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Leder
Parkinsons sykdom har tradisjonelt vært oppfattet som en bevegelsessykdom. 
Dette synet har imidlertid endret seg gradvis ettersom man i økende grad har blitt 
klar over at sykdommen også medfører en rekke ikke-motoriske symptomer. Disse 
har ofte større innvirkning på pasientenes livskvalitet enn det motoriske syndromet 
som kjennetegner sykdommen. Flere innlegg i denne utgaven av Nyhetsbulletinen 
omhandler problemstillinger knyttet til ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons 
sykdom.

De senere år har store epidemiologiske studier avdekket at mange parkinson-
pasienter utvikler ikke-motoriske symptomer før de motoriske kardinaltegnene 
oppstår. Bjørg Johanne Warø omtaler i sitt innlegg at erkjennelsen av denne 
prodromalfasen er i ferd med å endre definisjonen av Parkinsons sykdom og gir 
spennende muligheter for framtidig forskning. Innleggene til Espen Dietrichs og 
Antonie Beiske fokuserer derimot på potensielle effekter og ikke minst bivirkninger 
av dyp hjernestimulering på ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom.

Smerte er et velkjent og potensielt invalidiserende ikke-motorisk symptom ved Par-
kinsons sykdom, men kan også være forårsaket av ulike andre forhold, for eksem-
pel ortopediske problemer. Ole-Bjørn Tysnes omtaler i sitt innlegg flere forhold 
som er viktige å vurdere ved indikasjon for elektiv ortopedisk kirurgi ved Parkinsons 
sykdom, og gir en oppdatering om nyere studier innenfor dette feltet. 

Espen Benjaminsen påpekte i forrige nummer av Nyhetsbulletinen at synsproble-
mer forekommer hyppigere hos parkinsonpasienter enn i normalbefolkningen. I 
dette nummeret ser han nærmere på retina og hvorvidt retinatykkelsen, bedømt 
ved optisk koherens-tomografi, er endret i denne pasientgruppen.          

Ingrid Leiknes med flere har nylig gjort en systematisk kartlegging av artikler som 
omhandler pårørendebelastning ved Parkinsons sykdom, og presenterer i denne 
utgaven en oversikt over feltet og spesielt utfordringer forbundet med hvordan 
pårørendebelastning studeres ved sykdommen. Innlegget til undertegnende og 
Kira de Klerk omhandler forholdet mellom Parkinsons sykdom og B-vitaminer. Til 
slutt gir Mathias Toft innblikk i Normodis - Norsk forening for Parkinsons sykdom 
og bevegelsesforstyrrelser – sine formål og ulike aktiviteter. Foreningen er åpen for 
helsepersonell med interesse for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, og 
interesserte oppfordres herved til å tegne medlemskap.

God lesing!

Guido Alves 

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser,  

Stavanger Universitetssjukehus  

Redaktør
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Prodromalfasen av Parkinsons sykdom

Bjørg Johanne Warø, lege og stipendiat, St. Olavs Hospital og Institutt for 
nevromedisin, NTNU, Trondheim

Parkinsons sykdom (PS) er i ferd med å redefineres. 
Når diagnosen stilles, har minst 50 % av cellene i 
substantia nigra (SN) degenerert med påfølgende 
dopaminreduksjon i striatum på 60–70 % [1]. 
Lewy-legemer finnes da i bulbus olfactorius, 
nedre deler av hjernestammen og i SN [2]. 
Sykdomsprosessen har sannsynligvis vært aktiv i 
flere år. Dersom Braaks hypotese om at PS starter 
i bulbus olfactorius og dorsale motorkjerner av n. 
vagus før den sprer seg til hjernestammen stemmer, 
vil man kunne forvente at pasientene har symptomer 
som samsvarer med de affiserte områdene før 
sykdommen når SN. Hypotesen støttes av flere 
kliniske studier som viser at PS pasienter opplever en 
rekke ikke-motoriske symptomer før kardinaltegnene 
på sykdommen oppstår [3,4]. Ved å identifisere 
disse ikke-motoriske symptomene, kan man tenkes 
å finne personer i risikosonen for å utvikle PS. Både 
populasjonsstudier og kohortstudier har vist økt 
risiko for utvikling av PS ved redusert luktesans, 
forstoppelse, depresjon og søvnforstyrrelser hos 
ellers friske individ [5,6]. 

