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Hva er helvetesild? Helvetesild er et sykdomsbilde som skyldes et bestemt virus som også kan være 
årsak til vannkopper, varicella- zoster virus. Den latinske betegnelsen på helvetesild er «zoster» eller» 
herpes zoster» 
 
Hva er det som avgjør om man får vannkopper eller helvetesild?  Ved første gangs infeksjon med 
viruset ytrer sykdommen seg som vannkopper. 90 % som får vannkopper er under 10 år.  Ifm 
vannkopper mener man at virus kan lagres i nerveroten et eller flere steder i kroppen og ligge latent. I 
forbindelse med svekkelse av immunsystemet (alderdom, annen infeksjon, immundempende 
medikamenter eller annet), kan dette viruset igjen bli aktivt og forårsake sykdom. Helvetesild kommer 
først og fremst hos personer over 50 år og særlig eldre. Det forekommer imidlertid også hos barn og 
unge som har hatt vannkopper. Av alle som har hatt vannkopper regner man med at ca 20 % får 
helvetesild i løpet av livet. 
 
Kan helvetesild skyldes smitte fra andre med helvetesild eller vannkopper? Det finnes ikke 
holdepunkter for dette, alt tyder på at det er virus som er” lagret” i kroppen som aktiveres.  
 
Kan helvetesild gi årsak til vannkopper hos andre? Ja, det er sannsynlig, f.eks. smitte fra 
besteforeldre til barnebarn. 
 
Hvordan starter helvetesild? Det typiske er at det starter med varierende grad av nummenhet eller 
smerter i et område av huden (90 %). Dette kommer typisk 1-3 dager før utslettet, men kan vare så 
lenge som en uke eller mer på forhånd. Smertene kan være så intense at de kan bli oppfattet som f eks 
blindtarmbetennelse og hjerteinfarkt. Spesielt hos barn kan det i tillegg til hudsymptomer være 
hodepine, sykdomsfølelse og feber.  En sjelden gang kan sykdommen forløpe uten utslett.  
 
Hvordan arter utslettet seg? Etter startfasen med smerter i huden, kommer det typiske halvsidige 
utslettet avgrenset til et nerveområde (” beltrosen”) med rødlige flekker og hevelser som etter hvert går 
videre til blemmer(12-24t) og sår/skorpedannelser(7-14dgr).  Utslettet har ofte dyp røde felter i” 
bunnen” og kan gi dype sår med etterfølgende arrdannelser. Utslettet kommer oftest der hvor 
vannkoppeutbruddet (i barndommen) var kraftigst. Utslett og sårdannelser er mest uttalte hos eldre og 
svekkete personer. 
 
Hva er postherpetisk neuralgi? Det er smerter som kan vedvare lang tid etter at utslettet har 
forsvunnet. Og det er disse smertene som er årsak til navnet” helvetesild”. 
 
Får alle postherpetisk neuralgi? Nei, men ca 10-15% av dem som får sykdommen bli plaget med 
dette, og økende antall i tiltakende alder. Over 60 års alder får mer enn 50 % smerter etterpå. 
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Hvor lenge etter herpesutbruddet kan smertene vare? De kan vare i mnd og av og til år, men de 
fleste opplever en gradvis bedring i løpet av 6 mnd. Det kan også forekomme forstyrrelser i 
følsomheten(neuralgier) i det affiserte området med murring, kløe og følelsesløshet.    
 
Er det regioner på kroppen der et utbrudd av helvetesild (herpes zoster) er mer problematisk?  
Ja, det er særlig utbrudd i ansiktet fra nervene omkring øyet at utbruddene kan ha størst ettervirkning, 
både med påvirkning av øyet og etterfølgende smerter. Også øret og hørsel kan i meget sjeldne tilfeller 
påvirkes ved utbrudd i dette området. 
 
Hvordan stilles diagnosen helvetesild? Det typiske forløpet med sensasjoner i huden, halvsidig 
utslett og det spesielle utseendet med blemmedannelse på dyprøde områder gir diagnosen. I tillegg kan 
det ofte påvises virus ved dyrkning (PCR) fra utslettene.  
 
Kan helvetesild forebygges/ behandles? Ja, det finnes i dag tabletter (bl a Valtrex=acyclovir) som 
kan forkorte og redusere utbruddet. For at behandlingen skal være effektiv, må den igangsettes så snart 
som mulig og mens sykdommen fortsatt er i” vannblemmestadiet”, senest innen 3-4 dgr etter at 
utslettet starter. Derfor er det viktig å komme raskt til lege og få riktig diagnose og behandling.  På 
huden benyttes gjerne Flamazin salve.  
 
Kan tablettbehandling redusere risikoen for postherpetisk neuralgi? Enkelte studier kan tyde på 
noe redusert forekomst av smertene etterpå, andre viser ikke sikker forskjell.  Sannsynligvis er det 
viktigere med tabletter jo eldre og mer svekket pasienten er.  Alle personer med svekket immunsystem 
bør ha behandling.  
 
Er det tilleggseffekt av kortisonbehandling? Det er gjort flere undersøkelser på dette og det ansees i 
dag ikke å være grunnlag for kortisonbehandling ved herpes zoster. Noen ganger kan slik behandling 
føre til andre problemer.  
 
Hva kan gjøres med postherpetiske smerter?  Først og fremst benyttes vanlige smertestillende som 
fås i håndkjøp eller forskrives av leger. I enkelte tilfeller er smertene så langvarige og plagsomme at 
kontakt og oppfølging ved smerteklinikk er nødvendig.  
 
Er det vanlig med arrdannelse etter helvetesild? Unntaksvis ved dyp hudaffeksjon og ved 
kompliserende bakterieinfeksjon forekommer arrdannelse. 
 
Er helvetesild smittsomt? Viruset kan overføres til andre, men kan i så fall bare forårsake 
vannkopper hos dem som ikke har hatt dette tidligere. 
 
Finnes det vaksine mot vannkopper og helvetesild? Først og fremst er det snakk om en vaksine med 
svekket levende vannkoppevirus som har vært forsøkt. Denne kan gi god beskyttelse mot vannkopper, 
men det har vist seg at noen av de vaksinerte får helvetsild forårsaket av vaksinevirus.  Det er inntil 
videre ikke satt i gang større vaksinasjoner mot vannkopper i Norge eller andre land. Vaksinasjon kan 
være aktuelt for spesielle pasienter med svekket immunsystem f.eks. leukemi.  

 


