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Herpes zoster
(Helvetesild)
Rammer ca. 10-20% av 
befolkningen i løpet av livet

Forekommer oftest hos personer 
over 50 år og immunsupprimerte

Utslett med blærer i avgrensede 
områder og smerter

Utvikling av arr

Kan utvikle postherpetisk nevralgi 
(langvarige smerter)



Herpes zoster-vaksine
Inaktivert rekombinant vaksine

(godkjent i 2018)

Levende svekket vaksine

(godkjent i 2006)

Kan gis til voksne over 50 år og personer over 18 år 
med immunsvekkelse

Kan gis til voksne over 50 år

Kan gis til immunsupprimerte Kan ikke gis til immunsupprimerte

Svært god beskyttelse
>90%  for personer over 50 år

>72 % hos stamcelletransplanterte

Vaksineeffekt i 5-10 år eller mer

God beskyttelse i 3 år (60%)

Klart avtagende effekt etter 5 år



Inaktivert 
rekombinant
herpes zoster-
vaksine 

Består av:
• Glucoprotein E antigen fra varicella zoster-viruset 

-produseres ved rekombinant DNA teknologi i  
ovarieceller fra hamster 

• Tilsatt adjuvans med liposom, MPL og saponin

• En dose (0,5 ml) inneholder 50 mikrogram   
varicella zoster virus glycoprotein E antigen



Indikasjoner
(SPC) Beskyttelse mot herpes zoster og postherpetisk

nevralgi for:
• Personer over 50 år
• Personer over 18 år med økt risiko for herpes 

zoster



Folkehelseinstituttet
vurderer

Målgruppe:
Personer over 50 år 
Personer over 18 år med nedsatt 
immunforsvar

Vaksinen er særlig aktuell for de 
med høy risiko for alvorlig sykdom
Personer som:
Har gjennomgått, eller skal gjennomgå, stamcelletransplantasjon
Har gjennomgått, eller skal gjennomgå, organtransplantasjon
Har hematologisk kreft
Har malign solid svulst
Er HIV-positive



Vaksine-
effekt mot 
herpes zoster

97 % beskyttelse mot HZ 
hos personer ≥50 år

91 % beskyttelse hos 
personer ≥ hhv. 70 og 80 

år

72 % beskyttelse hos 
stamcelletransplanterte

personer mellom
18 og 49 år

87 % beskyttelse hos 
personer med 

hematologisk kreft
(≥18 år)

Shingrix preparatomtale (SPC) [lest 
24.10.2022]. Tilgjengelig
fra: https://www.ema.europa.eu/e
n/documents/product-
information/shingrix-epar-product-
information_no.pdf

Shingrix preparatomtale (SPC) [lest 24.10.2022]. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-
information_no.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information_no.pdf


Varighet av 
beskyttelse

I studiene som ligger til grunn for godkjenning ble det 
vist beskyttelse i 4 år
Shingrix preparatomtale (SPC) [lest 24.10.2022]. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-
product-information_no.pdf

Langtidsoppfølging av beskyttelsesstudien viser 81 % 
beskyttelse i perioden ca. 5-10 år fra vaksinen ble gitt
Strezova A et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and 
Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infect Dis. 2022 Oct 23;9(10)
Hastie A et al. Immunogenicity of the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Persistence and Anamnestic Response to Additional Doses 
Administered 10 Years After Primary Vaccination. The Journal of Infectious Diseases. 2021;224:2025–34
Boutry C et al. The Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine Confers Long-Term Protection Against Herpes Zoster: Interim Results of an Extension Study 
of the Pivotal Phase 3 Clinical Trials ZOE-50 and ZOE-70. Clinical Infectious Diseases 2021  

Det finnes foreløpig ingen data om behov for 
revaksinasjon

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/shingrix-epar-product-information_no.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36299530/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502272/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34283213/


Anbefalt 
vaksinasjons-
regime 

Basisvaksinasjon består av to doser

Anbefalt intervall mellom dosene er 2 måneder, og kan ved 
behov forlenges til 6 måneder 

For personer som er eller snarlig kommer til å bli
immunsuprimerte på grunn av sykdom eller behandling, kan
doseintervallet reduseres til mellom 1 og 2 måneder, men skal
ikke under noen omstendigheter være mindre enn 4 uker



Kontraindikasjoner 
og bivirkninger

• Få kontraindikasjoner
• Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
• Akutt infeksjon med feber over 38 °C

• Bivirkninger
• Rødhet, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet
• Systemiske bivirkninger i form av hodepine, muskelsmerter, 

tretthet, feber, kvalme/oppkast, diare og magesmerter
• Kortvarig, noen få dager



Kostnad
• Herpes zoster-vaksine omfattes ikke av noen 

refusjonsordning

oDen inaktive vaksinen koster i underkant av 

2000 NKR per dose

• Pågående metodevurdering



Oppsummering • Kan gis til voksne over 50 år og immunsupprimerte over 18 år

• Inneholder -Glucoprotein E antigen fra VZV og adjuvans

• Basisvaksinasjon: 2 doser med 2 måneders intervall

• Gir svært god beskyttelse mot herpes zoster

• Vaksine beskyttelse i 5 -10 år eller lenger

• Kostbar- ingen refusjon

• Metodevurdering pågår- håpe på refusjonsordning ila 2023?

Inaktivert rekombinant herpes zoster-vaksine
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