
 

 

Smerter i underlivet  
 

Til dig som har smerter i underlivet grundet muskelspændinger. 
Pjecen indeholder information om årsager til smerterne og 

vejledning i øvelser som kan afhjælpe disse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Smerter i underlivet 
 

Smerter i underlivet er hyppigt forekommende og op mod hver tiende kvinde oplever underlivssmerter. Det 
anslås at omkring 300.000 kvinder årligt søger læge grundet dette, hvilket svarer til at underlivssmerter 
udgør 1-2 % af alle henvendelser til egen læge. 

Smerterne kan komme fra andet end underlivsorganerne og kan opstå på grund af overspændte og ømme 
muskler i og omkring bækkenet. De kan være konstante eller periodiske og debuten vil ofte være gradvis 
selvom det ikke er ualmindeligt at smerterne også kan opstå akut. 

Smerterne kan være meget voldsomme, selvom det ”bare” skyldes muskelspændinger, og ofte kan det være 
svært at forstå, at det kan gøre så ondt, når der ”kun” er tale om muskler. Men ligesom man kan få 
hovedpine af at overspænde sine nakke- og skuldermuskler, kan man få ”hovedpine i underlivet” af at 
spænde for meget i musklerne i bækkenet og bækkenbunden. 

Underlivssmerterne kan deles op i akutte, kroniske eller situationelle smerter. Smerterne kan ofte opleves 
som en dyb murrende fornemmelse eller træthed/ tyngde i underlivet. Der kan forekomme jag, stik eller 
brændende fornemmelser. Smerterne kan udløses dybt inde i skeden eller ved skedeåbningen (bl.a. under 
samleje), der kan også være smerter ved endetarmen (fx under afføring), smerter omkring blæren eller 
smerter før og under menstruation. Smerterne kan også opstå i lænden, bækkenet og halebenet, i lysken og 
omkring kønsbenet mens andre oplever, at smerterne kan stråle helt op i nakken eller ned i balder og ben.  

Nogle oplever desuden problemer med at holde på urin og afføring, mens andre kan få svært ved at tømme 
sig ordentligt. Ofte kan der opstå oppustet mave, kvalme og forstoppelse fordi tarmene har svært ved at 
bevæge sig og arbejde pga. spændingerne i underlivet og mellemgulvet. 

 

Der kan være mange årsager til disse muskelspændinger: f.eks. ensidige arbejdsbelastninger, følger efter 
operationer i underlivet, rygsmerter, forkert træning, inkontinens, menstruationssmerter, stress eller 
tendens til spændinger i kroppen i al almindelighed. Derudover kan spændingerne naturligvis også komme af 
mere medicinske årsager såsom irriteret tyktarm, endometriose, cyster, muskelknuder, 
betændelsestilstande osv. 

De muskler som især kan være påvirkede er:  

 

Mørbraden (m. psoas): 

Mørbraden sidder fast på forsiden og siden af lændehvirvlerne på hver side af rygsøjlen (dvs én på hver 
side), passerer forbi æggestokkene og livmoderen og hæfter øverst på indersiden af lårbenet. Smerter fra 
mørbraden kan derfor let forveksles med smerter fra underlivsorganerne og lænden. Musklernes opgave er 
at bøje hoften, stabilisere overkroppen i forhold til underkroppen og derudover har mørbraden også 
indvirkning på dit åndedræt, idet den er tæt knyttet til mellemgulvsmusklen (diaphragma).                  
Nerverne fra de reproduktive organer er endvidere indlejret i mørbraden, ligesom at den understøtter 
nyrene og på den måde har psoas-musklen stor indvirkning på mange strukturer i underlivet og bughulen. 

 

 

Sekretærmusklen (m. obturatorius internus): 

Sekretærmusklen hører til bækkenets dybe sædemuskler og sidder dybt i balden inde under sædeknuderne, 
tæt på bækkenbunden. Funktionen er at dreje benet udad og strække hoften fra bøjet stilling. Smerterne 
herfra mærkes ofte ved kønsbenet, dybt i skridtet samt kan stråle til lyske og øvre inder- og baglår. De kan 
forveksles med bækkensmerter (bækkenløsning) og blæresmerter samt halebens- og endetarmssmerter.  

