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Leder

God lesing!

Jan Petter Larsen  
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser,  
Stavanger Universitetssjukehus  
Redaktør

I dette nummeret av Nyhetsbulletinen omtales planene og status for et nytt nasjonalt Parkinson-
register. Myndighetene ønsker dette og vi tror det kan bidra til å fremme en bedre behandling 
av pasienter med Parkinsons sykdom i Norge – uansett bosted. Vi håper derfor at flest mulig vil 
støtte opp om og bidra til et slikt register.

Espen Dietrichs har laget en oversikt nye medikamenter som er i ferd med å bli aktuelle for 
pasientene. Det mest konkrete er Xadago (safinamide) som er medisinsk godkjent i alle EU land 
og firmaet har begynt å forberede markedsføring - også i Norge. Når dette blir tilgjengelig er 
foreløpig ukjent.

Dyp hjernestimulering (DBS) er i dag en veletablert behandling ved Parkinsons sykdom og myn-
dighetene har bestemt at i Norge, så skal dette foregå i Oslo og i Trondheim. Fagmiljøet ved St. 
Olavs Hospital presenterer sitt behandlingsopplegg og omtaler også kort forskningsprosjekter 
som de har etablert knyttet til virksomheten. St. Olav har drevet med DBS siden 2001. Vente-
tiden fra undersøkelse hos nevrolog til kirurgisk behandling er i gjennomsnitt 6 uker.

Å oppnå en bedre livskvalitet er det optimale mål for behandlingen av pasienter med Parkinsons 
sykdom. Imidlertid er livskvalitet et uklart begrep og i Parkinson forskningen har fokuset vært på 
Helserelatert Livskvalitet (HRQoL). HRQoL er et mål på hvor mye problemer pasientene har på 
ulike områder i livet relatert til sykdommen og måler ikke hvordan mennesker opplever positive 
verdier i livet. Tilfredshet med livet er et alternativt mål som en antar at kan gi et utfyllende 
bilde av hvordan det er å leve med Parkinsons sykdom. PhD-student Lise Løvereide omtaler 
begrepet og sitt doktorgradsarbeid som ønsker å belyse dette ved Parkinsons sykdom.

De øvrige innlegg i bulletinen beskriver ulike sjeldne eller hyppigere problemer som kan oppstå 
hos pasienter med Parkinsons sykdom. Espen Benjaminsen fra Bodø er nytt medlem i NKBs 
referansegruppe. Han omtaler i sitt innlegg synsreduksjon hos Parkinson pasienter. Dette er et 
fenomen som de fleste av oss neppe har vært nok bevisste på. Denne kunnskap kan være viktig 
for informasjon og støtte til den enkelte pasient.

Andre fenomener som nok har fått lite oppmerksomhet er forekomsten av «striatal hand og for». 
Tone Beiske gir en beskrivelse av disse i sitt innlegg og vektlegger at dette er noe «den gode 
kliniker» bør ha kjennskap til. Til slutt gir Ole-Bjørn Tysnes en oppdatering om motoriske fluktu-
asjoner ved Parkinsons sykdom.
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Status for nasjonalt kvalitetsregister for 
Parkinsons sykdom

Professor Jan Petter Larsen og forskningssykepleier Lise Løvereide, 
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, 

Stavanger universitetssykehus 

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyr-
relser (NKB) arbeider for å oppnå et bedre og likt 
helsetjenestetilbud over hele landet til pasienter 
med Parkinsons sykdom. Dette skjer gjennom å 
vedlikeholde og utvikle det nasjonale helsetilbudet 
til beste for pasientgruppene. For å vedlikeholde og 
overvåke målet om et likt og godt tjenestetilbud, så 
vektlegger myndighetene at det opprettes nasjonale 
kvalitetsregistre for ulike sykdommer. Det forventes 
også at NKB har et slikt nasjonalt kvalitetsregister 
for Parkinsons sykdom. Tidligere undersøkelser har 
indikert at tilbudet til pasienter med parkinsonistiske 
lidelser varierer betydelig i de ulike helseforetakene 
i Norge. Også Norges Parkinsonforbund har uttrykt 
bekymring i forhold til at kvaliteten på behandlingen 
som deres medlemmer får, varierer for mye rundt i 
landet. På denne bakgrunn har NKB startet arbeidet 
med å søke om opprettelse av et nasjonalt kvalitets-
register for Parkinsons sykdom.

Hovedformålet med registeret er å sikre kvalitet 
og enhetlig diagnostikk, behandling og oppfølging 
av pasienter med Parkinsons sykdom og atypiske 
parkinsonistiske lidelser i Norge. Det skal skje 
gjennom kunnskapsinnsamling, distribusjon av 
innsamlet kunnskap og forskning. Registeret er tenkt 
å ha en nasjonal styringsgruppe med nevrologer 
og parkinsonsykepleiere fra alle helseregioner 
og representasjon fra Norges Parkinsonforbund. 
NKB og Helse Stavanger vil ha det administrative 
driftsansvar for registeret.

Basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier vil 
pasienter med Parkinsons sykdom og atypisk 
parkinsonisme bli forespurt om å delta i registeret. 
Skriftlig informert samtykke er en forutsetning 
for inklusjon. Data som legges inn i registeret vil 
omfatte administrative data, pasientopplysninger 
lagt inn av lege/sykepleier og opplysninger lagt inn 

av pasientene selv (PROMS) om tilfredshet med 
behandlingstilbudet og livskvalitet, samt registrering 
av ikke-motoriske symptomer som angst, depresjon 
og fatigue. Førstegangs registrering vil være mest 
omfattende med senere årlige oppfølginger.

Det er ønskelig at den tekniske løsningen for 
registeret vil bli basert på de løsninger man har laget 
for MS registeret som er en såkalt MRS-løsning fra 
Trondheimsmiljøet som lager slike løsninger for de 
fleste nasjonale kvalitetsregistre. Tanken er da at 
alt registreres direkte via PC eller nettbrett og at en 
oppsummering av registreringen ved det enkelte 
besøk kan kopieres direkte inn i pasientjournalen 
som det nødvendige notat fra besøket.

NKB har jobbet en tid med dette og har nå fått 
godkjent konsesjon for registeret fra Datatilsynet. 
Vi har utarbeidet en prosjektplan og en foreløpig 
oversikt over data som skal samles inn av helseper-
sonell og pasienter. Søknaden er derfor sendt til 
Helse Vest som vil ta en prinsippavgjørelse om 
opprettelse av registeret innen få uker og dermed 
også ta på seg det økonomiske ansvaret for 
registeret. Planen er så videre at registeret vil bli 
vurdert av en nasjonal ekspertgruppe i november 
måned og dersom tilslutning til registeret fra denne 
gruppen, så regner vi med at Helsedirektoratet i løpet 
av våren/sommeren 2016 kan godkjenne registeret. 
Deretter vil det gå minst ett år med å utvikle 
detaljerte tekniske løsninger før en kan offisielt starte 
opp Norsk Parkinsonregister og Biobank.

Vi tror dette kan bli et viktig og nyttig tiltak for å 
bedre behandlingen av Parkinsons sykdom i Norge 
og håper på støtte og samarbeid om dette arbeidet 
fra helsepersonell som har kontakt med denne 
pasientgruppen.
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Både nye legemidler og nye administrasjonsformer 
prøves nå ut som symptomatisk behandling av 
Parkinsons sykdom, og noen av dem kan komme til 
å inngå i standard parkinsonbehandling i fremtiden. 
Det er kanskje nye levodopapreparater som er mest 
spennende, men med unntak av depottabletten 
Rytary ® ligger introduksjonen av dem trolig 
litt frem i tid. Andre preparater er allerede på vei 
inn i markedet, for eksempel MAO-B-hemmeren 
safinamide (Xadago®).   

Det er over 40 år siden Madopar og Sinemet ble 
kommersielt tilgjengelige. Likevel er det fortsatt 
levodopa som er den mest potente symptomatiske 
behandlingen ved Parkinsons sykdom, og det 
er fremdeles disse preparatene (sammen med 
Stalevo) som utgjør grunnmuren i vår behandling 
av Parkinsons sykdom. Men ser vi på utviklingen 
gjennom hele denne perioden, har behandlingsstra-
tegiene forandret seg allerede fra tidlig i sykdommen, 
og vi har fått bedre intervensjonsmuligheter ved 
langtkommet, komplisert sykdom. Problemene 
med progredierende motoriske og ikke-motoriske 
symptomer og med utvikling av fluktuasjoner er 
fortsatt store, og det er derfor betydelig interesse 
knyttet til noen av de nye medikamentene som er 
under utvikling.

I dag kan kontinuerlig stimulering hos langtkomne 
pasienter bare sikres gjennom avansert behandling 
som Duodopa-pumpe, apomorfinpumpe eller dyp 
hjernestimulering. Hvis et nytt levodopapreparat i 
stedet kunne sørge for kontinuerlig opptak på en 
enklere, helst ikke-invasiv måte, ville behandlings-
strategien trolig raskt endre seg i favør av dette 
preparatet. Da Madopar og Sinemet kom med 
sine depotpreparater for mange år siden, var 
optimismen stor. Men begge disse preparatene 
viste seg dessverre å ikke svare til forventningene: 

biotilgjengeligheten var dårlig og depoteffekten svært 
begrenset. Rytary® er en ny levodopaformulering 
med forlenget virketid. I en dobbelt blind studie 
var den mer effektiv enn Stalevo for å redusere 
off-tid, og preparatet er nå godkjent av FDA til bruk 
i USA. Flere andre levodopaformuleringer er også 
under utprøving, både løsning til subcutan infusjon 
med pumpe, plaster til transcutan administrasjon 
(som fortsatt virker å være på et tidlig stadium i 
utviklingen), og inhalasjonspreparat til bruk under 
off-perioder.

