
Næsten hver 10. dansker er urininkontinent. Dvs. at
man i større eller mindre grad ikke kan holde tæt for
urin. Langt de fleste personer med urininkontinens er
kvinder. 
     Der skal altid foregå en udredning af årsagen til in-
kontinensen, og i langt de fleste tilfælde anbefales bæk-
kenbundstræning som første valg af behandling. 
     Der foregår løbende omfattende forskning vedrø-
rende effekten af bækkenbundstræning til behandling
af urininkontinens, og resultaterne viser, at 50-70 % af
kvinder med stressinkontinens får god effekt af bæk-
kenbundstræning. 
     På Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Aarhus
Universitetshospital, Skejby er vi 4 ansatte specialud-
dannede fysioterapeuter. Vi træner med både indlagte
og ambulante patienter, og i forhold til inkontinens
møder vi kvinder i mange forskellige aldre. De yngste
kvinder, vi møder, er gravide eller kvinder, som lige har
født. 

Genoptræning efter fødsler
I graviditeten sker der en hormonel opblødning af bæk-
kenbundsmuskulaturen, og samtidig bliver bækken-
bunden belastet af barnets vægt. Det betyder, at
bækkenbunden er svag efter fødslen, hvad enten man
har født vaginalt eller ved kejsersnit. Derfor er det vig-
tigt at starte med at genoptræne bækkenbunden efter
fødslen. Har man født vaginalt, har bækkenbunden
været udsat for en ekstra stor belastning, idet musk-
lerne, bindevævet og nerverne er blevet strakt meget
for at give plads til barnet.
     Efter fødslen tilbyder vi, at kvinden kan deltage på
et hold med barselsgymnastik, hvor deltagerne får 
undervisning i optræning af bækkenbunden. Kvin-
derne kan deltage både som indlagte men kan også
komme hjemmefra. Vi gennemgår bækkenbundens
anatomi og funktion, og giver råd om generel genop-
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træning og forholdsregler efter fødslen. Derudover in-
strueres i lette øvelser for nakke og skuldre, vene-
pumpe-øvelser, bækkenbundsøvelser og ryg- og
maveøvelser, så man allerede tidligt derhjemme kan få
startet træningen via dette program.

Ambulant behandling og udredning af inkonti-
nente kvinder
Når det drejer sig om kvinder med inkontinens, der er
henvist til ambulant behandling, vil de altid blive ud-
redt først på vores Urogynækologisk Klinik. Herfra vil
de blive henvist til Fysioterapien. 
     Ved første undersøgelse vil fysioterapeuten foretage
en individuel undersøgelse af bækkenbunden. 
Før kvinden sættes i gang med at genoptræne bækken-
bunden, er det vigtigt at undersøge, om hun kniber rig-
tigt. Dette foregår ved, at kvinder ligger på en
almindelig briks. Følesansen i bækkenområdet under-
søges for at udelukke nerveskader. Kvinden bliver bedt
om at knibe, hvor fysioterapeuten observerer, om der
kan ses en sammentrækning ved endetarmen og mel-
lemkødet. Dernæst vil kvinden blive bedt om at hoste,
igen for at vurdere, hvordan bækkenbunden fungerer.
Der fortsættes med en mindre gynækologisk undersø-
gelse, hvor fysioterapeuten undersøger bækkenbunds-
musklerne og i første omgang vurderer spænding og
ømhed i musklerne. Dernæst vil kvinder blive bedt om
at knibe og her vurderes så styrken, udholdenheden og
hurtigheden i musklerne. 
     Ud fra disse undersøgelser kan man lave en konklu-
sion og sammensætte et individuelt træningsprogram,
som kvinden skal udføre derhjemme. Mange kvinder
har gennem livet fået at vide, at de skal lave nogle kni-
beøvelser, men det, der gør det svært, er, at de ikke får
hjælp til at finde ud af, hvordan man gør det rigtigt,
hvor meget og hvor hyppigt. Efter en undersøgelse hos
en specialuddannet fysioterapeut kan man meget præ-
cist vejlede den enkelte kvinde i, hvordan hun skal
træne, hvor hyppigt det skal foregå og i hvilke stillin-
ger eller under hvilke aktiviteter.
     Efterfølgende bliver kvinderne fulgt i Fysioterapien,
hvor vi hver gang tester, om der kan mærkes bedring,
og træningsprogrammet progredieres. Hvis kvinden
efter endt forløb her er tilfreds med resultatet, afsluttes
forløbet, og ellers henvises hun tilbage til kontrol på
Urogynækologisk Klinik. Der foregår et tæt samarbejde
med sekretærer, læger og sygeplejerske på Urogynæko-
logisk Klinik. Vi drøfter løbende specielle problematik-

ker, og vi kan få etableret undersøgelser eller afprøv-
ninger af fx hjælpemidler på klinikken.

Genoptræning af bækkenbunden
Hvad er bækkenbunden?
Bækkenbunden er den muskelgruppe, som lukker
kroppen nedadtil. Musklerne i bækkenbunden støtter
underlivsorganerne og er medvirkende til at holde på
urin, luft og afføring. Den er ca. 1 cm tyk. Musklerne
sidder fast på halebenet, siderne af bækkenet og skam-
benet.
     Når bækkenbunden spændes, løftes musklerne lidt
op og fremad mod skambenet. Forkortningen fremad
laver et knæk på urinrør, skede og endetarm og afluk-
ker derved åbningerne.
     Dette knæk hjælper dig til at holde tæt for urin, luft
og afføring. På samme måde som når du laver et knæk
på haveslangen for at stoppe vandstrålen.
     På www.kontinens.dk kan du i medlemsområdet
finde denne artikel med beskrivelser af hele program-
met med knibeøvelserne.
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Som medlem kan du downloade og læse Kontinensfor-
eningens informationspjece Stressinkontinens og bæk-
kenbundstræning. 

Specialtilbud: få CD’ med hele træningsprogrammet ved
køb af pjecen Stressinkontinens og bækkenbundstræning
som tryksag. 

Medlemmer får rabat ved køb af tryksager.


