
Blodprøven

Informasjon til pasienter om 
blodprøvetaking

Hvorfor ta blodprøver?

Blodprøver blir tatt for å identifisere og måle mengden
av ulike stoffer som kan gi informasjon om sykdom, 
sykdomsrisiko, fravær av sykdom eller andre relevante
forhold. 
Resultater fra laboratorieanalyser blir brukt ved 
diagnostisering, behandling, forebygging og oppfølging
av sykdom.

Utarbeidet av Bioingeniørfaglig institutts 
rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær
analysering og selvtesting - RUPPAS.
Utgitt av Bioingeniørfaglig institutt, 2011.
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Flere spørsmål? 

Spør din lege eller blodprøvetaker. 
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Bioingeniørene 

Bioingeniørene har ansvar for prøvetaking og 
analysering av biologisk materiale og utprøving og
implementering av nye analyser og metoder. Dette
innebærer ansvar for prosedyrer og kvalitet
gjennom hele analyseprosessen fra en 
laboratorieanalyse bestilles til et godkjent 
analysesvar rapporteres. Mer informasjon om 
bioingeniøryrket finnes på www.nito.no/bfi

Før blodprøvetaking

Du blir alltid spurt om navn, fødselsdato og person-
nummer. Dette gjør vi for å kvalitetssikre at 
blodprøvesvarene er dine.  
Dersom du er engstelig for blodprøvetakingen, gi
beskjed til prøvetakeren som vil ta hensyn til dette. 
Flere ting kan påvirke blodprøvetakingen og 
blodprøvesvarene:

Skal prøven tas fastende, innebærer dette at du 
verken skal spise, drikke, røyke eller snuse fra 
midnatt.
Det anbefales å sitte i ro 15 minutter før 
prøvetaking. 
Medisinbruk og tidspunkt for blodprøvetaking 
kan ha betydning for blodprøvesvaret. Vanligvis vil 
du få beskjed om dette fra den som bestiller 
blodprøvetakingen.

Etter blodprøvetaking

Blodprøvene blir analysert av bioingeniører i de
medisinske laboratoriene. 
Enkelte blodprøvesvar blir ferdig i løpet av kort tid
mens andre kan ta flere dager. 
Blodprøvesvarene blir sendt til den som har bestilt
prøven og blir brukt til diagnostisering, behandling,
forebygging og oppfølging av sykdom.

Under blodprøvetaking

Blodprøver tas vanligvis i armen og er som oftest ikke
smertefullt. 
Armen skal holdes i ro og være avslappet gjennom hele
blodprøvetakingen. 
Antall prøverør som tas er avhengig av hva som skal
undersøkes.
Når blodprøvetakingen er ferdig, er det viktig å trykke
på stikkstedet til det slutter å blø. 

Prosedyrer for blodprøvetaking 

Blodprøvetaking er et bioingeniørfaglig arbeid
som skal utføres etter faste prosedyrer, 
utarbeidet av bioingeniørene i de medisinske
laboratoriene. Utenfor sykehus kvalitetssikres
prosedyrene for blodprøvetaking gjennom 
deltakelse i NOrsk Kvalitetsforbedring av
LaboratorievirksomhetUtenfor Sykehus
(NOKLUS).  
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