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MIKROLARYNGOSKOPI  

(mikroskopisk undersökning av stämbanden i narkos) 

Varför undersökningen görs 

Inspektion av stämbanden utförs som rutinundersökning på en Öron-, näs- och 

halsmottagning. Den vanligaste orsaken till att undersökningen utförs är heshet. Om man 

vid denna undersökning finner något sjukligt på stämbanden måste man utreda detta med 

en undersökning och provtagning i narkos. 

 

Före operationen 

Du får inte äta eller dricka något efter klockan 24.00 natten före operationsdagen. Vid 

behov får du en lugnande tablett eller nässpray innan operationen börjar. 

 

Operationen 

Eftersom stämbanden är rörliga och mycket känsliga för beröring måste ingreppet utföras 

under narkos. Ett metallrör (laryngoskop) förs ner i halsen och placeras med öppningen 

strax ovanför stämbanden. Med mikroskop kan stämbanden sedan undersökas i detalj. 

Olika instrument nedförs genom laryngoskopet och hela eller en del av 

stämbandsförändringen opereras bort. I vissa fall används laser. Vävnadsprov kan senare 

analyseras i mikroskop. 

 

Efter operationen 

Om du är frisk för övrigt görs ingreppet över dagen dvs du stannar inte kvar över natten på 

sjukhuset. Då vävnad tagits bort från stämbanden är det viktigt att du  relativt röstvilar 

under 3 till 4 dagar, det betyder att du kan använda din röst men skapa goda akustiska rum 

att prata i. Räkna med en sjukskrivning på mellan 3-7 dagar och du ska då vara försiktig 

med röstanvändning. Du ska då ej tala länge i telefon, ej tala i bullrig miljö och ej röka 

under sjukskrivningstiden. Om du hostar efter operationen ska du behandlas med 

hostdämpande så att stämbanden ej svullnar och läkningen försvåras. 

 

Du får återbesök till läkare, vanligen efter 8 veckor för kontroll och besked vad eventuellt 

vävnadsundersökningen visade. I vissa fall får du komma till en logoped som hjälper dig 

med att hitta en god röstteknik. 
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Risker 

I sällsynta fall kan rösten bli sämre efter operation pga ärrbildning med försämrad 

stämbandsvibration.  
 
Struphuvud   Laryngoskop på plats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Samarbete med ÖNH Karolinska sjukhuset, Solna 
 
 
 
 

Vänster Höger Mikrolaryngoskop 


