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Undersökning av luftvägarna, bronkoskopi 

Vid en bronkoskopi undersöks dina luftrör och lungor med ett särskilt instrument, ett 

bronkoskop. Bronkoskopet består av en slang med en kamera som förs ner genom ena 

näsborren eller munnen. Genom bronkoskopet kan läkaren se hur luftrören ser ut. Det går 

också att ta prover genom bronkoskopet. 

Förberedelser 

Ofta får du lämna blodprov före en bronkoskopi. Ditt hjärta kan också behöva undersökas.  

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. 

Se din kallelse för mer information om hur du ska förbereda dig. 

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 

Undvik att äta eller dricka 2–3 timmar efter undersökningen. Bedövningen kan göra att du 

sväljer fel och sätter i halsen. 

Kör inte bil direkt efter undersökningen, eftersom den lugnande medicinen gör dig dåsig och 

sömnig. 

Efter undersökningen kan du hosta upp blodblandat slem, men det går över av sig självt. 

Dagarna efter en bronkoskopi kan du vara hes, trött och känna dig irriterad i halsen. 

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. 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Bronkoskopi. 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har feber och frossa. 

• Om du får en blödning. 


