
Blodprøvetaking i sykehus

– mer enn bare et stikk

Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk.

En god blodprøvetaker må kunne og anerkjenne nødvendigheten
av å følge riktig prosedyre, og samtidig ha kunnskap nok til å
observere og melde fra om avvik.

Feil knyttet til blodprøvetakingen vil påvirke analyseresultatet,
og da hjelper det lite om analyseringen er riktig.

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT
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PREANALYSE OG BLODPRØVETAKING

Hvorfor ta blodprøver?

Målet med å ta en blodprøve er å identifisere og kvantifisere kjemiske, 
biokjemiske eller biologiske markører for sykdom, sykdomsrisiko, fravær
av sykdom eller andre forhold som er av interesse. Resultater fra 
laboratorieanalyser benyttes ved diagnostisering, behandling, forebygging
og oppfølging av sykdom.

Den totale analyseprosessen

Kvaliteten av det enkelte analyseresultatet er avhengig av at den totale
analyseprosessen er kvalitetssikret. Denne prosessen kan deles inn i tre
hovedfaser:
� Preanalytisk fase; rekvirering, biologiske variabler, prøvetaking, 

prøvebehandling, transport, lagring og prøvefordeling
� Analytisk fase; analysering av prøven og kvalitetsvurdering av 

analyseresultatet
� Postanalytisk fase; evaluering av analyseresultatet og formidling 

av resultat til rekvirent og pasient
Dette dokumentet omhandler blodprøvetaking og de preanalytiske forhold.

Preanalytiske forhold

Preanalyse defineres som fasen fra det er bestemt at en prøve skal tas og
til analyseringen av prøven starter. Variasjoner i denne fasen bestemmes
av biologiske variabler, blodprøvetaking, transport, lagring og forsendelse
(se egen ramme) (1). Det er dokumentert at majoriteten av feil blir begått
i denne fasen, estimert opp mot 60 prosent eller mer av den totale feilen i
en analyseprosess (2).

INNLEDNING

Riktig blodprøvetaking har avgjørende betydning for å sikre at prøve-
materialet som kommer til analysering i de medisinske laboratoriene har
tilfredsstillende kvalitet. Pasientene har krav på at blodprøvetakingen blir
utført korrekt og av personale med faglig kompetanse til å utføre 
oppgaven. Preanalytiske forhold, bioingeniørfaglig ansvar og organisering
av blodprøvetaking er sentrale temaer i dette dokumentet.

Stadig økende effektivitetskrav i norske sykehus har ført til en mer 
intensiv behandling av pasientene. Konsekvenser for driften av 
laboratoriene er blant annet: 
� Økt antall prøvetakinger
� Større analyseproduksjon
� Utvidet analyserepertoar
� Krav om redusert svartid for laboratorieanalyser

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 på hele 
analyseprosessen; fra en laboratorieanalyse rekvireres til et godkjent
analysesvar rapporteres.

Blodprøvetaking i norske sykehus har tradisjonelt vært sentralisert til
laboratoriene og ivaretatt av bioingeniører, og da i stor grad av 
bioingeniører ansatt ved medisinsk biokjemiske avdelinger eller 
tilsvarende. Noen sykehus har de senere årene desentralisert deler av
blodprøvetakingen til de kliniske avdelingene.

Erfaringer fra andre land viser at desentralisert prøvetaking fører til 
dårligere kvalitet og økte kostnader. Forskningsfunn både fra Sverige og
USA viser at sentralisert organisering av blodprøvetaking er mest 
hensiktsmessig både med hensyn til kvalitet og kostnader.

Preanalytiske faktorer

For å sikre de preanalytiske forhold kreves det kunnskap om og 
kvalitetssikring av flere faktorer. 
De viktigste er:
� Bestillingsprosedyrer/rekvirering
� Korrekt pasientidentifikasjon
� Biologisk variasjon, inklusiv døgnvariasjon og betydningen av 

pasientens fysiske og psykiske tilstand (faste, kroppens stilling, 
fysiske anstrengelser, stress osv.)

