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Prøvetaking av premature, 
nyfødte og barn.

Ingunn Børø
Bioingeniør II

Laboratorium for klinisk biokjemi, 
Haukeland Universitetssjukehus 

Barneklinikken 

Smertelindring
med 

25% sukkervann

• Brukes til spedbarn (0-3 mnd)

• 1-2 ml sukkervann + smokk

• Smerteimpulsene til hjernen 
blir betydelig redusert

• Max effekt oppnås og opprettholdes 
dersom sukkervannet gis 2 minutter 
før prøvetaking, og 
sykepleier/bioingeniør samtidig 
holder en beroligende hånd på 
barnet 
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Teknikk

• Godt oppvarmet hæl

• Unngå stikk på den sentrale 
delen av hælen

• Tørk av første dråpe

• Slipp opp og la nytt blod 
strømme til kapillærene

• Klem minst mulig på hælen 
for å unngå hemolyse
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Kapillært prøvetakingsutstyr for hælstikk

Brukes på barn < 3 mnd som 
er over ett kilo

Dybde1.0 mm

Lengde 2.5 mm

Brukes på nyfødte < 1,0 kg

Dybde 0.85 mm

Lengde 1.75 mm

Ved å bruke spesialutstyr unngår man dype innstikk som når ned i 
hudlaget hvor nerverøttene ligger, og prøvetakingen blir mindre 
smertefull. Lansettene lager et grunt snitt i huden som blør bedre, 
gror raskere og gir mindre arr.
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Arteriekateter
Dersom pasienten har arteriekateter, kan alle blodprøvene tas 
derfra og man unngår stikk.
Dette er spesielt viktig for de kritisk syke som tåler svært lite stress, 
og som tar mange blodprøver gjennom et døgn.

Anbefalt maksimumsvolum ved prøvetaking 
av nyfødte, spedbarn og barn

• Det blir tatt mange blodprøver av syke nyfødte, og det er en viktig årsak 
til anemi.

• Mengden blod som blir tatt i nyfødtperioden korrelerer med barnets 
transfusjonsbehov.

• Det er derfor viktig å ha gode indikasjoner for blodprøver og 
minimalisere blodvolumet som blir tatt ved hver prøvetaking.
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Totalt blodvolum hos barn

• Blodvolumet for barn varierer mellom 75-80 ml/kg kroppsvekt.

• Nyfødte har noe høyere blodvolum: 85 ml/kg de første dagene etter 
fødsel, økende opp mot 105 ml/kg den første måneden hvorpå det 
deretter faller gradvis.

Anbefalt maksimumsvolum ved prøvetaking 
av barn

• Max 5 % av totalt blodvolum ved prøvetaking i løpet av 24 timer.

• Hos syke nyfødte og premature må max prøvevolum 
selvfølgelig vurderes ut fra behovet, men det er anbefalt at det 
max tas 3 ml/kg i løpet av de første 24 timene, noe som tilsvarer 
3,8% av totalt blodvolum.

Kilde: Anne-Lise Bjørke 
Monsen, 
Seksjonsoverlege LKB-
BKB
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Praktiske eksempler

• Barn 10 kg  totalt blodvolum 80 ml/kg x 10 kg = 800 ml blod

Anbefalt øvre grense i løpet av 24 timer; 5% av totalt blodvolum

 5% av 800 ml = 40 ml blod

• Nyfødt prematur 470  gram  totalt blodvolum (i beste fall) 85 ml/kg x 
0,470 kg = 40 ml blod

Anbefalt øvre grense i løpet av 24 timer; 3,8 % av totalt blodvolum       

 3,8% av 40 ml = 1,5 ml blod

Smertelindring med
bedøvelsesspray

• sprayes direkte på 
huden 

• gir overflateanestesi i 
løpet av 1-3 minutter

• varer i 10-15 minutter
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Smertelindring med
bedøvelseskrem/plaster

EMLA krem - tube à 5 gram

Barn > 1år: en tube fordeles på 
begge armer

Barn 3-11 mnd: maxdose 2g                           

Barn 0-2 mnd: bedøvelseskrem
anbefales ikke  

Ikke medikamentell smertelindring

• Foresattes fang

• Ei hånd å holde i

• Film

• Leker
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Generelt om blodprøvetaking 
av barn > 3 mnd

• Kapillært i finger 

• Venøst i arm

• Veneflon

• Hickmankateter / veneport

• Smertelindring  Xylocain 
spray eller EMLA krem/plaster 

Barnets alder Frykt og bekymringer 
hos barnet

Prøvetakers kommunikasjon

0-6 mnd Barnet er helt avhengig av 
foreldre eller andre voksne 
omsorgspersoner

Forklar prosedyren til omsorgspersonen

6-12 mnd Barnet er redd for 
fremmede og for å 
separeres fra mor, far eller 
annen viktig 
omsorgsperson

Forklar prosedyren til omsorgspersonen. 
Snakk langsomt til barnet og prøv å få 
øyekontakt

1-3 år Barnet er selvsentrert og 
redd for smerte og for å 
separeres fra mor, far eller 
annen omsorgsperson

Barnet forstår enkle beskjeder og kan 
velge å samarbeide. Snakk langsomt å la 
barnet få studere prøvetakingsutstyret

3-5 år Barnet er selvsentrert og 
redd for smerte

Snakk til barnet med enkle ord. Bruk 
gjerne bøker, tegneserier, video til å 
forklare prosedyren. Gi ros og premie etter 
prøvetakingen.

6-12 år Barnet er mer selvstendig 
og kan være flink til å 
samarbeide, men kan 
samtidig være redd for å 
miste kontrollen

Forklar barnet hvorfor og hvordan prøven 
skal tas

13-17 år Tenåringen er selvstendig 
og ønsker ikke å vise frykt

Snakk til tenåringen på en voksen måte. 
Forklar prosedyren

Kilde: Blodprøvetaking i 
praksis, Astrid-Mette 
Husøy
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Nasjonale fagprosedyrer 

• Fagprosedyrer.no

• Blodprøvetaking-kapillær

• Blodprøvetaking-venøs


