurgt om, eller nogle gange 
sige… så give dem tid til at finde det… har 
jeg så tid til, at mens jeg sidder og lytter, 
også at tænke mere over kropssprog frem 
for det nærmest… huhej.” (Sundheds-
prof., privathospital)

Informanterne beskriver desuden, hvordan 
de kommunikerer anerkendelse under 
samtalen nonverbalt med hovednik og 
smil. De oplever at måtte ’holde masken’, 
og at denne kontrol over deres nonverbale 
kommunikation fremmer samtalen, såle-
des at de ikke signalerer en vurdering af 
eller overraskelse over borgerens seksua-
litet eller valg af gloser. 

 ”Svaret kan også godt komme lidt bag på 
en nogle gange… og så uden at komme 
med et ordentligt hov [holder vejret et 
øjeblik, tager sig til brystkassen med den 
ene håndflade og laver et overraskelses-
udtryk i ansigtet], så griner og smiler og 
et eller andet… her er det, okay skal lige 
huske min professionalitet og nikke.” 
(Sundhedsprof., privathospital)

Nærvær, interesse og engagement bliver 
ifølge informanterne kommunikeret 
nonverbalt ved øjenkontakt med borgeren, 
og de oplever generelt, at dette fremmer 
samtalen om seksualitet. Samtidig opleves 
det i enkelte situationer hæmmende 
for samtalen, hvis de er insisterende på 
øjenkontakt med borgeren under samta-
len. Kontrollen over taletempo, stemme og 
øjenkontakt udfordres dog nogle gange af 
et følelsesmæssigt ubehag hos de sund-
hedsprofessionelle, når de oplever at blive 
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konfronteret med sproglige udtryk,  
de finder grimme eller vulgære, samt 
når de føler, de må bruge andre gloser 
end fagligt neutrale for at møde borgeren 
ligeværdigt.

 ”Jeg kan godt mærke, at det prikker i mig, 
hvis jeg skal ind og sige pik eller kusse 
eller noget… altså det prikker til noget i 
mig”. (Sundhedsprof., rehab.hospital)

Informanterne beskriver desuden oplevel-
ser af, at borgeren i de situationer pludse-
lig begynder at negligere problematikker 
eller nægter at tale mere om emnet. Dette 
kan relateres til Lystbæk og Cederstöm 
(2003), som i deres studie af sundhedspro-
fessionelles kommunikation med borgere 
fandt, at sundhedsprofessionelles fokus og 
bevidsthed om nonverbal udstråling netop 
er til stede i situationer, hvor ønsket er at 
opnå noget specifikt, og pauserne giver 
dem mulighed for at reflektere over og 
opnå kontrol over egen nonverbal kom-
munikation. En udfordring ved pauser i en 
samtale kan dog, ifølge Lindholm (2002), 
være, at det kan udstråle faglig usikker-
hed. Roter et al. (2006), Mast (2007) samt 
Bay-Hansen (2014) fremhæver derimod 
vigtigheden af ikke at forcere fortrolige 
samtalers tempo, samt at give god tid til, at 
borgeren kan udtrykke sig. 

Den øgede opmærksomhed på kropslig 
kommunikation er i denne henseende 
vigtig, men Winther (2012) påpeger en 
samtidig fare i, at de sundhedsprofessio-
nelle bliver så selvkontrollerende, at de op-
fattes som falske. En lignende dobbelthed 
findes i noget så simpelt som betydningen 
af øjenkontakt, hvor Rother et al. (2006) fin-
der, at afbrydelse af øjenkontakten giver en 
negativ oplevelse af samtalen for borgeren, 
mens det ifølge Mast (2007) ikke skal un-
derkendes, at direkte øjenkontakt for nogle 

borgere kan være intimiderende i samtalen 
om seksualitet. 

