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Revideringar i denna version 

Tillägg av sista meningen under Bakgrund: Vid typisk abscess ska px tas från cystkapseln. 
Ändringar är markerade med gult. 

 

Denna rutin gäller för 

Gynakuten/Område 1/SU. 

 

Syfte 

Syftet är att göra det lättare att hjälpa patienten direkt och minska antalet akuta 
marsupialisationer på operation. 
 
Bakgrund: 
Bartholinis körtlar ligger bilateralt på insidan av yttre blygdläpparna i position kl. 4 och 8. 
Ungefär 2 % av alla kvinnor får en cysta eller abscess i körteln. Abscesser är vanligare än 
cystor och kan uppkomma efter en primär infektion i körteln eller infekteras sekundärt. Mer 
än 60 olika bakterietyper kan infektera körteln och odling är bara nödvändig vid bilateral 
infektion och då skall GC-odling tas. Abscesser och cystor är vanligast i åldersgruppen  
20-29 år. Små cystor utan symtom behöver inte behandlas. Abscesser däremot behöver 
öppnas och dräneras. Dränage kan göras på ett undersökningsrum med adekvat 
smärtlindring och bedövning. Vid atypisk abscess ska px tas från cystkapseln. 
 

Ansvar  

Gäller för all personal inom VO Gynekologi och reproduktionsmedicin/område 1/SU. Ansvar 
för spridning och implementering har VC/VÖL. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen 
finns och följer gällande författningar och lagar. 

 
 

Arbetsbeskrivning - dränering av abscess 

 
A. Dränage med Word kateter 
En smal kateter av silikon används för att skapa en fistelgång från abscessen ut till 
slemhinnan och därmed ny öppning för Bartholinikörteln. Den får inte läggas från huden på 
utsidan av yttre blygdläppar till abscess, utan ska ligga på insidan till slemhinnan.   
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Bild: Bartholinicysta/abscess på vänster sida. 
 

 
 
1. Erbjud alla patienter smärtlindring en stund innan ingreppet: 1 gram paracetamol och 

400 mg ibuprofen. Värdera om det är en patient som har behov av ytterligare 
smärtlindring t.ex. 5 mg oxynorm. 

 
2)    Spraya med xylocainspray eller gel innan anläggning av lokalanestesi: 

carbocain/adrenalin (ev. tvätta med klorhexidin före). 
 
3)  Inläggning av Word kateter. 
 
4)  Ballongen fylls med 2-4 ml koksalt eller sterilt vatten. 
 
5)  Bild: Word kateter på plats och ska vara kvar i 3-4 veckor. 
 

 

 
 
Samlag kan fungera med katetern på plats när svullnad och smärtor minskat. 
 
Behandling med per oral antibiotika behövs inte när abscessen är öppnad, men kan 
övervägas om tecken på infektion utanför körteln i hud eller subkutant. 
 

Återbesök planeras efter 3-4 veckor för att dra ut katetern. Om patienten har smärtor eller 
tryckkänsla några dagar efter att katetern har lagts in, trots att inflammationen har minskat, 
kan man pröva att släppa ut 1-2 ml vätska från ballongen. 
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Risken för recidiv är osäker, men uppskattas till 13-20 % och är jämförbar med resultaten 
efter marsupialisation. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från 
rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg 
från rutinen rapporteras i MedControlPRO. 
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