
drypper ned i prøverørene.
Det kan hende at det blir 
en liten blå flekk etter 
nålestikket. Det er ikke 
farlig og går bort etter
noen dager. For å unngå 
en blå flekk, er det lurt å
holde litt hardt på 
stikkstedet rett etter at
nålen er tatt ut.

Noen ganger tar vi blod-
prøvene fra fingertuppen.
Vi pleier å varme opp 
hånden litt før vi stikker,
fordi det da gjør mindre
vondt og blør bedre. 

På de yngste spedbarna
kan vi også ta blod-
prøvene fra hælen eller
håndbaken.

Hva er blod? Hvorfor tar vi blodprøve?

Blod består av

-hvite blodceller eller ”vaktmesterceller” som gjør 
kroppen frisk igjen, for eksempel ved forkjølelse 

-blodplater som tetter såret når man skader huden  
-røde blodceller som frakter oksygen rundt til alle 
cellene i kroppen

Vaktmestercellene klarer ikke alltid å ordne opp alene. 
Da vil blodprøvesvarene hjelpe legen med å bestemme 
hva slags medisin som trengs for å bli frisk.

Inni kroppen lager de forskjellige kroppsdelene, som 
hjertet eller skjelettet, spesielle stoffer. Stoffene fra 
en syk kroppsdel vil lekke ut i blodet, og blodprøvesva-
rene kan fortelle legen hvor man er syk.

Stoffer i blodet kan også vise om det er mat, dyr eller noe
annet kroppen ikke tåler. Er man ikke i form, kan det
være viktig å finne ut om kroppen mangler vitaminer eller
mineraler. Dette kan legen finne ut av blodprøvene. 

Før blodprøvetaking

Det er viktig at mor og far forteller om hva som kommer
til å skje.

Noen prøver er best å ta før man har spist frokost, men
som regel går det fint å spise på forhånd. Er man usikker,
spør legen eller de som skal ta blodprøven.

For at blodprøven skal bli mest mulig korrekt, er det 
lurt å sitte i ro litt før blodprøven tas.

EMLA-plaster er et plaster som settes på armen hvor
blodprøven skal tas. Etter en time er huden bedøvd, 
og stikket kjennes nesten ikke. Plasteret må tas 

Hvordan tar vi blodprøver?

Som regel tar vi blodprøven fra armen (i albuebøyen).
Først setter vi på en bred strikk rundt overarmen. 
Det gjør det lettere å finne blodårene. Så stikker vi en
liten nål inn i blodåren og blodprøverørene fylles med
blod, og da er det viktig å holde armen helt i ro.

Vi kan også ta blodprøvene fra håndbaken. Da stikker vi
en liten nål inn i en blodåre på håndbaken, og blodet

av 10 minutter før blodprøven tas, men bedøvelsen 
varer i minst to timer. 

Plasteret kan ikke brukes før fingerstikk. EMLA kjøpes 
hos legen eller på apoteket (se bruksanvisningen 
som følger med).

Vi kan selvfølgelig ta blodprøven uten EMLA, men da 
kjennes et lite stikk.

Det er lov å være litt spent før vi tar prøven, derfor kan
mor eller far følge med inn. Mange barn synes det kan
være godt å ha et fang å sitte på og få litt trøst.

Slik ser blodet ut gjennom mikroskopet.




