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Avgränsning/Bakgrund 

Fästingburet encefalitvirus (TBEV) är ett RNA-virus inom familjen 
flaviviridae. Viruset sprids via saliven från infekterade Ixodes-fästingar. 

Infektionen kan ge upphov till meningit eller meningoencefalit av 
varierande svårighetsgrad med betydande risk för sequelae. 
Inkubationstiden är oftast 1-2 veckor och 2/3 av patienterna har ett 
tvåfasinsjuknande.  

  

 Först ett ospecifikt febertillstånd med muskel- och huvudvärk, ofta 
med leuko- och trombocytopeni, ev lättare transaminasstegring. 
  

 Patienten mår efter några dagar bättre men återinsjuknar sedan 
med hög feber och tecken på CNS-engagemang. 

 
Infektioner orsakade av TBEV har på senare år ökat i Sverige. I Region 
Kalmar län diagnosticerades fem fall under år 2019. Diagnostik för TBE 
bör utföras vid viral meningit/encefalit hos alla personer som vistats i skog 

och mark under fästingsäsong. 
 
Reagena ReaScan ® TBE IgM är ett snabbtest med god prestanda som 
detekterar IgM-antikroppar riktade mot TBE-virus. En absolut majoritet av 

patienterna (96 %) är positiva i första provet efter debut av CNS-symtom. 
 

Provtagning 

 
Helblod i gelrör med guldgul kork.  

Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) inom 2 timmar. 
 

 
 
 
 

Ange på remissen 
Insjuknandedatum 
Vaccinationsstatus 
 

I avvaktan på transport 
 
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport men kan transporteras i 
rumstemperatur.   

Rör vakuum 5 mL, guldgul 
propp, koag.akt. SST-gel, 
drar 3,5 mL (Artnr: 3197) 
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Svar och bedömning 

Svar lämnas samma dag om prov inkommit före 13:00. 
 
Tolkning 

 
Positivt – Talar för aktuell TBE-infektion 
Gränsvärde – Nytt prov bör övervägas, kontakta gärna laboratoriet för 

diskussion 
Negativt – Aktuell TBE-infektion kan ej styrkas. Nytt prov bör övervägas 
ffa om provet tagits tidigt i sjukdomsförloppet 

 

Prov skickas efter analys även till externt laboratorium för konfirmerande 
analys av TBE IgM och TBE IgG 
 

Faktorer som påverkar svarets kvalitet 
 
Analys på fryst serum kan ge falskt positivt resultat om det har aggregerat.  
 
Kort symtomduration kan ge falskt negativa resultat pga låga 

antikroppsnivåer. Om den kliniska misstanken kvarstår bör nytt prov tas. 
 
Korsreaktivitet med andra agens eller med autoimmuna antikroppar kan 
ibland orsaka falskt positiva reaktiviteter.  

 
Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas. 
 
 

 
 

 
 


