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Historik 

• 1767 Heberden differentierade skillnader smittkoppor och 
vattkoppor kliniskt.  

• 1952 Weller & Stoddard isolerade VZV i cellkultur första gången. 
Prov från blåsvätska. 

• 1974 Takahashi utvecklade vaccin från Oka-stammen. 

• 1986 Vaccinet licensierat i Japan. 

42019-11-15
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“These pocks break out on many without any illness or 
previous sign: in others they are preceded by a little 
degree of chillness, lassitude, cough, broken sleep, 
wandering pains, loss of appetite and feverishness for 
three days… 

… Most of them are of the common size of the smallpox 
but some are less. I never saw them confluent nor very 
numerous. The greatest number which I ever observed 
was about twelve in the face, and two-hundred over the 
rest of the body.”

…Those who had previously had chickenpox were not 
capable of having it again.”

[William Heberden, 1768]
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Virologi

• DNA-virus, hölje

• 125 000 bp, lineärt genom, 2 DNA molekyler 

• 74 ORF kodar för >= 71 genprodukter

• 30 polypeptider, varav 9 glykosylerade

• Glykoprotein gE mest vanligt >>> vaccin  

• En serotyp, 5 genotyper (clades 1-5) & 2 putative clades (6-7) 

• Clades motsv distinkt geografisk distribution 
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(Grose, J Virol 2012)
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(Grose, J Virol 2012)
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Transmission

• Fr a från blåsor, via aerosol (viss luftvägssmitta)  

• I kroppen: övervägande mellan celler, dvs förutom i blåsor inte 
mycket fritt virus i kroppen 

• Lätt att isolera virus från blåsor, mkt svårt från luftvägar 

• Kommer in i kroppen via conjunctivae and/or mucosa i övre 
luftvägar (incl tonsiller) 

• Tidig replikation i lokala lymfkörtlar, i T-celler (CD4, CD8), sprids 
med dessa celler sedan till andra lokaler, bl a gastrointestinalt

• Jämförelser virus från vattkoppor och HZ har visat att det är 
samma 

• Smitta från HZ ca 5 ggr lägre än från vattkoppsfall
– Household study, 16% of 71 susceptible children <15 år smittade av en HZ-

patient 

– Daycare center, 3 yr old HZ patient infected 30% of susceptible children
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Vattkoppor i Europa

•Seroepidemiologiska data

från 11 Europeiska länder

▪Stor variation i 

insjuknandeålder

13

(Nardone et al. Vaccine. 2007)



.Sid

Vattkoppor i Europa

•Seroepidemiologiska data

från 11 Europeiska länder

▪Stor variation i 

insjuknandeålder

15 november 
2019 Katarina Widgren14

(Nardone et al. Vaccine. 2007)

38% av 5-åringar i 
Italien seropositiva



.Sid

Vattkoppor i Europa

•Seroepidemiologiska data

från 11 Europeiska länder

▪Stor variation i 

insjuknandeålder

15 november 
2019 Katarina Widgren15

(Nardone et al. Vaccine. 2007)

97% av 5-åringar i 
Nederländerna
seropositiva
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Public health problem

• USA prevaccination (CDC) 
– 4 miljoner fall VZV-inf per år

– 10 000 – 13 000 sjukhusvårdade (4.1-5 per 100 000) 

– 100-150 dödsfall per år (0.4-0.6 per million) 

• Estimated global disease burden (WHO) 
– 140 million cases

– 4.2 million severe complications (hospitalization)  

– 6 200 deaths

– Limited data from developing countries

2019-11-1516
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Svensk epidemiologi

•Seroepidemiologisk studie: 98% av 12-åringar 
seropositiva för VZV (1997) 
(Svahn et al. J Clin Vir. 2006)

• Incidens sjukhusvård på ALB
(Laestadius et al. Läkartidningen, 2017)

2019-11-1517
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Incidens 
Per 100 000 personår

