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Provtagning från endometriet 
 

Berörda enheter 
Samtliga enheter, VO obstetrik och gynekologi Region Norrbotten. 

 
Syfte 
Enhetlig metod för provtagning från endometriet (endometriebiopsi). 

 
Indikationer 
En individuell bedömning avseende behovet av endometriebiopsi görs i varje 

enskilt fall. Nedanstående fungerar som en riktlinje. 

 Postmenopausblödning (> 1 år efter sista mens), där endometriet är 

omätbart = svåravgränsat, eller ≥ 5 mm, eller vid hematometra/ 

pyometra (se vårdprogram Livmoderkroppscancer) 

 Perimenopausblödning vid första besöket om långdragna (> 1 v) 

eller mycket täta (< 3 v) blödningar; annars om tillståndet inte svarar 

på gängse hormonbehandling (t ex cykliskt gestagen) 

 Hos fertila kvinnor: vid blödningsrubbning som inte svarar på 

gängse hormonbehandling (t ex p-piller eller cykliskt gestagen) 

 Vid utredning av körtelcellsatypier funna i cytologi från cervix (se 

vårdprogram Förebyggande av livmoderhalscancer) 

 
Enkel provtagning 

 Vagina urtorkas så att cervix kan visualiseras 

 Om cervix är normalvid kan ett försök att föra in biopsi-instrumentet 

utan klotång göras 

 Avläs sondmåttet på instrumentet och notera i journalen 

 Bygg upp ett undertryck och backa försiktigt ut ur kaviteten medan 

instrumentet roteras. Titta på biopsin när den förts över till 

formalinröret, och bedöm materialets mängd. Kommentera i 

journalen. 

 Om det är svårt att föra in instrumentet fattas cervix med en klotång, 

varpå det oftast går bra att komma in genom cervix 

 

Provtagning med bedövning/dilatation 
Om det inte går att passera cervix planeras patienten åter med förbehandling 

enligt nedan. Ge patienten skriftlig patientinformation om provtagning med 

bedövning, och skicka med läkemedel enligt nedan. Den läkare som planerar 

besöket skall bedöma om PCB kan bli nödvändigt och ange det i journalen. 

 3 timmar före ingreppet applicerar patienten själv 2 T Cytotec® 

vaginalt (alt sublingualt) 

 2 timmar före ingreppet applicerar patienten själv en tampong 

indränkt med Tapin®, Emla® eller annan lokalbedövningssalva 

 1 timme före ingreppet tar patienten 2 T Alvedon® 500 mg och 1 T 

Ibuprofen® 400 mg 

 Vid ankomst avlägsnas tampong och ev. tablettrester. Vagina torkas 

ur.  

 PCB läggs enligt särskild rutin 
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 Cervix fattas med klotång och dilateras v b till Hegar 4 

 Endometriebiopsi tas på samma sätt som vid enkel provtagning 

 Om patienten är mycket spänd kan inj Midazolam (Dormicum®)  

1-2,5 mg ges i iv nål. OBS att hon då inte får köra bil själv efteråt! 

 V b kan patienten vila en liten stund på mottagningen efter 

ingreppet.  

 

Misslyckad provtagning 
Om provtagning på mottagning inte lyckas planeras hysteroskopi med 

biopsi, eventuellt kompletterad med fraktionerad abrasio, i dagkirurgi som 

nästa steg. 

 

ICD, KVÅ 
N92, N95 

LCA06 

 


