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Blodprovstagning på barn
Rutinmässigt tas blodprover 1 gång dagligen. Om barnet ej har en central infart som proverna
kan dras ur, eller om barnet/föräldrarna är i behov av vila, kan proverna tas av dagpersonalen. I
annat fall tas dessa av nattpersonalen ca 05.30.
Tänk på att alltid ta minsta möjliga mängd blod. Även när proverna tas venöst används
kapillärrör till de små barnen. Observera att vissa prover dock ej går att ta med kapillärrör. Vg se
instruktion i provtagningsrummen.
Kapillär provtagning
Ta med fördel hjälp av förälder som kan hålla barnet i famnen. Det är bra att vara minst två
stycken personal så att en kan avleda barnet samt ge handräckning till den som tar prover.
Undvik stick i pekfinger och tumme. Stick ej mitt i fingerblomman. Kläm åt fingret samtidigt
som du trycker för att få ett bättre stickdjup samt för att avleda smärtan.
Använd Hemo-formsalva på fingret för att underlätta provtagningen. Rinner blod ner på barnets
hand eller på handsken, torka torrt annars finns risk att blodet rinner där i stället för ner i röret.
Stas kan användas för att underlätta blodflödet, tänk dock på risken för hemolys. Kläm på hela
fingret och inte bara längst ut på fingertoppen. Använd tyngdkraften genom att låta handen
hänga ner.
Provtagning ur PVK
PVK kan sättas på barn för att dra prover ur. Det är viktigt att denna flushas med Natriumklorid
minst 2 gånger dagligen för att hålla god funktion. (Signeras i Att Göra). Använd 3 ml:s sprutor
vid provtagning. Flusha med 3-10 ml Natriumklorid. Aspirera minst 3 ml ”slask” som kasseras.
Om litet barn eller vid anemi ska denna ges tillbaka. Aspirera endast den mängd blod som
behövs till provrören.
Tänk på att EMLA innan PVK-sättning!
Provtagning ur CVK/SVP
Tänk på att EMLA SVP innan nålsättning. För övrig information, vg se separat PM.
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Versionshistorik
Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem
som gjort ändringen och när ändringen gjordes.
Version

Datum

Förändring och kommentar

Ansvarig

3
2

2017-10-24
2017-10-18

1

2013-11-27

Ändrar till Carl Jorns som fastställare.
Ändrar till Ernad Z som barnansvarig.
Ändrar också till PF
Levertransplantation.
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