
Fra regnorm til anakonda

• ”Gud gav os en penis 

og en hjerne,��.

• ..men kun blod nok til 

at få en af dem til at 

fungere ad gangen.”
(Robin Williams – fra Penisens 

natur og kultur)







Efterdryp

Opstår fordi der samler sig en lille 

urin sø i den øverste del af 

urinrøret. 

67 % af mænd under 60 år

69 % af mænd over 60 år

65 % af mænd over 70 år

22 % af dem – så meget at det kan 

ses uden på de lange bukser



Grace Doreys resultater

55 mænd med erektil dysfunktion trænede 
bækkenbunden i 3 måneder

40 % fuld erektion

35 % forbedret erektion

25 % ingen effekt

75 % blev fri for efterdryp



Bækkenbundstræning efter operation – med 

og uden opfølgning 

3 måneder – ingen forskel 42 – 47 %

6 måneder – med opfølgning 79 % kontinente

uden opfølgning 58 % kontinente

12 måneder - med opfølgning 92 % kontinente

uden opfølgning 72 % kontinente

Siv Mørkved 2008



Marjike van Kampen

• Mr.2 – 62 år

• Manglende erektion i 1½år

• Ingen natlige rejsninger

• Efterdryp

• Efter en uges træning fik han natlig 

rejsning, og efter 4 uger succesfuldt 

samleje.

• 50 % i studiet opnåede rejsning





Kropsbevidsthed

• Det man gør ofte bliver man god til

•Bevægelse – Erfaring - Opmærksomhed

• Mennesket er en helhed

•Krop, følelser og psyke

• Vi kan fokusere på det væsentlige

•Overhører - Koncentration – Registrering

•Viden – Vilje - Vane





Mogens Jørgensen Sygeplejerske 57 år.

• Kraftig rygskade som 37 årig efter overfald af psyk. patient

• Som 43 årig trafikulykke, med prolaps i nakken til følge

• Trænede ryggen op, men har haft kroniske smerter siden

• Efterdryp og strss-inkontinens kort efter

• Gradvist hyppigere inkontinens og efterdryp

• Svigtende erektion i 3-4 år

• 1 enetime med instruktion i koordination og afspænding

• Kraftigere vandladning, mindre efterdryp og hårdere 

erektion

• Efter 14 dage bestod han ”håndklædeprøven” og 

gennemførte et samleje med sin kone



Ejgil og Søren i Praxis på TV2 april 2008

• Ejgil- Regnorm i 4 år pga. lykkepiller

• Søren- Regnorm i 5 år pga. piskesmæld

• 1 kursus i 2 timer

• Efter 14 dages træning gennemførte 

begge samleje

• Deres koner gav dem karakteren Cobra –

på vej til anakonda









Træningsmængde

• 5 minutter. 3 øvelser + afspænding

• 1 gang dagligt eller 2 gange ugentlig

• Altid afspænding!





Men’s Health Week handler om:

• Al sundhed og alle sygdomme – kræft, ulykker, diabetes, 

hjerte, psykisk…..

• Livsstil og Sundhedsadfærd

• Forebyggelse og information

• Behandling

• Manden som patient

• Hvordan møde manden - kommunikation

• Hjemme, på arbejde, i fritidsaktiviteter, i lokalområdet

• Rehabilitering



Litteratur
Dorey, Grace Pelvic floor exercises for erectile dysfunkton. Whurr publishers. 2004

Gotved, Helle: Gotvedgymnastik - en grundbog. 1.udgave. Frydenlund. 2005.

Gotved, Inge og

Gotved, Helle: Bækkenbundens optræning. 4.udgave. Rosinante. 2005

Paley, Maggie. Penisens natur og kultur: 1.udgave. Haase & søn. 2001

Til alle som har en - eller kender nogen der har en.

Spalteholz, Werner Handatlas der anatomien

des menschen. von s. Hirtzel 1922

Netter, Frank H.M.D. The Ciba Collection of Medical Illustrations

et. al. volume 2. 6.udgave. Ciba. 1977.

Esben E.P. Benestad

Ragnhild Dahl Keller

Einar Aakvåg,

Geneviève F. Hardeberg Penisatlaset Dinamo Forlag, 2004

www.sundmand.dk

Ekman, Søren Fra Regnorm til Anakonda – Bog Frydenlund

- DVD f180 


