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S-Progesteron 
  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Serumrör utan gel   

Provtagningsetikett RÖD4mL   

Fyllnadsvolym (mL) 4   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023092   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic. 
Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

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

4 mL Röd propp (Z Serum Clot Activator) 
3,5 mL Guldgul propp med gel (Z serum Sep Clot Sep Activator) 

Lämnas till laboratoriet inom 2 timmar, se Provhantering i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provhantering 

Normal centrifugering, se Provtagning – Allmänna anvisningar. Pipettera över serum i sekundärrör 5mL 75x13mm. 

Analys utförs på Laboratoriet klinisk kemi Centralsjukhuset Karlstad.  

Förvaring och transport 

Serum hållbart 7 dygn i kyl. Provet får inte förvaras i gelrör. 

Förväntad svarstid 

Analyseras dagligen, vardagar 

Tolkningsstöd 

Referensintervall: 

Kvinnor- 
 
 
Män: 

Follikelfas: 
Lutealfas: 
Postmenopaus: 
 

<6,5 nmol/L 
4,5 - 53 nmol/L 
<3,3 nmol/L 
<4,9 nmol/L 

Källa: Vitros Prog bipacksedel version 11.1.  

Barnreferensvärde saknas. Barn antas ligga på samma nivå som kvinnor i menopaus. 
 
Felkällor: 
Prov ska ej tas på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dag). Biotinnivåer i serum är förhöjda 
upp till 24 timmar efter senaste dos. 
Heterofila antikroppar, till exempel hos individer som regelbundet exponerats för djur eller som behandlats 
med produkter som innehåller djurserum, kan orsaka felaktiga resultat (interferens). 
 
 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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Indikation och medicinsk bakgrund 

Progesteron är en steroid som bildas av kolesterol via pregnenolone i framför allt gulkroppen i ovarierna samt i 
mindre mängder i binjurebarken och i testiklarna, där progesteron är en intermediär metabolit vid syntesen av 
kortikosteroider respektive androgener. 

Tillsammans med östradiol, stimulerar progesteron livmoderslemhinnan till att bli mottaglig för implantation av 
det befruktade ägget. 

I plasman binds huvuddelen av progesteron till transkortin, albumin och orosomukoid. Ungefär en femtedel 
metaboliseras i levern till pregnandiol-glukuronoid.  

Progesteronkoncentrationen i blodet styrs av hypofysen och är under menstruationscykelns andra hälft, 
lutealfasen, kraftigt ökad. 

Analys av progesteron göres för att bedöma gulkroppsfunktionen och för att påvisa ovulation eller anovulation i 
samband med infertilitetsutredningar. Förhöjda värden förekommer vid ofullständig placentaavgång efter en 
graviditet, vid mola hydatidosa och vid koriokarcinom. 

NPU-kod 

NPU03242 Plasma—Progesteron; substanskoncentration 

Övrigt 

 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: PROG 
EDTA-plasma och heparinplasma kan användas i undantagsfall. 
 
Utarbetad av: Ann-Christin Löschke 
Medicinskt ansvarig: Milijana Tijanic Berglund 

 


