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Kvinder føder børn, som de altid har gjort det. De fle-
ste føder uden større problemer gennem skedeåbnin-
gen, mens et mindretal får kejsersnit. 
I den vestlige verden udgør en fødsel sjældent en

helbredstrussel for hverken mor eller barn, men et fød-
sel er en stor præstation for kvinden og udgør en stor
belastning af bækkenbunden. Risikoen for at få proble-
mer med bækkenbunden, såsom ufrivillig vandladning
(urininkontinens) eller nedsynkning af underlivsorga-
nerne øges af børnefødsler. Desværre kan forekomsten
af disse problemer sjældent forudsiges, og yngre kvin-
der, som dyrker sport og mange ældre kvinder får lig-
nende problemer – også selvom de ikke har født børn.
Denne artikel beskriver, nogle af de konsekvenser

en fødsel kan have på en kvindes bækkenbund, og for-
klarer en del af de typiske problemer, man kan have
med sin bækkenbund.

Kvindens underliv
At det er kvinden som føder børnene, forklarer meget
af forskellen på mænds og kvinders bækkenbund! En
større åbning i bækkenet, stiller større krav til vævet,
der holder organerne på plads og øger risikoen for føl-
gevirkninger, fx nedsynkning af underlivsorganerne.

Bækkenbunden
Bækkenbunden består af bindevæv, muskler, nerver og
blodkar og lukker bækkenet nedadtil.

Skedevæggene
Skeden udgøres af en spalte, som forbinder de 2 sider
af bækkenet. Skedevæggene hæfter på indersiden af

bækkenet. Den nederste del af skedevæggene deler
hæfte med bækkenbundens muskler. Man tale om en
forvæg og en bagvæg af skeden.

Bækkenbundsmusklerne
Bækkenbundsmusklerne er en samling af muskler, som
lukker bækkenudgangen. Bækkenbundsmusklerne sør-
ger normalt for, at vi kan holde på urin, luft og affø-
ring. Hos kvinderne udgør bækkenbundsmusklerne
desuden en hylde, som underlivsorganerne ligger på.
Bækkenbundsmusklerne ligner i hovedtræk kroppens
øvrige muskler. Vi er normalt i stand til frivilligt at
spænde eller slappe af i musklerne. Det betyder også,
at musklerne kan trænes: Vi kan fx øve os i at spænde
musklerne (knibe), inden vi hoster eller løfter.

Muskulus levator ani
Hovedparten af bækkenbundsmusklerne udgøres af
muskulus levator ani. Navnet betyder ‘løfter endetarms-
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åbningen’, og det passer meget godt med den fornem-
melse man har, når man spænde sine bækkenbund-
smuskler (kniber).  Levator ani er flere små muskler,
der udspringer fortil på indersiden af bækkenet og går
bagud mod halebenet. Musklerne mødes i midtlinien
og sender muskelstrøg ind i skedevæggene, i mellem-
kødet og om bag endetarmsåbningen. Nogle af
muskelstrøgene når helt om til halebenet. 

Hvad sker der, når man kniber?
Bækkenbundsmusklerne er spinkle. Tilsammen er de
på tykkelse med en finger. Et knib svarer til at lukke
munden. Man kniber ved samtidig at lukke alle åbnin-
ger uden at spænde bagdel, inderlår og mavemuskler.
Et knib starter bagfra. 

Udover levator ani har vi  lukkemuskler rundt om
urinrøret (urethral sphincter) og rundt om endetarm-
såbningen (sphincter ani). Disse muskler sammensnø-
rer henholdsvis urinrør og endetarmsåbning. Sammen
med levator ani har musklerne betydning for, at vi kan
holde på henholdsvis urin, luft og afføring.

Urinrørets lukkemuskel
Kvindens urinrør er 3-4 cm langt. Urinrøret er midt på
omgivet af en lukkemuskel, der sammen med levator
ani forstærker lukningen af urinrøret.

