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(D) Endobronkiellt ultraljud, EBUS 
Med vanlig bronkoskopi går det inte alltid att se de förändringar man vill ta prover från. 
Endobronkiellt ultraljud (EBUS) är en variant av bronkoskopi. Man använder sig av ett speciellt 
bronkoskop som, förutom kameran, har en ultraljudskälla i spetsen. Metoden innebär att 
förändringar och lymfkörtlar utanför luftvägarna kan hittas och prover tas. 

Hur ska jag förbereda mig? 

Före undersökningen får du lämna blodprov, göra en spirometri och ta ett EKG. Om du 
använder blodförtunnande medicin eller diabetesmedicin kan du behöva ändra dosen. Prata 
med läkaren om det i god tid före undersökningen. 

Fasta ordineras inför EBUS. Inför undersökningen får Du information om detta av vårdpersonal. 
Efter undersökningen 

Du stannar kvar för observation några timmar efter undersökningen. Du får inte äta eller dricka 
direkt efteråt, eftersom bedövningen kan göra att du sväljer fel. Efter observationstiden får du 
prova att dricka. Går det bra och du mår väl får du gå hem. Du ska inte köra bil efter 
undersökningen på grund av de mediciner du fått. Därför behöver du ordna resan hem på ett 
annat sätt. 

Efter undersökningen kan det hända att du hostar blodblandat slem. Det kan vara obehagligt 
men är ofarligt. Du kan också få lätt feber på kvällen eller natten, men det brukar försvinna på 
ett dygn. Om febern inte försvinner bör du kontakta vården. Dagarna efter undersökningen kan 
du vara hes, irriterad i halsen och känna dig lite trött. 

När får jag svaret? 

Svaret går till den läkare som beställde undersökningen, och det är vanligtvis av den läkaren du 
får veta svaret. Det varierar hur lång tid det tar från undersökningen tills du får svar. 

 

 
 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har feber som inte går över efter ett dygn. 
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