� Type prøvemateriale (venøst, kapillært eller arterielt blod)
� Blodprøvetakingsutstyr (sikkerhetsutstyr, kanyler, 

prøvetakingsrør osv.)
� Prøvetakingsteknikk (desinfeksjon, bruk av stase, stikketeknikk, 

blanding av blod i prøvetakingsrør)
� Merking, registrering og identifikasjon av analysematerialet
� Dokumentasjon og registrering av avvik fra standard prosedyre
� Henstand, sentrifugering, oppbevaring, temperatur og transport

Analyseprosessen

består av:

� Preanalytisk fase
� Analytisk fase
� Postanalytisk fase

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) ønsker at dette dokumentet skal gi 
nyttige innspill i arbeidet med å vurdere modeller for å organisere 
blodprøvetakingen i norske sykehus.
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BIOINGENIØRFAGLIG ANSVAR

Bioingeniørfaglig kompetanse forebygger preanalytiske feil

Pasienten har rett til at blodprøvetaking uføres på en så hensynsfull, 
korrekt og effektiv måte som mulig, og at det i prøvetakingssituasjonen
vises respekt for pasient og pårørende.

Alle som tar blodprøver har ansvar for at disse blir tatt og behandlet 
riktig. Usikkerhet rundt de preanalytiske forhold vil alltid kunne sette
spørsmålstegn ved det endelige analyseresultatet, og da hjelper det lite
om selve laboratorieanalysen har høy kvalitet og er helt korrekt utført. 
Feil i den preanalytiske fasen kan sjelden avsløres av laboratorienes 
analytiske kontrollrutiner. Rekvirenten har liten eller ingen mulighet til å
avdekke preanalytiske feil, og konsekvensen av dette kan bli feilbehandling
av pasienten.

Blodprøvetaking er et kompetansebasert håndverk, der hver enkelt 
prøvetaker er ansvarlig for å ha den kunnskapen som trengs til å utføre
dette på en hensynsfull, korrekt og effektiv måte. Derfor må alle som 
utfører blodprøvetaking få riktig og god opplæring, slik at godkjente 
prosedyrer blir fulgt. Inntreffer avvik fra godkjente prøvetakings-
prosedyrer skal de meldes.

Blodprøvetakere må ha teoretiske og praktiske kunnskaper om alle 
preanalytiske forhold som har betydning for den analysen som er 
rekvirert. Pasienten har også rett til å få informasjon om hvilke blodprøver
hun/han skal ta, og prøvetaker bør informere om dette på en objektiv
måte. Teoretisk opplæring, kyndig veiledning og øvelse over tid er 
nødvendig for å kunne tilegne seg den kunnskapen og de ferdighetene som
trengs for å kunne bli en dyktig blodprøvetaker. I Norge er det kun 
bioingeniører som har dette dekket fullt ut som en del av sin profesjonsut-
danning.

Helsepersonelloven definerer at helsepersonell skal innrette seg etter sine
faglige kvalifikasjoner og har selvstendig ansvar for kompetanse i egen
yrkesutøvelse. Ved blodprøvetaking har helsepersonell ansvar for at 
pasienten opplever trygghet i prøvetakingssituasjonen, og at den utføres
etter godkjente prosedyrer (3, 4).

Prosedyrer og opplæring

Bioingeniørfaglig ansvar for preanalyse omfatter: 
� Utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer for preanalyse

(se egen faktaramme)
� Kunnskap om bruk av prøvetakingsutstyr, samt delta i utprøvning

og evaluering av nytt utstyr
� Opplæring i preanalytiske variabler og blodprøvetaking
� Oppfølging av avviksmeldinger
� Bidra til godt samarbeid og samhandling om blodprøvetaking og 

preanalyse med sykehusets avdelinger og ledelse
� Holde seg oppdatert innenfor den faglige utviklingen av preanalyse

For å ivareta kvaliteten i blodprøvetakingen er det nødvendig med 
opplæring og jevnlig oppdatering av kompetanse for alle som tar 
blodprøver. Dette innebærer krav om opplæringsplaner og rutiner for 
oppdatering av alt personale som skal utføre blodprøvetaking.