Når det gjelder dopaminagonister, er det nye 
administrasjonsformer av apomorfin (for inhalasjon 
og for sublingual bruk) som har kommet lengst. 
En ny COMT-hemmer (opicapone) er også under 
utprøving, men det er foreløpig usikkert om effekten 
er vesentlig bedre enn dagens entacapone.

Xadago ® (safinamide) er en ny MAO-B-inhibitor 
som også blokkerer spenningsavhengige Na-kanaler 
og øker glutamatfrigjøringen. Studier tyder på at 
preparatet har en symptomatisk effekt ved å redusere 
off-tid uten å øke dyskinesier. Xadago ble godkjent for 
bruk i EU-landene før sommeren.

Mange andre preparater er også under utprøving. Det 
har lenge vært håp om at adenosin A2 receptoran-
tagonister kan redusere behovet for levodopa og 
motvirke dyskinesier, og flere slike preparater er nå i 
fase III-studier. Et annet middel som allerede brukes 
i mange land mot dyskinesier, er amantadin. Det er 
blant annet en glutamat NMDA-receptor antagonist. 
I Norge blir amantadin lite brukt siden preparatet må 
tas inn på registreringsfritak. Nå testes det imidlertid 
ut en ny depotkapsel med amantadin, og vi får håpe 
at den blir tilgjengelig i Norge.

Kommer det nye legemidler i 
parkinsonsbehandlingen?

Espen Dietrichs
Avdelingsoverlege, professor
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
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Dyp hjernestimulering (DBS) for bevegelses-
forstyrrelser har vært et behandlingstilbud ved 
Nevroklinikken på St. Olavs Hospital siden 2001. 
Til nå har over 160 pasienter gjennomgått dyp 
hjernestimulering i Trondheim for tremor, dystoni og 
Parkinsons sykdom. Til tross for optimal medisinsk 
behandling vil enkelte pasienter med essensiell 
tremor, dystoni og Parkinsons sykdom være så 

plaget av sine symptomer at kirurgisk behandling 
blir aktuelt. Behandlingen i dag gjøres ved at man 
med stereotaktisk teknikk plasserer en elektrode i 
hjernen som kobles til en pulsgenerator (batteri) og 
hvor man stimulerer med strøm slik at for eksempel 
tremor (skjelvinger) opphører. Elektroder kan legges 
inn på begge sider i hjernen under samme operasjon 
hvis symptomene er dobbeltsidige.

Dyp hjernestimulering for bevegelses-
forstyrrelser ved St. Olavs Hospital

Sasha Gulati og Jan V. Jørgensen
Overleger, nevrokirurgisk avdeling,

St. Olavs Hospital

 • Ventralis intermedius (VIM) i thalamus: 
  Mest aktuell hos pasienter hvor hovedsymptomene er tremor (”thalamusstimulering”).
 • Globus pallidus internus (GPi):  
  Aktuelt når symptomene hovedsakelig er uttalte dystonier og rigiditet.
 • Nucleus subthalamicus (STN): 
  Utføres ofte når symptomene er uttalte dyskinesier og uttalte ”on-off” fenomener, men også  
  ved tremor og rigiditet.

DBS-teamet ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital

Behandling med dyp hjernestimulering krever 
tett samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og 
Nevrokirurgisk avdeling. Vi har i dag en dedikert 
gruppe med nevrologer, nevrokirurger, nevropsykolog 
og dedikerte sykepleiere som er ansvarlige 
for utredningen, behandlingen og den videre 
oppfølgingen av pasientene.

Vurdering før operasjon

Pasienter som er henvist med tanke på operativ 
behandling vil først bli innkalt til Nevrologisk 
poliklinikk hvor man blir vurdert av nevrolog. Dersom 
operasjon er aktuelt, vil pasienten bli informert i 
detalj om hva dette innebærer av både nevrolog og 
nevrokirurg. Vi forsøker så å finne en operasjonsdato 
som passer for både pasienten og det behandlende 

teamet. De fleste pasientene blir operert innen tre 
måneder og gjennomsnittlig ventetid på operasjon er 
for tiden seks uker.

Innleggelse, preoperative undersøkelser og 
journalopptak i forbindelse med operasjonen 
skjer ved Nevrologisk avdeling. Det utføres 
vanligvis MR-undersøkelse noen dager eller uker 
før operasjonen som nevrokirurgene benytter for 
å bestemme målområdene hvor elektrodene skal 
implanteres. Samtale med nevrokirurg finner også 
sted dagen før operasjon. Hvis man bruker antitrom-
botiske (platehemmende eller blodtynnende) 
medikamenter som Marevan, Pradaxa, Xarelto, 
Albyl-E, Plavix eller annet, må disse i samråd med 
lege stoppes en uke før operasjonen. 

Faktaboks. Klassiske målområder for dyp hjernestimulering
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Dyp hjernestimulering for bevegelses-
forstyrrelser ved St. Olavs Hospital forts.

Operasjon

Pasienten skal være fastende fra midnatt 
operasjonsdagen. Medisiner for Parkinsons sykdom 
eller andre medisiner som virker inn på tremor og 
stivhet skal ikke tas operasjonsdagen. Første del av 
operasjonen foregår vanligvis med lokalbedøvelse. 
Bedøvelsen settes i huden der festepinnene 

for stereotaksirammen (Bilde 1) skal være. På 
operasjonsstuen blir stereotaksirammen festet til 
kraniet med fi re skruer. Med rammen påmontert 
kjøres pasienten i seng til CT-undersøkelse (CT 
angiografi ) for videre bestemmelse av de nøyaktige 
målområdene (target) hvor elektroden(e) skal 
implanteres.

Tilbake på operasjonsstua blir pasienten lagt 
opp på operasjonsbordet i halvt sittende stilling. 
Hoderammen blir festet til bordet. Det settes nå 
ytterligere lokalbedøvelse i huden og det borres et 14 
mm hull i kraniet (evt. to ved dobbeltsidig elektro-
deimplantasjon). Resten av stereotaksirammen kan 
nå påmonteres og innstilles på riktig målområde. 
Kirurgene går først inn med en stereotaksinål som 
deretter skiftes ut med en 4-pols elektrode. Ved 
implantasjon av elektroder til STN kan det også 
være aktuelt å gå inn med mikroelektroder i hjernen 
først for å registrere hjerneaktiviteten for å lokalisere 
riktig målområde. I tillegg utføres klinisk uttesting 
med forskjellig strømstyrke i umiddelbar nærhet til 
det planlagte målområdet for å fi nne det nøyaktige 
punktet hvor pasienten opplever best effekt på sine 

symptomer. Pasienten må være våken under klinisk 
uttesting og bes om å gjøre forskjellige oppgaver 
som for eksempel holde i en drikkefl aske, snakke, 
gjøre enkle regnestykker, følge bevegelser med 
øynene og utføre bevegelser. 

Når uttestingen er ferdig, kan elektroden(e) festes 
i riktig posisjon med en festeknapp i borehullet. 
Såret lukkes og stereotaksirammen kan nå fjernes. 
Pasienten legges nå i narkose. Pulsgeneratoren/
batteriet, som regel av typen Activa SC eller PC (Bilde 
2), kan nå implanteres og plasseres under huden. 
Pulsgeneratoren plasseres vanligvis under huden 
på magen (alternativt på brystkassen) og kobles til 
elektroden(e) med forlengelsesledning(er).

Bilde 1. Leksell stereotaksiramme
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Bilde 2. Activa PC pulsgenerator for 
dyp hjernestimulering

Etter operasjonen starter man opp stimuleringen. 
Dette gjøres med en utvendig dataprogrammerer 
som sender radiosignaler til pulsgeneratoren. 
Pasienter instrueres ofte i bruken av en pasient-
programmerer/fjernkontroll for å kunne justere 
strømstyrken og slå strømmen av og på ved behov.

Komplikasjoner

Risiko for kirurgiske komplikasjoner anses for lav. 
Kirurgene gjør grundig planlegging for å unngå 
blødninger. Likeledes tas grundige forhåndsregler for 
å unngå infeksjon. Det tas rutinemessig CT bildedi-
agnostikk av hodet etter operasjonen. Pasientene kan 
som regel reise hjem 3-7 dager etter operasjonen og 
videre kontrollopplegg avtales individuelt (avhenger 
m.a. av reisevei, lokalsykehus, klinisk respons og 
pasientens ønske).

Pågående forskningsprosjekter på DBS

Trondheim DBS-studie har som formål å studere 
effekten av behandlingsformen DBS, samt å studere 
hjernefunksjoner relatert til Parkinsons sykdom. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nevrologisk 
avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Kavli 
Instituttet. DBS har godt dokumentert effekt på 
motorikksymptomer og livskvalitet, men effekten 
på kognitive og affektive symptomer er mangelfullt 
kartlagt. Hovedmålet for dette prosjektet er å 
studere effekten av behandlingsformen DBS, samt 
å studere hjernefunksjoner relatert til Parkinsons 
sykdom. Prosjektet inneholder en klinisk hovedstudie 
(DBS-long) og en nevrofysiologisk del-studie 
(DBS-rec). Alle pasienter som tilfredsstiller kravene 
til DBS-kirurgi ved St. Olavs Hospital får forespørsel 
om deltakelse i DBS-long. En undergruppe av disse 
forespørres også om deltakelse i DBS-rec. 

I tillegg pågår et forskningsprosjekt for å kartlegge 
livskvaliteten hos pasienter med Parkinsons sykdom. 
Kartleggingen gjøres ved hjelp av måleinstru-
mentene EuroQol-5D (EQ-5D) og Parkinson 
Disease Questionnaire 39 (PDQ-39) som fylles ut 
av pasientene 1-2 dager før operasjon, og 3 og 12 
måneder etter operasjon. 

