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TBE-virus 
Tick-borne encephalitis virus  
Laboratoriemedicin  Extern analys 

Remiss 

Utförs av externt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Provtagning och provhantering 

För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar. 
Övrig information se Folkhälsomyndigheten webbsida. 
För att provet ska skickas till annat laboratorium än det/de rekommenderade krävs en medicinsk motivering. 

Övrigt 
Indikation: 
Misstanke om TBE-infektion. 
 
Medicinsk bakgrund: 
Aktuell medicinsk bakgrund finns på Folkhälsomyndighetens hemsida under rubriken smittskydd och sjukdomar. 
Primär diagnostik utförs av Karolinska universitetslaboratoriet (KUL). 
 
Observera att påvisande av antikroppar i serum är rutinmetod. Påvisande av antikroppar i CNS tillför normalt inte 
något till diagnostiken då serumantikropparna nästan alltid kommer före de intratekala. Vid vaccingenombrott 
kan IgM-svaret komma sent, upp till 2-6 veckor efter insjuknandet varför ny provtagning kan vara av värde. 
 
I särskilda fall kan specialanalyser vara av värde (serum och likvor). Dessa analyser utförs av Folkhälso-
myndigheten. Kontakta Folkhälsomyndigheten innan prover skickas för diskussion angående provmaterial och 
lämpliga serologiska analyser. 
 
Immunitet är svårvärderad då internationellt accepterade bedömningsgrunder saknas. Påvisande av 
neutraliserande antikroppar (NT, utförs av Folkhälsomyndigheten) kan tala för immunitet. 
 
Remiss: 
Remiss externa analyser klinisk mikrobiologi i Cosmic alternativt KS-remiss.  
Ange alltid insjukningsdatum och vaccinationsstatus (senaste vaccination och antal erhållna doser) i anamnesen. 
 
Provtagning: 
Blod: (2-) 5 mL venblod i rör utan tillsats. Likvor: 1 mL i sterilt rör. 
 
Provhantering: 
Blod: 
Kan skickas ocentrifugerat om provet förväntas ankomma till laboratoriet samma dag. 
Centrifugera 8 min 2500 G. Observera vikten av att röret ska stå minst 30 minuter efter provtagning innan 
centrifugering utförs. 
Förvaring kan ske i rumstemperatur ett dygn. Längre tids förvaring sker i kyla. Transport i rumstemperatur. 
Likvor: Förvaras kylt. Transport i rumstemperatur. 
 
Svarstid: 
Karolinska universitetslaboratoriet analyserar TBE-antikroppar dagligen vardagar under säsong och 2-3 gånger per 
vecka utanför säsong. 
 
Övrigt: 
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska, Göteborg kan vid särskilda frågeställningar utföra analys av TBE-RNA respektive 
antikroppar i serum och likvor. För provtagningsanvisning och ytterligare information, öppna länken i 
Provtagningsanvisning  

 

http://lmvkanotes1.liv.se/qms/config.nsf/$All/2EBBB255BD81876BC12571F000454031?OpenDocument
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/sok-provtagningsanvisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/
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