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Behandling af subkutane abscesser
Nina Hardgrib1 & Klaus Kjær Petersen2

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab har i oktober 2016 
godkendt en kort klinisk retningslinje for behandling af 
subkutane abscesser [1]. Da det er en hyppig lidelse 
[2], hvor diagnostik og behandling også foregår på an-
dre kirurgiske afdelinger, akutmodtagelser og hos prak-
tiserende læger, er det relevant at give et sammendrag 
af retningslinjerne i denne artikel.

Subkutane abscesser er lokaliserede pusansamlin-
ger i hud og underhud. Abscesser kan være »simple«, 
dvs. små, overfladiske og ikke livs- eller ekstremitets-
truende, eller de kan være »komplicerede«, dvs. større 
abscesser, der går dybere ned i lagene og kan være ne-
krotiserende [3]. I litteraturen er abscesser sjældent 
klart defineret, og oftest betragtes abscesser sammen 
med hidrosadenitter, ateromer og perianale abscesser 
som en del af »hud- og bløddelsinfektionerne«. 

Denne artikel omhandler behandling af simple pri-
mære abscesser. Perianale abscesser, vulvaabscesser 
(bartholinitis), brystabscesser (mastitis), pilonidalcy-
ster, ateromer, hidrosadenitter og bursitter er forsøgt 
ekskluderet. Sekundære abscesser, f.eks. postoperative 
eller sekundære til en osteomyelitis, er heller ikke med-
taget.

SYMPTOMER OG DIAGNOSTIK

Subkutane abscesser er karakteriserede ved lokaliseret 
rødme, hævelse, varme og ømhed. Endvidere kan der 
være fluktuation og erytematøs hævelse [4]. Der kan 
opstå spontan siven af pus fra abscesesserne, og der 
kan forekomme regionale lymfeglandelsvulster. Det er 
usædvanligt med systemisk påvirkning ved simple ab-
scesser, men feber kan forekomme.

Subkutane abscesser diagnosticeres traditionelt kli-
nisk, men ultralydskanning kan bruges til påvisning af 
fluktuation, så man dermed kan skelne abcesser fra 

flegmone, hvilket øger både sensitivitet og specificitet 
[5]. Det er sjældent nødvendigt at tage blodprøver, 
men det kan være relevant i en præoperativ planlæg-
ning. 

BEHANDLING

Der er generel enighed om, at subkutane abscesser skal 
incideres og dræneres. »Ubi pus – ibi evacua« (hvor der 
er pus, skal man drænere) har siden Herodots tid (500 
f.kr) været et anerkendt behandlingsprincip [6] og an-
befales i guidelines [7-10], på trods af at der ikke findes 
dokumentation for effekten. Modsat findes der heller 
ikke evidens imod princippet eller studier, hvor man 
sammenligner princippet over for f.eks. ren antibiotisk 
behandling. Der er imidlertid ikke konsensus om, hvor-
dan man optimalt drænerer en absces, efterfølgende 
behandler sårkaviteten, anvender antibiotika, eller om 
der er behov for mikrobiologiske undersøgelser. Vi har 
derfor gennemgået litteraturen på området for at af-
klare dette.

Hvilken operationsmetode er bedst?

Der er fundet to randomiserede studier, hvori man har 
undersøgt emnet:

Sørensen et al [7] sammenlignede lineær incision  
og drænage med »deroofing« (hvor man fjerner toppen 
af abscessen, hvilket medfører et cirkulært sår) og 
drænage hos i alt 50 patienter med fokus på helingstid 
og recidiv. Patienter med et lineært sår helede hurti-
gere end patienter, der havde fået foretaget drænage, 
og ingen patienter havde recidiv i en followupperiode 
på seks måneder.

Gaspari et al [11] sammenlignede ultralydvejledt 
aspiration (47 patienter) over for stab incision i lokalbe-
døvelse, drænage og åben behandling (54 patienter). I 
ultralydgruppen var succeskriterierne (aspiration og in-
gen infektion efter syv dage) kun opfyldt hos 26%, 
mens de var opfyldt hos 80% efter kirurgisk behand-
ling.

Skal absceskaviteten lukkes primært,  

sekundært eller granulere op fra bunden? 

Efter incision og drænage kan såret behandles åbent 
med henblik på granulering og epitelisering. Denne be-
handlingsmetode kan være langvarig, kræve hyppige 
skiftninger og give grimme og brede ar. I 1960 introdu-
cerede Ellis [12] derfor et koncept med primær sutur 
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KLINISK
PRAKSIS

 ▶ Subkutane abscesser skal incideres 

og dræneres, men det er uklart, hvor

dan behandlingen kan optimeres for 

at mindske recidiv og unødig brug af 

ressourcer. 

 ▶ Der skal foretages radikal débride-

ment med fjernelse af alt inficeret, 

nekrotisk væv. Antibiotika skal ikke 

bruges rutinemæssigt.

