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HSU 
 
HSU står for Hystero Salpingo Ultrasonografi / Hystero Sonografisk 
Undersøgelse. Dette er en undersøgelse af passageforholdene i æggelederne 
ved hjælp af ultralydskanning. 
For at opnå graviditet ved naturmetoden samt ved inseminationsbehandling, er 
det en betingelse, at der er passage gennem mindst én af æggelederne. 
 
Æggelederne kan være aflukkede som følge af en underlivsbetændelse. Ofte 
har kvinden ikke været opmærksom på, at der har været en 
underlivsbetændelse, idet der forekommer "stumme" underlivsbetændelser, 
d.v.s. uden samtidige smerter og feber. Dette kan f.eks. forårsages af 
mikroorganismen Chlamydia. 
 
Undersøgelsen foretages i perioden efter menstruationen er ophørt og inden 
forventet ægløsningstidspunkt, altså typisk mellem 8 og 12 cyklusdag. Du skal 
derfor ringe og bestille tid lige så snart du får din menstruation. 
 
Fremgangsmåde. 
 
Et lille latexkateter føres op gennem livmoderhalsen til livmoderhulen. For 
enden af kateteret er der en lille ballon der fyldes med steril saltvand efter 
kateteret er lagt op i livmoderen. Denne ballon lukker livmoderen af forneden, 
så den væske der nu sprøjtes op igennem kateteret ikke kan løbe ud i skeden, 
men i stedet løber ud i æggelederne.  
Ved at skanne imens væsken bliver sprøjtet ind, kan lægen se om der er 
passage i æggelederne. Den væske der bruges er et lokalbedøvende stof, 
(Lidocain)  
Hvis der ikke er nogen passage gennem æggelederne eller der er tvivl om 
dette, kan der overvejes en anden undersøgelse, f.eks en HSG 
En HSG, foregår enten på hospitalet eller på en røntgen klinik, En HSG har 
samme fremgangsmetode som HSU, men der bliver brugt røntgen og 
kontrastvæske i stedet for Ultralyd og lidocain. En laparoscopi 
(kikkertundersøgelse) på hospitalet kan også komme på tale. 
 
Bivirkninger og smerter. 
Det gør sjældent ondt at få foretaget en HSU, men enkelte kan opleve at de 
bliver lidt utilpasse af Lidocain. Lidocainen kan give utilpashed og/eller 
svimmelhed. Af samme grund er det bedst, at du ikke selv kører hjem efter 
undersøgelsen. 
 


