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HANDLÄGGNING VID BRONKOSKOPI 
Bronkoskopi - Undersökning av luftstrupe och luftrör (bronker)  
 
Varför görs bronkoskop 
Bronkoskopi, d v s titta ner i luftstrupe och luftrör antingen med hjälp av en mjuk avlång 
kamera (flexibelt endoskop) eller via ett rakt rör, genomförs för att undersöka luftstrupe 
eller luftrör. Inför sådan operation är oftast luftvägarna redan bedömda med hjälp av 
röntgen (slätröntgen eller skiktröntgen). Under operationen, när du sover, undersöks 
luftstrupen och luftrören för att där leta efter förändringar, det tas också oftast cellprover 
och odlingar från luftrören. Finns det en tydlig förändring i luftrören kan det bli aktuellt att 
ta ett vävnadsprov. 
 
Operationsdagen 
På morgonen innan du kommer till sjuhuset ska du duscha och tvätta håret. 
När du kommer till avdelningen får du prata med en sjuksköterska som informerar dig om 
vad som kommer att hända. Du får också träffa den läkare som ska operera dig. 
 
Efter operationen 
Det är normalt med lätt ömhet i mun och svalg efter operationen. Smärtan kan mildras med 
hjälp av Alvedon, Curadon, Panodil eller andra smärtstillande läkemedel där paracetamol 
är den verksamma substansen. Ibland kan ytterligare något starkare smärtstillande 
behövas. Man kan även få en lätt övergående heshet några dagar efter operationen p g a att 
man undersökt området nedanför stämbandsplanet och att undersökningen i sig gjort att 
stämbanden fått en lätt svullnad. En sådan heshet bör i sådant fall försvinna inom 1 vecka. 
 
Komplikationer som finns till operationen 
Det är inte ovanligt att man kan få lite rethosta och känna sig lite lätt irriterad ner mot 
luftvägarna efter operationen. 
 
Hur länge du ska vara hemma från arbete/skola 
Man kan behöva sjukskriva sig 1 vecka efter operationen beroende på vilket arbete man 
har. 
 
Återbesök 
Operatören avgör om återbesök behövs. Ev. provsvar meddelas på ca 1-3 v efter 
operationen.  
 
Källa: ÖNH Karolinska sjukhuset, Solna 
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