
Som kæreste eller ægtefælle til en partner, 
der er psykisk sårbar, kan det være svært 
at finde balancen i sin egen rolle. 

TEKST: METTE FABRICIUS 

Ifølge Kim Bonnesen, autoriseret psykolog og psykote-
rapeut og leder af den psykologiske rådgivning i Lands-
foreningen Sind, befinder pårørende sig ofte i et dilem-
ma, hvor de på den ene side ønsker at hjælpe, støtte og 
være der for den person, de er pårørende til og på den 
anden side kæmper med at passe på sig selv.
»Det er virkelig et dilemma, uden enkle svar, men som 
i alle andre forhold er kommunikation alfa og omega,« 
siger han.

Tal om det
Man er nødt til at tale sammen om parforholdet, og om 
de vilkår, man er sammen på. 
»Mange par med psykisk sårbarhed oplever, at de taler 
mere sammen end andre par, fordi man er nødt til det. 
Det er vigtigt at tale sammen på en kærlighedsfuld og 
accepterende måde, hvor begge husker på at blive på 
egen banehalvdel,« siger Kim Bonnesen.

Man er to i et forhold
»Det gælder i alle forhold, at der er dig og der er mig – 
men der er også en tredje part: forholdet. Så hvordan 
får vi forholdet til at trives bedst muligt?
Man er nødt til at lade den psykisk sårbare være. Man 

kan ikke fikse det. Den kendsgerning kan fremtvinge 
følelser som vrede og frustration, men det er vigtigt at 
acceptere, at sådan er det,« siger Kim Bonnesen.
Han påpeger at der både er muligheder og begræns-
ninger i forholdet. 

»Man kan ikke være sammen med familie og venner 
på samme måde, der er mange ting man ikke kan gøre 
på samme måde som i andre forhold, men til gengæld 
bliver man stærke af at tale meget sammen,« siger Kim 
Bonnesen.

Få hjælp
Kim Bonnesen taler om de ting, der ligger inde i for-
holdet og udenfor forholdet. En vigtig ting udenfor 
forholdet er, at den psykisk sårbare skal have hjælp. 
For at klare udfordringerne og give håb for fremtiden, 
både for den psykisk sårbare selv og for partneren. Her 
kan både psykoedukation og behandling være vigtig. 

For den pårørende er det på samme måde vigtigt at 
være opmærksom på at få hjælp, i form af viden og i 
form af samtaler med ligesindede, for eksempel i en 
pårørendegruppe. 

»De fleste pårørende kommer først og søger hjælp, når 
der er sket noget akut, når kæresten er blevet indlagt 
for første gang og det begynder at gå op for dem, at det 
er alvor, det her med psykisk sårbarhed,« siger Kim 
Bonnesen.

Tag din egen iltmaske på først
Birgitte Janischevska er uddannet pædagog og familie-
terapeut, og arbejder i Region Hovedstadens psykiatri 
som mentor for pårørende til patienter i psykiatrien. 
Her møder hun mange kærester og ægtefæller, som 
fortæller, at det sværeste for dem faktisk er at møde 
omverdenens umiddelbare respons, som meget ofte er 
Hvorfor går du ikke bare?

»Netop det faktum, at man som kæreste eller ægtefælle 
vælger at blive i et forhold, hvor ens partner er udfordret 
af psykisk sygdom, kan være med til at give en følelse af 
at stå meget alene,« siger Birgitte Janischevska.

Psykiatrisk Center København tilbyder forløb
Netop nu tilbyder Psykiatrisk Center København et 
forløb for pårørende, hvor man deler sine tanker og 
følelser med andre ligesindede, og det kan have stor 
betydning for kærligheden i parforholdet.

»Bare det at få oplevelsen af at »jeg er ikke mærkelig, 
og vi er ikke et mærkeligt par,« kan mindske følelsen af 
at stå alene,« siger Birgitte Janischevska.

Hun mener desuden, at det er vigtigt for de pårørende at 
møde psykiatrien og få viden om systemet, da det giver 
mulighed for få afklaring og ro på, og for at få stillet nog-
le af alle de spørgsmål, man ikke før har fået svar på.

De fælles udfordringer
Udfordringerne er forskellige, men der er også fælles 
træk. Der er den kæreste, der gør for meget og næsten 
bliver behandler for sin partner, og så er der den kære-
ste, der trækker sig og har svært ved at finde sin rolle,  
»for det er jo ikke mig der er syg«. Hvornår skal jeg 
støtte, og hvordan støtter jeg bedst. Hvornår skal jeg 
presse min kæreste og hvornår give plads og  
bare være der. 

»Det kan være svært at være ligeværdige i  
forholdet, fordi vilkårene er så forskellige,«  
siger Birgitte Janischevska. 

Hvad kan man gøre?
Kim Bonnesens bud på, hvad man selv  
kan gøre, er først og fremmest at tage  
vare på sig selv og hinanden, huske på, 
at man har sit eget liv og acceptere, at  
man er i et anderledes forhold. Og så  
huske at tale sammen. 

»Når magtesløsheden, frustrationen  
og andre følelser kommer, så er det  
vigtigt, at man er i stand til at åbne 

og lukke døren. Altså at åbne for de følelser og fru-
strationer, der måtte være, og lade dem få plads, men 
når nok er nok, skal du huske at lukke den dør igen,« 
siger Kim Bonnesen. 

Birgitte Janischevskas vigtigste råd til kærester og 
ægtefæller er at huske at »tage sin egen iltmaske på 
først,« før man hjælper sin partner, sådan som vi lærer 
det i flyet.

»Du kan ikke hjælpe din partner, hvis du samtidig 
forsømmer at hjælpe dig selv. Bliver du medsyg, kan 
du ikke hjælpe. Hvis din partner ser, at du tager dig af 
dig selv, kan han/hun bedre tage ansvar for sig selv,« 
siger hun.
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