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P-Fibrinogen 
  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Na-citrat 3,2%   

Provtagningsetikett LJUSBLÅ   

Fyllnadsvolym (mL) 3,5   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023902   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic.  
Kan även beställas på pappersremiss Rutin och jour. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provtagning 

3,5 mL Ljusblå propp (9 NC coagulation sodium citrate 3,2%) 
1,8 mL Vit/Ljusblå propp (9NC 0,129M) (Pediatric)BD Vacutainer 

OBS! Måste fyllas till markeringen på röret och blandas väl. 

Fibrinogen kan ej tas kapillärt. 

Provhantering 

Centrifugeras inom 4 tim. 
Plasman hållbar 8 timmar i rumstemperatur. 

Förvaring och transport 

Vid längre tids förvaring ska plasman frysas i -20C, i sekundärrör 3mL 55x12mm. 

Förväntad svarstid 

Analyseras akut, dygnet runt vid Laboratoriet klinisk kemi Centralsjukhuset Karlstad. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall: 2,0 - 4,3 g/L 
Referensintervallet uppkört på 97 plasmagivare 1999-06-08 på Centralsjukhuset 

Fibrinogen är ett akutfasprotein och nivån bör vägas mot övriga akutfasproteiner. Normala eller låga 
fibrinogenvärden vid ökning av övriga akutfasproteiner tyder på ökad omsättning av fibrinogen.  

Sänkta fibrinogenvärden kan ge upphov till blödningar och ses vid: 
• DIC, disseminerad intravasal koagulation; då ofta i kombination med bland annat trombocytopeni, förhöjt 

PK(INR) samt förlängd APTT 
• leverparenkymskada 
• ärftlig fibrinogenbrist; ovanligt 

Förhöjda värden ses vid: 
• inflammation 
• graviditet 
• sepsis; ger mycket höga värden 

Förhöjd fibrinogennivå är kopplad till hjärtinfarkt och cerebrala tromboser. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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Indikation och medicinsk bakgrund 
Misstanke på ökad fibrinogennedbrytning. Koagulationsrubbning. 

Fibrinogenet är ett så kallat akutfasprotein. Redan ett dygn efter en vävnadsskada kan en förhöjd 
plasmakoncentration påvisas, medan den högsta koncentrationen brukar inträffa efter 3–4 dygn. 

Nivån betingas till en del av vävnadsskadans storlek. Vid okomplicerade processer, ex operativt ingrepp utan 
påföljande komplikationer, brukar en normalisering av fibrinogenkoncentrationen inträda efter 3–4 veckor.  

Ökning av fibrinogenkoncentrationen ses vidare i samband med den generella ökning av syntesen för flertalet 
proteiner som uppstår vid renala förluster, ex nefrotiskt syndrom. Eftersom förlusterna då är störst för 
lågmolekylära proteiner, blir resultatet en relativ anrikning av bland annat fibrinogen i plasma. Den samtidigt 
minskade plasmavolymen gör att en upp till tiofaldig stegring kan förekomma vid detta tillstånd.  

Minskad fibrinogenkoncentration förekommer vid tillstånd med patologisk proteolys (disseminerad intravaskulär 
koagulation och/eller ökad fibrinolys, DIC).  

Normal nivå vid samtidig inflammation tyder på ökad omsättning, det vill säga koagulation och/eller fibrinolys, 
eftersom syntesen är stegrad vid alla typer av inflammation 

Källa: Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin; 10:e upplagan; Theodorsson E et al., Studentlitteratur 2018 

NPU-kod 

NPU29399 Plasma – Fibrinogen; masskoncentration (koagulation; IS 09/264; procedur) 

Övrigt 

 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: FIB 
Fryst plasma tinas i 37C inför analys. 
 
Utarbetad av: Helena Ljungberg 
Medicinskt ansvarig: Milijana Tijanic Berglund 

 


