
 

 Patientinformation 

 
Information til patienter med ønske om graviditet og hvor vi har mistanke om at 

graviditeten sidder uden for livmoderen 

 
Hvad fejler jeg? 
Ultralydsundersøgelsen og må-
lingerne af graviditetshormonet i 
blodet tyder på, at du har en 
graviditet uden for livmoderen. Oftest 
sidder graviditeten i æglederen. 
I specielle tilfælde, kan vi bevare 
æglederen, men de flest patienter får 
den syge ægleder fjernet. 
 
Kirurgisk behandling 
Behandlingen har tidligere 
udelukkende bestået af operation. 
En sådan vil i de fleste tilfælde 
kunne foregå ved hjælp af en kikkert. 
I andre tilfælde må man gennem et 
bikinisnit fjerne æggelederen hvor 
graviditeten sidder. Alvorlige 
komplikationer ved bedøvelse og 
operation er meget sjældne. 
Den mest anvendte metode her på 
vores afdelingen er den kirurgiske 
behandling, hvor æggelederen fjernes. I helt specielle tilfælde, kan man nøjes med at 
fjerne graviditeten og bevare æggelederen.  
 
Medicinsk behandling 
Medicinsk behandlingsmetode er også en mulighed til udvalgte tilfælde. Herved 
undgår du oftest operation (90%). Behandlingen består af én (eventuelt to) 
indsprøjtning(-er) af Methotrexate. Det har vist sig, at små doser af dette 
cellehæmmende stof får graviditeten i æglederen til at gå til grunde. 
Mulighederne for senere at opnå en normal graviditet på naturlig måde, er muligvis 
lidt bedre ved medicinsk behandling. På den anden side har du efter medicinsk 
behandling, større risiko for at en ekstra behandling bliver nødvendig (ca ¼ får 
fornyet behandling med Methotrexate. 
Behandlingen kan medføre forbigående bivirkninger 1 til 2 døgn efter indsprøjtningen 
i form af let kvalme eller madlede. Enkelte har bemærket blister i mundhulen. Tages 
medicinen kun en gang, er alvorlige bivirkningerne meget sjældne og har altid været 
forbigående. 
 
Giver vi dig den medicinske behandling, er det naturligvis ekstra vigtigt, at vi har 
udelukket at graviditeten sidder inde i livmoderen, og måske bare vokser lidt 
langsomt.  Derfor kan der gå længere tid fra den første dag du har været på 
hospitalet til vi kan starte den medicinske behandling (flere blodprøver, flere 
kontroller mv) 



Du er med til at bestemme hvilken behandling der vil være bedst for dig.  
 
Efterkontroller 
Behandles du medicinsk, skal der tages nogle blodprøver på dig i efterforløbet. Dette 
skyldes, at medicinen ikke har fået bugt med alt graviditetsvævet. I den situation kan 
det være nødvendigt med yderligere behandling (kirurgisk eller medicinsk). 
 
Både ved medicinsk behandling og operation skal du forvente at føle nogen smerte 
fra stedet, hvor graviditeten har siddet. Smerten kan almindeligvis mærkes i op til 1-4 
uger efter, at behandlingen er afsluttet. 
 
Hvornår må jeg blive gravid igen? 
Efter behandlingen skal du vente (2)-3 måneder før du forsøger at blive gravid igen. 
 
 Med venlig hilsen 
 
 Lægerne på gynækologisk afdeling 
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