
 
 

 

 
Ambulant kikkertundersøgelse af livmoderhulen  

(Hysteroskopi)  

Hvad er en kikkertundersøgelse af livmoderhulen?  
Det er en undersøgelse, hvor lægen kan se på den indvendige side af livmoderhulen.  

Hvordan foregår undersøgelsen?  
Du får først lagt lokalbedøvelse i livmoderhalsen. Herefter fører vi en tynd kikkert op gennem 
livmoderhalskanalen. Under indgrebet kan man fjerne polypper, fjerne eventuel spiral eller 
tage vævsprøver. Undersøgelsen varer 20 - 30 minutter.  

Hvordan skal jeg forberede mig til undersøgelsen? Du kan få menstruationslignende 
smerter, når kikkerten føres op gennem livmoderhalsen.  

Vi anbefaler, at du tager smertestillende medicin 1 time før du skal møde:  
• 2 tabletter Ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) à 200 mg  
• 2 tabletter Paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil) à 500 mg 

 
Du kan købe begge præparater i håndkøb på apoteket. Vi anbefaler, at du har taget pillerne 
en time før du møder.   

Vigtig information  
Hvis du har menstruation den dag, hvor du skal undersøges, skal du ringe ind og aftale en 
ny tid.  

Hvordan med smerter efter undersøgelsen? 
Ved lette smerter kan du tage 2 tabletter Paracetamol à 500 mg 4 gange dagligt.  

 

Hvilke komplikationer kan undersøgelsen medføre? 
Komplikationer er sjældne, men du skal kontakte os 
hvis du får:  

• Kraftige underlivssmerter 
• Kraftig blødning 
• Ildelugtende udflåd  
• Temperatur over 38 grader.  

Du kan gå hjem ca. 30 min. efter at undersøgelsen er 
slut.  

 

Hvordan skal jeg forholde mig efter undersøgelsen? 
Du kan i løbet af 1 - 2 dage stille og roligt genoptage dine normale aktiviteter. Hvis der 
opstår kraftig blødning i forbindelse med en aktivitet, skal du forholde dig mere roligt, så 
blødningen igen aftager. Du kan have blødning af menstruationsstyrke i 1-2 uger samt  



 
 

 

udflåd 3-4 uger efter undersøgelsen.  

Hvad skal jeg gøre for at undgå infektion?  
Så længe du bløder bør du:  

• Undgå samleje  
• Undgå karbad, svømmehal og havbad  
• Bruge hygiejnebind frem for tamponer 

Hvornår får jeg svar på resultatet af undersøgelsen? 
Inden du går hjem, aftaler du med lægen, hvordan du får svar. Det tager imellem 1 og tu 
uger før svaret kommer.   
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