 ▶ Den her fremlagte evidens giver basis 

for optimerede behandlingsforløb og 

reduceret ressourceforbrug. 
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efter incision og drænage af subkutane abscesser under 
antibiotikadække. Konceptet bygger på tre principper: 
Vævet skal være mættet med antibiotika før operatio-
nen, abscessen skal dræneres fuldstændigt, og absces-
væggen fjernes, og kaviteten skal lukkes fuldstændigt 
uden dead space med gennemgribende suturer.

Der er lavet en metaanalyse [13] af primær sutur 
over for sekundær opheling efter kirurgisk behandling. 
Effektparametrene var helingstid og recidivfrekvens. 
Metaanalysen indeholdt syv randomiserede studier, 
der inkluderede patienter, som ikke var immunsuppri-
merede, havde feber eller flegmone. I alt 915 patienter 
indgik, hvoraf 455 fik primær sutur med gennemgri-
bende suturer, og 460 fik sekundær opheling. Helings-
tiden efter primær sutur var betydeligt kortere, 7,8 
dage, end efter sekundær opheling, 15 dage. Recidiv-
frekvensen efter primær sutur var 7,6% mod 11,1% ved 
sekundær opheling.

Singer et al [14] har på skadestuemateriale under-
søgt patienter, der havde abscesser, i lokalbedøvelse fik 
en stab incision og efterfølgende blev randomiseret til 
primær sutur eller åben behandling med meche. 
Patienter, som havde feber, cellulitis eller var immun-
supprimerede, blev ekskluderet. Patienterne fik antibi-
otika, hvis den enkelte kirurg fandt indikation herfor. 
Det betød, at otte af 27 patienter, der havde fået foreta-
get primær sutur, og 12 af 29, der havde fået åben be-
handling, fik antibiotika. Af de suturede patienter 
havde seks behov for yderligere drænage efter sutur-
fjernelse, og hos en gendannedes abscessen. I den an-
den gruppe havde fire behov for yderligere drænage 
ved todageskontrol, og efter syv dage var abscessen 
gendannet hos fire. Dette studie er specielt ved at være 
det eneste studie, hvor man i skadestueregi har pri-
mært sutureret efter en stab incision uden konsekvent 
anvendelse af præoperative antibiotika. Man har såle-
des ikke fulgt Ellis’ koncept, og det kan være årsagen til 
de dårlige kliniske resultater. Det kan understøttes af et 
dansk arbejde [15], hvor der var behandlingssvigt hos 
fire af 24 primært suturerede patienter. Det var forfat-
ternes indtryk, at behandlingssvigtene skyldtes, at den 
primære behandling havde været insufficient mht. fjer-
nelse af nekroser og abscesindhold. 

Der er ikke fundet studier, hvor man har opgjort re-
sultaterne efter sekundær sutur af absceskaviteten eller 
adaptering af sårkanterne med f.eks. Steri-Strips. 
Sekundær lukning af sårkanterne bør optimalt foregå 
på fjerde postoperative dag, hvor bakterietallet i såret 
er lavest [16].

Skal man anvende antibiotika rutinemæssigt?

Blick et al [17] har undersøgt antibiotikas indflydelse 
på helingstiden af drænerede abscesser, der blev pri-
mært sutureret, og om primær sutur er forbundet med 
bakteriæmi. Der blev foretaget en firegrenet, dobbelt-

blindet, randomiseret undersøgelse med 80 patienter, 
der havde subkutane abscesser og i generel anæstesi 
blev incideret, fik kapslen fjernet og såret primært sutu-
reret. To grupper fik parenteral clindamycin præopera-
tivt og enten placebo eller peroral clindamycin postope-
rativt i fem dage, og de to andre grupper fik placebo 
præoperativt og enten placebo eller peroral clindamy-
cin postoperativt. Man konkluderede, at der skulle gi-
ves parenteral antibiotika præoperativt, og at postope-
rativ antibiotika ikke synes at være nødvendigt. Dette 
er i overensstemmelse med resultaterne fra et dansk ar-
bejde [18]. 

Llera & Levy [19] lavede et dobbeltblindet randomi-
seret studie med skadestuepatienter, hvor en gruppe fik 
placebo og den anden oral cefalosporin fire gange dag-
ligt i seks dage. Ca. 60% (i alt 50 patienter) mødte til 
kontrol efter syv dage, og man fandt ingen forskel i kli-
nisk udfald. I yderligere tre studier [20-22] randomise-
rede man patienter til placebo eller orale antibiotika, 
og der var ingen forskel i udfaldet i de to grupper. Pga. 
valg af antibiotika og høj hyppighed af methicillinresi-
stente Staphylococcus aureus kan resultaterne fra disse 
sidste studier ikke umiddelbart overføres til danske for-
hold, men studierne tyder på, at der ikke er effekt af 
antibiotika. Bobrow et al [23] undersøgte 50 afebrile 
patienter, som ikke var i antibiotisk behandling. De fik i 
skadestueregi spaltet og dræneret en subkutan absces 
med efterfølgende åben behandling. Alle patienter fik 
foretaget bloddyrkning før incision samt to og ti minut-
ter efter incision. Alle bloddyrkningerne var negative, 
hvilket tyder på, at incision og drænage ikke giver bak-
teriæmi.

