
 

 

Afspænding af 
bækkenbunden 

 

Til dig som har smerter i underlivet og har brug for at lære at 
afspænde din bækkenbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Afspænding af bækkenbunden  

 

For at kunne afspænde bækkenbunden og de omkringliggende muskler og bindevæv, er du nødt til 
først at kunne mærke en spænding. 

Problemet med overspænding er, at man oftest har vænnet sig til den og derfor ikke mærker den 
særlig tydeligt længere. Den er blevet en (dårlig) vane.  

Derfor er du nødt til at knibe op i din bækkenbund først, så spændingen bliver bevidst. Derefter 
kan du øve dig i at give slip og afspænde. 

Mange kan have svært ved at mærke, om de giver helt slip. Det er ofte en øvelse som tager tid – 
en kropsbevidsthed som skal opøves og måske længe har været ignoreret? Så vær tålmodig!  

Derudover oplever mange at knibet i bækkenbunden ligeledes er meget lille og måske svært at 
mærke. Men så længe du bare kan mærke et lille knib/ en lille spænding i bækkenbunden, er du 
på rette vej – giv tid, så bliver det bedre! 

 

Træning: 

Begynd med at øve dig i liggende, så du kan slappe af. Der skal være ro omkring dig, så du kan 
koncentrere dig.                                                         
Øv dig i rygliggende med bøjede knæ og fødderne i underlaget samt på siden (højre + venstre).  

 

- Knib og hold spændingen 4-5 sekunder. 

- SLIP spændingen!! Måske mens du puster roligt ud eller sukker med et lille    

  ”støn”. Du skal IKKE presse bækkenbunden ned og ud! 

- Sørg for at maven også slipper. Den skal være blød og navlen skal ikke være ”suget ind”. 

- Hold en pause på 10-15 sek, mens du slapper af og prøver at mærke, hvordan   

   afspændingen føles.  

 

Et knib svarer til at snøre endetarmen sammen – samme kraft, som når man lukker læberne tæt 
sammen (bare i den anden ende naturligvis ☺).            
Afspændingen svarer modsat til at du slipper munden/ kæben og bliver laaaang i ansigtet ☺ 

 

Gentag øvelsen 5 gange på ryggen og 5 gange på hver side.  

Dvs 15 gentagelser i alt pr træningssession. Træn 2-3 x dagligt. 

 



 

 

 

Kombinér gerne afspænding af bækkenbunden med venepumpeøvelser for bækkenet samt 
udspændingsøvelser ved smerter i underlivet (se andre pjecer).  

Brug gerne disse øvelser som opvarmning før de afspændende knib. 

 

Med tiden skal du også lave øvelserne i siddende og stående, så din bækkenbund kan slappe af i 
alle stillinger, og så du kan mærke/ genkende når du spænder op. 

 

OBS! 

Prøv i løbet af dagen at lægge mærke til, om du går og spænder i bækkenbunden og/ eller suger 
maven og navlen ind?  

Hvis ja - træk vejret helt ned i bunden af lungerne 3-5 gange og se om du kan give slip, når du 
puster ud. Det er ikke sundt for noget at gå og holde maven inde hele dagen!!  

Mellemgulvet, som er vores primære vejrtrækningsmuskel og bækkenbunden arbejder sammen, 
idet de er forbundet af bindevæv. Derfor er det vigtigt, at vi trækker vejret ordentligt, hvis vi skal 
slippe af med overspænding. 

 

 

 

 

 