 



 

 

 

Bækkenbunden (m. levator ani): 

Bækkenbunden lukker bækkenet nedadtil / danner bund i kroppen. Den har til opgave at understøtte 
underlivsorganerne samt at lukke tæt for urin, luft og afføring. Smerterne fra denne muskel føles ofte i 
området mellem halebenet frem til kønsbenet, men kan påvirke til hele ridebukseområdet. Andre oplever 
også at smerterne kan sidde i nedre del af maven/ underlivet i området over kønsbenet og mellem 
hoftekanterne. Der kan opstå smerter i forbindelse med samleje, samt problemer med enten at holde på 
eller komme af med urin og afføring, hvilket kan øge risikoen for både forstoppelse, hæmorider og rifter ved 
endetarmen.  

 

Baldemusklerne (gluteus-regionen):  

I forbindelse med smerter i underlivet vil mange også spænde i deres baldemuskulatur, hvilket kan forværre 
smerterne i underlivet. Derudover kan spændinger i balderne opstå pga. uhensigtsmæssig siddende og 
stående holdning (fx dårlige arbejdsstillinger), hvilket ofte ses i relation til problemer med mørbraden og 
spændinger/ ubalance i denne.                                                                                                                                
Smerter fra balderne kan både mærkes lokalt i hele balderegionen, men kan også opfattes som 
lændesmerter og træthed i nedre ryg. Der kan opstå triggerpunkter, som kan udløse udstrålende smerter til 
baglår, siden af låret og helt ned til ankelniveau. 

 

Mellemgulvet (m. diaphragma): 

Mellemgulvsmusklen er vores største vejrtrækningsmuskel, og har stor indflydelse på hele vores overkrop og 
dermed også underliv. Den er en stor kuppelformet muskel, som adskiller bughulen fra brystkassen og 
lungerne, og hæfter på alle de nederste ribben. Udover at hjælpe med selv respirationen og 
lungefunktionen, hjælper mellemgulvet med at lave venepumpe i bughulen, via det ”bølgeslag” som 
åndedrættet skaber.                                                                                                                                                   
Underlivet er det sted i kroppen, hvor der er flest vener samlet bl.a. fordi alle underlivsorganerne er indlejret 
i venekar. Hvis der opstår for stort tryk i venerne (venestase) kan det give tyngdefornemmelse, ømhed/ 
smerter i underlivet og/eller fornemmelsen af at være hævet og oppustet i maven. Det kan medvirke til 
hævede ben, irriterede led, hæmorider og udstrålende smerter i bækken, balder, ben og fødder, da det 
øgede tryk kan påvirke både muskler, nerver og ligamenter. Derudover kan et stift eller spændt mellemgulv 
også afstedkomme smerter i ribben, brystkasse og ryg.                                                                                                 
I forbindelse med smerter er åndedrættet og dermed mellemgulvets bevægelser ofte forringet, hvilket også 
påvirker bækkenbunden og dennes funktion negativt. Det er derfor vigtigt, at også denne del af kroppen 
kommer i balance, hvis man skal fjerne smerterne i underlivet. 

 

Øvelsesprogram: 

Nedenstående øvelser kan hjælpe dig, hvis du har problemer med smerter i underlivet. Oplever du ingen 
bedring i løbet af et par uger, bør du opsøge behandler (læge, gynækolog eller uro-gyn-obs fysioterapeut) 
med henblik på undersøgelse og udredning.                                                                                                                            
Du må gerne mærke du laver øvelser, og f.eks. opleve at det strækker/ strammer, men det er ikke meningen 
at du skal få flere smerter.  

 

 

 

 



 

 

Opvarmning 

 

Dyb vejrtrækning/ mobilisering af mellemgulvet (Constructiv Rest) 

Lig på ryggen med bøjede knæ og hænderne på maven. Sørg for at du ligger behageligt. Træk vejret dybt ind 
så maven hæver sig og ribbenene giver efter ud til siderne. Du må også meget gerne mærke vejrtrækningen 
helt om i din ryg. Forsøg at trække vejret ind gennem næsen, hold det et kort øjeblik og pust langsomt ud af 
munden. Lig gerne i stillingen 5-7 min. Hvis du bliver svimmel, skal du trække vejret lidt mindre dybt, men 
stadig roligt og afslappet. 

 

Bækkenkip 

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i underlaget. Træk vejret roligt ind og svaj op i din lænd, så der 
bliver luft mellem ryg og underlag. Pust ud og pres lænden ned i underlaget, så ryggen bliver flad.                  
Gentag 10-12 gange i roligt tempo.  