Ålder (år) Inläggningar Specialist-
besök

Primärvårds-
besök

0 36,1 262 376
1 41,0 221 1204
2 32,8 182 1325
3 27,3 142 1146
4 21,3 106 938
5 19,8 87,0 707
6 10,6 53,6 493
7 10,3 38,0 304
8 5,1 22,1 1999
9 4,4 23,1 137
10-14 2,6 11,9 70,8
15-24 1,5 8,8 34,7
25-44 1,5 8,5 28,6
45-64 0,8 1,5 8,1
65+ 1,2 1,7 4,4
Totalt 3,56 20,1 109
Totalt barn  (≤14 år) 15,3 87,6 518

(Widgren et al. BMC. 2016) 
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Sjukdomsbörda (Sverige) 

• 3-400 barn per år och ca hälften så många vuxna har behövt 

sjukhusvård. Peak ålder för inläggning ca 1 år. 

• Ca 5 ggr så många har behövt sjukvårdskontakt, vanligast vid 1-2 års 

ålder 

• Ca 3 personer per år avlider med varicellainfektion som bidragande eller 

bakomliggande faktor. 

• Ca 25% av alla barn har enl Försäkringskassan föräldrar som VAB-ar 

pga det, i genomsnitt 3,5 dagar. 

Varicella



Sjukdomsbörda (Sverige) 

• 270 per 100,000 personer fick antiviral behandling för herpes zoster, och 

förskrivningsgraden ökade med högre ålder, dvs tot 27 000 

behandlingar per år. 

• Antiviral behandling var 50% vanligare för kvinnor än män >50 år. 

• Sjukhusvård pga herpes zoster var 6.9/100,000 (ca 700 fall per år, ca 

3 ggr högre för patienter över 80 år jfr med 70-79-årsgruppen).

• Även för de sjukhusvårdade sågs en genderskillnad: 8.1/100,000 för 

kvinnor och 5.6/100,000 för män.

• Risk att drabbas någon gång i livet 25%. 

• Komplikationer: 1/3 kvinnor, 1/4 män (PHN, ögon vanligast); även 

andra neurologiska, meningoencefaliter, stroke/TIA…    

2019-11-1520

Bältros



Andra VZV-reaktiveringar

• Nervsystemet (30-50% utan utslag)
– Meningit/ meningoencefalit/ encefalit

– Myelit

– Vaskulopati/stroke

– Kranialnervspareser inklusive Ramsay-Hunt

(Sreenivasan et al. PLOS One 2013)

• I Sverige sågs denna korrelation endast bland personer under 40 
år, IRR 10.3 (3.87–27.6).

(Sundström et al. BMC Inf D. 2015)

• Granulomatös arterit/temporalis arterit? (Gilden et al. Flertal studier)
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Graviditet & nyfödda

• 0.5-2% av barn födda av mödrar som fått varicellainf under 
graviditeten haft congenitalt varicella syndrom (eller aspekter av 
det, dvs varicella-embryopati) 

• Högre risk tidigt i graviditeten (ca 2%) 

• Hög risk för allvarlig VZV-inf hos barnet om mamman insjuknat 5 
dagar före – 2 dagar efter partus. Kan få hemorrhagic skin lesions 
and/or primary varicella pneumonia
– No antibodies

– CMI immature

– Ge Ig och ev antiviral beh

2019-11-1522



Sjukdomsbördan av bältros

23

(Studahl et al. BMC Inf D. 2013.)

Liknande siffror baserat på Primärvårdsdata
(Sundström et al. BMC Inf D. 2015.)
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Komplikationer till herpes zoster

•Post-herpetisk neuralgi (PHN, smärta >90 dagar), 22% 
(8-26%)  

•HZ Oftalmicus (HZO), 15% 

•Neurologiska (encefalit, myelit, opticusneurit, stroke, 
yrsel, nedsatt hörsel osv) 

•Case fatality, 7-25 per 100 000 fall 

2019-11-1526

(WHO)  
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Immune response

• All develop antibody responses, but not suffient for protection
– Ig-deficiency (agammaglobulinemi) >>> can resolve infection anyway and 

become immune 

– But, passive immunization with hyperimmune Ig works

• Cell-mediated immunity necessary and important
– T-cell deficiency >>> don’t resolve infection

– Structural and regulatory proteins recognized by T-cells

– Both CD4 and CD8 cells maintain protective immunity

– Memory lasts for decades (CD45RO+CCR7-)

– T helper type 1 

– gE and ORF4 proteins important ags 

• Seems that children have best response to the vaccines
– Adolescents & adults have lower seroconversion rates and higher waning

(but still significant response to the vaccines) >>> skäl till att starta 

tidigare?

