
PASSAGEUNDERSØGELSE AF ÆGGELEDERNE (HSU) 

 
Hvis du skal i fertilitetsbehandling, bør du få foretaget en passageundersøgelse af dine 
æggeledere. Undtagelse  er, hvis der er fundet grund til reagensglasbehandling (IVF) fx hvis din 
partner har svært nedsat sædkvalitet. 

Det er en betingelse for at opnå graviditet ved inseminations-behandling, at der er passage 

gennem dine æggeledere. 

Æggelederne kan være aflukkede som følge af en underlivsbetændelse eller infektion i bughulen, 
fx en sprunget blindtarm. Nogle gange, fx ved Chlamydia-infektion, har kvinden ikke været 
opmærksom på, at der har været en underlivsbetændelse – dette da der kan forekomme 
infektioner uden symptomer. 

Inden passage-undersøgelsen skal du undersøges for, om du har Chlamydia infektion lige nu – 

enten via egen læge eller her i klinikken ved en forundersøgelse. 

Passageundersøgelsen foretages i perioden efter menstruationen er ophørt og inden 

ægløsningstidspunktet, altså typisk mellem 8 og 12 dage efter første menstruationsdag.  

Du kan ringe på 1.-3. menstruationsdag og bestille tid til undersøgelsen.  

 

Før undersøgelsen 

Det er en god idé at tage smertestillende medicin 1 time inden undersøgelsen. For eksempel 2 
tbl Paracetamol  500 mg  og 2 tbl. Ibuprofen  200 mg.  

 

Sådan foregår undersøgelsen: 

• Du får foretaget en transvaginal ultralydsscanning af livmoder og æggestokke.  

• Der bliver lagt lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. 

• Et tyndt kateter bliver ført op i din livmoder. 

• Du bliver ultralydsscannet imens der forsigtigt sprøjtes væske op i din livmoder. Ved 
scanningen vurderes det om din livmoderhule er normal og væsken passerer ud gennem dine 
æggeledere.  

• Undersøgelsen kan give menstruationslignende smerter og varer cirka 10 minutter. 
 

Efter undersøgelsen 

Du kan forvente blødning 1-2 døgn efter undersøgelse samt lette menstruationslignende smerter.  

De første 5 dage efter undersøgelsen bør du undgå samleje eller anvende kondom 

De første to-tre uger efter undersøgelsen har du større risiko for underlivsbetændelse end ellers. 

Hvis du får kraftige underlivssmerter og samtidig feber, bør du derfor kontakte klinikken. Uden 
for vores åbningstid bør du kontakte akut telefonen 1813  eller nærmeste skadestue 

Hvis der er i tvivl om resultatet af undersøgelsen, vil du blive henvist til røntgenundersøgelse af 

passagen gennem dine æggeledere. 
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