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Arbeidsplassen min

 Fordelt på mange lokasjoner
 4 prøvetakingspoliklinikker på St.Olavs hospital

 7 fagfelt

 Prøvetaking og preanalyse

 Pasientnær analyse

 Blodgass

 Prøvetaking Barn

 Urin

 Biobank

 (spesiell) hematologi

 1 lab ved Røros sykehus

 1 lab ved Østmarka psykiatriske sykehus



Det korte møtet

 Korte, flyktige møter mellom bioingeniør og pasient

 Tidspress og krav til effektivisering kan føre til følelsen 
av «samlebånd»
 Er dette ok?



Hvordan møte pasienten

 Klarer vi å vise medmenneskelighet, empati, 
respekt og omsorg på kun 2-3 minutter?

 Hvert møte kan få stor betydning for 
pasienten!



En meningsfull samtale på 3 min…?

 Hva man snakker om i det korte møtet?

 Pasienten legger ofte selv opp til samtalen. 

 Temaer som typisk går igjen:
 Hvorfor pasienten skal ta blodprøve

 Været

 Ferie/ høytid

 Kunst på veggen

 Nyheter/begivenheter

 Corona



Enkelte fraser gjentar seg i møtet med  
pasienten…

 Kjært barn har mange navn….. 
Bioingeniøren blir kalt så mangt…
 Dracula

 Vampyr

 Blodsuger

 Blodigle

 Blod-dame/mann 

 Stikkedame/mann

 Klinisk



Enkelte fraser gjentar seg i møtet med  
pasienten…

 Før blodprøvetakingen
 Nå kommer den SLEMME stikkedama…!

 Jeg er sååå vanskelig å ta blodprøve av (stolt stemme)

 Jeg må advare deg, jeg er supervanskelig. Det er ikke noe vits i at 
du prøver

 Lykke til….

 Det er ikke noe vits at du prøver, årene mine RULLER!

 Sitter du her og tar blodprøver hele dagen?? Det må være 
KJEDELIG. Stakkar deg… 

 Såeh…. Du liker blod?

 Lager dere blodpølse på bakrommet?



Enkelte fraser gjentar seg i møtet med  
pasienten…

 Under/etter blodprøvetakingen
 Det var det BESTE/ mest behagelige stikket jeg noen 

gang har hatt!

 Har du STUKKET? Jeg kjente ingenting…..

 Var ikke blodet blått?

 Er det tomt? (ved bomstikk)

 Skal du ta ALT blodet mitt? (ser på de 10 glassene som 
skal fylles opp) 

 Altså, nå hadde du FLAKS!

 Jeg trenger vel blodoverføring etter den tappinga 
her…



Pasienter som er redde for å ta 
blodprøve

 Hva er de redde for?
 Tilrettelegg prøvetakingssituasjonen (så godt det lar seg gjøre) slik 

at pasienten får en god opplevelse

 Fobi?
 Aichmofobi

 Hemofobi

 Nosocomefobi

 Fare for besvimelse?



Pasienten nekter å ta blodprøver

 Har pasienten samtykkekompetanse?

 Personer med samtykkekompetanse kan når som 
helst avslå/ nekte helsehjelp. 

 Hva gjør man om en voksen pasient som ikke har 
samtykkekompetanse nekter å ta blodprøve?

 Hva gjør man når barn uten samtykkekompetanse 
ikke vil ta bloprøve?



Blodprøvetaking av barn

 Å ta blodprøve av store og små barn er noe helt 
annet enn å ta blodprøve av voksne

 Man må ofte gi mer av seg selv, møte barnet på 
dets premisser og skape ekstra tillitt fra første møte

 Man møter barn i ulike sinnsstemninger og 
situasjoner:
 Redd/ usikker

 Sint/ vil ikke
 Spente
 Alvorlig syke barn

 Redde foreldre

 Vårt mål: at barnet får en positiv opplevelse, med 
en følelse av mestring!



Rustesting av ansatte

 Ved mistanke om rusmiddelpåvirkning i 
jobbsammenheng kan arbeidsgiver kreve at 
arbeidstaker avgir urinprøve og blodprøve. 

 Hvert helseforetak har egne retningslinjer for dette

 Kan oppleves som ubehagelig for både den 
mistenkte og den som tar blodprøven



Vold 

 Hva gjør man dersom man er vitne til vold/ trusler?

 Hva gjør man dersom det er mistankes om at pasienten har blir utsatt for 
vold i hjemmet?

 Hva veier tyngst: Taushetsplikt eller meldeplikt?



Diskriminering

 Pasienten diskriminerer

 En ansatt diskriminerer en pasient

 En medarbeider diskriminerer en annen medarbeider



Traumatiserende hendelser

 Besvimelse/ bevissthetstap

 Stansteam

 Akuttmottak

 Traumer

 Barnetraumer

 Prøvetaking av ekstremt premature barn

 Situasjoner som går inn på oss. 



Prøvetaking under Koronapandemien

 Bioingeniørene måtte plutselig tenke nytt
 Hva kunne man gjøre for å beskytte seg og pasientene mot smitte?

 Opplæring av sykepleiere?

 En stase pr pasient!

 Avstand

 Konsultasjoner og operasjoner ble utsatt mindre pasienter

 Stengte dører på sykehusene

 Hjemmekontor

 Digitale løsninger
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