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Kvinners opplevelse av gynekologisk 
undersøkelse



Hva er viktig for å skape en positiv opplevelse 
av undersøkelsen ?

• Forhåndskunnskap om undersøkelsen

• Kontroll over hva som skjer underveis

• Følelse av reell makt til å avbryte
undersøkelsen

• Orden og hygiene på kontoret

• At legen opptrer rolig og selvsikkert

• Mindre viktig:
• Legens kjønn
• Tilstedeværelse av ledsager



Anatomi



Stående
Liggende





Gynekologisk undersøkelse

• Indikasjoner
• Symptomer

• Utflod
• Smerter
• Svie
• Kløe
• Hudforandringer
• Blødningsforstyrrelse

• Screening
• Cervixcytologisk undersøkelse 
• Klamydia

• Folkehelseinstituttet anbefaler en klamydiatest etter hvert partnerskifte hos personer under 25 år, 
gravide og abortsøkende kvinner.



Utstyr

Spekulum
Korntang

Uterinsonde

Kuletang

Dr. James Marion Sims (1813-1883)



Gynekologisk anamnese

• Med klærne på!

• Menstruasjon
• Alder ved menarke, evt menopause
• Regelmessige blødninger?
• Blødningsmengde- koagler?
• Intermenstruelle eller postcoitale blødninger?
• Syklusavhengige smerter?
• Siste menstruasjons første dag

• Kløe, svie, endret utflod? 

• Svangerskap
• Antall graviditeter
• Antall fødsler
• Aborter?
• Komplikasjoner i svangerskap, fødsel eller 

barseltid?

• Tidligere gynekologiske sykdommer eller 
operasjoner
• Celleforandringer, konisering, laparoskopi, 

hysteroskopi, sectio

• Prevensjon og seksualitet
• Prevensjnsmetode
• Dyspareuni?

• Medikamenter
• Bruk av hormoner



Undersøkelse

• Forberedelse
• Sørg for trygge og behagelige 

omgivelser- skjermbrett, ikke for kaldt 
rom

• Informasjon
• Vis frem spekulum og prøvepinner etc
• Forklar gangen i undersøkelsen
• Ledsager?

• Tilby håndkle/dekke over underlivet
• Konkrete beskjeder
• Finn frem alt utstyr, løsne korker
• Vask hendene
• La pasienten legge seg til rette og still 

inn benholdere og lys
• Ta på hansker



• Inspiser vulva og ta eventuelt prøver

• Utfør spekelundersøkelsen, inspiser vagina og cervix, og ta aktuelle prøver



Når man ikke finner cervix...

• Vanskelig oversikt ved bukende
vaginalslimhinne
• Optimaliser leie av pasienten og 

vinkel/høyde på benken

• Bruk større spekel

• Enkelt spekel og korntang?

• Palpere først

• Hanske eller kondom på spekel



Bimanuell palpasjon

• Ta av hansken på den ene 
hånden før eventuell bimanuell 
palpasjon

• Uterus: størrelse, leie, 
bevegelighet, konsistens, 
svulster, ømhet/smerte

• Adnexer: oppfyllinger, 
ømhet/smerte



Inspeksjon

• Vulva: erytem, hevelser, eksem, sår, kondylomer, fissurer, puss, fluor

• Anus: sår, kondylomer, hemorroider, marisker, puss

• Uretra: puss, rubor

• Vagina: erytem, utflod (farge, mengde, lukt og konsistens), 
kondylomer og fissurer

• Portio: puss, blod, slim fra cervixåpningen, ektopi, polypper, ovula
Nabothi



Vulva



Papillomatosis vestibularis



Vagina og perineum

Cystocele



Cervix

• Ovula Nabothi

• Retensjonscyster
• Mucus-fylte cyster på cervix

overflate

• Plateepitel vokser over og 
blokkerer kjertelutganger 

• Gulhvite, velavgrensede, 

kartegninger på overflaten



Cervix

• Ektopi
• Symmetrisk, elevert, 

sylinderepitel. 