Bilde 3. Skjematisk 
oversikt over elektroder og 
pulsgenerator
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Parkinsons sykdom og synsreduksjon

Espen Benjaminsen
Overlege, Nevrologisk avdeling 
Nordlandssykehuset Bodø

10

Parkinsons sykdom er en bevegelsesforstyrrelse med 
bradykinesi, tremor, rigiditet og gangforstyrrelser 
som de viktigste manifestasjoner. Sykdommen 
innebærer imidlertid også en rekke ikke-motoriske 
symptomer og funn, bl.a. også knyttet til øynene og 
synsfunksjonen.

I en undersøkelse av 100 parkinsonpasienter og 100 
kontroller var beste korrigerte visus på lang avstand 
signifikant dårligere i pasientgruppen. Samtidig 
viste det seg at glaukom var vanligere i parkinson-
gruppen. Glaukom ble funnet i 16,3 % av øynene hos 
pasientene, mot 6,6 % hos kontrollene. Dette kunne 
alene kanskje forklare visureduksjonen, men da man 
undersøkte 85 parkinsonpasienter uten glaukom 
var det stadig signifikante funn sammenlignet med 
kontrollene, med redusert visus både på lang og kort 
avstand hos pasientene. 

Tradisjonelt har tavler for bestemmelse av visus, 
Snellen tavle eller E-tavle, hatt høy kontrast med 
sorte symboler på hvit bunn. I den senere tid har 
tavler med lav kontrast, der symbolene er i ulike 
gråtoner, vist seg å være nyttige for å avdekke skader 
i synsnerven. Spesielt innen MS-forskning har dette 
vært aktuelt, men det har også vært gjort enkelte 
arbeider ved Parkinsons sykdom. I en studie med 64 
parkinsonpasienter hadde disse signifikant dårligere 
visus enn en gruppe av 32 aldersmatchede kontroller. 
De hadde også dårligere kontrastoppfattelse. 
Sykdommens alvorlighetsgrad var, sammen med 
alder, viktigste prediktiv faktor. I en annen studie ble 
32 pasienter og 71 kontroller undersøkt med ulike 
tavler med lav og høy kontrast på 40 cm og 2 meters 
avstand. Parkinsonpasientene hadde dårligere 
resultat på høykontrasttavlene på 2 meters avstand, 
mens de på tavlen med lav kontrast skårte dårligere 
enn kontrollene både på lang og kort avstand.

I en studie fant man redusert fargesyn hos 17,5 % av 
parkinsonpasientene mot 5,7 % i kontrollgruppen, 
også dette var signifikant forskjellig. Andre studier 
har vist at parkinsonpasienter skårer dårligere enn 
kontroller i en rekke tester for bestemmelse av 
fargesyn, og det er holdepunkter for at i alle fall noe 
av årsaken til dette finnes i retina.

Parkinson er en progredierende degenerativ 
sykdom, som etter hvert som sykdommen blir mer 
omfattende affiserer flere områder og systemer i 
sentralnervesystemet. Det er derfor ikke utenkelig at 
også retina, optikusnerven eller andre strukturer med 
betydning for visus og bearbeiding av synsinntrykk 
blir skadet.

Dopamin er en substans som ikke kun finnes 
i basalgangliesystemet, og dopaminerge celler 
ble påvist i retina i 1963. Substansen er fremfor 
alt konsentrert i en amakrin cellesubtype kalt 
A18. Dopamin og de amakrine cellene inngår i et 
komplekst system av inhibisjon og eksitasjon, der 
resultatet synes å være en reduksjon i størrelsen av 
de reseptive felt.  

Ved Parkinsons sykdom skjer det tap av 
dopamienerge celler i substansia nigra, som 
medfører mindre dopaminerg aktivitet i basalgan-
gliene gjennom de nigrostriatale baner. Hvorvidt 
sykdomsprosessen også har betydning for den 
dopaminerge aktiviteten i retina er usikkert. Det 
som imidlertid er sikkert er at flere studier har vist at 
sammenlignet med kontroller har parkinsonpasienter 
økt forekomst av visusreduksjon, reduksjon i kontras-
toppfatning og redusert evne til fargediskriminering.
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Botox 1«Allergan»1 Preparat til lokal behandling av muskelspasmer. ATC-nr.: M03A X01 PULVER 
TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: Hvert hetteglass inneh.: Botulinumtoksin type A fra Clostridium 
botulinum 100 og 200 Allergan-enheter.1 Indikasjoner: Nevrologiske sykdommer: Fokal spastisitet 
forbundet med dynamisk spissfotdeformitet pga. spastisitet hos oppegående barn >2 år med cerebral 
parese. Fokal spastisitet i ankel, håndledd og hånd hos voksne slagpasienter. Blefarospasme, hemifaci-
al spasme og assosierte dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symptomlindring hos voksne 
som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med 
migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av 
migrene (se Forsiktighetsregler). Blæresykdommer: Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på uri-
ninkontinens, trang og økt vannlatingsfrekvens hos voksne som har inadekvat respons på, eller er into-
lerante for antikolinerge preparater. Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor 
som følge av nevrogen blære, grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose. Hud- 
og underhudssykdommer: Vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige 
gjøremål og som er resistent mot topikal behandling. Dosering: Anbefalt dosering i Allergan-enheter er 
forskjellige fra andre botulinumtoksin-preparater, og kan ikke overføres. Dersom flere forskjellige hette-
glass-størrelser er del av én injeksjonsprosedyre, bør man utvise forsiktighet og sørge for at den korrek-
te mengden av fortynningsmiddel brukes ved rekonstituering av et bestemt antall enheter pr. 0,1 ml. 
Mengde fortynningsmiddel varierer mellom Botox 100 Allergan-enheter og Botox 200 Allergan-enheter. 
Hver sprøyte bør merkes deretter. Preparatet skal kun rekonstitueres med steril natriumklorid 9 mg/ml 
(0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning. En egnet mengde fortynningsmiddel (se tabell nedenfor) trekkes 
opp i en sprøyte. Relevante studier med geriatrisk dosering er ikke utført. Den laveste, effektive dosen 
med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjonene. Optimal dosering og antall injeksjonssteder pr. 
muskel er ikke fastsatt for alle indikasjoner. Individuelle behandlingsregimer må ev. utarbeides. Optimal 
dosering bestemmes ved titrering, men maks. anbefalt dose skal ikke overskrides. Ved behandlingssvikt 
eller redusert effekt etter gjentatte injeksjoner, bør alternative behandlingsmetoder brukes. Nevrologis-
ke sykdommer: Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Rekonstituert oppløsning 
injiseres med steril nål, 23-26 gauge/0,6-0,45 mm. Det administreres som delt dose i enkle injeksjoner 
i mediale og laterale hoder av den affiserte gastrocnemiusmuskelen. Ved hemiplegi er anbefalt initiell 
totaldose 4 enheter/kg kroppsvekt i affisert ekstremitet. Ved diplegi er anbefalt initiell totaldose 6 enhe-
ter/kg kroppsvekt fordelt på de affiserte ekstremitetene. Den totale dosen bør ikke overskride 200 en-
heter. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Doseringen gjentas når klinisk effekt 
etter forrige injeksjon avtar, men ikke oftere enn hver 3. måned. Det er mulig å tilpasse doseringen slik 
at en får et intervall på minst 6 måneder mellom behandlingene. Fokal spastisitet i overekstremitetene 
forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens 
lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering av aktuelle muskler med EMG-vei-
ledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeksjonssteder kan gi en mer ensartet 
kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig for større muskler. Den nøyaktige 
dosen og antallet injeksjonssteder bør tilpasses hver pasient, basert på størrelse, antall og plassering av 
de aktuelle musklene, hvor alvorlig spastisiteten er, tilstedeværelse av lokal muskelsvakhet og pasien-
tens respons på tidligere behandling. 

Muskel Samlet dose, antall steder 
Flexor digitorum profundus 15-50 enheter; 1-2 steder 
Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter; 1-2 steder 
Flexor carpi radialis 15-60 enheter; 1-2 steder 
Flexor carpi ulnaris 10-50 enheter; 1-2 steder 
Adductor pollicis 20 enheter; 1-2 steder 
Flexor pollicis longus 20 enheter; 1-2 steder 
 

Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: Preparatet injiseres ved bruk av en steril nål 
på 25, 27 eller 30 gauge. Nålens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde. Lokalisering 
av aktuelle muskler med EMG-veiledning eller nervestimuleringsteknikker kan være nyttig. Flere injeks-
jonssteder kan gi en mer ensartet kontakt med innerverte områder i musklene, og dette er spesielt nyttig 
for større muskler. Den anbefalte dose for behandling av spastisitet i underekstremitetene hos voksne 
knyttet til ankelen, er 300 enheter fordelt på 3 muskler. Anbefalt dose: 

Muskel Samlet dose, antall steder 
Gastrocnemius 
– Medialt hode 75 enheter; 3 steder 
– Lateralt hode 75 enheter; 3 steder 
Soleus 75 enheter; 3 steder 
Tibialis posterior 75 enheter; 3 steder 
 