2019-11-1527



Vacciner

• USA 
– Varivax, ProQuad, Zostavax* (Merck) 

• Belgium
– Varilrix, Priorix-tetra (GSK) 

• China
– Four manufacturers

Oka strain, live attenuated, produced in 

Recombinant protein (gE) 

• South Korea 
– SoduVax (Green Cross) 

The Oka and MAV/06 strains
closely resemble each other

*) Against HZ

• Belgium (?)   
– Shingrix* (GSK) 

MAV/06 strain, live attenuated
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Vaccine strains

• Oka strain from Japanes 3 yr old patient (blåsa) 

• SuduVax från Sydkorea (också från patient) 

• Vaccinstam skiljer sig på några mutationsställen från wt. Kan 
användas för att skilja vaccinstam från wt åt t ex i samband med 
utbrott eller misstänkta biverkningar 

• Gene 62 har 15 sites of nucleotide variation >>> förändrar 
restriction sites >>> kan diffa mha RFLP (förutom sekvensering) 

• Plotkin: now considered medically relevant to distinguish vaccine
and wt strains in vaccinated patients with
– severe rash

– neurologic events

– Other suspected serious adverse events 

– HZ (i.e. if caused by vaccine strain or wt)   

2019-11-1529
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Introduction of varicella containing
vaccines in national programmes
(June 2019) 



EU-länder

• 10 länder har vattkoppsvaccination 2-dos i nationellt program.

• Tyskland vattkoppsvaccinerar sedan 2004 (2 doser före 2 åå). 

• Storbritannien har utrett och beslutat emot vattkoppsvaccin, men 
infört bältrosvaccination till 70+

• Frankrike har utrett och beslutat emot

• Finland har utrett och 2017 infört vattkoppsvaccination, men inte 
bältrosvaccination

• Danmark och Norge ej påbörjat utredningar

• Island ligger för beslut (vattkoppsvaccination)  

• Obligatorisk barnvaccination i Italien sedan 2017 (12-15m + 5-6å)

• Delar av Spanien vaccinerar barn, andra delar vaccinerar 
tonåringar utan anamnes

• Belgien vaccinerar tonåringar utan antikroppar



Vattkoppsvaccinerna

32

• Varilrix® (GSK) (≥1350 PFU)

• Varivax® (MSD)Vattkoppor

• Priorix Tetra® (GSK) (≥ 1995 PFU)

• ProQuad® (MSD) MPRV

Godkända från 9-12 månaders ålder

Ges i en eller två doser 
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Vattkoppsvacciner – effekt och 
effektivitet 

• Bedömts som likvärdiga vad gäller immunogenicitet och 
skyddseffekt 

• En dos – 80-85% mot sjukdom, ~100% mot svår sjukdom 

• Två doser - ≥95% all sjukdom, cirkulation av wt-virus upphör i 
praktiken 

• Signifikant skyddseffekt kvarstår >10 (14) år   

• Risk för förskjutning av insjuknande uppåt i åldrarna har ej 
påvisats (USA en-dos 1995, två-dos 2005; Canada 1999/2006, 
Tyskland 2004/2009) 

• Exogen boost…  
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Varicella incidence in the US, in states that have reported
regularly since before the introduction of varicella vaccines.  

