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Endobronkiellt ultraljud, EBUS 

Endobronkiellt ultraljud, EBUS, är en variant av bronkoskopi. Båda undersöker luftrör och lungor 

genom en slang med en kamera. Instrumentet kallas bronkoskop.  

Vanlig bronkoskopi begränsas av att de förändringar man vill ta prover från inte alltid är synliga 

för ögat via bronkoskopet. Vid EBUS använder man ett speciellt bronkoskop som också har en 

ultraljudskälla i spetsen. Detta innebär att man kan ta vävnadsprover på förändringar och 

lymfkörtlar som man inte annars ser.  

Förberedelser 

Före undersökningen får du lämna blodprov, göra en spirometri och ta ett EKG.  

Vid undersökningen kan dina kräkreflexer retas, vilket kan göra att du kräks. Om du har mat i 

magen kan maginnehållet hamna i lungorna, vilket kan vara skadligt. Det är därför viktigt att du 

fastar före undersökningen. Det innebär att du inte ska äta eller dricka. Du ska heller inte röka 

eller snusa före undersökningen.  

Om du använder blodförtunnande medicin eller diabetesmedicin kan du behöva ändra dosen 

inför undersökningen. Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till 

undersökningen.  

Så går det till 

Före undersökningen får du en spruta med lugnande medicin. En stund innan sprejas också 

insidan av din näsa och hals med en bedövningsvätska. Det minskar dina hostreflexer och 

kräkreflexer.  

Du får ligga på sidan på en brits. Samtidigt som läkaren för ner bronkoskopet får du också mer 

bedövningsmedel, genom bronkoskopet. En bronkoskopi gör inte ont. Det kan däremot kännas 

obehagligt just när instrumentet ska föras ner i luftrören. Du kan få mer lugnande medicin om du 

får starka kväljningar. Undersökningen tar cirka 20–30 minuter. 

Efteråt 

Du kommer stanna 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. Arrangera därför 

resan hem på annat sätt. 

Efter undersökningen kan du hosta 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. 

Dagarna efter undersökningen kan du vara hes, irriterad i halsen och känna dig lite trött. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 

det tar innan svaret kommer.  

 

När ska jag kontakta vården? 

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

• Om du har hög feber. 