Redusert luktesans finnes hos ca. 90 % av PS 
pasienter [7]. En understudie av Honolulu- Asia 
Aging Study (HAAS) testet luktesansen til over 
2000 menn i alderen 71 – 95 år uten PS [8]. 
Studiedeltakerne ble fulgt prospektivt i åtte år med 
tanke på utvikling av sykdommen. Etter justering 
for alder og andre mulige konfundere var odds 
ratio for PS innen fire år 5.2 i den nederste kvartil 
og 3.1 i den nest nederste sammenlignet med de 
to øverste kvartilene. PRIPS-studien (Prospective 
evaluation of Risk factors for Idiopathic Parkinson’s 
Syndrome), en stor, populasjonsbasert kohortstudie 
på risikofaktorer for PS fra Tyskland og Østerrike, 
avdekket en relativ risiko på 6.4 for å utvikle PS 
etter tre års oppfølging av personer med redusert 
luktesans [6].

Forstoppelse er vanlig hos pasienter med PS. I 
ONSET PD-studien ble det funnet at forstoppelses-
problematikk kan oppstå mer enn ti år før diagnose 
[3], mens HAAS-studien viste at menn med mindre 
enn én avføring daglig hadde en relativ risiko på 2.7 
for å utvikle PS sammenlignet med menn som hadde 
hyppigere avføring [9]. Fra denne kohorten ble 245 
personer obdusert. Det ble da funnet en signifikant 
assosiasjon mellom forstoppelse og forekomsten av 
Lewy-legemer i SN [5]. 

Depresjon er også vanlig ved PS. Flere studier 
har vist at depresjon kan forutgå kardinaltegnene 
på sykdommen hos ca. 20 % av pasientene. 
Depresjonen kan oppstå så tidlig som 20 år før PS 
diagnosen stilles, men insidensen øker klart tre til 
seks år før diagnosen(10). Deprimerte pasienter 
har 2.24 – 3.13 ganger så stor risiko for å utvikle PS 
sammenlignet med ikke-deprimerte kontroller [11]. 

REM-søvn adferdsforstyrrelse (RBD) er en parasomni 
karakterisert ved utagering av drømmer på grunn av 
manglende fysiologisk atoni i REM-søvn. Diagnosen 
krever polysomnografi, men validerte spørreskjema 
finnes [12]. En rekke langvarige oppfølgingsstudier 
har vist at over 80 % av personer med idiopatisk 
RBD vil over tid utvikle en nevrodegenerativ lidelse, 
helst PS eller demens med Lewy-legemer [13]. En 
prospektiv kohortstudie med oppfølgingstid på seks 
år har bekreftet disse funnene med en tidsavhengig 
konverteringsrate på 15 % etter to år, 25 % etter tre 
år og 41 % etter fem år [14]. Uttalt tretthet på dagtid 
kan også forutgå PS. En studie har vist tre ganger 
økt risiko for utvikling av PS hos menn med uttalt 
tretthet på dagtid sammenlignet med menn som ikke 
hadde disse plagene [15]. 

Det finnes foreløpig ingen kjent biomarkør som 
kan påvise økt risiko for PS. Undersøkelse av 
alpha-synuklein, amyloid-beta og tau-relaterte 
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parametere i spinalvæsken hos PS pasienter og 
kontroller har gitt inkonsistente resultat med 
betydelig overlapping mellom gruppene, muligens på 
grunn av metodologiske forskjeller mellom de ulike 
studiene. Forhåpentligvis vil prospektive multisenter-
studier med standardisert datainnsamling avklare 
en del spørsmål. PPMI (Parkinson’s Progression 
Markers Initiative) er en slik studie med store 
kohorter av nydiagnostiserte PS-pasienter og friske 
kontroller, samt kohorter med genetisk betinget 
risiko for PS (individ med mutasjoner i SNCA, LRRK2 
eller GBA), hyposmi eller RBD. Målet med denne 
studien er å samle inn klinisk, billeddiagnostisk 
og biologisk materiale for å definere og validere 
biomarkører på progresjon av PS [16].

