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Slutsats
Resultatet från studien illustrerar att sjuksköterskor som 
arbetar inom barnsjukvården står inför en stor utmaning 

gällande blodprovstagning på barn. Sjuksköterskorna kände 
sig frustrerade på grund av misslyckade provtagningar när 

de inte förstod varför pre-analytiska fel inträffade. Ändå 
kände de sig stärkta av kollegor och delade känslor av 

ansvar att hjälpa varandra. 

Introduktion
Blodprovstagningar är viktiga för diagnos och behandling inom 
barnsjukvården. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att hjälpa 
barnen med blodprovsupplevelsen eftersom barnen ofta 
upplever den som utmanande och smärtsam. Blodprov 
påverkas ofta av så kallat pre-analytiska fel tex; koagel, 
hemolys, otillräcklig mängd etc, vilket kan leda till konsekvenser 
såsom fördröjd diagnos, behandling och sjukhusvistelse, samt 
upprepad provtagning. Sjuksköterskor som arbetar på 
barnsjukhus är ansvariga att utföra de flesta nålrelaterade 
ingrepp, men deras erfarenhet av de fel som kan inträffa under 
blodprovstagning är okänd. Syftet med denna studie var därför 
att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av 
blodprovstagningar på barn.

Metod
Detta var en kvalitativ studie. Tre fokusgruppsintervjuer 
genomfördes, med totalt 19 inkluderade sjuksköterskor som 
arbetade på två olika barnsjukhus. Intervjuerna var 
semistrukturerade och fokuserade på sjuksköterskornas 
erfarenheter. För analys av intervjuerna användes Tematisk 
analys beskriven av Braun & Clarke (2006). Citat presenterades 
i resultatet för att öka trovärdigheten och reflektera deltagarnas 
åsikter och röster. 

Resultat
Analysen av fokusgruppsintervjuerna visade på ett huvudtema 
samt fyra subteman(Figur 1). ”Blodprovstagning på barn är en 
utmaning för sjuksköterskorna” var huvudtemat och dessa 
sammanställdes som subteman;  ”Känslan av frustration med 
misslyckade provtagningar”, ”Tron på teamarbete”, och ”Venös 
blodprovstagning upplevdes som bästa alternativet”, samt 
”Tankar och behov angående kompetensutveckling vid 
blodprovstagning på barn”. 
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Klinisk betydelse
Barnsjukvården bör fokusera på att förbättra riktlinjer och 
öka kompetensen inom blodprovstagning på barn, samt 
stötta sjuksköterskor i att både förstå varför provtagningar 
misslyckas och hur dessa kan undvikas.

”Ja det är jätteskillnad när man jobbar på vuxen, men med ett barn kan det vara en 
process under en hel förmiddag bara att få  komma nära.”

“Nej, man har inte de bästa förutsättningarna när en förälder säger, ”-här kommer 
den dumma sjuksköterskan som ska sticka dig(*skratt), och det kommer göra ont”. 

” och då nån gång när jag har tagit samma prov på ett barn tre gånger och alla tre 
har koagulerat varje gång, och där jag verkligen nu vände jag allting och värmde upp 
och jag gjorde allting att här ifrån nu är det nåt konstigt här det där är det nåt som 
spökar”. 

”Ibland har jag fått känslan av dem bara tappar proverna och så vågar 
dem(laboratoriet) inte skriva det. Allting gick perfekt, allting droppade fint och så ba
hemolys, man ba va!, Neej!”
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Figur 1.) Teman över 
sjuksköterskors erfarenheter av 
blodprovstagning på barn.
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