Information til patienten

Information om lungebiopsi

Hvad er lungebiopsi?
En lungebiopsi er en lille prøve fra vævet i lungen.
Formålet med vævsprøven er at stille en diagnose.
Før lungebiopsien
Den dag, du skal have taget lungebiopsien, møder du på
lungemedicinsk afsnit M13-2 på Regionshospitalet Viborg.
Undersøgelsen foregår ambulant. Du møder om formiddagen
og tager hjem om eftermiddagen.
Du skal faste, dvs. at du hverken må spise, drikke mælkeprodukter
eller ryge fire timer før lungebiopsien. Du må dog gerne indtage
klare væsker, og vi anbefaler at du drikker, kaffe, te, juice, saft
eller lignende indtil to timer før mødetidspunktet. Du må gerne tage
din vanlige medicin med mindre andet er aftalt.
På afsnittet tager en sygeplejerske imod dig. Du vil få tilbudt let
smertestillende, samt afslappende medicin. Hvis du har brug for
det, giver vi dig også medicin, som dæmper din hoste.
Du bliver hentet på afsnittet af en portør, som kører dig i en seng til
og fra billeddiagnostisk afdeling, hvor lungebiopsien bliver taget.

Udarbejdet af:Kirstine Børsting • Godkendt af: Lungemedicinske Overlæger
Dato for udarbejdelse: 28.10.2011 • Sidst revideret 22.11.2017

Side 1 af 3

Regionshospitalet
Viborg, Skive
Medicinsk Afdeling
Lungemedicin

Lungebiopsien
Lungebiopsien foregår ved
hjælp af en CT-scanning
for at sikre, at prøven bliver
taget det rigtige sted.
På lejet i CT-scanneren
ligger du enten på maven,
ryggen eller siden, og du
ligger med armene oppe
over hovedet.
Det er meget vigtigt, at
du ligger så stille som muligt,
og at du holder vejret
på de tidspunkter, du får besked om.
Kort før lægen tager prøven, lægges der lokalbedøvelse i huden.
Det kan gøre lidt ondt, men det er hurtigt overstået, og resten af
indgrebet er smertefrit.
Lungebiopsien foregår ved, at lægen fører en nål gennem
brystvæggen og henter et lille stykke lungevæv ud. I det øjeblik
lægen tager prøven, hører du nogle korte smæld fra det udstyr,
der bliver brugt til at tage prøven med. Hele forløbet varer i alt ca.
30 minutter.

Efter lungebiopsien
Efter undersøgelsen kommer du tilbage til lungemedicinsk afsnit.
Den første time skal du ligge i sengen, og herefter må du gerne stå
op, bare du forholder dig i ro.
Du er meget velkommen til at få noget at spise og drikke lige så
snart, du kommer tilbage til afsnittet.
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Efter cirka tre timer bliver dine lunger kontrolleret med et
røntgenbillede, som skal ses og godkendes af en læge. Hvis du
ellers har det godt derefter, må du efter aftale med sygeplejersken
tage hjem. Det tilrådes ikke, at du selv kører hjem.
Resten af dagen skal du helst undgå for store anstrengelser
og kraftig hoste. Du kan blive øm på det sted, prøven
er taget, men det hjælper ofte med smertestillende tabletter. Du
skal være opmærksom på, om du får åndenød eller trykken for
brystet. Sker det, skal du ringe til lungemedicinsk sengeafsnit.
Der kan også komme lidt blodigt opspyt, uden at det betyder noget.
Inden du tager hjem, får du en tid til svarsamtale med en læge.
Svaret foreligger efter tre hverdage.
Det er altid en god idé at tage en pårørende eller en nær bekendt
med til denne samtale.
Hos 15-20 % slipper der luft fra lungen ud i lungehulen, og lungen
kan klappe sammen. Hvis lungen er klappet sammen, anlægges
dræn og du skal være indlagt nogle dage.

Med venlig hilsen
personalet
Medicinsk Afsnit 2 og
Klinik for Lungesygdomme
Lungemedicinske overlæger
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Medicinsk Afsnit 2 Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg. Tlf. direkte 7844 8110.
Klinik for Lungesygdomme Regionshospitalet Skive
Resenvej 25, 7800 Skive. Tlf. direkte 7844 8010.
www.hospitalsenhedmidt.dk