DAT-SPECT-studier har vist signifikant asymmetrisk 
reduksjon i striatalt DAT-opptak i de premotoriske 
fasene av PS [17]. PET-studier har avdekket at 
nevrodegenerasjonen går raskest i den presymp-
tomatiske fasen av sykdommen og de første årene 
etter at diagnosen er stilt [17], samt at økt dopamin-
turnover kan være det tidligste målet på dopaminerg 
dysfunksjon som vist i en studie av friske LRRK2 
mutasjonsbærere [18].  

Det finnes altså klare holdepunkt for en latent fase i 
PS hvor de affiserte kan være asymptomatiske eller 
oppleve ulike ikke-motoriske symptomer. Varigheten 
av denne prekliniske fasen er ukjent. Når i denne 
fasen de ulike ikke-motoriske symptomene oppstår, 
varierer også. I tillegg har disse prodromaltegnene 
hver for seg liten prediktiv verdi. Utfordringen blir 
derfor å karakterisere og validere markører i dette 
prediagnostiske stadiet. Dette er spesielt viktig 
fordi reduksjonen i striatalt DAT-opptak er allerede 
betydelig og nevrodegenerasjonen raskest i denne 
fasen. I 2015 publiserte Movement Disorder Society 

forskningskriterier for prodromalfasen av Parkinsons 
sykdom [19]. Kriteriene kombinerer ulike kjente 
risikofaktorer som kjønn, eksponering for sprøyte-
midler, koffeininntak, røyking og arv med prodromal-
markører og PET/SPECT-undersøkelser. Målet er 
å identifisere de som er i risikosonen og aktuelle 
for kliniske forsøk med tanke på nevroprotektiv 
behandling når den tid kommer. 
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Kan dyp hjernestimulering ha psykiske 
bivirkninger?

Espen Dietrichs, avdelingsoverlege, professor
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Både tidligere eller pågående psykiatrisk lidelse og 
åpenbar kognitiv svikt regnes som kontraindikasjoner 
mot dyp hjernestimulering (DBS) ved Parkinsons 
sykdom. Det finnes mange eksempler der pasienter 
har hatt – oftest forbigående – psykiske endringer 
etter slike operasjoner, men i de fleste tilfellene 
har sannsynligvis preoperativ disposisjon vært 
av avgjørende betydning. Til tross for at psykiske 
problemer ble sett hos flere DBS-pasienter, viser en 
prospektiv undersøkelse fra Oslo at gjennomsnitts-
pasienten kommer godt ut både når det gjelder 
kognisjon og psykiatri.

STN er vanligvis det foretrukne målet for DBS 
ved Parkinsons sykdom. Den er en liten kjerne i 
mesencephalon som er 5-6mm lang i rostrocaudal 
retning og 2.3mm bred. Selv innen denne lille 
kjernen er det en funksjonell inndeling, og i tillegg 
til det motoriske området inneholder kjernen både 
en «limbisk» del og en assosiativ del, som blant 
annet er relatert til kognisjon. På grunn av de små 
avstandene mellom disse tre underavsnittene av 
kjernen, kan det være risiko for at ikke-motoriske 
områder også blir påvirket av stimuleringen, med 
ikke-motoriske bivirkninger som følge.

Vi har sett flere tilfeller med hypomani etter 
STN-DBS, men i de fleste tilfellene har det vært 
demaskering av tidligere psykiatriske problemer som 
pasienten har holdt skjult for oss [1]. Erkjennelsen 
av dette har ført til en enda større bevissthet rundt 
psykiske plager som kontraindikasjon mot kirurgi. 
En del pasienter kan også oppleve en form for 
apati i tiden etter operasjon. Dette antas i særlig 
grad å være et resultat av (for stor) nedtrapping av 
dopaminerge medikamenter etter igangsetting av 
STN-stimulering.