Hvis aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har 
avtatt, men vanligvis ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Blefarospasme/hemifacial spas-
me: Rekonstituert oppløsning injiseres vha. en steril nål, 27-30 gauge/0,4-0,3 mm. Det anbefales å 
starte med å injisere 1,25-2,5 enheter i mediale og laterale orbicularis oculi i det øvre øyelokket og 
i laterale orbicularis oculi i det nedre. Det kan være nødvendig med ytterligere injeksjoner i området 
rundt øyebrynene, i laterale orbicularis samt i øvre ansiktshalvdel dersom spasmer her påvirker synet. 
Ved å unngå injeksjoner nær levator palpebra superior kan en redusere risikoen for ptose. Ved å unngå 
injeksjoner i mediale nedre øyelokk, reduseres diffusjon i musculus obliquus inferius og risikoen for 
diplopi blir mindre. Vanligvis sees de første virkningene av injeksjonene etter 3 dager og når maksimalt 
nivå 1-2 uker etter behandling. Effekten av hver behandling varer rundt 3 måneder, og prosedyren kan 
gjentas ved behov. Ved gjentatt behandling kan dosen økes inntil dobbelt dose hvis responsen fra den 
første behandlingen vurderes som utilstrekkelig. Det synes imidlertid å være liten ytterligere effekt å 
oppnå ved å injisere mer enn 5 enheter pr. injeksjonssted. Startdosen bør ikke overskride 25 enheter pr. 
øye. Vanligvis er det ingen ytterligere fordeler ved å behandle oftere enn hver 3. måned. Ved behand-
ling av blefarospasme bør samlet dosering ikke overskride 100 enheter hver 12. uke. Pasienter med 
hemifacial dystoni eller forstyrrelser i N. VII behandles som for ensidig blefarospasme, med injisering 
i andre affekterte ansiktsmuskler ved behov. Cervikal dystoni: I kliniske studier innebærer behandling 
av cervikal dystoni vanligvis injeksjon i sternokleidomastoideus, levator scapula, skalener, splenius ca-
pitis, semispinalis, longissimus og/eller kappemuskler. Alle muskler som er ansvarlige for å kontrollere 
hodestillingen kan være involverte og derfor kreve behandling. Rekonstituert oppløsning injiseres med 
en passende nålestørrelse (vanligvis 25-30 gauge/0,5-0,3 mm). Riktig dosering må bestemmes utfra 
faktorer som muskelmasse og graden av hypertrofi eller atrofi. Muskelaktiveringsmønstre kan endres 
spontant ved cervikal dystoni uten endring av klinisk form av dystoni. Hvis det er vanskelig å isolere de 
enkelte musklene, bør injeksjonen utføres ved hjelp av elektromyogram (EMG). Høyst 50 enheter bør gis 
pr. injeksjonssted og ikke mer enn 100 enheter i sternokleidomastoideus. For å redusere forekomsten av 
dysfagi, bør ikke sternokleidomastoideus behandles bilateralt. Det bør ikke injiseres mer enn 200 enhe-
ter totalt ved første behandling. Dosen kan ev. justeres ved neste behandling, men en sammenlagt dose 
på 300 enheter bør ikke overskrides. Det optimale antall injeksjonssteder avhenger av størrelsen på 
muskelen. Klinisk bedring sees vanligvis innen 2 uker etter injeksjon. Maksimal effekt oppnås vanligvis 
først etter 6 uker. Behandlingsintervaller på under 10 uker anbefales ikke. Varigheten av effekten viser 
betydelig variasjon (fra 2-33 uker) med en normal varighet på ca. 12 uker. Kronisk migrene: Nevrolog 
som er spesialist på behandling av kronisk migrene bør stille diagnosen, og må overvåke administre-
ringen. Anbefalt dose er 155-195 enheter, som injeksjoner på 0,1 ml (tilsv. 5 enheter) rekonstituert 
oppløsning på 31-39 steder. Injeksjonene bør fordeles over 7 spesifikke hode-/nakkemuskelområder, 
se tabellen nedenfor. Administreres i.m. med en 30-gauge, 0,5 tommers nål. Det kan være behov for 
en 1 tommers nål i nakkeregionen for pasienter med ekstremt tykke nakkemuskler. Med unntak av 
procerus-muskelen, som bør injiseres på 1 sted (medialt), bør alle musklene injiseres bilateralt med 
halvparten av injeksjonsstedene på venstre side, og halvparten på høyre side av hodet og nakken. Hvis 
det er mer fremtredende smerte visse steder, kan det administreres ekstra injeksjoner på én eller begge 
sider i opptil 3 spesifikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), opptil maks. dose pr. 
muskel. Anbefalt dosering pr. muskel: 

Hode-/nakkeområde Total dosering (antall steder1) 
Corrugator2 10 enheter (2 steder) 
Procerus 5 enheter (1 sted) 
Frontalis2 20 enheter (4 steder) 
Temporalis2 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder) 
Occipitalis2 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder) 
Cervikal paraspinal muskelgruppe2 20 enheter (4 steder) 
Trapezius2 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder) 
Totaldoseområde: 155-195 enheter 31-39 steder 
 

1 1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter. 2 2 Dosen distribueres bilateralt. 2
Blæresykdommer: Pasienten bør ikke ha urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet. Profylaktisk 
antibiotika bør gis 1-3 dager før behandling, på behandlingsdagen, og 1-3 dager etter behandling. Det 
anbefales å seponere platehemmende behandling i minst 3 dager før injeksjonsprosedyren. Ved antiko-
agulasjonsbehandling må pasienten følges opp nøye for å redusere risikoen for blødninger. Overaktiv 
blære: Ved behandling av urininkontinens bør preparatet administreres av lege med erfaring med vurde-
ring og behandling av blæredysfunksjon (f.eks. urologer og urogynekologer). En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis 
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, skal blæren tømmes og skylles med steril saltvannsoppløs-
ning før de neste punktene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 100 enheter, som injeksjoner på 0,5 
ml (5 enheter) fordelt på 20 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (100 enheter/10 ml) injiseres i 
detrusormuskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren 
skal være instillert med nok saltvannsoppløsning for å oppnå tilstrekkelig visualisering for injeksjonene, 
men overdistensjon skal unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene 
starter (avhengig av nålens lengde), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 20 
injeksjoner à 0,5 ml (totalvolum 10 ml) skal settes ca. 1 cm fra hverandre. For den siste injeksjonen skal 
ca. 1 ml steril saltvannsoppløsning injiseres, slik at hele dosen leveres. Saltvannsoppløsningen som 
brukes til visualisering av blæreveggen bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 
minutter etterpå og til en spontan blæretømming er skjedd. Klinisk forbedring kan vanligvis sees innen 
2 uker. Pasienten skal vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av den forrige injeksjonen er 
svekket (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 166 dager), men ikke tidligere enn 3 måneder fra 
forrige blæreinjeksjon. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: En intravesikal instillasjon 
med fortynnet bedøvelse (med eller uten sedasjon) eller generell anestesi kan brukes før injeksjon. Hvis 
en lokal instillasjon med bedøvelse utføres, bør blæren tømmes og skylles med sterilt saltvann, før de 
neste trinnene i injeksjonsprosedyren. Anbefalt dose er 200 enheter som 1 ml (tilsv. 6,7 enheter)-injek-
sjoner, fordelt på 30 steder i detrusor. Rekonstituert oppløsning (200 enheter/30 ml) injiseres i detrusor-

muskelen via et fleksibelt eller stivt cystoskop, og trigonom og blærebunn må unngås. Blæren bør være 
instillert med tilstrekkelig saltvann for å oppnå god nok visualisering for injeksjonene, men for stor dis-
tensjon bør unngås. Injeksjonsnålen skal fylles (primes) med ca. 1 ml før injeksjonene settes (avhengig 
av nållengden), for å fjerne luft. Nålen skal settes ca. 2 mm inn i detrusor, og 30 injeksjoner på 1 ml hver 
(totalt volum på 30 ml) bør fordeles ca. 1 cm fra hverandre. I den siste injeksjon bør ca. 1 ml sterilt 
saltvann injiseres, slik at en fullstendig dose er satt. Saltvann som brukes til visualisering av blæreveg-
gen, bør deretter tømmes ut. Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etterpå. Klinisk bedring inn-
trer vanligvis innen 2 uker. Pasienten bør vurderes for reinjeksjon når den kliniske effekten av foregåen-
de injeksjon er redusert (gjennomsnittlig varighet i kliniske studier er 256-295 dager for 
200-Allerganenheter), men tidligst 3 måneder fra forrige blæreinjeksjon. Hud- og underhudssyk-
dommer: Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter/4 ml og 200 enheter/8 
ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 
1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. Hyperhidrotisk område kan define-
res vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille 
kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon 
av preparatet kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det 
nødvendig. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke. Spesielle pasientgrupper: Barn og ung-
dom: Sikkerhet og effekt ved behandling av blefarospasme, hemifacial spasme eller cervikal dystoni hos 
barn <12 år er ikke evaluert. Sikkerhet og effekt ved behandling av urininkontinens pga. nevrogen 
overaktivitet i detrusor hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av kronisk migrene er ikke undersøkt hos barn og ungdom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av primær aksillær hyperhidrose er ikke undersøkt hos barn <12 år. Sikkerhet og effekt ved behandling 
av alvorlig aksillær hyperhidrose hos ungdom 12-17 år er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt ved behand-
ling av spastisitet i over- og underekstremitetene forbundet med slag er ikke fastslått hos barn og ung-
dom <18 år. Sikkerhet og effekt ved behandling av fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos 
barn <2 år er ikke fastslått. Behandling skal kun gis av lege med spesiell kompetanse. Eldre: Innledende 
dosering bør begynne ved laveste anbefalte dose for den spesifikke indikasjonen. For gjentatte injeksjo-
ner anbefales det å bruke laveste, effektive dose med størst klinisk indisert intervall mellom injeksjone-
ne. Eldre med betydelig anamnese og samtidig bruk av andre legemidler bør behandles med forsiktig-
het. Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av injeksjonsvæsken og fylling av injeksjonssprøyten bør 
skje over papirhåndklær med plastunderlag for å fange opp ev. søl. Preparatet skal kun rekonstitueres 
med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Egnet mengde oppløsningsmiddel trekkes 
opp i en sprøyte. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 100 enheter: Rekonsti-
tuer et hetteglass med 100 enheter med 10 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland 
forsiktig. Trekk de 10 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml-sprøyte. Dette vil resultere i en 10 ml-sprøyte 
som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstitusjon i sprøyten. Kast ubrukt salt-
vannsoppløsning. Fortynning ved overaktiv blære ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonsti-
tuer et hetteglass med 200 enheter med 8 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland for-
siktig. Trekk 4 ml fra hetteglasset inn i en 10 ml sprøyte. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml 0,9% 
ikke-konservert saltvannsoppløsning i 10 ml-sprøyten og bland forsiktig. Dette vil resultere i en 10 
ml-sprøyte som inneholder totalt 100 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast 
ubrukt saltvannsoppløsning. Dette produktet er kun til engangsbruk og all ubrukt, rekonstituert oppløs-
ning skal kastes. Fortynning ved urininkontinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av 
hetteglass med 100 enheter: Rekonstituer to hetteglass med 100 enheter, hvert med 6 ml 0,9% 
ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsiktig. Trekk 4 ml fra hvert hetteglass inn i hver av de 
to 10 ml-sprøytene. Trekk de resterende 2 ml fra hvert hetteglass inn i en tredje 10 ml-sprøyte. Fullfør 
rekonstitueringen ved å tilføre 6 ml av 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 
ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk 
umiddelbart etter rekonstituering i sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved urininkon-
tinens grunnet nevrogen overaktivitet i detrusor ved bruk av et hetteglass med 200 enheter: Rekonstitu-
er et hetteglass med 200 enheter med 6 ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning og bland forsik-
tig. Trekk 2 ml fra hetteglasset inn i hver av tre 10 ml-sprøyter. Fullfør rekonstitueringen ved å tilføre 8 
ml 0,9% ikke-konservert saltvannsoppløsning i hver av de tre 10 ml-sprøytene og bland forsiktig. Dette 
vil gi tre 10 ml-sprøyter som inneholder totalt 200 enheter. Bruk umiddelbart etter rekonstituering i 
sprøyten. Kast ubrukt saltvannsoppløsning. Fortynning ved andre indikasjoner: 