[Harpaz, Exp Rev Vacc 2019]
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Public health problem

• USA prevaccination 
– 4 miljoner fall VZV-inf per år

– 10 000 – 13 000 sjukhusvårdade (4.1-5 per 100 000) 

– 100-150 dödsfall per år (0.4-0.6 per million) 

• USA post-vaccination 
– <0,5 milj fall 

– 2 000 sjukhusvårdade 

– 10-20 dödsfall 

2019-11-1537
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Herpes zoster incidence in children in the US 
(Marketscan databases)

[Harpaz, Exp Rev Vacc 2019]
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Uppföljningsstudier på 
vaccineffekt av 
varicellavacciner (”real 
life data”) 

✓ Överst, okomplicerad inf
✓ Nederst, allvarlig inf 

[Marin, Pediatrics 2016]



Uppskjuten insjuknandeålder

41

(Chaves et al. NEJM. 2007)
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Exogen och endogen boost

•Först (hypotetiskt) beskriven av Hope-Simpson på 
1960-talet 

•Balans mellan immunsvar och virusreplikation
upprätthålls under lång tid 

•Exponering för VZV boostrar på immuniteten 

•Subklinisk reaktivering av virusreplikation boostrar på 
immuniteten 

• (Klinisk reaktivering (bältros) boostrar på immuniteten)  

2019-11-1542
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[Lang, Aspinall 2019]



Ökningen av bältros

45

(van Hoek. Vaccine. 2011.)

(Brisson et al. Epidemiol.Infect. 2000.)
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Herpes zoster incidence in the USA (Marketscan databases), by age group. (a) 
Population Tables (aggregate data), 1993–2015. (b) Enrollment Tables (individual-
level data), 1998–2016. 



Bältrosvaccinerna

• Zostavax® (Sanofi)   ≥ 19400
PFU

• Indikation från 50 år +

Levande
vaccin

• Shingrix® (GSK)

• Förväntad indikation från 50 år +

• Just godkänt av EMA

Adjuvanterat
subunit 
vaccin

En dos

Två doser

Endast tillgängligt i tre länder (USA, 
Canada, Tyskland), nov 2019 
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Vacciner mot herpes zoster (VE)  

2019-11-1548

Zostavax (levande attenuerat)  

• 40-70%, högre i lägre åldrar 
• Skyddseffekt >halveras (waning) på 10 år (4-8 år…?)  
• Högre skyddseffekt för PHN och övr komplikationer (än HZ 

generellt) 
• Svårare ge till immunsupprimerade
• En dos  

Shingrix (rekombinant subenhet)

• VZV glykoprotein E + AS01B adjuvans
• Högre skyddseffekt (>90%), lika över alla åldrar 
• Kortare uppföljningstid >>> viss osäkerhet om 

långtidseffekter  
• Otillräcklig power ang HZ-komplikationer 
• Starkare/högre immunsvar (som korrelerar till skydd) 
• Kan ges till immunsupprimerade
• Två doser  
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Levande, attenuerat bältrosvaccin

Vaccine efficacy

År efter
vaccination

-3 år 3-7 år 7-11 år

VE mot HZ BOI 61.1% 50.1% 37.3%

Kommentar Lägre VE med 
ökande ålder

Ingen 
placebogrupp. 
Denna
modellerades. 

Studie Shingles Prevention Study
Oxman et al. NEJM. 2005.

Short term prevention 
study
Schmader et al. CID. 
2012

Long term prevention
study
Morrison et al. CID. 2015.

49
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Reglering av nationella 
vaccinationsprogram

Reglering genom smittskyddslag och tillhörande förordning

• Kriterier för att en vaccination ska ingå i ett nationellt program:
– Ska förhindra smitta

– Vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

– Vara hållbar från etiska utgångspunkter

• Innebörd
– Ska erbjudas målgruppen kostnadsfritt

– Vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret
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Utredning avseende NP med vaccin 
mot Vattkoppor och Bältros
• Kriterier för att en vaccination ska ingå i ett nationellt program:
– Ska förhindra smitta

– Vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

– Vara hållbar från etiska utgångspunkter

• Kunskapsunderlag
– Arbetsgrupper – skriver texter

– Fohm granskar och samordnar texter

• Hälsoekonomiskt underlag
– Fohm sammanställer

• Statens medicinsk etiska råd (SMER) – etikunderlag

• Beslutsunderlag
– Fohm sammanställer

– Arbetsgruppen granskar och formulerar rekommendation

– GD beslutar

• Kommunikationsplan (folkhälsomyndigheten)
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Syfte och mål

Syfte

• Att utreda om vattkoppsvaccination för barn/ungdomar och/eller 
bältrosvaccination av äldre bör inkluderas i de nationella 
vaccinationsprogrammen. 

