
Vad är bäckenbottenmuskulaturen?
Musklerna i bäckenbotten är en grupp muskler som 
stöder de olika organen i bäckenet, och hjälper till med 
att kontrollera passagen från urinröret och ändtarmen. 
Musklerna i bäckenbotten sträcker sig från blygdbenet 
på framsidan till svanskotan bak.
Hos kvinnor stöder bäckenbottenmuskulaturen livmodern, 
och hos män bidrar den till att bevara potensen.
Musklerna i bäckenbotten belastas vid fetma, kronisk 
bronkit, återkommande tarmförstoppning, upprepade 
tunga lyft, dåliga toalettvanor och hormonförändringar i 
övergångsåldern. Hos kvinnor belastas musklerna även 
under graviditet och förlossning.

Varför ska jag träna bäckenbotten- 
muskulaturen?
Du bör träna bäckenbottenmuskulaturen, eftersom den, 
som alla andra muskler, kan försvagas eller förstöras.
Om detta händer kommer musklerna inte fungera som 
de ska, och du kan få urinläckage.

Hur hittar jag rätt muskler?
Bäckenbottenmuskulaturen kan oftast lättast kännas runt 
ändtarmsöppningen, eftersom musklerna här är den 
största och mest fylliga. Ett knip lyfter bäckenet något 
och drar urinröret och ändtarmen framåt, mot blygd-
benet. Detta kan du känna i mellangården (hos kvinnor) 
eller vid pungen (hos män) och det känns inte särskilt 
starkt.

Det finns tre sätt du kan testa om du kniper rätt i 
bäckenbotten:
1. Knip ihop bäckenbottenmuskulaturen vid slutet av en   
   urinering och stoppa urinflödet. (Detta bör du inte  
 göra ofta, eftersom det kan orsaka problem med  
 blåstömning och ökar risken för inflammation i  
 urinblåsan, cystit).
2.  Sitt på en fotboll eller motsvarande och knip ihop  
 runt ändtarmensöppningen. Du ska känna ett litet  
 lyft vid ändtarmsområdet.
3. Ligg på rygg med benen böjda och placera två  
 fingrar på sidan av ändtarmsöppningen, gärna  
 utanpå kläderna. Detta gör det möjligt att märka  
 när bäckenbotten blir hårdare när du kniper ihop  
 och mjukare när du slappnar av.

Kvinnor kan föra in två fingrar i vaginan (eventuellt spreta 
på fingrarna tills du känner motstånd) och försök att 
knipa ihop runt dem. De muskler som används här är 
bäckenbottenmuskulaturen.

Hur tränar jag bäckenbottenmuskulaturen?
Du måste använda både små, korta och långa knip-
ningar för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. Det är 
bäst att du gör bäckenbottenövningar på morgonen, 
annars rekommenderas det att du gör venövningar 
precis innan. Venövningar tar bort vätskeansamling i 
t.ex. bäckenbottenmuskulaturen, så att det känns lättare 
att knipa. Se en illustration av sådana övningar på 
baksidan av denna publikation.
För att uppnå bästa möjliga resultat, rekommenderas 
det i början att du lägger 5 till 15 minuter dagligen 
på fokuserad bäckenbottenträning, tills du har god 
knipfunktion.

Små och korta knip
Lägg dig ner i en bekväm ställning med raka ben och 
knäna något isär. När du kniper ihop ska du känna att 
ändtarmsöppningen stänger sig. Det kan kännas som 
”att hålla inne på” urin, avföring eller luft. Börja med 
att göra ”korta knip”, där du pressar ihop musklerna 
och slappnar av omedelbart, så att du bara känner ett 
mycket snabbt lyft av bäckenbotten. Korta knip fungerar 
som uppvärmning till mer långvariga knipövningar. 
Gör 3 serier med 10 ”korta knip”, med en minuts paus 
mellan serierna.
 