I litteraturen er det høyst variable beskrivelser av 
hvordan DBS påvirker pasientene kognitivt. Kognitiv 
svikt regnes som en kontraindikasjon på grunn 
av risikoen for en ytterligere forverring etter DBS, 
men de fleste studier finner bare små eller ingen 
kognitive forandringer etter slik kirurgi. Det finnes 
heller ikke entydige data når det gjelder psykiatriske 
komplikasjoner, eller om ikke-motoriske bivirkninger 
er vanligere ved stimulering i STN enn i andre 
kjerneområder. Imidlertid kan litteraturen tyde på at 
det er noe økt selvmordsrisiko hos DBS-opererte.  

Vi har i Oslo utført en prospektiv undersøkelse 
av alle parkinsonpasienter som ble operert med 
STN-DBS fra 2009. Flere av pasientene opplevde 
psykiske og kognitive forandringer, men på skjemaer 
for selv-rapportering scoret pasientgruppen i 
gjennomsnitt at eksekutiv funksjon var bedret etter 
operasjonen, og at angst var redusert samtidig som 
andre psykiatriske symptomer var uendrede [2]. 
Nevropsykologiske undersøkelser viste personlighet-
sendringer i retning av økt impulsivitet, men ellers 
ingen signifikante forandringer [3].

Selv om både psykiske og kognitive forandringer 
forekommer hos enkeltpasienter etter 
DBS-operasjoner mot Parkinsons sykdom, tyder 
både våre egne data og de fleste andre rapporter 
i litteraturen på at STN-DBS er forbundet med få 
slike problemer hos gjennomsnittspasienten. Men 
nettopp fordi vi vet at slike problemer kan oppstå, 
og kanskje særlig hos spesielt disponerte pasienter, 
er det svært viktig å ta både psykiske og kognitive 
forhold i betraktning når man vurderer indikasjon for 
DBS hos hver enkelt pasient. 
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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. M indre 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. M indre 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, 2026,00 kr. 200 enheter (hettegl.) 095092, 
4085,80 kr. Sist endret: 18.02.2016
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BOTOX® is indicated for the symptomatic relief of 
idiopathic cervical dystonia (spasmodic torticollis)
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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. M indre 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. M indre 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, 2026,00 kr. 200 enheter (hettegl.) 095092, 
4085,80 kr. Sist endret: 18.02.2016
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Øker dyp hjernestimulering av nucleus 
subthalamicus fatigue ved Parkinsons sykdom?
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Første beskrivelse av fatigue
Fatigue ved Parkinsons sykdom (PS) ble omtalt av 
Hoehn og Yahr allerede i 1967. Først 20 år senere 
ble dette symptom beskrevet som et av de mest 
plagsomme og hyppigste ved multippel sklerose 
(MS). Likevel har forskningsaktiviteten rundt fatigue 
lenge vært større ved MS enn PS.  

Invalidiserende symptom, definisjon og 
prevalens
I de senere år har imidlertid studier av fatigue og 
andre ikke-motoriske symptomer avslørt hvor stor 
innvirkning disse symptomene kan ha på helsere-
latert livskvalitet ved PS. Målet for all terapi ved 
kroniske lidelser uten helbredende behandling er å 
bedre livskvaliteten.

Forsikringsutbetalingene relatert til fatigue ved 
PS stemmer overens med opplevelsen av at dette 
symptom ofte er et av de mest invalidiserende ikke 
bare ved MS, men også ved PS.

Prevalensen av fatigue ved PS varierer fra 30 til 
60 % avhengig av hvilken definisjon og målemetode 
som benyttes, for det finns hverken en universelt 
akseptert definisjon eller målemetode for fatigue.

The MS Council for Clinical Practice Guidelines 
(1998) definerer fatigue som «subjective lack of 
physical and/or mental energy, perceived by the 
individual and caregiver», mens andre definerer 
fatigue som en «overwhelming sense of tiredness, 
lack of energy, or feeling of exhaustion» [1].

