
 
 

 

Endometriebiopsi (Vævsprøve fra livmoderen) 
 
Hvad er en vævsprøve fra livmoderhulen? 
En vævsprøve fra livmoderen, også kaldet vabrasio eller pipelle, er en udsugning fra 
livmoderslimhinden. Det foregår i lokal bedøvelse. 
 
Hvorfor laver man vævsprøve fra livmoderen? 
Ældre kvinder, som begynder at bløde igen mere end et år efter overgangsalderen (også 
kaldet postmenopausal blødning) bør som regel have foretaget en vævsprøve fra 
livmoderslimhinden. Det gør man for at udelukke celleforandringer eller egentlige 
kræftforandringer. En sådan undersøgelse vil man få tilbudt indenfor ganske få dage. 
Derimod er det meget sjældent, at en kvinde, der endnu ikke er gået i overgangsalderen, har 
blødningsforstyrrelser, fordi hun fejler noget ondartet. Ændringer i menstruationen i denne 
del af livet skyldes hormonforstyrrelser eller en godartet lidelse, som fx en polyp på 
livmoderhalsen eller inde i livmoderen. 
Nogle gange må man derfor lave en vandskanning af livmoderhulen for at se efter om en 
fortykket slimhinde skyldes f.eks polypper eller en generelt fortykket slimhinde eller andre 
forandringer. 
 
Hvordan foregår en vævsprøve fra livmoderen? 
Lægen foretager en gynækologisk undersøgelse og en 
ultralydsskanning.  
I forbindelse med indgrebet kan der gives 
smertestillende medicin eller lokalbedøvelse. Herefter 
indføres et tyndt plasticrør i livmoderhulen, og 
slimhinden ud. Dette medfører ofte kortvarigt 
menstruationslignende smerter, trods lokalbedøvelsen  
 
Hvad kan jeg forvente efter undersøgelsen? 
Efter en vævsprøve fra livmoderen kan du måske tage fri resten af dagen, men du er hurtigt 
frisk igen. Det er normalt, at man pletbløder i dagene efter en udskrabning. Hvis man 
derimod begynder at bløde meget eller får smerter eller feber, skal man kontakte 
kvindeklinikken, egen læge eller vagtlægen. 
 
Svar på undersøgelsen? 
Prøven sendes til mikroskopisk undersøgelse. Gynækologen har besked om årsagen til 
blødningsforstyrrelsen efter cirka 2 uger, og du skal derfor med din gynækolog aftale 
hvordan du skal have svar på prøven. 
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