Prosedyre for preanalyse

Må inneholde:
� Bestillingsprosedyrer
� Kommunikasjon med pasient og 

pårørende
� Sikring av korrekt pasient-

identifikasjon
� Informasjon om biologisk variasjon, 

medikamentbruk og annet som kan 
påvirke ulike analyser

� Informasjon om ulike prøvematerialer
� Bruk av blodprøvetakingsutstyr
� Prøvetakingsteknikk
� Merking og registrering av 

analysematerialet
� Rutine for avvikshåndtering
� Krav til sentrifugering, oppbevaring, 

temperatur og transport

Eksempel på dårlig blodprøvetaking

og konsekvensen av dette

Rekvirenten har bestilt kontroll av 
antikoagulasjonsbehandling, PT-INR.
Prøvetakingen er vanskelig og det blir
derfor brukt langvarig stase. Blodet
renner langsomt og røret blir ikke fylt
helt opp. Prøvematerialet represente-
rer derfor ikke pasientens situasjon i 
øyeblikket og resultatet av 
koagulasjonsanalysen er feil.

Analysen brukes rutinemessig for å
avgjøre dosering av medisin til 
pasienter som får antikoagulasjons-
behandling. 
For lav dosering fører til at medisinene
ikke har den effekten de skal ha, og 
pasienten risikerer en ny blodpropp
eller et infarkt. For høy dosering av 
medisiner gir økt blødningsfare.

I Norge dør omlag 40 pasienter hvert
år som følge av antikoagulasjons-
behandling. Medisindosering basert
på feil analysesvar, kan altså medføre
fare for liv og helse (5).

Resultatene av laboratorieanalyser benyttes ved diagnosti-
sering, behandling og oppfølging av sykdom, og feil i den 
preanalytiske fasen vil i mange tilfeller få direkte konsekvenser 
for pasient-behandlingen. 

4 5

bio blodpr 09-10-4  22-12-09  07:38  Side 4



AKKREDITERING AV PRØVETAKING

Norsk Akkreditering (NA) kan akkreditere prøvetaking etter akkredite-
ringsstandardene ISO 15189 ”Medisinske laboratorier – Særskilte krav til
kvalitet og kompetanse” eller ISO 17025 ”Generelle krav til prøvings- og
kalibreringslaboratoriers kompetanse”.
ISO 17025 er en standard med tre elementer hvor det kan søkes 
akkreditering for det enkelte element: prøvetaking; metoder; vurdering og
fortolkning. Ved akkreditering etter ISO 15189 omfattes både prøvetaking,
analysemetoder og rapportering inkludert medisinsk faglig vurdering i
akkrediteringen. Standarden gir detaljerte krav til kontroll med preanalyse
i punkt 5.4 Preanalytiske prosedyrer (6, 7, 8).

I tillegg finnes veiledningsdokumenter som utdyper og tolker kravene i
standardene.
I innledningen til NA Dokument nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og 
feltarbeid står det:
”Prøvetaking er et viktig ledd i prøvningsforløpet. Dersom det gjøres feil
under prøvetakingen, vil denne feilen overføres til analyseresultatet. I et
slik tilfelle hjelper det lite om prøvningen er aldri så riktig. Det er derfor
viktig at prøvetakingen kvalitetssikres, gjerne ved akkreditering. 
Når prøvetaking skal akkrediteres, er det viktig at alle prosesser i 
tilknytning til prøvetakingen beskrives” (9).

Ved akkreditering av prøvetaking blir det blant annet lagt stor vekt på krav
til kompetansen til de som utfører prøvetakingen, opplæring og 
godkjenning av personell, samt dokumentasjon på hvem som til enhver tid
er godkjent til å utføre oppgaven.

En akkreditering bidrar til å sikre at de nødvendige prosedyrer utarbeides
og benyttes, og er dermed et verktøy som kan være med på å sikre at 
prøvematerialet som kommer til analysering i de medisinske laboratoriene
er av tilfredsstillende kvalitet.

