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BEKKENBUNNSMUSKLENE
Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner ”gulvet” i kroppen. De
omslutter urinrør, skjede og endetarm. Sammen med lukkemusklene skal de utøve lukkeog åpnekontroll for disse åpningene. I tillegg skal de bære urinrør, urinblære og livmor.
De skal også motstå alle økninger i buktrykk som oppstår under anstrengelser. Etter
svangerskap og fødsel har denne muskulaturen blitt utsatt for store påkjenninger. Den har
blitt kraftig tøyd og er derfor meget svekket, noe som blant annet kan føre til
urinlekkasje.
Bekkenbunnsmusklene må derfor trenes opp igjen etter fødsel!
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Fig 1: Bekkenbunnen sett fra siden
Fordi bekkenbunnsmusklene ligger slik til at det er vanskelig både å se og kjenne hvor de
er, kan det være vanskelig å trene riktig. Riktig muskelsammentrekning gjøres uten
medbevegelse i overkropp, bekken eller beina. Prøv å la pusten gå som vanlig. Du skal
kun kjenne et lite løft av skjeden og endetarm, som om disse trekkes opp og innover i
kroppen. Du kan teste om du gjør det riktig på følgende tre måter:
1. Forsøk å stanse strålen når du tisser. Dette er enklest ved slutten av en vannlatning.
(Kun som test, ikke som trening).
2. Stå med beina fra hverandre og hold en hånd under skjede. Ved riktig muskelbruk
skal du kjenne at huden løftes opp og vekk fra hånden, og at den faller ned igjen mot
hånden når du slipper. Det er viktig å slippe opp mellom hver
muskelsammentrekning. Ikke press eller trykk nedover, bare slipp.
3. Stikk to fingre opp i skjeden og knip sammen rundt fingrene. Forsøk å ”dra” dem
oppover mot magen med bekkenbunnsmusklene.
De vanligste feilene:
Mange bruker sete-, lår-, mage- og pustemusklene i stedet for bekkenbunnsmusklene.
Enkelte har også lett for å trykke nedover, noe som har motsatt effekt.

Trening av bekkenbunnsmusklene
Bekkenbunnsmusklene kan trenes i mange forskjellige utgangsstillinger. Du
kan gjøre det i mageliggende, sideliggende, ryggliggende, sittende og stående.
I begynnelsen er det best om du trener i liggende stilling fordi det i sittende
eller stående stillinger kan være vanskeligere å knipe, fordi
bekkenbunnsmusklene må jobbe mot tyngdekraften. Du kan starte med
bekkenbunnstrening umiddelbart etter fødselen.
Prøv denne utgangsstillingen:

Ligg på rygg med beina i bøyd stilling og litt fra hverandre. Prøv å være
avslappet i magen, pust rolig under øvelsen. Legg eventuelt en hånd over
skjedeåpningen (selv om du har bind på) slik at du bedre kjenner hvor du skal
bevege. Forsøk å snurpe igjen rundt skjede og endetarm. Hold spenningen et
par sekunder. Slipp rolig ned. Slapp godt av før du gjentar. Dersom det gjør
vondt i stingene når du kniper, ikke ta så hardt i.
Når hevelsen i underlivet har gått tilbake og stingene ikke lenger er så vonde –
etter en ukes tid – kan du begynne å ta kraftigere i når du kniper og forsøke å
holde lengre. Men gjør ikke dette før du er sikker på at du kniper riktig, og det
kan kreve mye tid og tålmodighet.
Etter hvert skal du klare å holde et kraftig knip i 6-8 sekunder. Du skal kunne
gjenta dette ca 10 ganger. Dette må du gjøre 3 ganger om dagen. Når du har
kommet godt i gang med både bekkenbunnstrening og amming kan dette godt
kombineres.
Disse øvelsene må gjøres i minst 4 mnd etter fødsel!
Det er lurt å fortsette med slike knipeøvelser et par ganger i uken resten av
livet.
Test av bekkenbunnsmuskler 4 mnd etter fødselen:
Dette skal du kunne gjøre når du er tissetrengt:
Hopp mange ganger opp og ned med beina litt fra hverandre og host samtidig.
Det skal ikke komme en dråpe urin. Gjør denne testen 3-4 ganger i året.

MAGEMUSKLENE
Magemusklene har blitt kraftig tøyd under svangerskapet og er derfor
svake. Deres oppgave er å holde alle organene i mage på plass og gi
støtte for ryggen. De bør derfor trenes etter fødselen.
Du skal ha kontroll på musklene i bekkenbunnen før du begynner med trening av
magemusklene!
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Fig 2: Magemusklene før (a) og under (b) svangerskap.

Trening av magemusklene
Her er forslag til øvelser som du kan starte med når du har kontroll på bekkenbunnen:

a)

b)

Ligg på ryggen med bøyde knær. Trekk haka inn mot halsen. Knip bekkenbunnen, press
samtidig korsryggen ned mot underlaget (a). (Hvis du legger en hånd nedfor navlen, skal
du kjenne at magemusklene blir harde). Hold i 2 sekunder før du langsomt slapper av
igjen. Gjenta øvelse a) mens du fører hånda mot motsatt sides lår (b). Hold hele tiden
korsryggen mot underlaget.
Husk alltid å holde knipet i bekkenbunnen når du gjør mageøvelser. Klarer du det ikke er
øvelsen for tung. Ved løft skal du også klare å holde knipet, hvis ikke er løftet for tungt.
Obs! keisersnittmammaer:
Vent et par uker før du begynner med denne øvelsen. Tyngre mageøvelser som ”sit-ups”
og tunge løft må du vente med til det har gått 6 uker etter fødselen.

FORSLAG TIL ANDRE UTGANGSSTILLINGER
Ligg på magen med det
ene kneet bøyd opp. Trekk
opp bekkenbunnen.

Sitt på en krakk, evt i
skredderstilling med rett rygg.
Trekk bekkenbunnen opp og
vekk fra gulvet.

Denne øvelsen kan du gjøre når du
har fått god kontroll på
bekkenbunnen. Start med å trekke
opp bekkenbunn, og dra inn navlen.
Strekk ut den ene foten samtidig som
du strekket frem motsatt arm. Hold
knipet i bekkenbunn /mage, og husk
at ryggen skal være strak.

TIL DEG SOM HAR STOR RIFT I BEKKENBUNNEN BAK MOT
ENDETARM
Noen kvinner får rift bak mot endetramsmuskelen under fødsel. Disse blir
sydd på operasjonsavdelingen av gynekolog/gastrokirurg. Etter en slik
rift/ruptur skal du få individuell informasjon og instruksjon i bekkenbunnsknip
av fysioterapeut mens du ligger inne på barselavdelingen.
Du skal knipe 30 knip daglig i 6 mnd etter fødsel. Første 2 uker kun et lett
knip/”snøring” rundt endetramsåpningen. Deretter tar du med hele
bekkenbunnen i knipet. Hold så lenge du klarer opp til 6-8 sekunder pr knip.
Når såret har grodd (ca 2-3 uker) kan du begynne med lett arr-mobilisering,
dvs dra huden forsiktig i ulike retninger. Vær oppmerksom på hygiene!
Du blir fulgt opp med telefonisk kontroll fra fysioterapeut 6 mnd etter fødsel.
Ved behov kan Fysioterapiavdelingen v / UNN tlf 776 26410 kontaktes før det
har gått 6 mnd. Deretter følges du opp av gastrokirurgisk avdeling 1 år etter
fødsel.

Lykke til!
Hilsen
Fysioterapeutene på UNN
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