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Blodprøvetagning – Quick guide 

Beskrivelse 

Vejledning til personalet fra Anæstesiafsnit på Aalborg UH, afsnit Hobro og afsnit Farsø, der skal udføre 

blodprøvetagning uden for laboratoriets åbningstid  

For en mere uddybende guide, henvises der til PRI-dokument: Blodprøvetagning – Klinisk Biokemi  

Blodprøvetagning - Klinisk Biokemi (rn.dk) 

 

Blodprøvetagning 

1.  Udfør patientidentifikation (Navn + CPR)  

• Ved BAC/BF og Type: Der udføres pati-

entidentifikation igen samtidig med, at prø-

verøret fyldes og tjek at korrekt navn + 

CPR står på label med stregkode. 

 

 

2.  Udfør håndhygiejne 

3.  Mærkning af prøverør inden prøvetagning 

• Stregkode sættes på lodret, lige under 

proppen, med prøvenummer øverst og 

ovenpå eksisterende label  

• Stregkode til BAC/BF og Type findes 

øverst i venstre hjørne på PTB (Prøvetag-

ningsblanket). 

 

4.  Anlæg stase midt på patientens overarm ca. 10 centimeter over albuebøjningen og udvælg vene 

5.  Løsn stasen så prøvetagningen sker under mindst mulig stase og maks. er strammet i 1 min.  

6.  Afsprit indstiksstedet med spritswap. Lad det tørre i min. 30 sek. Afsprit samtidig den finger der 

bruges til at mærke med.  

7.  Imens spritten tørrer, gøres et stykke tape (evt. med vat) klart og nålen pakkes ud.  

8.  Stram stasen igen når spritten er tør 

9.  Foretag indstik med nåles slib vendende opad  

10.  Indsæt prøverør i bagkanylen for at fylde dem. Røret fyldes op til den sorte markering på rørets 

eksisterende label.  

11.  Løsn stase når blodet løber. 

12.  Rørene skal fyldes i korrekt rækkefølge og vendes det antal gange, der er anført for rørtypen. Se 

vedlagt dokument med glasrækkefølge og brug af spildglas. 

13.  Når sidste prøverør er fyldt og vendt, lægges vat over indstiksstedet og nål. 

14.  Nålen tages ud idet den sikres. Nålen sikres ved at klemme på begge sider af det bagerste på nå-

len og trækker tilbage  

15.  Vattet trykkes godt fast efter nålen er fjernet og fastgøres med tape. Nålen bortskaffes i gul behol-

der til risikoaffald.  

16.  Bed patienten bøje armen sammen om vattet i et par minutter.  

17.  Udfør håndhygiejne  

https://pri.rn.dk/Sider/20892.aspx
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18.  Notér på PTB (Prøvetagningsblanket): dato, tid for prøvetagning samt din firecifrede brugerkode.  

Notér i det hvide område under navn og CPR-nummer midt på PTB. Hvis der er flere sider, note-

res det på alle sider.   

• Hvis patienten ikke kan fortælle sit navn + CPR-nr., skal man være to om at udføre patient-

identifikation og begge noterer deres firecifrede brugerkode på PTB. 

Bloddyrkning 

Hvis der er er bestilt bloddyrkningskolber, skal disse altid tages først og før andre blodprøverør.  

Man anvender to blå/grå kolber og en lilla, hvor rækkefølgen er: blå/grå, blå/grå, lilla.  

Procedure: 

 

1.  1 stregkode fra PTB påsættes hver af kolberne og stregkoden fra kolberne placeres på PTB, så 

disse bliver koblet sammen.  

2.  Fjern hætter fra kolberne.  

3.  Kolberne skal fyldes med 8-10ml blod i hver. Tegn en streg på kolberne der markerer, hvor de skal 

fyldes til. 

4.  Der benyttes 5 spritswaps med 0,5% klorhexidin da indstiksstedet og kolberne afsprittes to gange 

hver. Først indstiksstedet, herefter toppen på kolberne med en ny spritswap, så indstikssted igen og 

til sidst kolberne igen. Benyt den sidste spritswap til at afspritte den pegefinger du mærker med.   

5.  Udfør venepunktur.  

6.  Den 1. kolbe (blå/grå) vil få ilt fra luften i slangen og skabe et aerobt miljø og 2. blå/grå) og 3. (lilla) 

kolbe vil have et anaerobt miljø. 

7.  Hold dyrkningskolberne oprejs under prøvetagningen. 

8.  Når hver kolbe er blevet fyldt med 8-10ml prøvemateriale, vendes de et par gange.  

9.  Efter endt prøvetagning anbringes kolberne sammen med PTB, hvor kolbernes stregkode er på, i 

grå transportkasse i laboratoriet ved stuetemperatur. Kassen sendes med næste transport til Klinisk 

Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg. Sendes ikke akut.  

 

 

 

 

Bloddyrkning på børn 0-6 år 

For børn anvendes der én dyrkningskolbe der er lyserød i toppen. Denne fyldes 1-3 ml. 
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Udtræk 

Der må ikke tages blodprøve i en albuebøjning, hvis der løber væskedrop under venen f.eks. i hånden.  I 

det tilfælde skal droppet være afbrudt i min. 10 minutter. 

Lipiddrop skal være afbrudt i min. 30 min og der må ikke tages blodprøve hverken over eller under ven-

flon, CVK mm.  