Resulterende dose 
(enheter pr. 0,1 ml) 

Mengde fortynningsmiddel 
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) 
injeksjonsvæske) tilsatt et 
hetteglass med 100 enheter 

Mengde fortynningsmiddel 
(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) 
injeksjonsvæske) tilsatt et 
hetteglass med 200 enheter 

20 enheter 0,5 ml 1 ml 
10 enheter 1 ml 2 ml 
5 enheter 2 ml 4 ml 
2,5 enheter 4 ml 8 ml 
1,25 enheter 8 ml - 
 

Siden preparatet kan denatureres av bobledannelse eller tilsvarende kraftig omrystelse, bør fortynnings-
midlet sprøytes forsiktig inn i hetteglasset. Hetteglasset bør kasseres dersom vakuumet i hetteglasset 
ikke trekker fortynningsmidlet inn. Ferdig tilberedt preparat er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning 
uten partikler og kan oppbevares i 24 timer i kjøleskap. Dato og tid for rekonstitueringen bør noteres på 
etiketten. Ved ytterligere fortynning ved intradetrusor-injeksjon, bør preparatet brukes umiddelbart. Ad-
ministrering: Til i.m. bruk. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i 
oppløsningen. Infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet. Kontraindisert ved kontroll av blæresyk-
dommer hos pasienter som har urinveisinfeksjon ved behandlingstidspunktet, hos pasienter med akutt 
urinretensjon på behandlingstidspunktet som ikke rutinemessig kateteriseres, hos pasienter som ikke er 
villige og/eller i stand til å starte opp med kateterisering etter behandling hvis dette er nødvendig. For-
siktighetsregler: Anbefalte doser og doseringshyppighet bør ikke overskrides pga. faren for overdose-
ring, forverret muskelsvakhet, fjern spredning av toksin og dannelse av nøytraliserende antistoffer. 
Startdosen for nye pasienter bør begynne på den anbefalte dosen for den spesifikke indikasjonen. For-
skrivere og pasienter bør være oppmerksomme på at bivirkninger kan oppstå til tross for at tidligere 
injeksjoner er blitt godt tolerert. Det bør derfor utvises forsiktighet ved hver administrering. Bivirkninger 
relatert til spredning av toksin langt unna administreringsstedet er rapportert, av og til med dødelig utfall, 
som i noen tilfeller var forbundet med dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse. 
Symptomene samsvarer med virkningsmekanismen til botulinumtoksin og er rapportert timer til uker 
etter injeksjon. Risikoen for symptomer er sannsynligvis størst hos pasienter med underliggende tilstan-
der og komorbiditet som disponerer dem for disse symptomene, inkl. barn og ungdom som behandles 
for spastisitet, som behandles med høye doser. Pasienter som behandles med terapeutiske doser kan 
også få forverret muskelsvakhet. Nytte/-risikoimplikasjonene for den enkelte pasient bør vurderes før 
oppstart av behandling. Dysfagi er også rapportert etter injeksjon andre steder enn i cervikal muskulatur. 
Bør brukes med ekstrem forsiktighet og under nøye overvåking hos pasienter med subkliniske eller kli-
niske holdepunkter for defekt nevromuskulær overføring, f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eatons 
syndrom, hos pasienter med perifer motorisk nevropatisk sykdom (f.eks. amyotrof lateralsklerose og 
motorisk nevropati) og hos pasienter med underliggende nevrologiske sykdommer. Slike pasienter kan 
ha økt følsomhet, selv ved terapeutiske doser, noe som kan medføre uttalt muskelsvakhet og økt risiko 
for klinisk signifikante systemiske bivirkninger, inkl. alvorlig dysfagi og respirasjonshemming. Preparatet 
bør brukes under spesialisttilsyn hos disse pasientene, og bør kun brukes dersom nytten av behandling-
en anses å oppveie risikoen. Pasienter som tidligere har hatt dysfagi og aspirasjon bør behandles med 
ekstrem forsiktighet. Pasient eller omsorgspersoner bør oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig medisinsk 
hjelp hvis det oppstår svelge-, tale- eller respirasjonsproblemer. Pasienter med nedsatt aktivitet bør 
oppfordres til å gjenoppta aktivitet gradvis. Den aktuelle anatomien og alle endringer i anatomien forårs-
aket av tidligere kirurgiske inngrep, må være kjent før behandling, og injeksjon i utsatte anatomiske 
strukturer må unngås. Pneumothorax forbundet med injeksjonsprosedyre er rapportert etter administre-
ring nær thorax. Forsiktighet bør utvises ved injeksjon i nærheten av lungene (særlig lungespissene) eller 
andre utsatte anatomiske strukturer. Alvorlige bivirkninger, inkl. fatale utfall, er rapportert hos pasienter 
som har fått injeksjoner direkte i spyttkjertler, oro-lingual-farynx-området, øsofagus eller mage, ved 
ikke-godkjent («off-label») bruk. Noen pasienter hadde underliggende dysfagi eller signifikant debilitet. 
Alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner er rapportert i sjeldne tilfeller, inkl. anafylaksi, 
serumsyke, urticaria, bløtvevsødem og dyspné. Ved en slik reaksjon bør videre injeksjon avbrytes og 
egnet medisinsk behandling, som adrenalin, gis omgående. Ett tilfelle av anafylaksi er rapportert der en 
pasient døde etter injisering av Botox feilaktig fortynnet med 5 ml 1% lidokain. Det kan oppstå prosedy-
rerelaterte skader. En injeksjon kan gi lokalisert infeksjon, smerter, betennelse, parestesi, hypoestesi, 
ømhet, hevelse, erytem og/eller blødninger/blåmerker. Nålerelaterte smerter og/eller angst kan gi vaso-
vagale reaksjoner, f.eks. synkope, hypotensjon, etc. Det bør utvises forsiktighet ved infeksjon i valgt in-
jeksjonssted/-stedene eller når det er uttalt svakhet eller atrofi i aktuell muskel. Det bør også utvises 
forsiktighet ved perifermotoriske nevropatiske lidelser (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk 
nevropati). Det er rapportert bivirkninger som omfatter hjerte-/karsystemet, f.eks. arytmi og hjerteinfarkt, 
iblant med fatal utgang. Noen av disse pasientene hadde risikofaktorer som omfattet hjerte-/karsykdom. 
Nye eller tilbakevendende krampeanfall er rapportert, spesielt hos pasienter som er disponerte for å få 
dette. Eksakt sammenheng med botulinumtoksininjeksjon er ikke fastlått. Rapporter vedrørende barn var 
hovedsakelig fra pasienter med cerebral parese som ble behandlet for spastisitet. Dannelse av nøytrali-
serende antistoffer mot botulinumtoksin type A kan redusere effekten av behandlingen. Resultater fra 
enkelte studier indikerer at injeksjoner med kortere mellomrom eller i høyere doser, kan gi større fore-
komst av antistoffdannelse. Muligheten for antistoffdannelse kan minimaliseres ved injeksjon av den 
laveste, effektive dosen gitt med det lengste, klinisk indiserte intervallet mellom injeksjonene. Kliniske 
svingninger ved gjentatt bruk kan være et resultat av varierende blandingsprosedyrer, injeksjonsinterval-
ler, hvilke muskler som er injisert eller noe varierende potensverdier som en følge av den biologiske 
testmetoden som er benyttet. Sikkerhet og effekt av preparatet i behandling av blefarospasme, hemifa-
cial dystoni eller idiopatisk cervikal dystoni hos barn <12 år er ikke evaluert. Pediatriske pasienter: 
Sikkerhet og effekt ved ikke-godkjente indikasjoner er ikke fastslått. Det er svært sjeldent rapportert om 
mulig fjern spredning av toksin hos pasienter med komorbiditet, hovedsakelig ved cerebral parese. I 
disse tilfellene var dosen generelt høyere enn anbefalt. Hos barn med cerebral parese har det vært 
sjeldne, spontane rapporter om dødsfall, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni, inkl. ved 
«off-label» bruk f.eks. i nakkeområdet. Ekstrem forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som 
har signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller med nylig aspirasjonspneumoni eller lungesykdom. 
Behandling hos pasienter med dårlig underliggende helsetilstand bør kun påbegynnes dersom mulig 
nytte anses å oppveie risiko. Nevrologiske sykdommer: Bruk som behandlingsform for fokal spastisitet 
er bare studert i forbindelse med vanlige standarder av behandlingsregimer, og preparatet er ikke be-
regnet å erstatte disse behandlingsmetodene. Preparatet er sannsynligvis ikke effektivt for å bedre be-
vegeligheten i et ledd med fast kontraktur. Preparatet skal ikke brukes til behandling av fokal spastisitet 
i ankelen hos slagpasienter dersom muskeltonusreduksjonen ikke kan forventes å resultere i en forbe-
dret funksjon (f.eks. forbedring av gange), eller forbedrede symptomer (f.eks. smertereduksjon) eller å 
legge til rette for omsorg. I tillegg kan en forbedring i funksjonsevnen være begrenset dersom behand-
ling initieres >2 år etter et slag eller hos pasienter med mindre alvorlig ankelspastisitet «Modified 
Ashworth Scale» (MAS) <3. Det bør utvises forsiktighet når man behandler voksne slagpasienter med 
spastisitet, som kan ha høy risiko for å falle. Preparatet skal brukes med forsiktighet ved behandling av 

