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Syfte 
Beskriva arbetssättet med blododling innan antibiotikabehandling. 
 

Arbetsbeskrivning 
Blododling är standardmetoden för att påvisa bakterier eller svampar i blodet, samt ger möjlighet till 
resistensbestämning. Blododlingsfynden ger också en ledtråd till ursprunget för infektionen. 
Resistensbestämningen av bakterier är viktig för effektiv antibiotikabehandling, som ofta också blir 
mer ekologiskt gynnsam och billig när resistensmönster är känt. 
  
Enbart cirka 13 % av blododlingar tagna på akutmottagning påvisar bakterier[1]. Den viktigaste 
faktorn för att påvisa bakterier i blodet är adekvat volym blod [2], varför det är viktigt att fylla 
odlingsflaskorna till den angivna markeringen. 
Metoden att ta blododling via ett stickställe jämfört med två har visats vara likvärdigt enligt en 
svensk studie av sepsispatienter [3]. 
 
Ur såväl ett vårdkvalitets- som ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att blododlingar är tagna 
innan intravenös antibiotikabehandling påbörjats för att ge så stor möjlighet till positiv odling som 
möjligt. 
 

Följande gäller som rutin inom SkaS 
 Om en patient bedöms vara så svårt sjuk att intravenös antibiotikabehandling behövs, ska 

blododling tas oberoende av om läkarordination givits.  

 Det åligger varje sjuksköterska som ger första dosen av intravenöst antibiotikum mot en 
infektion (inte som profylax) att tillse att patienten först är blododlad. 

 Som regel kan alla blododlingar (2 aeroba + 2 anaerobflaskor) tas från samma stickställe  
(totalt 4 flaskor). Odlingsflaskor tas i ordning aerob (grön kork), anaerob (orange kork), 
aerob och anaerob. Odlingsflaskorna märks i nummerordning, d.v.s 1 till 4 om fyra flaskor 
tagits. 
  

Undantag från ett-sticksprincipen är då patienten har central infart (exempelvis CVK) eller infart för 
långtidsbruk (port-a-cath, central dialyskateter eller dylikt). Vid dessa tillfällen ska istället 2 flaskor 
(aerob och anaerob flaska) tas samtidigt från befintlig infart och 2 flaskor via venpunktion.  
 
På flaskparen skall också markeras vilka som är tagna ur infart respektive via venpunktion. Syftet är 
att kunna särskilja infektion som engagerar infarter från andra infektioner i blodbanan. 
 
Vid misstanke om endokardit rekommenderas totalt 6 blododlingsflaskor tagna vid 2 olika 
venpunktioner tagna vid samma tillfälle: 4 flaskor ur en venpunktion och ytterligare 2 flaskor vid 
nästa venpunktion.  
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När så kallad 72-timmars odling ordineras vid påvisad Stafylococcus aureus-bakteremi räcker dock 
en venpunktion samt 4 blododlingsflaskor. 
 
I undantagsfall, om det inte går att erhålla blod ens genom befintlig infart, ges antibiotikum 
intravenöst ändå.  
 
Svårighet att erhålla blododling, eller andra odlingar ska i möjligaste mån inte fördröja tiden till givet 
antibiotikum. Vid osäkerhet får läkarkontakt tas. 
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