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En undersøgelse foretaget af forfatteren i Odense
Kommune i 2004 viser, at livskvaliteten hos de
medvirkende blev øget markant med bæk-
kenbundstræning. I undersøgelsen indgik
22 kvinder over 65 år. 

Spørgeskema om livskvalitet
For at kunne sammenligne resultaterne,
udfyldte kvinderne det samme spørge-
skema om livskvalitet, før de startede
bækkenbundstræningen og igen den dag,
træningen sluttede igen. I spørgeske-
maet indgik The Incontinence
Impact Questionnaire (IIQ-7),
The Urinary Distress
Questionnaire (UDI-6) og en
Visuel Analog Skala (VAS-
skala) om, hvor meget kvin-
derne alt i alt var generet af
inkontinens. Disse spørge-
skemaer er udviklet til at
måle livskvalitet hos
kvinder med inkonti-
nens. 

Kvinderne deltog
også i et fokusgrup-
peinterview ved den
sidste træningssean-
ce. Interviewet hand-
lede om den effekt, som
kvinderne havde oplevet
ved at deltage i bækken-
bundstræningen, og om hvor-

dan deres dagligdag og livskvalitet var blevet påvirket
efter træningen.

Både spørgeskemaerne og interviewene viste,
at kvindernes livskvalitet var blevet væsentlig
forbedret, efter at de havde deltaget i bækken-
bundstræning.

Mere frie 
Kvinderne følte sig mere frie til at kunne fær-
des uden hele tiden at skulle tænke på toiletter

og næste toiletbesøg. Flere oplevede det også
som en lettelse, at de ikke behøvede at

bruge trusseindlæg og bind længe-
re. Nu var de fri for altid at have
ekstra bind og bleer med i
tasken, når de skulle udenfor
hjemmet. 

Kvinderne syntes, at de var
blevet bedre til at håndtere

deres inkontinensproblemer.
Det  skyldtes både, at de
havde trænet bækken-
bundsmusklerne, og at
de havde ændret
uheldige drikke- og
vandladningsvaner. 

Mindre forbrug
I spørgeskemaerne ind-

gik også spørgsmål til,
hvor mange bleer og andre

inkontinenshjælpemidler,
kvinderne brugte. 
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Bækkenbundstræning kan være med til at mindske eller fjerne vandlad-

ningsproblemer hos 60-70% af de, der har problemer med inkontinens. 

Det viser flere uafhængige undersøgelser. 

Bækkenbundstræning 
hjælper 

inkontinente ældre
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Resultaterne viste, at omkostningerne til bleer og
bind efter bækkenbundstræningen var blevet nedsat
med 29,6% for de kvinder, som havde bevilling til
inkontinenshjælpemidlerne fra Odense Kommune. De
brugte enten færre bleer pr. dag, en mindre størrelse
ble eller begge dele samtidig. De kvinder, som selv
betalte for inkontinenshjælpemidlerne, havde reduce-
ret deres omkostninger med 46,9%. Nogle af disse
kvinder var helt holdt op med at bruge hjælpemidler. 

Mere energi
Et andet vigtigt resultat af undersøgelsen fra Odense
var, at flere af kvinderne efter bækkenbundstræningen
havde fået så godt styr på vandladningen, at de ikke
skulle op på toilettet om natten så ofte som tidligere.
Nogle af kvinderne kunne nu sove en hel nat igennem,
uden at skulle op. Dette betød, at kvinderne havde
mere energi og større overskud om dagen. 

Kvinderne gav desuden udtryk for, hvor vigtigt det
havde været at tale med de andre på holdet om de
vandladningsproblemer, som for manges vedkommen-
de havde været hemmeligholdt i årevis. Dette havde
samtidig en positiv indvirkning på træningen.

Forebyggelse af fald
Adskillige undersøgelser viser, at der er en sammen-
hæng mellem vandladningsproblemer hos ældre og
faldulykker. Internationale studier viser, at en tredjedel
af ældre over 65 år falder mindst én gang om året, og
at andelen stiger til 50 % hos ældre over 80 år. Kvinder
falder hyppigere end mænd. Vi kender ikke det nøjag-
tige tal for, hvor mange af faldulykkerne som direkte
har sammenhæng med vandladningsproblemer. Der
kan selvfølgelig være andre årsager.

Faldulykkerne sker blandt andet, når de ældre
mærker kraftig vandladningstrang og skynder sig ud
på toilettet, inden det går galt. Måske snubler de over
tæppet eller over dørtrinet. Fald medfører ofte brud på
håndleddet, hoften eller ryggen.  Det har vist sig, at en
stor del af faldulykkerne sker i forbindelse med, at de
ældre skal op på toilettet om natten. 

