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Lungbiopsi 

Lungbiopsi görs för att utreda en förändring i lungan. Förändringen lokaliseras med hjälp av 

datortomografi eller ultraljud och provet tas i lokalbedövning med hjälp av en nål. 

Förberedelser 

Veckan före biopsin ska du inte använda smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-

hämmare om du har tillfälligt ont. Använd istället läkemedel som innehåller det verksamma 

ämnet paracetamol om du har ont och om din läkare har sagt att det går bra.  

Om du använder blodförtunnande medicin kan den behöva pausas. Därför är det viktigt att du 

talar om för din läkare vilka läkemedel och naturläkemedel du använder. 

Du behöver oftast fasta före och efter undersökningen. Om du använder 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 

Förändringen lokaliseras med hjälp av datortomografi eller ultraljud och provet tas i 

lokalbedövning med hjälp av en nål.  Du kan få lugnande medicin om du känner obehag. 

Efteråt 

Efter provtagningen får du vara kvar på sjukhuset i några timmar för observation. Du ska då 

vara sängliggande. Det är vanligt att en kontrollröntgen av lungorna utförs innan hemgång för 

att se så att inga komplikationer har inträffat. I enstaka fall uppstår en blödning eller att luft 

kommer in i lungsäcken. Det kan då bli aktuellt att stanna kvar på sjukhuset för fortsatt 

observation.  

Om du har fått lugnande medicin får du inte köra bil efter undersökningen. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare/sjuksköterska om hur du får svaret och du får även veta 

ungefär hur lång tid det kan ta innan svaret kommer. 

 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Ultraljudsundersökning. 

 

  

När ska jag kontakta vården? 

Om du får ökade andningsbesvär dagarna efter undersökningen. 