NOKLUS ble etablert i 1992 som en kvalitetssikringsordning for å sikre god
kvalitet på laboratorievirksomheten ved legekontorene. 
NOKLUS står for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet 
utenfor sykehus, og er en avtale mellom Den norske legeforening og 
staten for deltakelse av allmennpraktikere og praktiserende spesialister.

Målsettingen er at rekvirering og analysering av prøver og tolking av 
analysesvar blir utført i samsvar med faglige standarder og med 
pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. For å nå dette
målet, ble det definert et behov for: Prosedyrer for laboratoriearbeid,
dokumentasjon av egen kvalitetsmåling, kunnskap om preanalytiske 
variabler, opplæring i prøvetaking, informasjon om og veiledning i 
kvalitetssikring og vurdering av analyseutstyr og analysemetoder. 
For veiledning i rekvirering og vurdering av analyseresultater er 
spesialister i medisinske laboratoriefag knyttet til ordningen.

Ordningen omfatter allmennpraktikere og praktiserende spesialister, og
deltakelse er frivillig. 98,9 prosent av landets legekontor deltar.
Statistikken viser at legekontors deltakelse i NOKLUS har bidratt til 
forbedret analysekvalitet innen alle aktuelle analysemetoder som er i bruk 
i primærhelsetjenesten.

I tillegg til allmennpraktikere og praktiserende spesialister tilbys ordningen
til alle helseinstitusjoner som har noen form for laboratorievirksomhet.
Dette gjelder blant annet sykehjem, fengsler, rehabiliteringssentre, 
helsestasjoner, bedriftshelsetjenester, forsvarets sykestuer og 
oljeplattformer.

NOKLUS er en landsdekkende organisasjon med et senter i Bergen.
Regionalt/fylkesvis er NOKLUS organisert ved bioingeniører som 
laboratoriekonsulenter og med legespesialister tilknyttet de lokale 
helseforetakene.

Laboratoriekonsulentene ivaretar behovet for veiledning og rådgiving
overfor de enkelte deltakere vedrørende deres laboratorievirksomhet og
kvalitetssikringen av denne. Dette skjer ved regelmessig kontakt via 
telefon eller ved besøk. Dessuten arrangerer laboratoriekonsulentene 
praktiske og teoretiske kurs for alle yrkesgrupper av NOKLUS-deltakere.

NOKLUS har laget laboratoriepermer som inneholder prosedyrer generelt
for laboratoriearbeid, prøvetaking og prøvebehandling, analyseprosedyrer,
samt et system for dokumentasjon av egen kvalitetsmåling.
Mer om NOKLUS finnes på www.noklus.no (10).

KVALITETSSIKRING AV BLODPRØVETAKING UTENFOR SYKEHUS
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ORGANISERING AV BLODPRØVETAKING I 
NORSKE SYKEHUS

Sentralisert og desentralisert organisering av 

blodprøvetaking i sykehus

Med sentralisert blodprøvetaking menes at bioingeniører og annet 
kvalifisert personell fra de medisinske laboratoriene tar de fleste 
blodprøvene i sykehus. Desentralisert organisering av blodprøvetaking
innebærer at personell fra sykehusets kliniske avdelinger selv tar 
blodprøvene, med opplæring og veiledning av kvalifisert personell fra de
medisinske laboratoriene.

Sentralisert blodprøvetaking

Blodprøvetaking i norske sykehus har tradisjonelt vært sentralisert til
laboratoriene og ivaretatt av bioingeniører, og da i stor grad av 
bioingeniører ansatt ved medisinsk biokjemiske avdelinger eller
tilsvarende.

Bioingeniørene har blodprøvetaking som en viktig del av utdanningen sin. 
I utdanningen får de kunnskap om preanalytiske feilkilder. 
Dette innebærer at bioingeniørene gjennom sin utdanning får teoretisk
kunnskap om hvilken betydning preanalytiske feilkilder har for resultatene
av de ulike laboratorieanalysene.

