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Vägledning för hantering av Zostavax i Region Skåne
Zostavax är ett levande försvagat vaccin mot Bältros (Herpes Zoster) som är godkänt för
vaccination av personer 50 år och äldre och har varit tillgängligt i Sverige sedan 2013. Vaccinet
används i avsikt att minska risken för bältros och dess komplikation postherpetisk neuralgi.
Socialstyrelsen publicerade i november 2014 en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal om
vaccination mot bältros, följ länk:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2012-11-29
Socialstyrelsens vägledning innehåller ingen rekommendation avseende vid vilken ålder det är
bäst att vaccinera en person.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har uteslutit Zostavax ur högkostnadsskyddet
vilket gäller sedan 2014-11-01. Gruppen för nya läkemedelsterapier (NLT) på Sveriges
kommuner och landsting har i december 2014 rekommenderat landstingen att avstå från att
bekosta användningen av Zostavax och Region Skåne har beslutat att följa NLT:s
rekommendation. Bakgrunden till dessa rekommendationer/beslut är att kostnaden för vaccinet
inte bedöms stå i rimlig proportion till nyttan av vaccinering.
Region Skåne rekommenderar inte aktivt någon grupp att vaccineras men har ingen
invändning
emot
att
Zostavax
ges
på
exempelvis
vårdcentraler
och
vaccinationsmottagningar till personer som väljer att själva bekosta vaccineringen.
Zostavax kommer därmed att hanteras på samma sätt som exempelvis resevacciner och
vaccinering mot TBE.
Upphandling har gjorts för att möjliggöra ett fast pris och säker kylkedja när enskilda patienter
önskar vaccination på egen bekostnad. Avtalet gäller t o m 2017-08-31.
Tanken är att patienter, som själva så önskar, ska ha möjlighet att få bältrosvaccination till ett
självkostnadspris av 1090 kr (avtalspris 890 kr + administrationskostnad 200 kr).
Risken att drabbas av bältros ökar successivt med stigande ålder eftersom det cellullära
immunförsvaret försämras när man blir äldre. Incidensen är låg före 50 års ålder. Risken att
drabbas av komplikationen postherpetisk neuralgi ökar också successivt med en särskilt tydlig
ökning efter 65 års ålder. Skyddseffekten av Zostavax avseende insjuknande i bältros minskar
successivt med stigande ålder vid vaccination.
Skyddet sjunker successivt åren efter vaccinering, och bedöms kvarstå i cirka 5-7 år men detta
är inte tillräckligt studerat för att dra någon säker slutsats
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För information om epidemiologi, klinisk bild m.m. avseende bältros, se Socialstyrelsens
vägledning.
Rekommendation
Gruppen för nya läkemedelsterapier (NLT) på Sveriges kommuner och landsting har i december
2014 rekommenderat landstingen att avstå från att bekosta användningen av Zostavax och
Region Skåne har beslutat att följa NLT:s rekommendation.
Region Skåne rekommenderar inte aktivt någon grupp att vaccineras men har ingen
invändning emot att Zostavax ges på exempelvis vårdcentraler och vaccinationsmottagningar till
personer som väljer att själva bekosta vaccineringen
Terapigruppen gör bedömningen att de personer som väljer att vaccinera sig med Zostavax i
regel bör vänta till efter 65 års ålder eftersom det är efter denna ålder som risken för
postherpetisk neuralgi ökar kraftigt.
Personer som insjuknat i bältros har på naturlig väg fått en ökad immunitet och bör inte
vaccineras förrän tidigast 5 år efter bältrosepisoden.
Inför planerad immunsuppression (exempelvis organtransplantation, cancerbehandling) ska, i de
fall man väljer att ge Zostavax, vaccinering utföras minst en månad innan behandlingen påbörjas.
Inga rekommendationer för påfyllnadsdos finns i nuläget.
Biverkningar
Biverkningar av vaccinet är vanligen milda och övergående reaktioner vid injektionsstället,
allvarliga reaktioner är sällsynta.
Kontraindikationer
Zostavax är ett levande försvagat vaccin som är kontraindicerat för de flesta patienter med
immunbristtillstånd och vid immunsuppressiv behandling. Vaccinet är därmed kontraindicerat för
många av de patienter som har högst risk för bältros och dess komplikationer.
Ett flertal tillstånd med mild/måttlig immunsuppression och lågdosbehandlingar med vissa
läkemedel
med immunsuppressiv
effekt
är
förenliga med Zostavax-vaccination.
Ställningstagande skall i det enskilda fallet göras av läkare med specialistkunskap inom området.
Beställning
Från 1 september beställer du Zostavax direkt via avtalsleverantören Sanofi Pasteurs
kundtjänst:
Telefon: 031-88 70 80
Fax: 031-88 70 81
E-post: vaccinservice@spmsd.com
Du behöver ett kundnummer innan beställning
Du ansöker om kundnummer via telefon 031-88 70 80 eller http://vaccinservice.se/blikund
Terapigrupp vaccinationer
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