
AUTISME 
SEKSUALITET OG 

INTIMITET I 
PARFORHOLDET

50 MINUTTER

Plan for foredrag
Indledning

• Præsentation af foredragsholder 
• NT eller AS? Plus vigtige informationer

1) Første del
1. Nedsat mentalisering
2. At udtrykke følelser
3. Nonverbalt sprog
4. Nedsat forestillingsevne
5. Angst
6. Manglende følelsesmæssig validering.
7. Nedsatte eksekutive funktioner

2) Anden del
• Sanseforstyrrelser

3)Spørgsmål.



OM MIG SELV

• Jeg har diagnoserne: Aspergers Syndrom, 
Tourettes syndrom og OCD

• Blev først diagnosticeret i 2012!
• Fleksjobber
• Autismekonsulent siden 2018 (fokus på autisme 

i parforholdet)
• Arbejder også som vikar på et bosted for 

autister
• Forfatter til bogen:
”Autisme i parforholdet” den kan bestilles ved at 
skrive til mig på: aspie78@gmail.com
(250 kr)

mailto:aspie78@gmail.com


NT ELLER AS?
• NT/NT-partner = neurotypisk

personen uden autisme

• AS/AS-partner = autist

Vigtige informationer om foredraget!
• Foredraget tager først og fremmest 

udgangspunkt i de erfaringer jeg har gjort 
mig som autismekonsulent igennem årene.

• Sekundært er det baseret på den litteratur 
jeg tilsvarende har læst igennem årene.

• Jeg bruger egne autistiske erfaringer hvor det 
er relevant.

• Jeg er ikke sexolog eller psykolog så jeg 
holder mig til det jeg har forstand på, dvs. at 
forklare de autistiske udfordringer der kan 
gøre sex og intimitet svært i parforholdet.

• I foredraget har jeg for nemheds skyld brugt 
billeder hvor det er manden der er autist og 
kvinden NT, der er selvfølgelig også 
parforhold  hvor det modsatte er gældende.

• Jeg har mest erfaring med forhold hvor 
autisten er mand og kvinden NT



FRA AUTISMEKONSULENTENS 
ARKIVER

• Sex skal være på et fast tidspunkt! 
• AS siger fx: ”I aften kl. 23.00 skal vi have 

sex!”
• NT kan naturligvis ikke bare 

programmere sin hjerne så den passer 
ind i denne meget firkantede rutine.

• Her er noget at arbejde med for 
konsulenten!



FØRSTE DEL
1. Nedsat mentalisering
2. At udtrykke følelser
3. Nonverbalt sprog
4. Angst
5. Nedsat forestillingsevne
6. Manglende følelsesmæssig validering.
7. Nedsatte eksekutive funktioner



Prøv at se det fra mit 
perspektiv!

Hvordan havde du 
forestillet dig at jeg har 

det okay med det?

1) Nedsat 
mentalisering

Vigtige punkter:
• Den nok tungeste postering i et AS/NT forhold
• Affektiv vs. Kognitiv empati
• Gætter sig frem til den andens behov/verden
• Assumptions is the mother of all f…ups!
• Overskridelse af grænser



Hvorfor kan du ikke bare 
fortælle mig hvad du 

føler? 2) At udtrykke følelser

Vigtige punkter:
• Alexithymia
• Freeze or flight modus (lukker ned eller flygter)
• Overkravssituation
• Brug for at gå en tur for at finde ud af hvad han 

føler.
• Måske tage den skriftligt!

Autister har altså følelser!!!



Du kan da ikke bare gå i 
gang med at spille PlayStation 

uden at tale med mig!? Du 
kunne da se på mig at jeg 

havde brug for nogen 
trøstende ord!?

3) Nonverbal 
kommunikation

Vigtige punkter:
• Øjenkontakt og nonverbalt sprog
• Central kohærens
• AS har et stort behov for at NT er tydelig, direkte og 

konkret
• AS kommer til at misforstå NT’s behov, jo flere gange 

det sker, jo mere vælger AS ikke at sige og gøre noget!
• En slags stopklods for opbygning af romantik og 

intimitet



Kan du da ikke selv regne det 
ud!

Hvorfor skal jeg skære det i ud 
i pap for dig?!

4) Nedsat 
forestillingsevne

Vigtige punkter:
• Guidning/prompting

• Isbjerget 10 procent over vandet 90 procent under

• Udfyld konteksten eller risiker at få for lidt intimitet og sex

• NT skal tænke over måden hun kommuniker på. det er 

fx ikke hensigtsmæssigt at sige ”Det kunne være sjovt 

at prøve det der!”



Her kan jeg slappe af!
Her kan jeg bearbejde 

angst!
Her er der ingen 

mennesker jeg skal 
forholde mig til!

5) Angst

Vigtige punkter:
• Verden er et uforudsigeligt sted for autisten. Sociale 

interaktioner der hele tiden skifter er forvirrende.
• Når man ikke er god til at aflæse signaler fra andre og 

lægge dem sammen til en helhed og således misforstår 
og fejlafkoder, så kan angsten let få spil.

• Dragkisten
• Whiteboardet for at skabe struktur og forudsigelighed
• Jo mere angst jo mere særinteresse og jo mindre 

intimitet og sex
• Low arousal



Jeg prøver bare at hjælpe 
dig. Hvad er det du vil have 

mig til at sige?!

6) Manglende 
følelsesmæssig 

validering

Vigtige punkter:
Også en udfordring i NT/NT parforhold, men fylder ofte 

rigtig meget i NT/AS parforhold.

Invalidering af følelser!

Hvis NT ikke får følelser valideret vil lysten til sex og intimitet 

visne hen.