Endetarmens lukkemuskler
Endetarmen omgives af både en indre og en ydre luk-
kemuskel. Den indre lukkemuskel er under konstant
spænding, hvilket har stor betydning for, at endetar-
men holdes lukket. Den ydre lukkemuskel kontrollerer
vi – i modsætning til den indre – selv. Når man lukker
den ydre lukkemuskel, spændes levator ani automa-
tisk. Når man skal lære at knibe er endetarmens lukke-
muskel et vigtigt pejleområde.

Nerveforsyning
Bækkenbundsmusklerne er altid under en vis hvile-
spænding (tonus). Det skyldes aktiv påvirkning fra
nerver udgående fra korsbenet. Er bækkenbunden og
nerveforsyningen intakt, kan man se, at bækkenbunds-
musklerne automatisk spændes fx inden et nys eller et
host. 

Skedevæggene og bækkenbundsmusklerne
Skedevæggenes ophæng kan sammenlignes med led-
bånd i kroppen. Kroppens ledbånd kan ikke uden
hjælp fra musklerne aflaste kroppens led. Omvendt er
det hårdt for musklerne alene at passe på leddene.
Samarbejdet mellem skedevægge og bækkenbunds-
muskler fungerer på samme vis. Ved skader på skede-
væggene skal musklerne arbejde hårdere for at holde
underlivsorganer på plads i kroppen. Ved muskelska-
der kommer skedevæggene til at hænge uden ordent-
lig understøttelse.

Skader på bækkenbunden i forbindelse med 
en fødsel
De fleste kvinder får mindre bristninger i skedeåbnin-
gen i forbindelse med en fødsel.
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Nogle kvinder får desuden bristninger i bækkenbunds-
musklerne, i urinrørets eller endetarmens lukkemusk-
ler, eller får forstrækninger i skedevæggene eller af ner-
veforsyningen til bækkenbunden. Det kan dreje sig om
både små og store skader, og man kan have flere små-
skader samtidigt.
Konsekvensen af disse skader kan være, at kvinden

ikke kan knibe så kraftigt, som hun plejer, eller at kni-
bet kommer for sent, så kvinden bliver inkontinent og
får ufrivillig afgang af urin, luft eller afføring.
Skader på skedvæggene og bækkenbundsmusklerne

kan også medføre, at underlivsorganerne begynder at
synke nedad, og kvinden oplever tyngdefornemmelse
og får en bule i skedeåbningen.
. 

Skader på skedevæggene
Cystocele 

Skader i forvæggen af skeden kan medføre et brok i
skedevæggen: fx kan blæren synker ind i skeden. Dette
kaldes et cystocele. Kvinder med cystocele kan have
problemer med at tømme blæren. Mange kvinder gene-
reres af buler fra skeden.

Livmoderprolaps

Træk i skedevæggene under en fødsel kan medføre, at
toppen af skeden og  livmoderen begynder at synke
ned i skeden. Dette kaldes prolaps.

Rectocele - enterocele 

Skader i bagvæggen af skeden (brist eller klip under en
fødsel) kan medføre brok i bagvæggen af skeden: fx et
brok i skeden så tarmen mærkes som en bule ind i ske-
den. Når bulen omfatter endetarmen og sidder midt i
eller nederst i skeden, kaldes det et rectocele. Sidder
bulen højt oppe i skeden og indeholder tyndtarm, kal-
des det et enterocele.  Mange kvinder med rectocele
eller enterocele oplever, at de har svært ved at tømme
tarmen.

Skader på endetarmens lukkemuskler 
i forbindelse med en fødsel
Omkring 3% fødsler gennem skeden medfører skade
på den ydre og evt. den indre lukkemuskel. Det sker
oftest hos førstegangsfødende. Konsekvensen kan blive
problemer med at holde på luft eller afføring. Op mod
hver tredje kvinder har problemer med at holde på luft,
men det er heldigvis yderst få, der har problemer med
at holde på afføring. Problemer med at holde på luft
eller afføring skal ofte behandles på en specialafdeling.
Se artikler i tidligere numre af KontinensNyt.