Fatigue: fysisk, mental og kronisk
Det er meningsfylt å skille mellom fysisk (også kalt 
perifer) fatigue med opplevelse av å være tappet for 
krefter, og mental (også kalt sentral eller kognitiv) 
fatigue der en opplever å være mentalt tappet, med 

innvirkning på konsentrasjon, hukommelse og 
taleevne. Begge former kan forekomme samtidig, 
men også uavhengig av hverandre. Kronisk fatigue 
diagnostiseres ved varighet over seks måneder. Ved 
kroniske sykdommer kan det være nyttig å skille 
mellom akutt og forbigående fatigue, og fatigue som 
varer over tid.  

Fatigue: uavhengig eller sekundær
Fatigue er assosiert med depresjon, men 
forekomsten er høy også blant ikke-deprimerte 
PS-pasienter. PS-pasienter uten søvnforstyrrelser er 
også plaget av fatigue [2]. Dette støtter hypotesen om 
at fatigue er et uavhengig symptom, selv om fatigue 
også kan også være sekundært relatert til blant 
annet søvnforstyrrelser, passivitet, infeksjoner, andre 
tilleggs-sykdommer eller bivirkning av medikamenter. 
Fatigue er også et kardinalsymptom både ved 
depresjon og angst etter DSM-III-R -kriterier.

Fatigue og en rekke anerkjente 
vurderingsskalaer
Fatigue er et subjektivt symptom og diagnostiseres 
helst ved intervju eller selvutfyllingsskalaer. I og med 
at tilnærmingen til fatigue er forskjellig ved fysisk og 
mental fatigue, kan det være avgjørende å benytte 
en metode som fanger opp begge dimensjoner. 
Seks anerkjente målemetoder er omtalt i en lettlest 
oversiktsartikkel [3].

DBS-STN og langtidseffekter
I Nyhetsbulletinen nr 1, 2015 [4] ble dyp hjernesti-
mulering (DBS) beskrevet som et behandlingsal-
ternativ for selekterte, avanserte tilfeller av PS der 
medikamentene ikke gir tilfredsstillende resultat. 
Det refereres til at «siden metoden ble tatt i bruk for 
20 år siden er den positive effekten på motoriske 
symptomer og total livskvalitet godt dokumentert. 
Hvordan DBS egentlig virker i den subthalamiske 
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kjerne (STN) på kognitive affektive symptomer er 
fortsatt langt fra klarert. Det påpekes at både lokale 
cellulære effekter og vidstrakte nettverkseffekter av 
både umiddelbar og langsom innsettende karakter 
medvirker».

Økt fatigue etter DBS-STN?
I en norsk studie ble 12 pasienter med PS behandlet 
med DBS-STN og sammenlignet med en historisk 
referansegruppe på 12 tilsvarende pasienter med 
tanke på alder, kjønn, medisinering og sykdomsin-
validitet [5]. Den historiske, sammenlignbare 
gruppen var ikke blitt behandlet med DBS-STN 
fordi den muligheten ikke fantes da. Ellers var 
oppfølgingen tilsvarende. Ved sammenligning av 
gruppene viste det seg at fatigue tilkom mer enn 
forventet i DBS-STN gruppen, etter ett år hos 67 %, 
etter åtte år hos 87 %, mens i den ikke-stimulerte 
referansegruppen var fatigue 55 % etter åtte år. 
Fatigue ble målt med FSS (Fatigue Severity Scale: kun 
ett spørsmål vedrørende mental fatigue, øvrige åtte 
spørsmål om fysisk fatigue).

Økt suicidalitet etter DBS-STN?
Rapporter om økt suicidalitet hos pasienter med 
PS etter DBS-STN har vekket bekymring [6]. Særlig 
har oppmerksomheten vært rettet mot det å 
kunne forutsi hvilke pasienter som er i faresonen. 
Spørsmålet om gruppen pasienter med PS rett og 
slett er økt suicidale har også vært reist. Så langt 
anses postoperativ depresjon som et faresignal 
som krever tett oppfølging, særlig første året etter 
DBS, men å unngå å gi DBS-STN til pasienter med 
tidligere påvist depresjon synes ikke rettferdiggjort 
ifølge den norske studien [5]. Der bedret depresjonen 
seg post-operativt, mens andre studier har vist til 
depresjon som en akutt og også kronisk bieffekt av 
DBS-STN.