Undersøgelsen fra Odense Kommune tyder endvi-
dere på, at man ved at tilbyde bækkenbundstræning
kan være med til at mindske antallet af natlige toiletbe-
søg. Håbet er, at det kan være med til at forebygge
faldulykker hos ældre.

Bækkenbundstræning – hvordan?
En del af udredningen
Det anbefales, at bækkenbundstræning indgår som en
naturlig del af enhver udredning af problemer med
inkontinens. En fysioterapeut med speciel viden om
inkontinens og bækkenbundstræning vil kunne hjælpe
med at vurdere, om bækkenbundstræning kan være

med til at afhjælpe eller mindske problemerne, og vil
kunne teste knibefunktionen i bækkenbunden. Ud fra
resultaterne af undersøgelsen vil fysioterapeuten kunne
instruere i, hvordan man skal træne. Bækken-bundstræ-
ning har ingen bivirkninger og kan gøres derhjemme.
Kontinensforeningen kan hjælpe med at finde frem til
en fysioterapeut i den del af landet, hvor personen bor. 

Sådan fungerer bækkenbunden
Bækkenbundsmusklerne er den samling små muskler,
som tilsammen lukker kroppen nedadtil i bunden af
bækkenet. Musklerne støtter blæren, livmoderen og
tarmen og er ansvarlige for, at vi kan kontrollere vand-
ladning, afføring og luft fra tarmen. Under en orgasme
trækker bækkenbunden sig rytmisk sammen.
Bækkenbunden skal desuden kunne slappe af og til-
lade passage af urin, tarmluft og afføring og skal
kunne give efter i forbindelse med samleje og fødsler. 
Mænd og kvinder har de samme muskler i bækken-
bundsmuskler, men de fungerer lidt forskelligt for de
to køn. Hos mændene har bækkenbundsmusklerne
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Sådan ser et  bækkenbundsknib ud hos kvinder – et knæk og
et løft.



betydning for efterdryp, rejsning og udløsning.
For begge køn gælder det, at bækkenbundsmusk-

lerne kan trænes op. Det gælder om at knibe i de rigti-
ge muskler og om at træne målrettet. Mange er tilbøje-
lige til at spænde i mave- og ballemusklerne i stedet
for bækkenbunden og kommer til at presse nedad i ste-
det for at suge op i bækkenbunden. 

Det er ofte et slid at træne bækkenbunden op, så
hvis du er i tvivl, om du kniber rigtigt i bækkenbun-
den, så kan du søge hjælp hos en fysioterapeut for at
blive testet og instrueret. Hvis du ikke kniber i de rigti-
ge muskler, kan din indsats med træningen nemlig
være spildt ulejlighed eller – i værste fald – være med
til at forværre dine inkontinenssymptomer.

Sådan tester du knibet i bækkenbunden
Bækkenbundsknibet testes ved at forsøge at knibe
urinstrålen over, mens du lader vandet. Det er brugen
af bækkenbundsmusklerne, der gør, at du kan knibe
strålen over eller formindske strålens kraft. Det er en
test, som kun bør foretages en gang imellem og ikke
bør bruges som træning, da det er vigtigt, at du sørger
for at tømme blæren helt, efter at testen er udført. 

Et knæk og et løft – bækkenbunden har to funktioner
Når du kniber i bækkenbunden, skal det føles, som om
du kniber sammen for at holde på en prut! Knibet star-
ter ved endetarmen og spreder sig til urinrøret – for
kvindernes vedkommende også til skeden. Forestil dig,
at du – når du kniber – ”knækker” endetarmen og
urinrøret på samme måde, som når man knækker en
haveslange for at stoppe vandet. Samtidig løfter du
bunden i bækkenet op i din krop, se figuren.

Andre måder at teste bækkenbunden på
Læg dig på ryggen med bøjede og let adskildte ben.
Brug et spejl for at se, om du kniber i bækkenbunden.
Endetarmsåbningen skal snøre sig sammen og skal
suges lidt op i din krop. Du kan også mærke med fing-
rene på mellemkødet eller endetarmsåbningen. Eller
du kan stikke én fingerspids 2-3 cm op i endetarmen
og mærke knibet som en sammensnøring rundt om
fingeren og et sug eller løft opad i kroppen.

Forskelle på bækkenbundstesten hos kvinder og mænd
Kvinder kan teste bækkenbunden ved at stikke pege-
og langfinger 2 cm op i skeden og så lave et knib. Du
skal kunne mærke et knib og et løft omkring din fin-
ger. Start med at mærke ved skeden og derefter evt.
ved endetarmen, som beskrevet ovenfor – ikke den
anden rækkefølge, pga. bakterier.

