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Findiagnostik - KBC 
 

Screening for livmoderhalskræft 
 

 

Du er henvist til Gynækologisk Klinik, enten fordi celleprøven der er foretaget fra din livmoderhals 

har vist celleforandringer, atypiske celler, HPV-virus eller fordi du har oplevet kontaktblødninger. 

 

For at kunne afgøre om dette repræsenterer forandringer, som der skal behandles eller forandringer, 

der blot skal kontrolleres, skal der udføres såkaldt findiagnostik, også kaldet KBC.  

 

KBC er en samlet betegnelse. K betyder kikkertundersøgelse (Kolposkopi). B er en biopsi 

(vævsprøve) fra livmoderhalsen og C en udskrabning fra livmoderhalskanalen (Cervixskrab). Ved 

en KBC ses efter forandringer i livmoderhalsens slimhinde. Livmoderhalsen pensles forinden med 

fortyndet eddikesyre. Herefter lægges en lokalbedøvelse og tages nogle vævsprøver. Hvis det bløder 

meget bagefter, får du oplagt en tampon i skeden. Tamponen skal ligge i 4-6 timer.  

 

Hvad skal Du passe på efter undersøgelsen:  

Efter undersøgelsen kan det bløde en uges tid. Blødningen må ikke overstige en menstruation, og 

den skal aftage dag for dag. Indtil blødningen ophører, bør du ikke bruge tampon, have samleje, 

tage karbad, gå i svømmehallen eller havbad. Hvis du efter undersøgelsen oplever:  

▪ Kraftig blødning  

▪ Ildelugtende udflåd 

▪ Feber  

bør du kontakte vores klinik, din egen læge eller lægevagten.  

 

Ved samleje bør du anvende kondom. 

 

Hvad sker der herefter? 

Vævsprøverne bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, og der er svar i løbet af 2-3 uger. Hvis 

der er celleforandringer, vil disse blive graderet, og kaldes f.eks. lette, moderate, svære eller meget 

svære. Du får altid personlig besked om resultatet af undersøgelsen på telefon, mail eller brev.  

 

Behandling: 

Hos 2 ud af 3 kvinder forsvinder lette celleforandringer af sig selv i løbet af 6-12 måneder. Derfor 

er der ingen grund til at behandle dig her og nu, men du bliver kontrolleret igen.  

Ved moderate, svære og udtalte celleforandringer tilrådes en kegleoperation. Ved indgrebet 

udskæres en lille kegle, som medinddrager celleforandringerne på livmoderhalsen. Hvert år får 

omkring 4.500 danske kvinder foretaget en kegleoperation.  
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