
UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 
Blodanalys  

Att lämna blodprov 
Blodanalyser är viktiga i din utredning och behandling.  

Det är vanligt att ta blodprover inför behandlingar och för att följa upp behandlingar. 

Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras. Hur mycket blod du får 
lämna beror på vad läkaren vill undersöka. 

Så går det till 
Du får en remiss för provtagning där det står vilka prover som ska tas och när. Remissen får du 
antingen på papper eller så skickas den elektroniskt direkt till provtagningsstället. Du kan ta proverna 
på den vårdcentral eller provtagningslaboratorium som passar dig bäst. Ofta finns drop-in tider för 
provtagning.  

Blodprov kan tas genom ett stick i fingret, ett så kallad kapillärt blodprov, eller genom ett stick i ett 
blodkärl som är en ven eller en artär. Sticket kan kännas lite obehagligt.  

Viktigt att tänka på inför blodprovstagning 
Ibland behöver du vara fastande inför att blodprovet ska tas. Läs på kallelsen för blodprovstagningen 
för information eller fråga din läkare eller sjuksköterska.  

Det finns lokalbedövning, i form av kräm eller plåster som du kan köpa på apotek och som du kan 
använda om du tycker det är obehagligt med stick. Bedövningen verkar enbart där krämen eller 
plåstret sitter. Därför är det viktigt att placera bedövningen där det finns blodkärl. Sätt gärna 
bedövning på minst två olika ställen. 

Hur mår jag efteråt? 
Vid provtagningsstället kan det bli en liten prick som försvinner efter någon dag. Ibland kan det bli ett 
blåmärke vid stickstället och kännas ömt. Det går oftast över efter några dagar.  

När får jag svaret? 
Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret och du får även veta ungefär hur lång tid 
det kan ta innan svaret kommer.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att lämna blodprov. 
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