fokal spastisitet i ankelen hos eldre slagpasienter med betydelig komorbiditet. Behandling skal derfor 
kun initieres hvis fordel av behandling oppveier potensielle risiko. Preparatet skal kun brukes til behand-
ling av spastisitet i underekstremitetene etter vurdering fra helsepersonell med erfaring innen rehabili-
tering av slagpasienter. Etter markedsføring er det rapportert dødsfall (noen ganger assosiert med aspi-
rasjonspneumoni) og mulig fjern spredning av toksin hos barn med komorbiditet, hovedsakelig med 
cerebral parese. Blefarospasme: Redusert blunking etter injeksjon av botulinumtoksin i orbicularis kan 
føre til hornhinneeksponering, vedvarende epitelskade og hornhinnesår, spesielt hos pasienter med 
forstyrrelser i N. VII. Det bør utføres nøyaktig kontroll av følsomheten i hornhinner som har vært operert 
tidligere. Man bør unngå injeksjon i området ved nedre øyelokk for å unngå ektropion og aktivt behand-
le enhver epiteldefekt. Det kan være nødvendig med beskyttende dråper, salver, terapeutiske myke 
kontaktlinser eller lukking av øyet ved hjelp av øyelapp eller på annen måte. Ekkymose oppstår lett i mykt 
øyelokkvev. Dette kan hindres ved å trykke lett på injeksjonsstedet rett etter injeksjonen. Pga. den anti-
kolinerge aktiviteten til botulinumtoksin, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med 
risiko for kammervinkelglaukom, inkl. pasienter med anatomisk trange vinkler. Cervikal dystoni (spastisk 
torticollis): Pasientene bør informeres om risikoen for å få dysfagi som kan være mild, men også alvorlig. 
Dysfagi kan vare i 2-3 uker etter injeksjon, og er rapportert å vare opptil 5 måneder. En følge av dysfagi 
er risiko for aspirasjon, dyspné og iblant behov for sondemating. Ved å begrense dosen som injiseres i 
sternokleidomastoideus til under 100 enheter, kan en redusere forekomsten av dysfagi. Pasienter med 
liten muskelmasse i nakke/hals, eller pasienter som får bilaterale injeksjoner i sternokleidomastoideus, 
er rapportert å ha større risiko for dysfagi. Dysfagi kan tilskrives spredningen av toksinet til øsofagus-
muskulaturen. Injeksjoner i levator scapula kan være forbundet med økt risiko for øvre luftveisinfeksjon 
og dysfagi. Dysfagi kan bidra til nedsatt føde- og væskeinntak, og gi vekttap og dehydrering. Pasienter 
med subklinisk dysfagi kan ha økt risiko for å få mer alvorlig dysfagi. Kronisk migrene: Sikkerhet og ef-
fekt er ikke fastslått ved profylakse av hodepine hos pasienter med episodisk migrene (hodepine <15 
dager pr. måned) eller kronisk spenningshodepine. Sikkerhet og effekt ved legemiddelutløst hodepine 
(sekundær hodepine) er ikke studert. Blæresykdommer: Hensiktsmessig medisinsk forsiktighet bør utvi-
ses når cystoskopi utføres. Hos pasienter som ikke er kateterisert, bør resturinvolumet etter vannlating 
kontrolleres innen 2 uker etter behandling og periodevis etter behov, i opptil 12 uker. Pasienten bør in-
strueres til å kontakte lege ved vannlatingsproblemer, da kateterisering kan være nødvendig. Overaktiv 
blære: Menn med overaktiv blære og tegn eller symptomer på urinveisobstruksjon bør ikke behandles 
med preparatet. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Autonom dysrefleksi forbundet 
med prosedyren kan forekomme. Øyeblikkelig legehjelp kan være nødvendig. Hud- og underhudssyk-
dommer: Primær aksillær hyperhidrose: Anamnese og medisinsk undersøkelse, sammen med spesifikke 
tilleggsundersøkelser ved behov, bør utføres for å utelukke mulige årsaker til sekundær hyperhidrose 
(f.eks. hypertyreose, feokromocytom). Dermed unngår man symptomatisk behandling av hyperhidrose 
uten diagnose og/eller behandling av underliggende lidelse. Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende 
påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake asteni, 
muskelsvakhet, svimmelhet og synsforstyrrelser, som kan påvirke bilkjøring og bruk av maskiner. Inter-
aksjoner: Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spektinomycin eller 
andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevromuskulære blokkere. Uttalt nevro-
muskulær svakhet kan forverres ved administrering av et annet botulinumtoksin, før effektene av et 
tidligere administrert botulinumtoksin har gått over. Ingen interaksjonsstudier er utført hos barn. Gravi-
ditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilstrekkelig klinisk erfaring fra gravide foreligger ikke. Dyrestu-
dier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Når drektige mus, rotter og kaniner fikk intramuskulære 
injeksjoner med preparatet i løpet av organogeneseperioden, var NOAEL for utviklingsforstyrrelser hen-
holdsvis 4, 1 og 0,125 E/kg. Høyere doser førte til reduksjon av fosterets kroppsvekt og/eller forsinket 
bendannelse og hos kaniner forekom abort. Preparatet skal ikke brukes under graviditet eller av fertile 
kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Opplysninger mangler. Bruk 
av preparatet under amming anbefales ikke. Fertilitet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende 
påvirkning av fertilitet ved bruk av botulinumtoksin type A hos fertile kvinner. Studier av hann- og hunn-
rotter har vist redusert fertilitet. Bivirkninger: Generelt oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene 
etter injeksjon og selv om de vanligvis er forbigående kan de vare i flere måneder eller i sjeldne tilfeller 
mer. Lokal muskelsvekkelse utgjør den forventede farmakologiske virkning av botulinumtoksin i muskel-
vev. Svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet er imidlertid 
rapportert. Som forventet ved alle injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoes-
tesi, ømhet, hevelse/ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med in-
jeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkl. forbigående 
symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influensasyndrom etter in-
jeksjoner med botulinumtoksin. Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn: Svært 
vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Virusinfeksjon, øreinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Mus-
kel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Søvnighet, unormal 
gange, parestesi. Nyre/urinveier: Urininkontinens. Øvrige: Fall. Ubehag, smerter på injeksjonsstedet og 
asteni. Fokal spastisitet i overekstremitetene forbundet med slag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: 
Ekkymose, purpura. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter, muskelsvakhet. Nevrologiske: 
Hypertoni. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet, feber, influensalignende sykdom, blødninger på injeks-
jonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kval-
me, oral parestesi. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Hud: Dermatitt, pruritus, utslett. Muskel-skjelett-
systemet: Artralgi, bursitt. Nevrologiske: Hypoestesi, hodepine, parestesi, manglende koordinasjon, 
amnesi. Psykiske: Depresjon, søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni, smerter, overfølsomhet på injeks-
jonsstedet, ubehag, perifert ødem. Fokal spastisitet i underekstremitetene forbundet med slag: 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelstivhet. Øvrige: Peri-
fert ødem. Blefarospasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier: Svært vanlige (≥1/10): Øye: 
Øyelokksptose. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Ekkymose. Øye: Punktkeratitt, lagoftalmus, tørre øyne, 
lysfølsomhet, øyeirritasjon, økt tåreflod. Øvrige: Irritasjon, ansiktsødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Hud: Utslett/dermatitt. Nevrologiske: Svimmelhet, ansiktsparese, ansiktslammelse. Øye: Kera-
titt, ektropion, diplopi, entropion, synsforstyrrelse, uklart syn. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Øye: Øyelokksødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Ulcerøs keratitt, hornhinneepitelskade, 
hornhinneperforasjon. Cervikal dystoni: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dysfagi. Mus-
kel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Øvrige: Smerter. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Munntørrhet, kvalme. Infeksiøse: Rhinitt, øvre luftveisinfeksjon. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, sårhet 
i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, hypertoni, hypoestesi, søvnighet, hodepine. Øvrige: 
Asteni, influensalignende sykdom, ubehag. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Dyspné, 
dysfoni. Øye: Diplopi, øyelokksptose. Øvrige: Feber. Kronisk migrene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: 
Pruritus, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter, myalgi, smerter i muskler og skjelett, stivhet i 
muskler og skjelett, muskelspasmer, anspente muskler, muskelsvakhet. Nevrologiske: Hodepine, migre-
ne, ansiktsparese. Øye: Øyelokksptose. Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Gastrointestinale: Dysfagi. Hud: Hudsmerter. Muskel-skjelettsystemet: Kjevesmerter. Overak-
tiv blære: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nyre/urinveier: Dysuri. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Infeksiøse: Bakteriuri. Nyre/urinveier: Urinveisretensjon, resturinvolum1, pollakisuri, leukocy-
turi. Urininkontinens pga. nevrogen overaktivitet i detrusor: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Urin-
veisinfeksjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse, muskelspasmer. Nyre/urinveier: Hematuri2, dysuri2, blære-
divertikkel. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Autonom dysrefleksi2, fall, tretthet, ganglagsforstyrrelser. 
Primær aksillær hyperhidrose: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Hyperhidrose (non-aksillær svetting), unormal lukt i hu-
den, pruritus, subkutane knuter, alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: 
Hodepine, parestesi. Øvrige: Smerter, ødem på injeksjonsstedet, blødninger på injeksjonsstedet, overføl-
somhet på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, my-
algi, artropati. Økt ikke-aksillær svetting er rapportert hos 4,5% innen 1 måned etter injeksjon. Tilbake-
gang ble sett hos ca. 30% innen 4 måneder. Mild og forbigående svakhet i armene er rapportert hos 
0,7%. I en ukontrollert studie av barn 12-17 år (som fikk 50 enheter pr. aksille) oppsto smerter på injek-
sjonsstedet og hyperhidrose (non-aksillær svetting) hos 2 av 144 barn. Rapportert etter markedsføring: 
Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, forstoppelse, munntørrhet, dysfagi, kvalme, oppkast. Hjerte/kar: 
Arytmi, hjerteinfarkt. Hud: Alopesi, psoriasislignende dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, 
madarose, pruritus, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi, angioødem, serumsyke, urticaria. Luftveier: 
Aspirasjonslungebetennelse (noen med dødelig utfall), dyspné, respirasjonshemming, respirasjonssvikt. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelatrofi, myalgi. Nevrologiske: Brakial pleksopati, dysfoni, dysartri, ansikt-
sparese, hypoestesi, muskelsvakhet, myasthenia gravis, perifer nevropati, parestesi, radikulopati, kram-
peanfall, synkope, ansiktslammelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øre: Hypoakusis, tinnitus, vertigo. 
Øye: Kammervinkelglaukom (ved behandling av blefarospasme), strabismus, uklart syn, synsforstyrrel-
ser. Øvrige: Denerveringsatrofi, ubehag, feber. 1 Høyere resturinvolum etter tømming (PVR) som ikke 
trenger kateterisering.7 2 Prosedyrerelatert bivirkning.7 Overdosering/Forgiftning: Overdosering med 
Botox er en relativ betegnelse og er avhengig av dose, administreringssted og underliggende vevsfakto-
rer. Ingen tilfeller av systemisk toksisitet etter feilinjeksjon er rapportert. For høye doser kan medføre 
lokal eller distal, generell og uttalt nevromuskulær paralyse. Peroralt inntak av Botox er ukjent. Sympto-
mer: Tegn på overdosering vises ikke umiddelbart etter injeksjon. Symtomer på muskelsvakhet fjernt fra 
administreringsstedet som kan inkludere ptose, diplopi, svelge- og taleproblemer, generell følelse av 
svakhet eller respirasjonssvikt. Disse pasientene bør vurderes for ytterligere medisinsk evaluering og 
passende medisinsk behandling, som kan inkludere sykehusinnleggelse, bør iverksettes umiddelbart. 
Med økende dosering oppstår det generell og uttalt muskulær paralyse. Når muskulaturen i orofarynks 
og øsofagus er rammet, kan det føre til aspirasjonslungebetennelse. Behandling: Ved overdosering eller 
peroralt inntak, eller mistanke om overdosering, bør pasienten ha medisinsk tilsyn i opptil flere uker i 
tilfelle progressive tegn og symptomer på muskelsvakhet, som kan oppstå lokalt eller distalt fra admi-
nistreringsstedet, skulle oppstå. Hvis respirasjonsmuskulaturen blir paralysert eller tilstrekkelig svekket, 
er det nødvendig med intubering og assistert respirasjon til pasienten er restituert. Dette kan omfatte 
behov for trakeostomi og langvarig mekanisk respirasjon, i tillegg til andre generelle støttetiltak. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger M03A X01 side d. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C eller i fryser (-5°C eller lavere). Mik-
robiologiske og potensstudier har vist at legemidlet etter rekonstituering kan oppbevares i inntil 5 dager 
ved 2-8°C. Bruker er ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør 
være >24 timer ved 2-8°C. Preparatet er kun til engangsbruk og ev. ubrukt oppløsning skal kastes.
Andre opplysninger: For sikker destruksjon bør ubrukte hetteglass fylles med litt vann og deretter 
autoklaveres. Brukte hetteglass, kanyler og søl osv. bør autoklaveres. Resterende preparat deaktiveres 
vha. fortynnet hypoklorittoppløsning (0,5%) i 5 minutter. Ubrukt legemiddel og avfall bør destrueres i 
overensstemmelse med lokale krav.
Pakninger og priser: 100 enheter (hettegl.) 002853. 200 enheter (hettegl.) 095092. 