• Ofte hos unge kvinner, gravide og 
ved p-pillebruk

• Lettblødende

• Kan gi mye utflod

• Endocervikal polypp



Cervixcytologisk prøve

• Screeningprøve

• Formål: 
oppdage oppdage de kurerbare forstadiene til 
kreft i livmorhalsen (dysplasi), og dermed 
forebygge sykdom og død av livmorhalskreft.

• E-læringskurs: 

Screening for livmorhalskreft

www.nettkurs.legeforeningen.no

• Livmorhalsprogrammet
www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/

http://www.nettkurs.legeforeningen.no/


Forberedelser

• Ikke ta livmorhalsprøven under menstruasjon.

• Unngå helst samleie de siste to dagene før celleprøven.

• De to siste dagene før livmorhalsprøven må det ikke brukes:
- tamponger
- geléer
- vaginale kremer eller vaginale medisiner



Riktig prøvested



Utvikling av overgangssonen





Hvor skal man ta prøven?





Tips

• Slim, blod og eksplorasjonsgel kan ødelegge prøven
• Dersom mye problemer med kombibørste, kan man i stedet bruke 

plastspatel og børste
• Hvis kombibørsten ikke dekker overgangssonen langt ute på cervix,  kan 

man i tillegg bruke plastspatel etterpå for å skrape av celler
• Ved stenotisk cervikakanal, kan man i tillegg bruke hard børste hvis børsten 

er for myk
• Fjern utstyr så fort det begynner å blø, selv om prosedyren med riktig antall 

omdreininger ikke er gjennomført
• Husk:

• Celleprøven er en screeningprøve, ikke en diagnostisk prøve
• Dersom kvinnen har symptomer som unormal blødning eller man mistenker 

livmorhalskreft, skal hun henvises til gynekolog



Innsetting av spiral

• Utfør spekelundersøkelse, 
inspiser vagina og cervix. Er det 
synlige tegn til infeksjon?

• Eventuelt klamydiaprøve 

• Bimanuell palpasjon for å 
vurdere leie og størrelse av 
uterus

• Ta av hanskene og vask/sprit 
hendene, og ta på nye hansker.



• Sett inn selvholdende spekulum 
slik at cervix er godt synlig.

• Tørk bort slim og rester av 
eksplorasjonsgel. 

• Sett på kuletang for å rette ut 
vinkel mellom cervix og corpus

• Bruk uterinsonden for å vurdere 
lengde og retning på 
uterinkaviteten.

• Vent med å åpne pakken med 
spiralen til du har sondert. 



Innsetting av gestagenspiral

Felleskatalogen



Innsetting av kobberspiral

Figure 1 

Bayer

https://www.youtube.com/watch?v=FuPFbgSm0QQ

https://www.youtube.com/watch?v=FuPFbgSm0QQ


Komplikasjoner ved spiralinnsetting

• Perforasjon av livmoren 
• Sjelden: 1 til 10 av 10 000 brukere        

• Komplett eller partiell

• Affeksjon av tarm eller urinveger (ekstremt sjeldent)

• Kan oftest fjernes via laparoskopi

• Mekanismer
• Umiddelbar perforasjon
• Sekundær perforasjon ved gradvis erosjon gjennom myometriet
• Perforasjon med uteinsonden, eller dannelse av via falsa og deretter 

innsetting av spiral i denne

• Økt risiko  (1 til 10 av 1000 brukere)
• Innsetting av uerfaren lege
• Innsetting mens kvinnen fortsatt ammer (?)
• Innsettiing < 6 måneder post partum
• Lav paritet
• Mange tidligere aborter

• Ikke økt risiko ved tidligere keisersnitt
Felleskatalogen
Rowlands: Intrauterine devices and risk of uterine perforation: current perspectives, Dovepress 2015



Oppsummering

• Å skape en god undersøkelses-situasjon kan forhindre videre angst og vegring for 
gynekologisk undersøkelse

• Gjør deg kjent med instrumenter og utstyr

• Vær forberedt til prosedyrer

• Normalvarianter

• Øvelse gjør mester

• Sex og samfunn:
• https://emetodebok.no

• www.nettkurs.legeforeningen.no

https://emetodebok.no/


Takk for meg!