Eksekutive funktioner og sex som 
isoleret aktivitet

7) Nedsatte 
eksekutive 
funktioner

Vigtige punkter:
• Hvordan er rammerne? Job, fysiske rammer etc.
• Sex og intimitet som en kompleks proces
• Jo mere de eksekutive funktioner er nedsat, jo mere 

bliver sex en isoleret aktivitet
• NT skal være ekstremt opmærksom på dette, det er så 

ærgerligt når NT begynder at tænke i alternative 
baner.

Han er da også 
bare en 
egoistisk 
narcissist!



2 DEL AUTISME 
SANSEFØLSOMHED SEX OG 

INTIMITET



FOR DÆLEN DA OGSÅ HVOR DEN 
MOBIL VIBRERER!!
OM LYD-FØLSOMHED

Situation
• Sexakt i gang, lysten  forsvinder 

pludselig pga. uventet lyd!
• Uventet lyd vs planlagt lyd
• Generelt jo mere stress, jo mere 

sansefølsomhed!
• Generelt er det vigtigt at AS-partner 

sørger for at passe på sig selv hvis 
han er meget lyd følsom, fx noget i 
eller på ørene i ulvetimen! 

1) Lydfølsomhed

Hvad tænker I om at have ørepropper i ørene 
under sex!



IKKE RØR MIG!
OM DEN TAKTILE SANS

• Lette berøringer kan føles ubehagelige (taktil sans)

Hvordan oplever jeg dette selv?
Umuligt at sove i samme seng som partner om 
natten, særligt grundet lyd følsomhed, men også 
fordi jeg vågner ved den mindste berøring  

Hvad oplever jeg som 
konsulent?
Taktil følsomhed kan 
tolkes som afvisning 
og mangel på 
kærlighed
Fx at AS-partner kun 
kan klare at ”ligge i 
ske” i kort tid hvor NT-
partner har brug for 
meget længere tid!

2) Taktile udfordringer



KYS OG KRAM ER IKKE RART!

• Læberne er meget følsomme
• Mange autister med taktile 

udfordringer kan have det 
svært med kys, såvel som at 
holde i hånd.

• NT-partner kan se en gåtur 
hånd i hånd som en del af 
”pakken” opbygning af 
romantik.

Hvordan oplever jeg dette selv?
Jeg bryder mig på ingen måder om at kysse andre, 
det føles direkte ubehageligt. Jeg er heller ikke glad 
for at holde i hånd.



DEN PARFUME STINKER HELT VILDT!
OM AT VÆRE FØLSOM I FORHOLD TIL LUGTESANSEN

• Dufte, herunder parfume kan 
hjælpe med at opbygge en 
intim stemning…

Hvad oplever jeg som 
konsulent?
Udfordringer med 
lugtesansen kan gøre 
det svært for NT-
partner at skabe et 
rum/intim stemning 
som hun anser som 
naturligt
NT kan føle at hun skal 
gå på kompromis 
med sin kvindelighed

Hvordan oplever jeg dette selv?
Jeg skal bruge en del energi på at vælge produkter 
i dagligdagen uden parfume.
Jeg har det svært med selv parfumerede cremer

3) Lugtesansen



HVAD ER DET DER BLINKER SÅDAN?
OM LYSFØLSOMHED

• Lysfølsomhed og generelt udfordringer 
med den visuelle sans er ganske 
almindeligt hos autister

• Små blinkende lamper etc. Kan virke 
meget forstyrrende, særligt pludselig 
opståede lyskilder.

• Pas også på ikke at flytte for meget 
rundt på tingene/møblerne i boligen

4) Udfordringer i forhold til 
den visuelle sans herunder 
lysfølsomhed



LETTE BERØRINGER VS. KRAFTIG 
TRYKPÅVIRKNING!

OM DEN PROPRIOCEPTIVE SANS
• BDSM giver mening hvis 

partneren har brug for 
stimulering af den 
proprioceptive sans 
(muskel-ledsansen)

• Massage er også rigtig 
godt, såvel som 
vægtdyner

5) Den proprioceptive sans



DET KAN JEG IKKE 
LIDE! (OM 
SMAGSSANSEN)

• En beretning om hvor meget 
kræsenhed kan fylde.

• En romantisk middag med en 
spændende menu kan være 
en umulighed! 

6) Smagssansen



• Hvorfor viden om autismen er vigtig i parforholdet…
• Autisme er ikke bare en lidt skæv personlighed
• Der er masser af udfordringer der meget let kan fylde 

alt for meget og spænde ben for intimitet og sex!

6) Manglende 
følelsesmæssig 

validering

5)Angst

4)  Nedsat 
forestillingsevne

3) Nonverbal 
kommunikation

2) At udtrykke 
følelser

1) Nedsat 
mentalisering

5) Den proprioceptive sans

Diverseposten
ADHD

Misofoni
stress

Søvnforstyrrelser

4) Lysfølsomhed

3) Lugtesansen

2) Taktile udfordringer

1) Lydfølsomhed

7) Nedsatte 
eksekutive 
funktioner

6) Smagssansen



SPØRGSMÅL OG INFO

• Youtubekanal: autismekanalen
• Email: aspie78@gmail.com
• Skriv også til mig hvis I har spørgsmål som vi 

ikke nåede her i salen
• Facebookgruppe: ”autisme i parforholdet”

• Obs! Har I brug for mere viden om autisme? Så 
book mig! Jeg vil gerne komme og holde 
oplæg eller bare yde konsulentydelse. 

• Bog om autisme i parforholdet kan bestilles ved 
at skrive til aspie78@gmail.com

VÆR VENLIG AT 
SKRÆLLE HALVDELEN 

AF KARTOFLERNE!

mailto:aspie78@gmail.com
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