Undersøgelse af blødning tidligt i graviditeten
Mange gravide oplever en blødning fra underlivet i
løbet af de første uger af graviditeten. Det giver naturligvis anledning til bekymring, men oftest er en mindre
blødning ganske harmløs.
20-30 % af de gravide, som føder til terminen, har
haft blødning tidligt i graviditeten.
Ved blødninger til og med graviditetsuge 12 er prognosen god. Mindre end 20 % af tilfældene ender med
abort. Viser en ultralydsskanning et levende foster, er
prognosen for at gennemføre graviditeten 90 %.
Årsager til blødning
Mange gravide spekulerer på, om de har gjort noget
forkert, hvis de oplever blødning i graviditeten, men
det kan man stort set altid afvise. En normal graviditet
kan holde til et normalt liv.

blodprøve om morgenen, har vi allerede svaret om
eftermiddagen.
Du kan også få taget blodprøver hos din egen læge.
Det skal du selv bestille tid til, og vi får svaret næste
dag.
Vores læge ser på resultatet af dine blodprøver og
følger udviklingen i indholdet af hCG. Som regel aftaler vi, at lægen ringer til dig med svaret på prøverne,
og vi aftaler, hvad der skal ske fremover.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Søg læge, hvis du oplever komplikationer
Kontakt din egen læge eller Lægevagten, hvis du:


får meget kraftig blødning

Blødningen kan skyldes, at:



får stærke smerter



man bløder fra livmoderhalsen



får feber



en ufrivillig abort er på vej



får ildelugtende blødning eller udflåd



man er i gang med at abortere



bliver utilpas, svimmel eller besvimer.



graviditeten sidder uden for livmoderen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du skal have lavet en gynækologisk undersøgelse,
hvor vi eventuelt tager en podning for bakterier. Du
skal også ultralydsskannes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt

Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt fosteret udvikler sig normalt, vil vi løbende kontrollere dit blod for graviditetshormonet hCG.

Gynækologisk Ambulatorium
Tlf. 97 64 07 41
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.30 – 15.00

Blodprøver til kontrol af hCG
Målingen af hCG viser, hvor meget graviditetshormon
der er i blodet. Ved en normal graviditet fordobles
mængden af hCG hver anden dag i de første uger af
graviditeten.
Du kan få taget blodprøver på Klinisk Biokemisk Afsnit i Hjørring og Frederikshavn. Hvis du får taget

Gynækologi
www.rhnordjylland.rn.dk
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