Sist endret: 20.11.2014
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Både helsemyndigheter, helsepersonell og pasient-
foreningene har som sitt fremste mål for pasienter 
med kronisk sykdom å oppnå en best mulig 
livskvalitet for disse og deres pårørende. Begrepet 
livskvalitet er derfor mye brukt som endepunkt i 
kliniske studier. Det er en utfordring at begrepet er 
uklart og det finnes ingen entydig definisjon, noe 
som gjør det vanskelig å måle. Dette kan føre til 
feilaktige vurderinger av pasientenes opplevelse av 
sykdommen, og gjøre det vanskelig å gjennomføre og 
evaluere intervensjoner som kan bedre pasientenes 
livskvalitet.

Parkinson sykdom (PS) er en progredierende 
sykdom som gir et bredt spekter av motoriske 
og ikke-motoriske symptomer og det er kjent at 
pasienter med PS har dårligere livskvalitet enn andre 
kroniske sykdomsgrupper og befolkningen generelt. 

Livskvalitet er et viktig forskningsområde med 
tanke på å utvikle en pasientnær og pasientsentrert 
helsetjeneste for Parkinson pasienter. Kompleksiteten 
ved PS vil føre til at det gjennom sykdomsforløpet 
ofte er behov for tverrfaglig samarbeid, både mellom 
ulike faggrupper, men også mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten. Mer kunnskap om hvordan 
pasientene mestrer PS og hvordan sykdommen 
virker inn på livet, ikke bare kroppen, er avgjørende 
for å kunne tilrettelegge for et optimalt behandlings-
forløp ut fra pasientens situasjon (personsentrert 
behandling) og tilrettelegge for en mer aktiv 
inkludering av pasienten i behandlingen. 

Livskvalitet i helseforskning har tradisjonelt vært 
fokusert på helserelatert livskvalitet (HRQL) målt 
ved hjelp av instrumenter som registrerer problemer 
i dagliglivet som er relatert til sykdom. Skjemaet 

SF-36 et av de mest brukte instrumentene for å måle 
HRQoL. Disse mål er først og fremst en kartlegging 
av helsestatus og vil bare delvis si noe om hvordan 
pasienten faktisk har det. Ved NKB har vi derfor 
startet et PhD-prosjekt som vil introdusere og 
studere begrepet satisfaction with life (SWL) hos 
pasienter med PS. Vi ønsker å kartlegge om dette kan 
brukes hos pasienter med sykdommen på en valid 
måte og også undersøke om det å studere SWL vil gi 
et bedre totalbilde av pasientens situasjon enn ved 
bare å bruke HRQL mål. Hypotesen er at f.eks. SF-36 
alene ikke fanger alt om pasientens livskvalitet og at 
kunnskap om pasientenes tilfredshet med livet vil 
bidra til en bedre forståelse av det å leve med PS.

SWL er beskrevet som “a judgmental process, in 
which individuals assess the quality of their lives 
on the basis of their own unique criteria” (1). SWL 
er altså forskjellig fra HRQoL da det inkluderer 
individenes egen evaluering av hva som er viktig i 
livene deres (2). SWL blir derfor i økende grad brukt 
i forbindelse med helsepolitiske vurderinger (3). 
Kunnskap om SWL vil bidra til en bredere forståelse 
av PSs påvirkning på pasientenes liv i sin fulle bredde 
og introduserer måling av mindre problemfokusering 
og en mer optimistisk tilnærming til livskvalitet ved 
PS (4). SWL er ikke basert på et komplekst teoretisk 
rammeverk, men representerer den opplevde 
følelse av tilfredshet og glede. SWL er vist å delvis 
bli bestemt av ytre faktorer som kan fremme enten 
høy  eller lav tilfredshet. En kronisk sykdom som PS 
vil definitivt tilhøre gruppen av faktorer som i større 
eller mindre grad vil kunne redusere SWL. Samtidig 
er det også slik at SWL i høy grad styres av personlig-
hetstrekk som igjen er styrt av biologiske faktorer 
som genetikk (store tvillingstudier har vist at 33-50% 
av opplevd tilfredshet er bestemt av arv) (5).

Tilfredshet med livet hos pasienter med 
Parkinsons sykdom 

Forskningssykepleier og PhD-kandidat Lise Løvereide, NKB og 
Professor Jan Petter Larsen, NKB
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PhD-arbeidet vil bestå av 4 artikler og Satisfaction 
With Life Scale (SWLS)(6) blir brukt til å studere 
livstilfredshet. I det første arbeidet studeres de 
psykometriske egenskapene ved skalaen. Det 
neste arbeidet er planlagt å undersøke hva som er 
forskjellene mellom SWL og HRQoL som målt med 

SF-36 og vi vil i detalj studere livstilfredshet hos 
pasienter og kontroller i ParkVest studien. Foreløpige 
resultater tyder på at pasientene har noe lavere 
tilfredshet med livet enn kontroller, men allikevel har 
mange pasienter en overraskende god livstilfredshet 
etter 5 år med sykdommen (Se under).