Långsiktigt effektmål

• Minska antalet personer som insjuknar i sjukdomar som orsakas av 
VZV.

• Minskad sjukdomsbörda av sjukdomar orsakade av VZV. 

• Etiskt vaccinationsprogram med hög acceptans i samhället. 

2019-11-1552
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• WHO Position paper on varicella vaccination

“Countries where varicella is an important public health burden could 
consider introducing varicella vaccination in the routine childhood 
immunization programme.”

“.. to ensure reaching and sustaining vaccine coverage ≥80%.”

• ECDC Guidance on varicella vaccination

“There is growing evidence that varicella vaccines are highly 
immunogenic, efficacious and safe in preventing varicella disease.”

“When considering the introduction of a vaccination programme, 
countries should assess their individual epidemiological and 
socioeconomic situation as well as the capacity to achieve high 
vaccination coverage.”

53



1. Sjukdomsbörda

2. Förväntad effekt av vaccinerna 

3. Antal doser

4. Målgrupper

5. Säkerhet 

6. Påverkan på hälso- och sjukvården 

7. Möjlighet att kombinera med andra vacciner 

8. Acceptans för vaccinerna  

9. Alternativa åtgärder för att förebygga eller behandla 

10. Hälsoekonomi 

11. Monitorering 

12. Informationsinsatser

13. Etiska aspekter

Utredning av ev
införande av vacciner i 

nationella program – enl
Smittskyddsförordningen 
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Feberkramper dos 1
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6. Påverkan på hälso- och sjukvården

• Insatsen per barn relativt begränsad, men sammantaget adderas det till mycket 

tid, dvs man poängterar att extra resurser behövs om vaccinerna införs, 

oavsett nivå 

• Vinsten med vaccinationerna märks inte i någon större utsträckning på 

denna nivå

• Resurser och möjligheter varierar, speciellt i skolhälsovården 

• Ev problem med feberkramper associerade med MPRV-vaccinerna måste 

hanteras med speciella informationsinsatser 

• Mest rationellt att koordinera det med redan existerande besök och 

vaccinationer 

• Men, kan finnas fördelar med ytterligare besök – kräver förhållandevis mer 

resurser dock 

• Invändningar ang koordinering med HPV (pojkar) kanske inaktuella nu 
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8. Attityder

• Föräldrars och vårdgivares inställning till (vattkopps-) vaccinationer 
mycket betydelsefulla (internationellt speciellt barnläkare/GP; Sverige 
sköterskor i BHV)  

• Svensk studie (Hälsorapport) visade majoritet av föräldrar positiva 
(eller neutrala) – oavsett ålder på barn  

• 9% hade redan vaccinerat 
• Sköterskor BHV Skåne (N=118): 49% positiva, 33% negativa, 18% 

osäkra >>> utbildning!  
• Ledare/chefer (managers) i BHV: majoritet positiva 

• Svensk studie bland äldre (Hälsorapport): majoritet känner till 
sjukdomen och är positiva till vaccination  

(Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinerna och dess påverkan på 
attityder till vaccinationer generellt)

Varicella

Herpes zoster
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10. Hälsoekonomi 

• 100 års sikt… 

• Lättare räkna hem vattkoppsvaccinationer, men vinsten görs fr a 
på individ- och samhällsnivå 

• Bältrosvacciner faller ut mindre fördelaktigt pga kort tid för 
vunna kvalitetsår (QALY) 
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11. Uppföljning av vaccinationernas 
effekter

