
Hjælp Til Pårørende

Undgå samtaler 
der skader den 
psykisk sårbare



Har du svært ved at tale om det, der frustrerer dig? 



Andre pårørende har stået i præcis den situation, du 

står i lige nu. De vil gerne fortælle dig, at: 



”Som pårørende skal du ikke være nervøs for at åbne op 

omkring dine egne følelser og tanker. Den psykisk 

sårbare kan selv sige fra.”  



Men hvordan åbner du op på en god måde, uden at du 

forværrer den psykisk sårbares tilstand?



Det får du viden om på de næste sider.


Side 1



Tal med den  
psykisk sårbare – 

åbent og ærligt


Det kan være udfordrende at tale med den psykisk 

sårbare om dine udfordringer og dine frustrationer. Især 

hvis han/hun kun har et minimum af energi. 



Til at skabe en god samtale mellem jer, kan du bruge 

redskabet ”At gå over broen”.  



Redskabet giver jer begge en forståelse for, hvordan I 

hver især har det, uden at i peger fingre ad hinanden, og 

uden at samtalen ender i et skænderi.



Når I har forståelse for hinandens situationen, kan I 

bekæmpe sygdommen sammen, i stedet for at kæmpe 

mod hinanden.  



Andre pårørende oplever, at det kræver tilvænning at gå 

over broen, men når de først gør det, får de en bedre 

hverdag med mindre frustration og mere glæde.  

Side 2



Inden du starter en 
samtale bør du vide


Det er i de gode tider, du bekæmper de dårlige tider 


Hvis den psykisk sårbare er inde i en dårlig periode, med 

svær depression eller selvmordstanker, bør du altid 

vente med at tale om emner, der har forbindelse til 

sygdommen.  Selv simple samtaler bliver hurtigt 

uoverskuelige, hvis der mangler energi.



Forandring kan ikke tvinges igennem


Når du har brug at tale om de ting der frusterer dig, er 

det oftest fordi du håber på at noget ændrer sig efter 

samtalen. 



Her er det vigtigt at huske, at du aldrig kan tvinge en 

forandring igennem hos den psykisk sårbare. Det er i 

sidste ende op til ham eller hende selv. 



Du bør derfor undgå at have for høje forventninger til de 

ændringer du ønsker, og tage ét skridt ad gangen. Husk 

at selv en lille ændring, er et skridt mod en bedre 

hverdag.

Side 3



Sådan går du 

over broen


1) Forestil dig, at I bor på hver jeres ø 



For at gå over broen skal du forestille dig, at dig og den 
psykisk sårbare i mange år har boet på en ø. Pludselig er 
den psykisk sårbare i perioder tvunget til at flytte ud på 
en anden ø, der er fyldt med psykisk sygdom. 



Nu står I pludselig på hver jeres ø, og der er en bro 
imellem jer, som du skal lære at gå over. 



Du kommer først godt over broen, og får en god samtale, 
når du besøger den psykisk sårbares ø med en god 
intention, hvor du nysgerrigt søger at forstå, hvordan det 
er at bo der - uden at pege fingre.



En god samtale opstår IKKE ved, at du fortæller, hvad der 
er dårligt på den psykisk sårbares ø. Det er IKKE med sin 
gode vilje, at den psykisk sårbare i perioder flytter ud på 
en ø der er ramt af psykisk sygdom.  
- Ingen bliver syg med vilje.



Side 4



2) Vær en god gæst, når du er på besøg



Sammenlign aldrig med din egen ø

Du skal gå over broen til den psykisk sårbares ø, for at 
forstå, hvordan det føles at leve på en ø, der er ramt af 
psykisk sygdom.



Når du besøger øen, kan du bede om en rundvisning, 
hvor du får vist og fortalt, hvordan det er at bo der. 
Forsøg at få en forståelse af, hvad der er anderledes, og 
hvorfor. 



Det er vigtigt, at du IKKE sammenligner med din egen ø. 
Din ø er sygdomsfri, så du KAN ikke sammenligne. 



Undgå at gå i forsvar

Hvis den psykisk sårbare viser eller fortæller noget, der 
kan føles som et angreb på dig, så skal du undgå at gå i 
forsvar. 



Det er nemmere sagt end gjort, fordi det er hjernens 
naturlige måde at reagere på, når du står i en presset 
situation. Når samtalen er svær, vil du typisk få lyst til at 
forsvare dig selv, eller ligefrem stoppe samtalen og gå. 

Side 5



Lad den psykisk sårbare tale ud


Vær sikker på, at den psykisk sårbare er færdig med at 

tale ud, inden du selv taler, og vær sikker på, at du rent 

faktisk har forstået, det der er blevet sagt. 



Det en god idé at gentage det, der er blevet sagt. Det 

sikrer, at du har forstået det rigtigt. 



Du kan f.eks. sige “det lader til at du føler dig tvunget til 

at tage til fødselsdage, selvom du ikke orker det”.



Giv plads til at tænke


Hvis du oplever, at den psykisk sårbare ikke siger noget, 

bør du stille et åbent spørgsmål, der starter med 

”hvordan”.



Lad der være stille imens du venter på et svar – også 

selvom der kan være stille i flere minutter. Vær tålmodig 

og rolig imens, og kig eventuelt væk, så den psykisk 

sårbare føler, at du gerne vil lytte, og at du ikke presser 

på.