Langtidsobservasjoner etter DBS-STN har ikke vist 
økt risiko for utvikling av demens, men håpet om at 
denne metode skulle forebygge eller forsinke videre 
progresjon av PS er ikke innfridd [5].

Bedring av smerte etter DBS-STN?
En rekke rapporter viser gunstig innflytelse av DBS på 
PS-relatert smerte [7]. Off-state smerte pre-operativt 
viste bedring etter DBS-behandling åtte år senere. 
Dette er hyggelig lesning, verre er det at det hos 75 % 
tilkom andre smerter, særlig muskelskjelettsmerte. 
Men om sistnevnte uansett hadde tilkommet, er så 
langt et åpent spørsmål.

Bedring av spillelidenskap etter DBS-STN?
En funksjonell MRI-studie av pasienter med PS 
og spillelidenskap avslørte endringer i en rekke 
områder i hjernen (bilateral anterior cingulate cortex 
og ventrale striatum, blant annet) på samme vis 
som hos avhengige [8]. DBS-STN har hatt gunstig 
effekt på spillelidenskap hos pasienter med PS, 
men hvorvidt det skyldes at den dopaminerge 
medisinering kunne halveres, eller om stimuleringen 
har en direkte gunstig påvirkning, er ikke endelig 
klarlagt.

Pågående DBS-studier i Norge
Det blir spennende å se hva NorStim-studien, som 
ble omtalt i Nyhetsbulletinen nr 1, 2015 [9], kan bidra 
med tanke på operasjonsstrategi og effekt både på 
motoriske og ikke-motoriske symptomer. Det knytter 
seg også forventninger til den nyetablerte studien 
ved St. Olavs Hospital vedrørende DBS-påvirkning 
av basalgangliene ved PS [4]. Dersom studien både 
kan utdype hvordan DBS-STN virker på motoriske 
symptomer, kartlegge fiberbaner som stimuleres og 
faktorer som kan predikere effekt på ikke-motoriske 
funksjoner, er dette strålende. Et videre mål med 
studien er å forbedre operasjonsteknikken både med 
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tanke på plassering av elektrodene og justering av 
stimuleringsfrekvens. Om dette kan skåne dynamikken 
vedrørende verbal flyt, blir spennende å se.

Ytterligere verifisering av langtidseffekter
I den siterte norske studien utviklet langt flere i 
DBS-STN behandlingsgruppen fatigue etter langtids-
påvirkning [5]. Er det virkelig tilfelle? Så vidt meg 
bekjent er dette kun påvist i denne ene studien med 
12 stimulerte pasienter. Det gjelder å ikke forhaste 
seg med konklusjonen. 

Mang en kliniker med behandlingsansvar for 
fatigueplagede pasienter vil være skeptiske til en 
behandling med høy risiko for invalidiserende fatigue 
som bivirkning. Det samme vil gjelde for suicidalitet. 
Mulig økt suicidalitet etter DBS-STN må kartlegges 
ytterligere, slik at også denne eventuelle faren kan 
inkluderes i den preoperative vurdering og vektlegges 
i den postoperative oppfølging. 

Dette er spennende! 
Resultatene både fra «NorStim-studien» og «St. 
Olavs studien» vil bli «saumfart» av ikke-involverte 
studiedeltagere. Jeg ser for meg resultater som kan få 
konsekvenser for anbefaling av DBS-STN ved PS.
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Vurderinger ved indikasjon for elektiv 
ortopedisk kirurgi ved Parkinsons sykdom

Ole-Bjørn Tysnes, avdelingsoverlege, professor, Nevrologisk avdeling,  
Haukeland universitetssjukehus