At en borger udtrykker sig i et sprog, der 
er markant anderledes end den måde, der 
anses for passende i en faglig kontekst, er 
en i litteraturen velbeskrevet udfordring 
for sundhedsprofessionelle (Rubin, 2005; 
Mercer, 2008; Winther, 2012; Skogerbø, 
2013; Bay-Hansen, 2014). Når noget er 
svært, kan det samtidig aktivere forskellige 
psykologiske forsvarsmekanismer, hvilket 
ifølge Lindholm (2002) kan gøre sundheds-
professionelle ude af stand til at kontrolle-
re deres nonverbale adfærd. Som Rother et 
al. (2006) argumenterer for, kan nervøsitet 
i talen dog også tolkes positivt, som en 
autentisk bekymring for borgeren, hvilket 
kan fremme tilliden og samtalen, idet en 
anerkendelse af borgerens seksualitets-
problematik er afgørende for samtalens 
forløb (Bay-Hansen, 2014). Mast (2007) 
finder modsat, at nonverbal kommunika-
tion, såsom en nervøs stemme eller øget 
talestrøm, kan signalere en utilpashed ved 
samtaleemnet hos den sundhedsprofessio-
nelle, hvorved der kan opstå inkongruens 
mellem denne nonverbale utilpashed og 
en verbalt kommunikeret anerkendelse af 
borgeren og faglig legitimering af sam-
taleemnet. En inkongruens foranlediget 
af dét, Winther (2012) kalder ’følelsernes 
oversvømmelse af professionaliteten’ i 
interaktionen med borgeren, som kan lede 
til mistillid i relationen (jf. Brøbecher & 
Delmar, 2007). 

At måtte afvise samtalen
Det tredje og sidste tema i analysen, 
”At måtte afvise samtalen”, handler om 
nødvendigheden af i nogle tilfælde at måtte 
stoppe samtalen om seksualitet. Dette 
tema tydeliggør, at de sundhedsprofes-
sionelle i nogle situationer er så følelses-
mæssigt påvirkede af ubehag eller ulyst, at 

det ikke er muligt for dem at tale med bor-
geren om seksualitet, hvorfor de tydeligt 
nonverbalt afviser samtalen ved at øge den 
fysiske afstand. Dette på trods af, at infor-
manterne oplever, at afvisningen hæmmer 
både relationen til borgeren og en senere 
samtale. En af de sundhedsprofessionelle 
beskriver en sådan afvisning således:

 ”Så kunne jeg… gå hen, åbne dåren og 
stå i døren i stedet for at lade ham selv gå 
ud… for så stod jeg ude på gangen, hvor 
der også var andre… så vidste han jo også 
godt, at der blev overskredet en grænse… 
så undgik vi det skete igen”. (Sundheds-
prof., rehab.hospital)

Situationer, hvor informanterne beskriver, 
de oplever stort følelsesmæssigt ubehag 
og usikkerhed omkring håndtering af en 
borger, kan være alt fra borgerens tydelige 
erektion eller nydelse under udførsel af 
nedre hygiejne, til at opleve en medmen-
neskelig omsorg som holden i hånden æn-
drer karakter til en ikke-tilsigtet behovs-
tilfredsstillelse for borgeren. Dette gør sig 
særligt gældende, når borgeren samtidig 
eller efterfølgende verbalt udtrykker et 
behov, en nydelse eller taknemmelighed 
derfor. 

Informanterne beskriver, hvordan de 
i sådanne situationer afviser samtalen 
nonverbalt med tavshed, afbryder krops-
kontakten, vender ryggen til, eller efter-
lader borgeren bag en lukket dør. I andre 
situationer sker den nonverbale afvisning 
grundet et spontant ønske om at skærme 
borgeren eller andre i nærheden, hvor de 
sundhedsprofessionelle oplever, at det 
kan være svært at få åbnet for samtalen 
senere. Informanterne beskriver anerken-
dende, at ovenstående situationer, fysiske 
tilnærmelser og verbale ytringer er udtryk 
for borgerens ønske om eller behov for 
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samtale om seksualitet, men de beskriver 
samtidig, at de sjældent formår at møde 
borgeren med anerkendelse, også selvom 
de oplever, at det hæmmer en samtale 
fremadrettet:

 ”Så kan der også være andre plejesitua-
tioner eller noget, hvor patienten ligesom 
giver mig et tegn eller kommer med en 
hentydning til, at der er et eller andet, 
der ikke fungerer… skal jeg gribe den lige 
der… jeg har jo brudt intimsfæren… eller 
skal jeg vente til et andet tidspunkt?” 
(Sundhedsprof., rehab.hospital)

