
5. UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 
Cell- och vävnadsprov 

Senast uppdaterad 22022-06-07 

(D) Lungpunktion 
Vävnaden i lungan kan undersökas genom en så kallad lungpunktion. Det innebär att en läkare 
vägledd av ultraljud eller datortomografi för in en nål genom bröstväggen i förändringen och tar 
ut celler eller vävnad för undersökning  i mikroskop. 

Hur ska jag förbereda mig? 

Före undersökningen får du lämna blodprov. Om du använder blodförtunnande medicin eller 
diabetesmedicin kan du behöva ändra dosen. Prata med läkaren om det i god tid före 
undersökningen.  

Du ska vara fastande vid undersökningen. Det innebär att du inte får äta eller dricka några 
timmar innan. I kallelsen får du veta hur länge du ska fasta. Eventuella mediciner kan du ta med 
lite vatten. 

Före undersökningen får du en infart i armen. Där kan man ge medicin direkt i blodet om det 
behövs.  

Så går det till 

Du får lokalbedövning.  

Undersökningen görs på en röntgenavdelning och tar cirka 20–60 minuter. 

Efter undersökningen 

Efteråt får du ligga i sängen i cirka 2 timmar. Innan du får lämna sjukhuset kontrolleras att allt 
ser bra ut. Ibland görs en kontrollröntgen.   

Det kan läcka ut lite luft i lungsäcken via det lilla hål som gjorts i lungan vid undersökningen. Då 
brukar en kontrollröntgen göras efter ett par dagar. Oftast försvinner luften inom några dygn. I 
undantagsfall måste luften sugas ut och då behöver du stanna på sjukhuset. 

Undvik lyft och häftiga rörelser samma dag som du har gjort undersökningen.  

Det kan hända att du hostar upp lite blod i 1–2 dagar efter undersökningen. Det kan vara 
obehagligt men är ofarligt.  

Om du får svårare att andas dagarna efter undersökningen, ska du kontakta lungmottagningen. 

När får jag svaret? 

När svaret är klart kontaktar läkaren dig via telefon eller brev, eller så blir du kallad till ett besök. 
Ibland väntar läkaren in svar från andra undersökningar.  

 

  

När ska jag kontakta vården? 

Om du får svårare att andas dagarna efter undersökningen. 
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