En definert gruppe trenede blodprøvetakere med tilknytning til 
laboratorieavdelingene gir godt kvalifisert og trenet personell. Det er også
mye enklere å utføre opplæring samt innføre og implementere endringer i
prosedyrene.

Fordi bioingeniørene har ansvaret for analysering av blodprøvene og den
tekniske valideringen av analyseresultatene, har de kompetanse til å 
vurdere preanalytiske feilkilder og betydningen av disse. Bioingeniørene er
gjennom sin utdanning og yrkeserfaring den yrkesgruppen som er best
kvalifisert til å utføre blodprøvetakingen ved norske sykehus.

Desentralisert blodprøvetaking 

Desentralisert organisering av blodprøvetaking innebærer at personell fra
sykehusets kliniske avdelinger selv tar blodprøvene, med opplæring og 
veiledning fra kvalifisert personell fra de medisinske laboratoriene.

På store sykehus kan det være avstander som fører til at prøvetakere fra
laboratoriet må gå langt for å få tatt blodprøvene på sengepostene. 
Når personalet på sengepostene tar blodprøvene, kan de tilpasse 
prøvetakingen til pasientens rytme og til andre rutiner ved avdelingen, og
pasienten får færre antall personer å forholde seg til.

Det er mange utfordringer ved desentralisert organisering av blodprøve-
taking.

Pleiepersonell ved de kliniske avdelingene har i Norge lite eller ingen
undervisning i blodprøvetaking og preanalyse i sine studieplaner, og 
trenger derfor mye undervisning og oppfølging for å kunne ta over denne
delen av det bioingeniørfaglige arbeidet. Undervisningen må inneholde
kunnskap om preanalytiske faktorer samt veiledet prøvetakingspraksis. 
I tillegg må det etableres rutiner for kontinuerlig implementering av ny
kunnskap og formidling av endringer i prosedyrene.

Bioingeniørene har ansvar for undervisning, utarbeidelse og revidering av
prosedyrer og oppfølging av samarbeidende personale for at den faglige
kvaliteten ved de preanalytiske forholdene skal opprettholdes.

Pleiepersonell på avdelingene har mange viktige oppgaver, og det er en
risiko for at kunnskap om og kvalitet på blodprøvetaking blir nedprioritert i
en travel hverdag. Stor turnover og en stor gruppe pleiepersonell gjør at
det blir vanskelig å opprettholde kvalitet og kompetanse, og holde seg 
oppdatert på nye rutiner. Alle disse faktorene øker risikoen for 
preanalytiske feil.

Det er dokumentert at laboratoriepersonell gjør færre feil ved blodprøve-
taking enn andre helsepersonellgrupper (11). Usikkerhet rundt kvaliteten
på blodprøvetakingen vil øke behovet for å ta kontrollprøver, noe som er
en ekstra belastning for pasientene. Samtidig fører dette til forsinkelser
og økte kostnader.

Kvalitet og kostnader

Erfaringer fra andre land viser at
desentralisert prøvetaking fører til 
dårligere kvalitet og økte kostnader.
Forskningsfunn både fra Sverige og
USA viser at sentralisert organisering
av blodprøvetaking er mest 
hensiktsmessig både med hensyn til
kvalitet og kostnader (11,12,13).
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ORGANISERING AV BLODPRØVETAKING I ANDRE LAND

Danmark og Finland

Sentralisert organisering av blodprøvetaking

Både i Danmark og Finland blir blodprøvetaking i sykehus i all hovedsak 
ivaretatt av bioingeniører.
Danske bioanalytikere (dbio) skriver i sin faglige strategi om 
kvalitetssikring av blodprøvetaking i Danmark at for å sikre kvaliteten, vil
dbio holde fast på og utvikle bioingeniørenes kompetanse og ansvar for
preanalytisk arbeid (14).