15
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I de to siste delene av PhD-arbeidet vil vi studere 
sammenhengen mellom individers bruk av 
mestringsstrategier i relasjon til livstilfredshet og 
dessuten biologiske faktorers (genetikk og utvikling 
av ulike hjernestrukturer målt med MRI) betydning 
for tilfredshet med livet.
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I tidligere utgaver av ”Nyhetsbulletin” har flere 
posturale abnormiteter ved Parkinsons sykdom (PS) 
vært omtalt. Abnormiteter som på ingen måte er 
noen nyhet, men som fortjener oppmerksomhet i 
en tid hvor avanserte tilleggsundersøkelser gjør sitt 
inntog mens detaljkunnskap for å utvikle det kliniske 
blikket falmes i samme takt?

Camptocormia og Pisa syndrom er endringer 
lokalisert til truncus og er mer iøynefallende enn den 
striatale hand og fot som lettere overses. Charcot var 
den første som benyttet uttrykket striatal allerede i 
1877 (1) og vel ti år senere inkluderte Gowers både 
beskrivelse og illustrasjoner av den striatale hand 
(SH) i sin ”Manual of Diseases of the Nervous 
System”(2).

Fingrene er flekterte i metacarpophalangeal leddene 
og ekstendert i de øvrige i tillegg til ulnar deviasjon. 
Senere i utviklingen tilkommer fleksjon av distale 
interphalangeale ledd.  

Ved å søke på ”Google”: striatal hand finner den 
interesserte leser en rekke informative bilder av både 
lette og massive endringer av tilstanden. Spesielt 
vises det til bildet av striatal tå ved Kumar S et al i 
Ann Indian Acad Neurol 2013; 304-305.

Endringene er konstante, tilstede under både ON og 
OFF og under søvn. Det hersker likevel noe uenighet 
hvorvidt dopaminergika kan påvirke tilstanden. 

17

”Striatal hand og fot” ved parkinsonisme 
- Hyppig, men sjelden kommentert ved nevrologisk 

undersøkelse?
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Hyppigheten av Striatal Hand (SH) ved PS angis fra 
1-40 %. Denne store variasjonen skriver Spagnolo 
(3) kan forklares av selve definisjonen, hvor noen 
inkluderer selv lette endringer, i tillegg til feil 
benevnelse av eksempelvis Dupuytren’s kontraktur, 
trigger-finger eller artritt.

Finmotorikken i hendene lider og smerter og 
skjemmende feilstillinger er gjerne resultatet av 
denne abnorme stilling. Evnen til å stå og gå eller 
å ha på sko vanskeliggjøres og ubehandlet kan 
tilstanden medføre stygge sår, til og med erosjon av 
ben!

Benevnelsen striatal benyttes fordi patologi i striatum 
anses som årsaken, men hvorfor noen utvikler disse 
endringene og andre ikke, er ukjent (4). SH kan 
inntre tidlig i PS forløpet, endog før PS diagnosen 
stilles. Da kan endringene i hendene feiltolkes 
til å være av reumatisk natur, i føttene som et 
ortopedisk problem, mens ekstensjonen av stortåen 
kan mistolkes som positiv Babinski forårsaket av 
affeksjon av øvre motor nevron. SH er signifikant 
mest uttalt på den siden PS debuterer og på der 
symptomatologien er mest uttalt.

Det foreligger en rekke publikasjoner av Striatal fot 
(SF) som ledd i grunnsykdommen PS og SF kan være 
et av de tidligste tegn ved ubehandlet PS. Jankovic og 
Tintner (2001) påpeker at debut av primær dystoni i 
voksen alder sjelden involverer føttene og derfor bør 
alltid PS overveies hos alle voksne som debuterer 
med isolert dystoni i en fot (5). SF og dystoni må 
ikke forveksles. Dystoni forverres gjerne ved aktivitet 
og forsvinner under søvn eller ved dopaminerg 
behandling.

Tilsvarende forandringer av føttene beskrives også. 
Ekstensjon av distale ledd med fleksjon av grunnledd 
i første tå, som ved Babinsky, fleksjon av de øvrige 

tær og innad rotasjon av foten som ved klumpfot. 
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Det foreligger en rekke publikasjoner av Striatal fot 
(SF) som ledd i grunnsykdommen PS og SF kan være 
et av de tidligste tegn ved ubehandlet PS. Jankovic og 
Tintner (2001) påpeker at debut av primær dystoni i 
voksen alder sjelden involverer føttene og derfor bør 
alltid PS overveies hos alle voksne som debuterer 
med isolert dystoni i en fot (5). SF og dystoni må 
ikke forveksles. Dystoni forverres gjerne ved aktivitet 
og forsvinner under søvn eller ved dopaminerg 
behandling.

Både SH og SF er også hyppig beskrevet ved de 
øvrige definerte parkinson pluss tilstandene. 

Disse posturale endringene forekommer oftere 
hos kvinner enn menn, men at dette skyldes at 
leddbåndene er mer tøyelige pga. østrogen anses 
som spekulativt. 

Terapeutisk refereres det til kasuistikker med 
vellykket effekt av dopaminergika med tilbakegang 
av SH og SF. Det samme er publisert ved bruk av 
anticholinergika, baklofen og benzodiazepiner. Det 
synes likevel å være dystonien som avtar og ikke den 
fikserte SH og SF deformiteten som bedres.
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Motoriske fluktuasjoner ved Parkinsons sykdom 
(PS) deles inn i 2 hovedgrupper: «wearing off» 
som er motoriske variasjoner som svinger sammen 
med medikamentinntaket; og «on-off» som er 
fluktuasjoner som er mer uavhengig av tidspunktene 
for medikamentinntak. On-off svingninger kan 
komme plutselig (sudden off) som oppleves svært 
invalidiserende for pasientene da det blir vanskelig å 
planlegge dagene. I tillegg kan PS pasienter oppleve 
overdoseringsdyskinesier (ufrivillige bevegelser på 
max medisineffekt), morgendystonier (smertefulle 
dystone vridninger før medikamenteffekt om 
morgenen) og difasiske hyperkinesier eller dystonier 
som kommer på stigende og fallende levodopaeffekt.

Det har vært generell aksept for at motoriske fluktua-
sjoner utløses av den pulsatile levodopa doseringen. 
Bruk av alle vanlige agonister utsetter opptreden av 
motoriske fluktuasjoner [1] og likeledes ser en fra 
primatmodeller på Parkinson at pulsatil levodopa-
dosering gir tidlig opptreden av hyperkinesier [2]. 
Det finnes forholdsvis dårlig med data fra studier 
på mennesker, men i ELLDOPA studiet ble det 
tydelig vist at høye levodopadoser øker risikoen for 
motoriske fluktuasjoner [3]. På bakgrunn av dette 
har en i Interessegruppen for Parkinsons sykdom 
hatt den holdning at en skal være avventende 
med bruk av levodopa, og en skal være forsiktig 
med levodopadosen (se terapianbefalingen fra 
Interessegruppen), uten at dette kan sies å være 
svært godt begrunnet [4].

Epidemiologiske studier tyder overbevisende på at 
ung alder i tillegg til høy levodopadose representerer 
ekstra risiko for å utvikle hyperkinesier [5]. Data 
kan videre tyde på at kvinner har større risiko enn 
menn, men dette er mer usikkert [6]. Generelt har 

en tenkt at risikoen tidlig i sykdomsforløpet er 
ganske lav med forsiktig bruk av levodopa, men 
data fra ParkVest materialet [7] viser at mange av 
pasientene har motoriske fluktuasjoner bare 5 år 
etter diagnostisering av PS. Nesten halvparten av 
pasientene hadde opplevd tendens til wearing off og 
over 30% opplevde slike svingninger ved undersø-
kelsen 5 år etter diagnosen. Videre var det 13% som 
hadde hyperkinesier. Den kumulative risikoen for 
hyperkinesier var 25%. Som vist i tidligere studier 
var det høyest risiko for slike symptomer hos unge 
pasienter og hos kvinner, men kjønnsforskjellen 
mistet signifikans i multivariat analyser. 5-års risiko 
for motoriske fluktuasjoner var 60% hos pasienter 
under 60 år, mens den bare var 10% hos de over 
80 da de fikk diagnosen. Data tyder videre på at 
de som startet med dopamin agonist hadde lavere 
risiko for utvikling av fluktuasjoner, sammenlignet 
med pasienter som startet på levodopa. Dette er iht 
tidligere studier. De motoriske fluktuasjonene synes å 
være forholdsvis milde etter 5 år med PS. Bare 5% av 
pasientene hadde opplevd sudden off.

Det kan konkluderes med at motoriske fluktuasjoner 
kan opptre ganske tidlig i behandlingen av PS og 
at problemet er hyppigere hos unge pasienter, 
utløses av høy levodopadose og er sannsynligvis 
noe hyppigere hos kvinner. Selv om slike symptomer 
synes å være vanlige problemer allerede få år etter PS 
diagnosen, er det tidlig i sykdomsforløpet forholdsvis 
få pasienter som opplever at motoriske fluktua-
sjoner er særskilt hemmende. Bernd Müller har vist 
at pasienter opplever ikke-motoriske symptomer 
som fatigue og depresjon klart mer hemmende 
enn motoriske symptomer de første årene etter PS 
diagnosen [8].

Risiko for motoriske fluktuasjoner ved 
Parkinsons sykdom

Professor Ole-Bjørn Tysnes, Nevrologisk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus
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