
Veneblodprøvetagning 

Fremgangsmåde
 Udfør håndhygiejne.

 Identificer patienten via prøvetagningsblanketten (PTB).

 Prøverør mærkes med etiketter fra PTB’en og placeres i den anbefalede 
rækkefølge.

 Kanyle og kanyleholder samles.

 Sørg for at patienten sidder med strakt arm, hældende nedad og godt støttet.

 Læg en let stase.

 Find det bedste indstikssted i albuebøjningen.

(undgå arm, hvor der er foretaget mastektomi samt områder med ødemer og hæmatomer).

 Desinficer indstikssted (lad alkoholen tørre/fordampe inden indstik).

 Fjern hætten fra kanylen.

 Hold med fast greb om patientens arm, så venen fikseres med 
tommelfingeren.
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Veneblodprøvetagning

 Stik kanylen ind i venen med en indstiksvinkel på ca. 30˚ og med slibet opad.

 Tryk det første prøverør forsigtigt ind i holderen, hvor proppen perforeres af 
bagkanylen. Hold igen på holderen for at sikre, at kanylen ikke skubbes længere 
ind i patientens vene.

 Fjern stasen så snart blodet løber i første glas.

 Fyld prøverør i den anbefalede rækkefølge.

 Vend prøverørene så snart de er fyldt og senest lige efter venepunkturen er 
afsluttet.

 Fjern prøverøret når blodet holder op med at løbe, ved at trække det bagud 
samtidig med, at der holdes igen på selve holderen. Sørg for at holde kanylen i 
ro, da det er ubehageligt for patienten, når den bevæges i venen.
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Veneblodprøvetagning

 Hold en ren vattampon parat over indstiksstedet, når kanylen fjernes. Pres 
vat mod indstiksstedet. Det er vigtigt, at disse to ting sker forskudt, da venen 
ellers kan læderes. Går der for lang tid, før vattet presses på, efter kanylen er 
fjernet, kan patienten få et hæmatom.

 Kasser kanylen i kanylebøtten.

 Bed patienten om at bøje armen, så der klemmes sammen om vattet.

 Sæt plaster over vattet.

 Vær sikker på at blødningen er standset før du forlader patienten. 
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