Det er let for mænd at teste bækkenbunden, da
penis vipper lidt opad mod maven, når de kniber. Hvis
du stiller dig foran et spejl, kan du se, at det sker.
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Der skal ”knofedt” til
Det er vigtigt at gå seriøst til bækkenbundstrænin-
gen, hvis den skal have effekt. I starten skal
der trænes 2-3 gange om dagen. Målet er,
at spændingen af bækkenbunden mere
skal blive en betinget refleks. Det
betyder, at man automatisk spænder
bækkenbunden, fx når man nyser,
løfter, eller når der opstår vand-
ladningstrang, og man ikke lige
er i nærheden af et toilet. Din
bækkenbund er stærk, når du
uden besvær kan holde et kraf-
tigt knib i 8-10 sekunder og gen-
tage knibet 20-30 gange efter
hinanden. Desuden skal du
kunne holde et langt og mindre
knib i 30 sekunder uden at slippe
spændingen.

Men det vigtigste er, at du kan
holde tæt, også når bækkenbunden
belastes i det daglige.

Bækkenbundstræning ved forskellige
typer inkontinens
Kraftigt knib ved stressinkontinens
Stressinkontinens viser sig ved, at man har svært holde
tæt, når man hoster, nyser, griner, danser eller på
anden måde øger trykket i bughulen. Hovedårsagen
hertil er, at bækkenbunden er for svag til at modstå
trykket oppe fra. Resultatet er som regel små lækager
af urin, så man bliver lidt våd i bukserne. 

Ved at træne et kraftigt knib og et knib, hvor man
hurtigt spænder i bækkenbundsmusklerne, kan man
være med til at forebygge stressinkontinens. Man kan
også aktivt knibe i bækkenbundsmusklerne i situatio-
ner, hvor man plejer at få lækager, fx når man løfter
noget tungt, rejser sig fra en stol, eller lige inden man
griner, nyser eller pudser næse. 

Langt knib ved tranginkontinens
Tranginkontinens viser sig ved, at man mærker en
pludselig og bydende trang til at skulle på toilettet.
Mange oplever fx, at trangen opstår, når de nærmer sig
hoveddøren efter at have været ude. Inden man når
ind til toilettet, når det at gå galt. Og ofte er der her
tale om en stor utæthed, så ikke kun underbukserne
bliver våde. Trangen til at skulle lade vandet opstår
som regel med faste intervaller både om dagen og om
natten. 

Knib i bækkenbundsmusklerne kan være med til at
fjerne eller mindske trangen til at skulle lade vandet,

så man kan udsætte tidspunktet for toiletbesøget, til
det er mere belejligt. Man kan ved at spænde i bæk-

kenbunden hæmme impulserne til blæren, så
den slapper af og ikke tømmer sig. Man

bruger også bækkenbundstræning i for-
bindelse med blæretræning, hvor man
forsøger at træne blæren i at kunne
indeholde lidt mere urin, inden den
skal tømmes. 

Ved tranginkontinens er det
som regel bedst at træne et langt
knib som varer mellem 30 sekun-
der og ét minut. 

2-3 kraftige knib ved efter-
dryp hos mænd
Efterdryp viser sig hos mænd
ofte som små urinlækager kort tid
efter, at man er færdig med at lade
vandet. En hurtig bevægelse eller

dét, at man skifter stilling eller fx rej-
ser sig fra en stol, gør, at man bliver

våd. Som regel skyldes problemet, at
der har samlet sig en lille ”sø” af urin lige

nedenfor blæren, en sø som ikke blev tømt ud
ved vandladningen. Mændene kan med fordel lave

2-3 kraftige knib i bækkenbundsmusklerne, når de er
helt færdige med vandladningen. Det betyder, at de får
tømt den sidste tår ud, så der ikke står urin tilbage i
urinrøret efter vandladningen. 

Mange mænd har også glæde af at presse den lille
urinsø ud ved at presse og stryge med fingrene bag
pungen frem mod penis.

Mændene kan også blive bedre til at holde rejsning
af penis ved træning af bækkenbunden. Dette kan
være til glæde både for mændene selv og for deres sek-
sualpartner.

Om forfatteren
Fysioterapeut og Master i
Rehabilitering Laila Ravnkilde
Marlet har skrevet masterafhand-
lingen ”Bækkenbundstræning i et
sundhedsøkonomisk perspektiv –
livskvalitet og økonomi”.
Du kan læse hele masterafhandlin-
gen og undersøgelsen fra Odense
Kommune på hjemmesiden
www.stopinkontinens.dk.
Laila Ravnkilde Marlet kan 
kontaktes på e-mail: 
info@stopinkontinens.dk
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