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Träning av muskler i bäckenbotten inför och efter 

operation eller strålbehandling av prostatan 

Efter en operation eller strålbehandling av prostatan får de flesta ett litet eller måttligt 

urinläckage. Några får stora läckage. Besvären kan lindras med bäckenbottenträning och brukar 

avta under några månader. Omkring en femtedel av dem som har opererats har kvar ett litet 

läckage vid vissa tillfällen, och en av tio har kvar ett besvärande urinläckage. Ju äldre du är, 

desto större är risken för urinläckage.  

För att lindra besvären bör du börja träna din bäckenbotten före en operation eller 

strålbehandling, och fortsätta med träningen efter strålbehandlingen eller när katetern har tagits 

bort efter operationen. Prata med din kontaktsjuksköterska för att vid behov få hjälp av en fysio- 

eller uroterapeut.  

Vad är bäckenbotten? 

Bäckenbotten är den grupp av muskler som sträcker sig från svanskotan till blygdbenet. 

Bäckenbottenmusklerna är viljestyrda och används för att kontrollera när och var du tömmer 

blåsan och tarmen. När du stoppar strålen på toaletten är det bäckenbotten som är aktiverad. 

 

Figur 1 Mannens bäckenbotten i genomskärning 

Bäckenbottenträning 

Bäckenbottenträningen börjar med att du gör övningar som hjälper dig att hitta och stärka dina 

bäckenbottenmuskler, så kallad identifieringsträning. Därefter fortsätter du med styrketräning 

och uthållighetsträning som tränar upp styrkan i musklerna.  

Steg 1: Identifieringsträning  

1. Ligg på rygg med böjda ben eller sitt på en stol. 

2. Spänn musklerna runt ändtarmsöppningen, som om du höll på att släppa dig men inte får. 

3. Spänn musklerna runt urinröret, som om du var kissnödig och behöver hålla dig. 

4. Håll kvar spänningen i 2 sekunder och slappna av. 

5. Upprepa så många gånger du orkar. 

Andas lugnt, in genom näsan och ut genom munnen, under alla övningar. Spänn inte magen, 

skinkorna eller lårens insidor. 
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Om du har svårt att känna spänningen i bäckenbottenmusklerna, kan du stå utan kläder, med 

sidan mot en spegel och se att penis dras uppåt/inåt när du spänner bäckenbotten. 

Gör identifieringsträningen varje dag i 1–2 veckor. Antingen upprepar du övningen vid 3 olika 

tillfällen under dagen, eller så gör du övningen 3 gånger vid ett tillfälle med vila emellan.  

Steg 2: Styrketräning 

1. Spänn bäckenbottenmusklerna i 5–8 sekunder.  

2. Vila 5–8 sekunder.  

3. Upprepa 8–12 gånger. 

Du kan göra övningen liggande, sittande eller stående. Genom att stå upp ökar du belastningen. 

Att till exempel stå bredbent och knipa är svårt.  

Gör styrketräningen 4 gånger per dag.  

Steg 3: Uthållighetsträning 

När du känner att du behärskar styrketräningen ska du i stället träna uthållighetsträning, det vill 

säga försöka spänna bäckenbottenmusklerna längre.  

1. Spänn bäckenbottenmusklerna och håll kvar knipet så lång tid som du orkar, minst 

10 sekunder.  

2. Upprepa 8–12 gånger. 

Gör uthållighetsträningen 4 gånger per dag.  

Tänk på  

 Fortsätt med styrke- och uthållighetsträningen livet ut för bästa effekt. 

 Träna inte din bäckenbotten om du har en urinkateter. Det kan skada urinrörets slemhinna 

och göra det svårt att tömma urinblåsan. 

 Spänn bäckenbottenmusklerna när du anstränger dig, till exempel hostar, skrattar, ställer dig 

upp eller ska lyfta något tungt. 

 Undvik att spänna bäckenbotten när du ska tömma urinblåsa eller tarm. Försök istället att 

slappna av.  

 Lägg in vilodagar emellanåt, eftersom överträning kan orsaka urinläckage. Gör uppehåll med 

träningen om du har träningsvärk eller känner dig väldigt trött i bäckenbottenmusklerna. 

 

 Läs mer på nikola.nu.  

 Läs mer på tät.nu.  

 Läs mer på hopptrotsallt.se.  

 Ladda ner appen Tät III – bäckenbottenträning för män. 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du har urinträngningar, sveda eller illaluktande urin. 

 Om du har ont när du kissar. 

 Om urinen är mörk eller tjock. 

 Om du har svårt att helt tömma urinblåsan. 

 Om du har blod i urinen.  

 Om du har besvär med inkontinens. 
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