Huvudmålsättning: följa upp och utvärdera m a p
– Implementering 
– Påverkan på sjukdomsbörda 
– Förväntad risk/nytta-profil 

Genom att följa:  
– Täckningsgrad (coverage) – WHO > 80%, Sverige >95% 
– Sjukdomsförekomst (disease surveillance)

– Sjukhusvårdade, patientregister, VAB, utbrottsövervakning, 

meningoencefaliter… 

– Mikrobiologisk övervakning (surveillance)
– vaccinstam vs vildtyp 

– Seroepidemiologisk övervakning (immunitet) 
– Säkerhet (biverkningsrapportering) 
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Kunskapsluckor

• Varaktighet av skydd efter vattkoppsvaccination (över 14 år)
– Behov av booster?

• Ökad ålder för insjuknande (vid låg täckning)
– Allvarligare sjukdom?  

• Ökad bältrosincidens pga minskad exogen boosting

• Levande vaccin mot kronisk infektion
• Ingen eradikering

• Etiskt dilemma

• Vad händer på lång sikt (>30-40 år)?
– Bältros mot vaccinstam?  

– Graviditet?  

– Mutationer? 

60

Varicella
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Kunskapsluckor

• Varaktighet av skydd efter zostervaccination
– Attenuerat, kortvarigt skydd (boost?) 

– Rekombinant, sannolikt längre, men ej studerat ännu 

• Ökad bältrosincidens pga minskad exogen boosting
– Kombinera barnvaccinationer med (en period av) zostervaccin för äldre? 

• Levande vaccin mot kronisk infektion
• Ingen eradikering

• Vad händer vid vaccination? 

• Etiskt dilemma 

• Lågt utfall vid hälsoekonomiska beräkningar pga ingen (låg) 
produktiv ålder och relativt kort levnadstid kvar

61

Herpes zoster
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Tack för 

uppmärksamheten! 
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Typ av 
regelverk

Målgrupp Beslutsfattare Bindande eller inte

Nationellt 
allmänt program

Hela 
befolkningen i 
definierade 
åldersgrupper

Regeringen
Kompletteras med 
föreskrifter från FOHM 
avseende målgrupp, 
doser, m.m.

Bindande för 
kommuner 
landsting/regioner att 
följa.

Nationellt 
särskilt program

Definierade 
riskgrupper

Regeringen
Kompletteras med 
föreskrifter från FOHM 
avseende målgrupp, 
doser, m.m.

Bindande för 
kommuner 
landsting/regioner att 
följa.

FOHM:s
rekommen-
dationer

Hela 
befolkningen 
eller riskgrupper

Fohm Inte bindande. 
Landsting/regioner 
beslutar om de ska följa 
rekommendationer eller 
inte.
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Kostnader och hälsoeffekter

• Kostnader 
– Direkta kostnader

- Läkemedelskostnad 

- Resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

– Indirekta kostnader

- Produktionsförlust vid sjukdom

• Hälsoeffekter 
– Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)

- Ett mått som kombinerar två dimensioner av hälsa: livskvalitet och livslängd

- Ett levnadsår multipliceras med livskvaliteten under det levnadsåret

- En person som lever fem år med full hälsa har motsvarande 5 QALY:s, medan en 

person som lever fem år med 60 % livskvalitet har 3 QALY:s (0,6*5=3)

2019-11-1564
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Hälsoekonomiska utvärderingar

• Syfte
– Undersöka om kostnaderna för införandet av vaccin är rimliga i relation till de 

förväntade hälsoeffekterna av vaccination

• Hur gör vi det?
– Bygga en epidemiologisk modell som simulerar sjukdomsbördan i 

befolkningen i en situation utan vaccin, jämfört med en situation med vaccin 

(Delmål 2c)

– Beräknar kostnader och hälsoeffekter i de olika situationerna och aggregerar 

över tid för att skapa en ”inkrementell kostnadseffektivitetskvot” (ICER)

2019-11-1565

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑1 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑0
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡1 − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡0


