
Ultralydsvejledt undersøgelse af æggelederne 

 
 
Hvad er formålet med undersøgelsen? 

- at undersøge om der er passage i dine æggeledere. 

Sædcellerne skal kunne passere ud i æggelederne, og det befrugtede æg transporteres tilbage til 

livmoderen. 

- at skylle æggelederne igennem så ”løse forhindringer” fjernes, hvorved passageforholdene bedres, 

evt. normaliseres. 

 

Hvad kan undersøgelsen bruges til? 

Til at vælge den korrekte behandling. Undersøgelsen i sig selv kan bedre chancen for graviditet for 

nogle kvinder. Er der ingen passage ved undersøgelsen, kan vi henvise videre til sygehuset, som kan 

afklare dette ved en kikkert-operationsundersøgelse (THL/laparoskopi). 

Er æggelederne aflukkede, er det formålsløst at udføre inseminationsbehandling. Man må da overveje 

ægtransplantation (IVF). 

 

Hvornår er det bedste tidspunkt for undersøgelsen? 

Efter menstruationen og før ægløsningstidspunktet hvor der ikke er risiko for graviditet. 

 

Hvordan udføres undersøgelsen? Der kræves ingen forberedelse ud over en negativ klamydiatest. 
I gynækologisk leje foretages steril afvaskning af skeden. Herefter indføres et tyndt og blødt plastikrør 

(kateter) gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. 

Ultralydsundersøgelsen foregår gennem skeden. Mens lægen foretager undersøgelsen, sprøjter 

sygeplejersken kontrastgel, 1-10 ml igennem kateteret. Kontrasten løber ud igennem æggelederne. 

Gennemskylningen kan være forbundet med let ubehag. 

Undersøgelsen varer 5 – 10 minutter. 

 

Hvornår får jeg svar på undersøgelsen? 

Du får umiddelbart i forbindelse med undersøgelsen resultatet at vide. Den videre behandling 

planlægges straks. 

 

Hvis der er fri passage er begge æggeledere åbne. På skærmen ses gennemstrømning af 

æggelederne med væskeophobning bag livmoderen. Indsprøjtningen vil foregå under lavt tryk. 
 

Hvis der er nedsat passage ved en lukket æggeleder eller forsnævrede æggeledere, er der let 

udvidelse af livmoderhulen, langsom gennemstrømning, og indsprøjtningen vil foregå under forhøjet 

tryk. 
 

Hvis der ingen passage kan opnås, tyder det på, at begge æggeledere er lukkede. Forsøg på 

gennemskylning vil udvide livmoderhulen og give smerter. 
 

Gør det ondt? Der kan være smerter ved undersøgelsen. Det kan være med fordel at tage 1 g Panodil 

1 time inden undersøgelsen. 
 

Er der risiko for infektion? Ved indføring af instrumenter i livmoderen er der altid en lille 

infektionsrisiko, men den skønnes at være mindre end én procent. Symptomer på infektion kan være 

smerter, feber eller ildelugtende udflåd. Klinikken kontaktes. 
 

Kan jeg gå på arbejde bagefter? 

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af afvasknings- og gennemskylningsmidlet kan løbe ud 

af skede. Du vil få tilbudt et hygiejnebind. 

Man kan gå direkte på arbejde efter undersøgelsen. 

 

Hvad med sexuallivet? Du kan have normalt samliv før og efter undersøgelsen. 
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