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Vi är nog många som är tacksamma över 
att våra barn, egna eller patienter, slipper 
drabbas av till exempel mässling tack vare 
en väl fungerande BVC-verksamhet och en 
överlag positiv inställning till vaccination 
bland medborgarna. Men hur kommer det 
sig att vaccin mot vattkoppor ännu inte är 
med i det nationella vaccinationsprogram-
met? Barnbladet har gjort ett litet nedslag i 
vattkoppors historia samt pratat med Väs-
tra Götalandsregionen ställföreträdande 
smittskyddsläkare Leif Dotevall i ämnet.

Vattkoppors historia
I Rosén von Rosensteins bok om barnsjuk-
domar som utkom 1764 beskrivs en mindre 
allvarlig form av koppor som vi känner till 
som vattkoppor och i slutet av 1800-talet 
fanns förståelsen av att det finns ett samband 
mellan vattkoppor och bältros. På 1930-talet 
presenterades en studie där komplikationer 
relaterade till vattkoppor beskrevs vid Bel-
levue Hospital i New York och på 1990-
talet konstaterades att vattkoppor var den 
kvarvarande barnsjukdom där man genom 
allmän vaccination skulle kunna förebygga 
flest komplikationer. Vattkoppsviruset isole-
rades för första gången 1953 och på 1970-
talet lyckades man framställa det första  
vaccinet. 

Harmlöst virus eller 
nödvändigt med vaccin?
Vattkoppor är en del av Herpesgruppens 
virus som finns kvar i kroppen när man väl 
har drabbats av dem. Vattkoppor är för de 
flesta barn harmlöst, även om det såklart 
är obehagligt med klådan som innebär ett 
större eller mindre lidande. Men sjukdo-

men kan vara väldigt besvärlig. Ett av fyra-
tusen barn får en lillhjärnepåverkan med 
yrsel som följd. Bältros som komplikation 
av vattkoppor kan ge mycket svåra besvär 
med hjärnhinneinflammation och smärta. 
På danska heter bältros ”helvedesild”, och de 
som haft bältros tycker nog det är ett pas-
sande namn. Sen kan även sekundära strep-
tokockinfektioner uppstå, något som Leif 
Dotevall har erfarenhet utav:

”Det har jag sett flera 
gånger, att patienter 
får en svår bakteriell 
sekundärinfektion och 
för immunsupprime-
rade patienter som får 
vattkoppor kan det vara 
livsfarligt. ”

Leif återger minnet av ett barn som smitta-
des av vattkoppor precis i introduktion av 
en leukemibehandling. Under hela första 
cykeln gavs tung behandling med Aciklovir 
men flera veckor senare insjuknade barnet 
ändå i vattkoppor:

”Det innebar att inkubationstiden var dub-
belt så lång som annars, viruset fanns kvar 
i kroppen trots den tunga behandlingen,”  
förklarar Leif. 

Vuxna får ofta en besvärligare sjukdomsbild 
än barn och kan få pneumonibild med vita 
prickar i lungorna och andningsproblem. 
Vattkoppor är även kritiskt i samband med 
förlossning, om kvinnan insjuknar fem 
dagar före eller upp till två dagar efter för-
lossningen har barnet inte hunnit få anti-
kroppar av mamman och kan därför drab-
bas av mycket svår generaliserad sjukdom. 

”Vattkoppor är därför en fruktad sjukdom 
då det i enstaka fall ger upphov till svår  
sjukdom, men också för att det är smittsamt 
och om det kommer in på sjukhus kan sjuk-
domen drabba de med immunbrist och de 
mest sårbara patienterna. Så vattkoppor 
är på alla sätt och vis en sjukdom som vi 
vill bekämpa även om den i många fall är  
lindrig,” menar Leif.

Pandemin förhalar
När jag ringer upp smittskyddsläkare Leif 
Dotevall har han en ledig dag med barnbar-
nen i snön i en annars intensiv period för 
just en smittskyddsläkare. Efter julhelgerna 
har coronaviruset en stor ökad spridning i 
landet igen. Leif förklarar hur pandemin och 
införandet av vattkoppsvaccinet påverkar 
varandra:

”Det pågår nu en utredning om vaccin mot 
vattkoppor ska ingå det svenska barnvacci-
nationsprogrammet. Men Folkhälsomyndig-
heten har pausat utredningen tillfälligt under 
pandemin och kommer att ta upp den igen 
under 2022,” förklarar Leif. 

Men det finns ytterligare faktorer som påver-
kar införandet av vaccinet. Dels har Sverige 
velat införa andra vaccin före vattkoppor; 
såsom Rotavirus. Men motsägelsefullt nog 
finns det också för våra äldre en skyddande 
faktor i att barnen drabbas av Vattkoppor.

”När vattkoppsvaccinet införs så gäller det att 
även införa ett vaccin mot bältros” förklarar 
Leif och beskriver hur vattkoppor i samhäl-
let skyddar de äldre mot bältros: 

När det finns vattkoppssmitta runtom så får 
alla en dusch av vattkoppsvirus vilket håller 
bältrosen borta, det är därför det är viktigt 
att införa vaccin mot vattkoppor och bältros 
samtidigt. Sedan några år finns ett nyare 
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vaccin mot bältros, ett så kallat ”subenhets-
vaccin” som inte innehåller levande virus. 
Det innebär att inget levande vaccin behö-
ver injiceras, men detta vaccin är betydligt 
dyrare i nuläget.

Globala skillnader
I subtropiska länder har många medborg-
are genomgått sjukdomar som mässling, 
men vattkoppor är något ovanligare. När 
människor flyttar mellan olika länder blir det 
viktigt att ha kunskap om vilka sjukdomar 
som vi människor utvecklat antikroppar mot 
runtom i världen samt hur vaccinationer ser 
ut internationellt. I Sverige är vaccinering fri-
villigt och bygger på tillit, föräldrarna behö-
ver ha förtroende för de vaccin deras barn 
skall få. Detta har fungerat väl och i Sverige 
har vi en relativt stark vaccinationstradition.

”Även om svininfluensavaccinationen bidra-
git till diskussioner kring riskerna av vac-
cinationer i hög utsträckning jämfört med 
riskerna för själva sjukdomen,” menar Leif. 
Vattkoppsvaccinet är dock väl beprövat och 
har funnits med ett tag nu.

Globalt ser det annorlunda ut, i många län-
der är det tvång på olika vaccin. Leif tip-
sar Barnbladets läsare om nedan hemsida, 

scanna QR-kod, där du kan läsa om vilka 
vaccin som är obligatoriska i olika länder i 
Europa.

Där kan du även läsa om vilka länder i Europa 
som har vaccin i nuläget mot vattkoppor och 
andra vaccin. Exempelvis pneumokock- 
vaccin ges väldigt olika i olika länder.

”Men den absolut bästa 
boken om detta är Plot-
kins stora lärobok –  
Vaccines, en lärorik bok 
med särskilda kapitel om 
varje vaccin,” avslutar 
Leif innan han återgår 
till barnbarnen i snön.
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