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UDSKRABNING 

Gynækologisk udskrabning 

En livmoder har form og størrelse som en pære. Den runde del kaldes 
for livmoderhulen, mens den smalle del af ”pæren” kaldes for livmo-
derhalsen. Selve livmodervæggen består af et meget tykt lag musk-
ler, som inderst er beklædt med en slimhinde. 
Hos kvinder i den fødedygtige alder opbygges slimhinden i livmoderhulen 
hver måned i forbindelse med ægløsningen. Bliver ægget ikke befrugtet, går det 
nye slimhindelag til grunde og udstødes fra livmoderen sammen med det det ube-
frugtede æg ved en menstruation 
Normalt er menstruationen regelmæssig, hvor du bløder i 3-7 dage hver måned, 
efterfulgt af 21-25 blødningsfrie dage. 
Hvis dit blødningsmønster ændrer sig, kan det enten skyldes hormonforstyrrelser, en godartet eller ondartet 
lidelse på livmoderhalsen eller inde i selve livmoderhulen. 
For at kunne stille en korrekt diagnose, udtages væv fra slimhinden og sendes til en mikroskopiundersøgelse 
for eventuelle sygelige forandringer. 
Derfor sker det jævnligt, at kvinder med blødningsforstyrrelser får foretaget en udskrabning. Det gælder 
særligt kvinder, som begynder at bløde igen efter overgangsalderen. 

Konsultation før en eventuel udskrabning 

Ved konsultationen bliver du bedt om at beskrive dine symptomer. 
Herefter foretages en gynækologisk undersøgelse samt en vaginal ultralydsscanning. I nogle tilfælde kan 
man alene ud fra disse undersøgelser stille en diagnose. 

Udskrabningen - som foregår i lokalbedøvelse 

Undersøgelsen foregår som ved en gynækologisk undersøgelse. Med en tynd nål, 
lægges der lokalbedøvelse i livmoderhalsen.  
Herefter føres en tyndt kateter med sug gennem skeden op i livmoderhulen. 
Med kateteret suges og skrabes lidt væv ud, som sendes til mikroskopiundersøgel-
se. Indgrebet varer ca. 10 min., men selve prøvetagningen varer ikke mere end 1-2 
min. 
Hos nogle patienter kan der forekomme menstruationslignende smerter under selve 
prøvetagningen og ved selve lokalbedøvelsen af livmoderhalsen, kan du mærke et 
lille stik. 

Efter undersøgelsen 

Det er normalt, at du pletbløder i dagene efter en udskrabning. Hvis du begynder at bløde som ved en kraf-
tig menstruation, får smerter eller feber, skal du kontakte klinikken i dagtimerne eller vagtlæge uden for vor 
åbningstid. 

Svar på undersøgelsen 

Du skal regne med at der går 1-2 uger, inden svaret på vævsprøverne foreligger. 
Ved konsultationen aftaler vi om du ønsker svar pr. telefon eller på e-mail (via ehr). Hvis du vælger at få 
svar på e-mail, skal du huske at bekræfte at du har modtaget svaret.
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