Informanterne oplever desuden, at bor-
gerne tester deres anerkendelse og vilje 
til at samtale om seksualitet på en verbalt 
grænseoverskridende måde. Her beretter 
de sundhedsprofessionelle, at de reagerer 
nonverbalt med at markere yderligere 
fysiske afstand og værn af dem selv i situa-
tionen, eksempelvis ved at trække kitlen 
sammen og lægge armene over kors. Dette 
oplever informanterne hæmmer den videre 
samtale, hvis borgeren testede dem pga. 
usikkerhed, mens det i andre situationer 
ikke opleves at have nogen betydning for 
borgerens lyst til at samtale. I situatio-
ner, hvor informanterne pga. tidspres og 
andre opgaver må afvise samtalen verbalt 
og nonverbalt, oplever de, at en senere 
samtale hæmmes, hvorfor de beskriver 
frustration over ikke altid at kunne ’gribe 
den’, når borgeren selv tager initiativ:

 ”Fordi hvis, man kan jo være lidt travl 
og være på vej videre… hvordan får jeg 
den så bragt tilbage igen… den kan også 
være svær.” (Sundhedsprof., kommunalt 
rehabiliteringscenter)

Problemet kan perspektiveres yderligere af 
Winther (2012), som påpeger, at krops-
kontakt formidler lyst, hvilket kan forklare 
behovet for at afbryde den fysiske kontakt. 

Bay-Hansen (2014) beskriver desuden, 
hvordan sundhedsprofessionelle ikke kan 
undgå at udtrykke elementer af deres 
egen seksualitet i beklædning og bevæ-
gelser; og Tayler & Davis (2006) skriver, at 
borgeren spejler sig i den sundhedspro-
fessionelles reaktion, hvorfor det vil gøre 
borger tilbageholdende omkring at ytre sig 
om seksualitet fremadrettet, når denne 
oplever en afvisning nonverbalt såvel som 
verbalt. Ovenstående uddybes af Rother et 
al. (2006) og Hartshorn, D´Castro & Adams 
(2013), der beskriver, hvordan man altid 
vurderer den anden for at få indblik i, om 
den anden bryder sig om en. Borgeren kan 
eksempelvis udlevere dele af sin seksua-
litet, for at se om vedkommende bliver 
’modtaget’, hvorfor en afvisning kan lede  
til frustration og kan gøre vedkommende 
flov eller intimideret. Ifølge Mast (2007) 
gælder dette især de borgere, der er mest 
usikre på, om det er legitimt at tale om 
seksualitet med den sundhedsprofessio-
nelle.

Afsluttende perspektiver
Som interviewene og analysen viser, kan 
sundhedsprofessionelle opleve det frem-
mende for en samtale om seksualitet med 
borgeren i rehabilitering, at de nonverbalt 
kommunikerer fortrolighed og tryghed 
i valget af fysiske rammer, samt ved at 
placere sig fysisk på niveau med borgeren, 
i en passende afstand, med henvendt åben 
positur, idet dette nonverbalt kommunike-
rer et legitimt og relationelt rum. Gennem 
kontrol af taletempo og pauser opnår de 
desuden mulighed for refleksion over både 
deres egen og borgerens nonverbale kom-
munikation undervejs i samtalen, hvilket 
opleves fremmende for samtalens forløb. 

De sundhedsprofessionelle beretter 
desuden, at det fremmer samtalen, hvis de 
kontinuerligt tilpasser øjenkontakten samt 
kontrollerer deres ansigtsudtryk i forhold 
til at kommunikere imødekommenhed 

og anerkendelse nonverbalt, således at 
de samtidig holder deres egen forforstå-
else og umiddelbare reaktioner skjult for 
borgeren. Når de sundhedsprofessionelle 
udfordres på deres forforståelse omkring 
sproglige formuleringer samt faglig legitim 
kropskontakt, oplever de derimod at miste 
kontrollen over deres nonverbale kom-
munikation. Dette oplever de, hæmmer 
en senere samtale, ligesom dette gælder, 
når de afviser verbalt og nonverbalt pga. 
mangel på tid, eller at borgerens adfærd 
og initiativ er grænseoverskridende eller 
udfordrende. 