Smerter
Bristninger  i mellemkødet vil som regel blive syet efter
fødslen. Alligevel kan opheling af bristninger af og til
give smerter ved samleje. Smerterne skyldes ofte, at
arret i mellemkødet er stramt. Mange kvinder kan
afhjælpe problemet med glidecreme eller med bedø-
vende salve (xylocain gel 2%). Efterhånden bliver arret
blødere og mindre ømt. Enkelte kvinder er nødt til at få
syningen ændret, for at få smerterne væk.

Hvad betyder skader på bækkenbunden i 
forhold til træning
De fleste kvinder er instrueret i bækkenbundstræning
(knibeøvelser) efter en fødsel. Flere studier har da også
vist at bækkenbundstræning kan afhjælpe urininkonti-
nens (ufrivillig vandladning) efter en fødsel. De få
kvinder, som ikke har haft effekt af bækkenbundstræ-
ning, kan til gengæld være dybt frustrerede. Årsagen
kan være mistillid fra et sundhedspersonale, som ikke
tror på, at kvinderne har trænet i det omfang, de siger. 
Hvis ikke kvinder har effekt af træning, er det vig-

tigt at undersøge, om de kniber korrekt. Det kan en
fysioterapeut med specialuddannelse undersøge. Man
kan ikke træne en stor nedsynkning af sine underlivs-

Risikoen for skader øges jo ældre man er

• når man føder

• hvis man føder et stort barn 

• hvis der bliver lagt klip eller brugt kop 

• hvis man har en lang presseperiode 
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organer væk. Man kan derimod lære at knibe på de
rigtige tidspunkter og derved forhindre at skedevæg-
gene presses længere ned ved anstrengelse. 
For at træne skal man selvfølgelig have noget

muskelvæv at træne med. Er musklerne svage og
tynde, kan man ikke forvente den store effekt. Men det
er ofte en god ide at fortsætte træningen. Der kan godt
være effekt, fx i urinrørets lukkemuskel, selv om man
ikke selv kan se det.

Hvorfor oplever mange først problemer efter
overgangsalderen?
I de unge år er vi stærkere og har mere kvindeligt
kønshormon i kroppen end efter overgangsalderen.
Slimhinderne er fyldigere og klistrer så at sige urinrø-
ret sammen, så vi ikke lækker. Bindevævet i skedevæg-
gene og bækkenbundsmusklerne er også mere spænd-
stige og kan kompensere for småskader på vævene
efter fødsler. Med årene belaster vi kroppen, vævet
udtyndes, og vi kommer let til at forværre skaderne.
Nogle kvinder kan klare sig ved mere ihærdig træ-

ning af bækkenbundsmuskler eller ved at tage stikpil-
ler med kvindeligt kønshormon. Andre behøver en
operation.

Hvad skal man gøre, hvis man har problemer
med sin bækkenbund?
Såvel unge som ældre kvinder skal gøre sig klart, hvad
de behøver, for at kunne fungere. Nogle kvinder kan
gøre meget ved selv at komme i gang med at træne.
Andre kvinder må acceptere, at træning ikke er nok og
kan måske have glæde af en operation enten for at
afhjælpe urininkontinens eller prolaps – eller begge
dele. Det gælder cirka 10%. Andre har gavn af et hjæl-
pemiddel, såsom et støttepessar som de kan anvende i
hverdagen eller ved sport.

Der næsten altid hjælp at få!
Kan du genkende nogle af de symptomer, du har læst i
denne artikel, og har du brug for hjælp til at løse dine
problemer, kan du tale med din læge om det. Måske vil
lægen henvise dig til en specialuddannet fysioterapeut,
eller til en speciallæge. Det kan også være, at skal du
henvises til yderligere udredning og behandling på et
hospital, for at få den behandling der er mest optimal,
for at du kan komme af med dit inkontinens – eller
nedsynkningsproblem. 
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