Side 6



Gør sygdommen ansvarlig

Når du giver en rundvisning på DIN ø, skal du fortælle om 
DINE følelser og tanker. Vær ærlig, men uden at pege 
fingre. Husk, at det er sygdommen, I kæmper imod - 

IKKE hinanden.  



Hvis du eksempelvis er stresset over, at du altid skal lave 
aftensmad, så fortæl det ved at forklare, hvad det får 
dig til at føle. Du kan eksempelvis fortælle:  



“Jeg føler mig stresset og frustreret over, at jeg skal 
lave aftensmad hver aften, fordi sygdommen forhindrer 
dig i at hjælpe med det.”  



Når du fortæller, hvad du føler at sygdommen gør ved 
dig, holder du sygdommen ansvarlig – IKKE den psykisk 
sårbare.



HUSK: det er i de gode tider, I bekæmper de dårlige tider. 
Du bør KUN give en rundvisning, hvis den psykisk sårbare 
har energi til at komme på besøg på din ø.

Side 7

3) Besøg på DIN ø



Brug “Jeg” i stedet for “Du”


Gør dig umage med IKKE at starte sætningerne med ”Du 

er”. Den psykisk sårbare opfatter det nemt som om du 

giver en almen vurdering, som alle i hele verden er enige 

i. Her skal du huske, at det er din egen mening og dine 

egne følelser, du fortæller om. Start derfor i stedet 

sætninger med ”jeg føler” eller “jeg oplever”.  



Undgå at tale om umulige løsninger


Du bør kun referere til adfærd, som den psykisk sårbare 

har mulighed for at ændre. ”Jeg bliver ked af det, fordi 

du hele tiden er for træt” kan være en helt rigtig, og 

ærlig sag – men det er IKKE en adfærd, den anden 

hverken kan gøre for, eller har mulighed for at ændre.  



Husk at fremhæve de gode ting


Det bliver en meget svær samtale, hvis du kun giver 

kritik. Fortæl også, hvad der gør dig glad, og vær gerne 

specifik, så den psykisk sårbare forstår præcis, hvilken 

adfærd, du værdsætter. Du gør samtalen bedre, hvis du 

både starter og slutter med noget positivt, fx. ved at 

give ros.


Side 8



Huskeregler


For at du lykkes med besøge den psykisk sårbares ø, er 

der nogle huskeregler, som andre pårørende har haft 

stor gavn af at bruge. Det er vigtigt, at I snakker om 

reglerne inden I starter samtalen:  



Værdsæt samtalen 


Husk at sig tak, og fortæl, hvor meget det betyder for 

dig, at I taler sammen – uanset hvor kort eller ubehagelig 

samtalen var. Det øger chancerne for at den psykisk 

sårbare får en god oplevelse, og at I får flere gode 

samtaler i fremtiden.



Time-out 


Aftal at det er okay at tage en time-out, hvis en af jer har 

brug for en pause. Hvis der mangler overskud til at tale, 

bliver samtalen aldrig god. 



Derfor: hvis du eller den psykisk sårbare beder om en 

time-out, er det vigtigt, at den anden respekterer det.


Side 9



Samtalens do’s 

and dont’s


Når du går over broen første gang, er der nogle ord, der 

kan gøre hele forskellen for om dit besøg bliver godt 

eller dårligt. Det er vigtigt, at I begge to føler jer taget 

alvorligt. Her er nogle gode råd fra erfarne pårørende.  



Ord, sætninger og tilgange, du bør undgå 



• Undgå at lyde bekymret og anklagende i dine ord



• Undgå ord som: ”hvorfor”, ”altid” og ”aldrig”  



• Undgå en sort/hvid tankegang, hvor noget er rigtigt   

eller forkert 



• Undgå at sige ”jeg forstår dig”. Sig i stedet “det har jeg 

forståelse for”, “det lader til at” og “det lyder som”



• Undgå at afbryde den psykisk sårbare, når han eller hun 

taler.

Side 10



Ord, sætninger og tilgange, du bør bruge

 

• Du tager initiativ og sætter rammerne for samtalen 



• Du er lyttende og stiller spørgsmål 



• Du bruger ord som: ”hvad” og ”hvordan” 



• Du er anerkendende og nærværende i samtalen.



Tilgange psykisk sårbare sætter pris på



• Du adskiller sygdommen fra den psykisk sårbare og 

viser forståelse for, at den psykisk sårbare IKKE er 

sygdommen 

 


• Du anerkender, at den psykisk sårbare IKKE er syg 24/7 



• Du taler også om de “normale” ting. Fx de serier, bøger 

eller aktiviteter, den psykisk såbare interesserer sig for



• Du anerkender, at det er hårdt at være til terapi, og 

tager aldrig svære samtaler samme dag som terapien

Side 11



Øvelse gør

mester 


Som alle andre ting, så kræver den gode samtale øvelse. 



Når du går over broen, vil du hurtigt opleve, at I bliver 

bedre til at tale om de svære ting. 



I stedet for at jeres samtaler fører til mere frustration, 

resulterer de i lettelse og klarhed, der hjælper jer med 

at passe på hinanden, og komme tilbage til en mere 

normal hverdag, hvor du har fået noget af din frihed 

tilbage. 

Side 12