 

Bækkenbunden 

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i underlaget.                                                                                                      
Knib sammen i bækkenbunden og hold knibet ca. 5 sekunder.                                                                                            
SLIP knibet, evt mens du puster ud eller sukker og mærker at du                                                                                                                   
afspænder din bækkenbund, så den giver helt slip. Træk                                                                                                  
vejret roligt og pust ud et par gange mere, så pausen i alt                                                                                                             
varer 10-15 sekunder. Resten af kroppen skal også slappe af.                                                                                                
Gentag 10-15 gange mens du ligger på ryggen, men også gerne                                                                         også 
mens du ligger på højre side og venstre side. 

 

 

 

Afspænding af bækkenbund og sekretær muskel 

Øvelsen er vist med 3 forskellige udgangsstillinger. Du behøver ikke lave alle tre, men vælge dén du bedst 
kan lide.                                                                                                                                                                        
Øvelsen vil sandsynligvis ikke føles som et ”klassisk” stræk, men mere som en afspænding/ et langsomt 
”slip”. Giv dig tid til at mærke efter og forsøg at holde strækket i 1-2 minutter. 

 

Frøen 

Sæt dig ned på hælene med god afstand mellem benene. Du skal have                                                                           
fødderne helt fladt i gulvet. Hold fast i noget stabilt, så du ikke falder                                                                                       
på halen. Prøv lige så roligt at slippe din bækkenbund og lad underlivet                                                                                  
slappe af. Det kan tage lidt tid.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bedestilling 

Læg dig på knæ med god afstand mellem benene. Synk                                                                                                   
langsomt ned mod hælene, så der kommer et blidt stræk                                                                                                                                                                                                                        
omkring bækkenbunden. Du behøver ikke have panden i                                                                                                           
madrassen eller strække armene op foran kroppen, hvis det er                                                                             
mere behageligt fx at ligge med armene foldet og hovedet                                                                                             
hvilende på hænderne. 

 

 

 

Fødeklar 

Lig på ryggen med bøjede knæ og træk benene op mod brystet.                                                                                                                
Spred benene og lad knæene falde ud til siden, så musklerne i                                                                                             
dit underliv kan give slip. Undgå at trække benene så langt op,                                                                                  
at det niver i din lyske. Hvis du har svært ved at nå med armene,                                                                                          
kan du lægge et tørklæde om hvert ben som en tøjle. 

 

 

 

 

 

Afspænding af mørbrad 

Øvelsen er vist med 3 forskellige udgangsstillinger, inddelt så de giver mere eller mindre stræk. Du behøver 
ikke lave alle tre, men vælge den du bedst kan lide.                                                                                           
Øvelsen skal give et mildt stræk i din mørbrad (forside af nedre mave, hen over lyske og til det øverste af 
inderlåret) og ikke føles hård eller voldsom. 

 

Niveau 1 

Lig på ryggen med det ene ben strakt ud. Bøj det andet ben                                                                                                         
op til brystet og hold fast om benet. Det skal ikke trækkes                                                                                                                       
så langt op, at det bliver ubehageligt eller niver i lysken. Hold                                                                                                       
stillingen i 30-60 sek., mens du trækker vejret roligt.                                                                                                               
Gentag gerne 2 gange på hver side.                                                                                                                                                 
Hvis du har svært ved at nå med armene, kan du lægge et                                                                                                         
tørklæde om benet om en tøjle. 

 

 

Niveau 2 

Samme som niveau 1, men med en pude/ pølle under bagdelen,                                                                                             
så der opstår mere stræk.  

 

 



 

 

 

 

 

Niveau 3 

Samme som niveau 1 og 2, men med benet hængende ud                                                                                     
over fx kanten på din seng eller et bord, så der opstår mere                                                                                           
stræk endnu. Undgå at strækket bliver ubehageligt - så er du                                                                                               
for voldsom. 

 

 

 

 

 

 

Stræk af baldemusklerne 

 

Lig på ryggen og læg højre ankel over venstre knæ. Grib med                                                                                                
begge hænder om venstre lår og træk benet imod dig, til det                                                                                                     
giver et stræk i højre balde. Hold strækket i 30-45 sek.                                                                                                             
Byt side og gentag øvelsen med det andet ben.                                                                                                                              
Hvis du har svært ved at nå med armene, kan du lægge et                                                                                                      
tørklæde om benet som en tøjle. 