Denne artikel har givet et indblik i, 
hvordan sundhedsprofessionelle oplever, 
at deres egen nonverbale kommunikation 
hæmmer samtalen om seksualitet med 
borgerne. Fremadrettet er håbet, at fokus 
derved kan rettes mod de bagvedliggende 
årsager og mulige tiltag i praksisfeltet, 
såsom i de sundhedsfaglige uddannelser, 
så vi kan arbejde med og minimere disse 
årsager. Det er kun muligt at reflektere, 
forholde sig til, samt vælge at arbejde med 
noget, man er bevidst om. Nærværende 
undersøgelse kan forhåbentlig være med 
til at skabe bevidsthed hos sundhedspro-
fessionelle om deres nonverbale kommu-
nikation i konfrontationen med borgeres 
seksualitet, og den nonverbale kommu-
nikations indflydelse på samtalen både 
her og nu og fremadrettet. I særdeleshed 
indikerer diskussionen af analysens fund, 
at en nedbrydning af de sproglige barrierer 
og en bearbejdning af de følelsesmæssige 
reaktioner blandt de sundhedsprofessio-
nelle vil kunne danne grundlag for en mere 
anerkendende tilgang til borgernes sek-
sualitet, der vil kunne fremme samtalen og 
integrering af seksualitet i en helhedsori-
enteret rehabilitering.

2 0 gerontolog i  |  årgang  34  |  oktober  18  |  nr .  2

n å r  k r o p p e n  t a l e r  s i t  e g e t  s p r o g
l o t t e  m y l e r



Referencer
Bay-Hansen, J. (2014). Samtalen om sek-
sualitet. Sygeplejersken, 9, s. 77-85.

Brøbecher, H. & Delmar, C. (2007). Det 
relationelle møde og relationskompetence. 
Klinisk Sygepleje, 21(1), s. 61-71.

Byrne, M., Doherty, S., Murphy, A.W. et 
al. (2013). Communicating about sexual 
concerns within cardiac health services: Do 
service providers and service users agree? 
Patient Education and Counseling, 92(3), s. 
398-403.

Dyer, K. & das Nair, R. (2014). Talking 
about sex after traumatic brain injury: Per-
ceptions and experiences of multidiscipli-
nary rehabilitation professionals. Disability 
and Rehabilitation, 36(17), s. 1431-1438.

Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon 
i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, 
etikk. København: Gyldendal Akademisk.

Flynn, K.E., Reese, J.B., Jeffery, D.D. et al. 
(2012). Patients experiences with commu-
nication about sex during and after treat-
ment for cancer. Psycho-Oncology, 21(6), s. 
594-601.

Gerbild, H., Larsen, C.M., Rolander, B. et 
al. (2017). Health Care Students’ Attitudes 
Towards Addressing Sexual Health in Their 
Future Professional Work: Psychometrics  
of the Danish version of the Students’  
Attitudes Towards Addressing Sexual  
Health Scale. Sexuality and Disability, 35(1), 
s. 73–87.

Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (2006). 
Krop, sygdom og seksualitet. København: 
Hans Reitzel Forlag, s. 9-35.

Graugaard, C., Pedersen, B. & Frisch, M. 
(2015). Seksualitet og Sundhed. Vidensråd 
for Forebyggelse. 

Hald, M. (2008). Præsentation og formidling. 
København: Hans Reitzel Forlag, s. 45-52.

Hartshorn, C., D´Castro, E. & Adams, J. 
(2013). `SI-SRH`- a new model to manage 
sexual health following a spinal cord injury: 
our experience. Journal of Clinical Nursing, 
22(23-24), s. 3541-3548.

Higgins, A., Barker, P. & Begley, C. (2006). 
Sexuality: The challenge to espoused ho-
listic care. International Journal of Nursing 
Practice, 12(6), s. 345-351.

Hunter, E.G., Gibson, R.W., Arbesman, M. 
et al. (2017). Systematic Review of Occupa-
tional Therapy and Adult Cancer Rehabi-
litation. American Journal of Occupational 
Therapy. 71(2), s. 1-11.

