
NB! 

I meget få tilfælde kan blødningen være så kraftig at der er behov 
for akut hjælp. 
 
Hvis du har behov for akut hjælp, hvad enten det er pga. meget 
kraftig blødning eller meget stærke smerter, kan du henvende dig i 
vores i telefontid kl. 9-12 på telefon 32545545. 

 
Udenfor klinikkens telefontid: 
Ved behov for akut hjælp udenfor klinikkens telefontid henvises til 
din egen læge eller 1813. 
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Hvorfor skal jeg have foretaget HSU? 

Formålet med HSU er at undersøge om der er passage i dine 

æggeledere. 

 

Hvornår skal undersøgelsen foretages? 

Undersøgelsen foretages på 5. – 10. cyklusdag. Dvs. du skal ringe til 

klinikken så tæt som muligt på din første menstruationsdag, så vi kan 

aftale en tid for undersøgelsen. 

Før undersøgelsen skal der foreligge en negativ chlamydiapodning fra 

livmoderhalsen. Podningen kan du få foretaget hos egen læge eller her 

i klinikken. 

 

Hvordan foregår undersøgelsen? 

Undersøgelsen foregår på et gynækologisk leje. Indgrebet kan give 

menstruationslignende smerter. Det er ikke nødvendigt med 

bedøvelse. 

Ved undersøgelsen sprøjtes en neutral gel, en blanding af sterilt 

saltvand og mikrobobler som omdannes til en skum, gennem 

æggelederne. 

Samtidig foretages der en vaginal ultralydsscanning, hvor man kan se 

om der er passage gennem æggelederne. 

Skumblandingen optages af kroppen i løbet af 24 timer. 

 

 

 

Efter undersøgelsen 

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt. 

Undersøgelsen er ufarlig, men et par timer efter kan nogle patienter 

føle lidt ubehag i form af menstruationslignende smerter. 

Der er en lille risiko for infektion, men den skønnes at være under 1%. 

Ved problemer kan du kontakte klinikken på tlf.: 32 54 55 45. 

 

Svar på undersøgelsen 

Du/I får umiddelbart, i forbindelse med undersøgelsen, resultatet at 

vide. 

 

OBS!!! 
 
Hvis du planlægger eller har planlagt rejse til udlandet 
indenfor 2 mdr. efter, du har fået foretaget HSU, skal du 
kontakte dit rejseforsikringsselskab for at sikre dig, du er 
dækket ved evt. komplikationer pga. HSU, der fører til 
indlæggelse under din rejse. 
 

 

 

 