Sverige

Desentralisert organisering av blodprøvetaking 

Sverige er det eneste landet i Skandinavia der sykepleiere og annet 
personell på sengepostene i flere år har hatt ansvar for å utføre 
blodprøvetaking på de fleste sykehusavdelinger. Bioingeniører
(biomedisinske analytiker) har ansvar for opplæring og veiledning i 
blodprøvetaking, tar blodprøver i poliklinikk, samt bistår når 
pleiepersonalet trenger assistanse med prøvetakingen.
I en doktoravhandling fra Universitetet i Umeå er det gjort 
sammenlikninger mellom arbeid utført av pleiepersonell og av 
bioingeniører (12). Undersøkelsen viste blant annet en stor 
underrapportering av feil blant pleiepersonell, mens bioingeniørene var
innforstått med at å rapportere avvik burde være rutine dersom man 
skulle unngå systematiske feil.

USA

Både sentralisert og desentralisert organisering av blodprøvetaking,

avhengig av organisasjon

USA hadde frem til 1980-tallet i hovedsak en organisering av 
blodprøvetaking tilsvarende den mest vanlige norske modellen, at 
kvalifisert personell fra sykehuslaboratoriene sto for hovedtyngden av
blodprøvetakingen i sykehusene. En desentraliseringstrend førte til at de
fleste gikk over til en annen prøvetakingsmodell, at pleiepersonell på de
enkelte sykehusavdelingene overtok store deler av blodprøvetakingen. 
Midt på 1990-tallet førte økte krav til kvalitetssikring av prøvematerialet,
krav til dokumentasjon på personalets kompetanse og mange store 
erstatningssaker til at sentralisert blodprøvetaking med prøvetakere 
tilknyttet laboratoriet igjen er den vanligste modellen for blodprøvetaking
på sykehus i USA.
I USA har flere studier dokumentert høyere feilprosent ved desentralisert
organisering av blodprøvetaking (13, 15, 16, 17).
En studie fra Sarah Bush Lincoln Health Center, Illinois, viser at ved å gå
over fra desentralisert til sentralisert organisering av blodprøvetakingen,
reduserte sykehuset antallet stikkskader med 83 prosent, hemolyseraten
med 18 prosent, feilmerkinger med 40 prosent og kontaminasjon av 
blodkulturer gikk ned med hele 71 prosent (16).
Ingalls Hospital, Illinois, har dokumentert innsparinger på 400 000 dollar
per år ved å gå over fra desentralisert til sentralisert organisering av
blodprøvetakingen (17).

KONKLUSJON OG ANBEFALING

NITO Bioingeniørfaglig institutt har vurdert de ulike modellene med 
hensyn til organisering av blodprøvetaking i Norge og mener følgende
prinsipper skal legges til grunn for blodprøvetaking i norske sykehus:

1. Pasienten har rett til at blodprøvetaking uføres på en så 
hensynsfull, korrekt og effektiv måte som mulig.

2. I prøvetakingssituasjonen skal det vises respekt for pasient og 
pårørende.

3. Pasienten har rett til å få informasjon om hvilke blodprøver 
hun/han skal ta, og prøvetaker bør informere om dette på en 
objektiv måte.

4. All blodprøvetaking skal kvalitetssikres og foregå i henhold til god-
kjente prosedyrer for å redusere muligheten for preanalytiske feil.

5. De medisinske laboratoriene skal ha hovedansvaret for å organi-
sere og kvalitetssikre all blodprøvetaking i sykehusene.

6. Bioingeniørene skal ha det faglige ansvaret for blodprøvetaking i 
sykehus og bør utføre hovedtyngden av prøvetakingen.

7. Dersom blodprøvetakingen delegeres til andre yrkesgrupper, skal 
bioingeniørene ha ansvaret for opplæring og kvalitetssikring av 
oppgaven.
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NITO Bioingeniørfaglig institutts anbefaling

Sentralisert organisering av blodprøvetaking gir bedre kvalitet og 
lavere kostnader enn desentralisert organisering. 
Blodprøvetaking er et bioingeniørfaglig ansvar og hovedtyngden av
blodprøver i sykehusene skal tas av bioingeniører.
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