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Blødning efter overgangsalderen 

Ved blødning efter overgangsalderen, dvs. når der er gået mere end 1 år siden sidste menstruation, skal 

du kontakte din egen læge samme dag eller senest dagen efter du opdager blødningen.  Din 

praktiserende læge vil herefter henvise dig til gynækolog.  

 

Dette er vigtigt, fordi blødning efter overgangsalderen kan være tegn på kræft. 

 

Du vil blive henvist under kræftpakkeforløb og vil få en tid indenfor 2 hverdage til en gynækologisk 

udredning.  

 

Du vil få foretage en gynækologisk undersøgelse og ultralydsscanning af din livmoder. Der vil næsten 

altid blive taget nogle små prøver fra din livmoderslimhinde og din livmoderhalsslimhinde. Dette gøres ved 

at der indføres et tyndt plastikrør i livmoderhulen. Der sættes lidt sug på plastikrøret hvorved slimhinden 

løsnes fra indersiden af livmoderhalsen og livmoderhulen og suges ud. Af og til fortages der samtidig en 

vandscanning. Ved denne procedure sprøjtes få dråber saltvand via det lille rør ind i livmoderhulen. 

 

Der vil oftest blive lagt lokalbedøvelse i livmoderhalsen inden undersøgelserne, men sugeprøven kan 

alligevel medføre sammentrækninger i livmoderen, som hos nogle kan føles som en kraftige 

menstruationssmerter. Selve undersøgelsen tager kun 10-20 sekunder, og bagefter er der blot lidt ømhed 

i underlivet. Det kan være en fordel at tage to tabletter Pamol eller lignende smertestillende præparat 

inden konsultationen. 

 

Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse på Hvidovre Hospital. Du får svar på prøven efter 

ca. 1 uge. Alle vil få svar. Hvis prøven er helt normal får du svar på SMS, ellers vil du blive kontaktet på 

telefonen. Hvis du mod forventning ikke har hørt fra os inden for 1 uge, er du velkommen til at kontakte 

klinikken. 

 

Før vi tager prøver, vil du blive informeret om formålet med prøven samt den lille risiko der er forbundet 

hermed og du skal give mundtlig accept. 

 

Der er ved disse procedurer en lille infektionsrisiko, og du bør derfor ved tegn på infektion  

(ildelugtende udflåd, smerter eller feber), kontakte klinikken på telefon 43434310 mellem kl. 8 -15. eller 

vagtlæge på 1813. 

 

Du kan nedsætte risikoen ved to dage efter undersøgelsen at undgå tampon i skeden, undgå svømning 

og karbad samt undgå samleje. 
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