Långa knipövningar
Knip med längre varaktighet görs på samma sätt som 
de korta knipen. Knip ihop bäckenbottenmuskulaturen 
så att du känner en sammandragning runt ändtarm-
söppningen, men håll knipet i cirka 3 sekunder innan 
du släpper. Det är viktigt att pausen mellan knipen är 
lika lång som själva knipet. Upprepa övningen 10 
gånger. När du enkelt kan knipa i 3 sekunder, kan du 
öka längden på knipet gradvis till 5, 8, 10, 15 och 
20 sekunder. När du har fått en god knipfunktion, bör 
du träna bäckenbottenmuskulaturen med 10 ”bra” knip 
med 10 sekunders varaktighet varje dag.
När du har en bra känsla för din bäckenbotten, kan 
du utföra övningarna i andra positioner: liggandes på 
sidan eller på magen, sittande på en stol eller stående 
med lite avstånd mellan benen.
Under träning ska andningen vara obehindrad och 
utan ansträngning, och du ska inte använda mag-
musklerna eller sätesmusklerna när du gör dessa 
övningar. Det är viktigt att bäckenbottenmuskulaturen 
får slappna av mellan övningarna. En konstant sam-
mandragen bäckenbotten kan orsaka ömhet och dålig 
knipfunktion. Först efter 5–8 veckor kan du börja märka 
förbättrad effektivitet.
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För att skydda din bäckenbotten ska du alltid knipa 
innan du hostar, nyser, lyfter, hoppar, skrattar, skriker, 
reser dig från stolen eller sängen etc. Om du inte tidi-
gare har gjort detta automatiskt i alla dessa situationer, 
tar det cirka 3–4 månader med träning innan detta blir 
en vana.
Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du har frågor 
angående träning av bäckenbotten.

Venpumpsövningar
Syftet med venpumpsövningar är att underlätta att 
blodet återvänder till hjärtat, och på så vis förhindra 
svullnader och ödem. Venövningar är aktiva muskelöv-
ningar där musklerna klämmer venerna så att blodet 
tvingas tillbaka mot hjärtat och tar med sig vätska från 
benen, så att svullnader kan reduceras.
Om du gör venövningar innan du börjar med bäcken-
bottenträningen, förbättrar du både effekten av knip- 
övningar och du kommer uppleva att det är lättare att 
knipa.
Du måste göra övningarna med lugna rörelser, när du 
börjar med att röra musklerna som är närmast hjärtat. 
Alla övningar utförs i ryggläge, så att blodet lättare kan 
återvända till hjärtat.
Det rekommenderas att du gör övningarna 1–2 gånger 
dagligen eller vid behov.
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1. Börja med att ligga på rygg med benen böjda.  
   Ta djupa andetag så att du känner att din mage lyfts  
   och andas sedan lugnt ut igen. Upprepa övningen  
   fem gånger.

2. Ligg på ryggen med böjda ben och lyft bäckenbenet  
    upp så högt du kan, och håll den positionen ett ögon-
    blick, medan du tar ett djupt andetag och andas lugnt 
    ut igen. Sänk bäckenbenet igen och upprepa övningen   
    5–10 gånger.

De kommande övningar ska du alla genomföra med  
samma ben, innan du byter till motsatt ben. Starta alltid  
venpumpövningarna med vänster ben.

1. Ligg på rygg med böjda knän. Lägg gärna en       
    kudde under rumpan, så att du får ett lyft i bäckenet  
    (gärna över hjärtats höjd).

2. Lyft vänster ben. Knäet ska vara böjt och foten ska  
    flexa.

3. Sträck sedan ut benet så att det blir parallellt med  
    golvet. Det är viktigt att du sträcker ut foten helt.

4. Lyft sedan upp det utsträckta benet mot taket och  
    flexa foten. Prova att lugnt sträcka ut knäleden.

5. Sätt foten på golvet med böjt knä, som i utgångs 
    läget.

Upprepa övningen 15 till 20 gånger innan du byter  
till höger ben.

Pfizer Innovations AB, MT innehavare
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