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BRONKOSKOPI

Bronkoskopi - Undersökning av luftstrupe och luftrör (bronker)
Varför görs bronkoskopi
Bronkoskopi innebär att operatören tittar ner i luftstrupen och luftrör antingen med ett
mjukt avlångt instrument (flexibelt videoendoskop) eller via ett rakt rör (stelt
bronkoskop). Instrumentet träs ner i luftstrupen och förbi stämbanden. Inför en
bronkoskopi är luftvägarna ibland undersökta med datortomografi. Stel bronkoskopi på
vuxna sker alltid i narkos och syftar till att undersöks luftstrupen och luftrören och att i
utvalda fall ta vävnadsprover eller odlingar från luftrören. Flexibel bronkoskopi görs idag
huvudsakligen på lungkliniken i lokalbedövning med lugnande medicin. Det är vanligen
doktorn som tar beslut om operation som också utför den, om så inte är fallet kommer du
att träffa operatören i anslutning till din operation.
Operationsdagen
På morgonen innan du kommer till sjuhuset ska du duscha och tvätta håret.
När du kommer till mottagningen/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 och efter operatörens ordination NSAID (Voltaren,
Ipren eller Diklofenak). Efter en bronkoskopi kan man få en lätt övergående heshet under
några dagar efter operation p.g.a. att man undersökt området vid och nedanför
stämbandsplan, vilket retat stämbanden.
Komplikationer som finns till operationen
Det är inte ovanligt att får rethosta och känner sig irriterad i luftvägarna efter operationen.
Vid stel bronkoskopi i narkos löper du större risk för tandskada trots att vi jobbar med
tandskydd. Du gör själv en anmälan om ev tandskada på landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag LöF; https://lof.se/blanketter/
Hur länge du ska vara hemma från arbete/skola
Man kan behöva sjukskriva sig 1 vecka efter operationen beroende på vilket arbete man
har.
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Återbesök
Operatören avgör om återbesök behövs. Ev. provsvar meddelas på ca 1-3 v efter
operationen.
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