Jørgensen, K. (2017). Aktiv lytning, spørgs-
mål og gensvar. I: Jørgensen, K., red., 
Kommunikation for sundhedsprofessionelle. 
København: Gads Forlag, s. 115-128.

Kjær, T. (2012). Mennesker taler først med 
kroppen – idéhistoriske og sansefilosofiske 
perspektiver på forholdet mellem person 
og profession. I: Winther, H., red., Kroppens 
sprog i professionel praksis – om kontakt, 
nærvær, lederskab og personlig kommuni-
kation. København: Billesø & Baltzer, s. 
40-54.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview 
– introduktion til et håndværk. København: 
Hans Reitzels Forlag

Larsen, J. & Aadal, L. (2013). Seksualitet 
og seksuel rehabilitering af patienter med 
erhvervede hjerneskader. Klinisk Sygepleje. 
27(4), s. 35-49.

Lindholm, J. (2002). Den svære samtale. 
Sygeplejersken, 21, s. 20-25.

Lystbæk, C. & Cederström, L. (2003). 
Hvorfor al den snak? – om saglighed og 
medmenneskelighed i sundhedsfaglig 
kommunikation. Klinisk Sygepleje, 17(3), s. 
49-59.

Malterud, K. (2017). Kvalitative metoder I 
medisinsk forskning – En innføring. Oslo: 
Universitetsforlaget AS.

MarselisborgCentret (2004). Rehabilitering 
i Danmark: hvidbog om rehabiliteringsbe-
grebet. Tilgængelig på: https://viden.sl.dk/
media/6596/hvidbog.pdf [Tilgået 16/9-
2018].

Mast, M. (2007). On the importance of 
nonverbal communication in the physician-
patient interaction. Patient Education and 
Counseling, 67(3), s. 315-318.

McGrath, M. & Lynch, E. (2014). Occupa-
tional therapist´ perspectives on addres-
sing sexual concerns of older adults in 
the context of rehabilitation. Disability and 
Rehabilitation, 36(8), s. 615-657.

Mercer, B. (2008). Interviewing people with 
chronic illness about sexuality: an adaption 

of the PLISSIT model. Journal of Clinical 
Nursing, 17(11), s. 341-351.

Nordentoft, H. & Olesen, B. (2014). Kom-
munikation i kontekst. København: Munks-
gaard, s. 69-96.

Priebe, G. & Landström, C. (2014). Den 
videnskabelige erkendelses muligheder 
og begrænsninger – grundlæggende 
videnskabsteori. I: Henricson., M., red., 
Videnskabelig teori og metode – fra ide til 
eksamination. København: Munksgaard, s. 
33-53.

Roter, D.L., Frankel, R.M, Hall, J.A. et al. 
(2006). The Expression og Emotion Through 
Nonverbal Behavior in Medical Visits – 
Mechanisms and Outcomes. Journal of 
General Internal Medicine, 21(Supp. 1), s. 
28-34.

Rubin, R. (2005). Communication about 
sexual problems in male patients with mul-
tiple sclerosis. Nursing Standard, 24(19), s. 
33-37.

Skogerbø, Å. (2013). Samtale om seksua-
litet. I: Iversen, T. & Rosenberg, N., red., 
Professionel kontakt i samtalebehandling. 
København: Hans Reitzels Forlag, s.  
136-156.

SST (2015). Rehabilitering på ældreområ-
det. [online]. Tilgængelig på: https://www.
sst.dk/da/aeldre/rehabilitering [Tilgået 
26/6-2018]

Taylor, B. & Davis, S. (2006). Using the 
extended PLISSIT model to address sexual 
healthcare needs. Nursing Standard, 21(11), 
s. 35-40.

Videnscenter på Ældreområdet (2009). Al-
derens nye sider. Tema: Ældre og seksualitet. 
København.

WHO (2006). Defining sexual health. Genéve: 
World Health Organization.

Winther, H. (2012). Det professionsperson-
lige – om kroppen som klangbund i profes-
sionel kommunikation. I: Winther, H., red., 
Kroppens sprog i professionel praksis – om 
kontakt, nærvær, lederskab og personlig 
kommunikation. København: Billesø & 
Baltzer, s. 74-88.

21gerontolog i  |  årgang  34  |  oktober  18  |  nr .2