Herudover konkluderes der i flere studier og guide-
lines, at man ikke skal give antibiotika rutinemæssigt, 
hvis såret ikke sutureres [7-10], men man anbefaler at 
supplere med antibiotika, hvis der er omgivende fleg-
mone, eller hvis patienterne har tegn på sepsis eller er 
immunsupprimerede. Valg af antibiotikum er empirisk, 
og der er ingen anbefaling vedrørende administrations-
form eller varighed.

Skal der rutinemæssigt sendes inficeret  

væv til dyrkning og resistens?

Der er få kohortestudier, der viser, at dyrkningsresulta-
tet ikke har indflydelse på behandlingen [24] eller ud-
faldet [25]. Simple abscesser behandles uden antibio-
tika, og dyrkningssvaret kommer oftest først, når 
patienten er udskrevet og kirurgisk færdigbehandlet. 

DISKUSSION

Ved gennemgang af litteraturen er radikal débridement 
frem for stab incision eller (ultralydvejledt) aspiration 
at foretrække, hvis man ønsker at undgå recidiv. Det er 
ikke overraskende, da kvaliteten af den radikale débri-
dement er et centralt element og anses for at være den 
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vigtigste faktor for at opnå et tilfredsstillende behand-
lingsresultat ved akutte og kroniske ortopædkirurgiske 
infektioner [26, 27].

Ud fra en ressourcemæssig betragtning er det væ-
sentligt at bemærke, at de gennemgåede resultater med 
radikal débridement alle omhandler indlagte patienter, 
som er opereret i generel anæstesi. Modsat er de pa-
tienter, der har fået foretaget stab incision eller aspira-
tion, ambulante patienter, der er behandlet uden anal-
gesi eller i lokalinfiltrationsanalgesi. I Gasparis [11] 
materiale var 80% således recidivfri efter syv dage, og 
tilsvarende fandt Singer et al [14], at 21 ud af 27 pa-
tienter var uden infektion efter syv dage. Dette ressour-
cemæssige forhold kan give overvejelser om at forsøge 
at lave en mere nuanceret vurdering med henblik på 
behandlingsvalg hos patienter med subkutane absces-
ser. Med etableringen af fælles akutmodtagelser, som 
er bemandede med anæstesiologiske speciallæger, kan 
man også overveje at behandle en del af denne patient-
gruppe med radikal débridement ambulant, eventuelt 
med regionalt blok.

Endvidere giver radikal débridement og præoperativ 
antibiotisk behandling mulighed for at foretage primær 
sutur af absceskaviteten hos udvalgte patienter. Derved 
sparer man ressourcer til efterfølgende sårskift. Bak et 
al [15] sammenlignede i et randomiseret regi primær 
sutur med konventionel opgranulering af den dræne-
rede absceskavitet og fandt klare fordele ved primær 
sutur med signifikant reduktion i helingstid, sygedage 
og antal sårskift. 

Vi har gennemgået og forholdt os til den tilgænge-
lige evidens vedrørende behandling af simple subku-
tane abscesser. Det giver mulighed for, at man på de 

enkelte afdelinger kan optimere behandlingen af og re-
ducere ressourceforbruget på denne hyppigt forekom-
mende lidelse.

KONKLUSION

Subkutane abscesser skal incideres og dræneres. Det 
kan hensigtsmæssigt ske gennem en længdegående 
 eller tenformet incision (Figur 1A, Figur 1B, Figur 1C), 
som giver mulighed for primær sutur eller sekundær 
lukning. Der bør foretages radikal débridement med 
fjernelse af al pus, evt. abscesvæg og evt. nekroser i hud 
og underhud.

Man kan overveje at lukke absceskaviteten med 
gennemgribende suturer uden dead space hos patien-
ter, som ikke er immunsupprimerede eller har omgi-
vende flegmone. I disse tilfælde skal man give parente-
ral antibiotika præoperativt.

Hvis man derimod behandler absceskaviteten 
åbent, behøver man ikke rutinemæssigt at give patien-
terne antibiotika, men det kan være relevant hos pa-
tienter, som er immunsupprimerede, har sepsis eller 
omgivende flegmone.

Det har ingen konsekvens rutinemæssigt at sende 
infektiøst væv til undersøgelse ved behandling af 
simple subkutane abscesser.

FIGUR 1

A. Tenformet incison i hele abscessens diameter. B. Status efter radikal excision af infektiøst og nekrotisk væv. C. Tenformet incision giver mulighed for primær sutur 

eller sekundær lukning (optimalt på 3-4 dagen) med sutur eller Steri-Strips.

a b C

SUMMARY 
Nina Hardgrib & Klaus Kjær Petersen:

Treatment of simple subcutaneous abscesses
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Simple subcutaneous abscesses are common, and we have 

examined the literature concerning the ideal treatment of 
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