Pasienter med Parkinsons sykdom (PS) har økt 
forekomst av smerter fra muskel og skjelettsystemet 
sammenliknet med kontrollpersoner [1]. Ikke sjelden 
må en vurdere om atrose eller spondylose med 
eller uten skiveprolaps representerer en hovedårsak 
til pasientenes smerter og en må ta stilling til om 
det kan være indikasjon for kirurgisk behandling. 
Vurderingen blir da annerledes enn den er ved rene 
kirurgiske tilstander da Parkinsonpasientene kan 
ha årsaker til kronisk smerte som er uavhengig av 
radiologisk og klinisk påvist patologi, og en må også 
ta hensyn til at rehabiliteringen etter ortopediske 
inngrep er mer krevende hos Parkinsonpasienter 
enn andre [2]. Generelt vil en kunne hevde at jo mer 
avansert Parkinson, jo mer restriktiv bør en være 
med å akseptere kirurgisk behandling. Ved avansert 
PS kan ofte gangfunksjonen være tapt. Risikoen for 
fallhendelser er så stor at pasientene ikke kan gå 
uten støtte. Likevel kan det foreligge indikasjon for 
ortopedisk kirurgi dersom smerter i for stor grad 
påvirker pasientens livskvalitet.

En nylig publisert studie har sammenliknet 
resultatene fra elektiv hofte- og knekirurgi hos 857 PS 
pasienter med 2571 kontroller [3]. Hospitaliseringen 
var dobbelt så lang og risikoen for hofteluksasjon 
i løpet av det første postoperative året var 2,3 
ganger større i PS gruppen enn hos kontrollene. 
Postoperative infeksjoner og 1-års mortalitet var lik 
i gruppene, men ved lengre oppfølging var det klart 
økt mortalitet i PS-gruppen. En helt ny studie på 
elektiv ryggkirurgi (spinalstenose og spondylolistese 
var de største gruppene) hos PS-pasienter [4] viste 
at risikoen ved ryggkirurgi ved PS var større enn for 
den generelle befolkningen, men gruppen som helhet 
opplevde signifikant mindre smerte både i rygg og 
ben og bedre livskvalitet postoperativt. Tjue av 96 
pasienter hadde behov for reoperasjon. Risikoen 

for behov for reoperasjon var knyttet til alvorlighet 
av PS (Hoehn og Yahr > 3) og komorbididet. En 
oversiktsartikkel på spinalkirurgi på spondylose ved 
PS [5] understreker klart økt risiko for reoperasjon 
(45 %) og komplikasjoner (59 %) sammenliknet med 
normalpopulasjonen.

Det er mitt syn at det er spesielt viktig å gjøre 
individuelle vurderinger ved mistenkt ortopedisk 
årsak til smerte ved PS. Bildediagnostikken kan vise 
til dels betydelige degenerative forandringer, men 
det er ikke sikkert det er dette som er årsaken til 
PS- pasientenes smerter. PS i seg selv er kjent å gi 
smerter fra muskel/skjelettsystemet knyttet til stivhet 
og bradykinesi som foreligger ved sykdommen. En 
del pasienter er også plaget av sentral nevrogen 
smerte. Slike forhold utgjør viktige differensialdi-
agnoser og gjør at en skal være tilbakeholden. En 
skal vurdere risikoen ved forlenget og vanskelig 
post-operativ rehabilitering og ha klart for seg hva 
som kan være optimal målsetting ved vellykket 
kirurgisk behandling. Forhold som taler for operativ 
behandling er redusert livskvalitet som følge av 
hvilesmerter og pasienter med potensiale for fortsatt 
fysisk aktivitet ved vellykket kirurgisk behandling. 
Risikoen ved inngrepet tiltar ved økende avansert PS.

Referanser
1. Beiske, A.G., et al., Pain in Parkinson’s disease: 

Prevalence and characteristics. Pain, 2009. 141(1-2): p. 

173-7.

2. Zuckerman, L.M., Parkinson’s disease and the 

orthopaedic patient. J Am Acad Orthop Surg, 2009. 17(1): 

p. 48-55.

3. Jamsen, E., et al., Surgical outcomes of primary hip and 

knee replacements in patients with Parkinson’s disease: 



1616

a nationwide registry-based case-controlled study. Bone 

Joint J, 2014. 96-B(4): p. 486-91.

4. Schroeder, J.E., et al., Lumbar Spine Surgery in Patients 

with Parkinson Disease. J Bone Joint Surg Am, 2015. 

97(20): p. 1661-6.

5. Sarkiss, C.A., et al., To operate or not?: A literature review 

of surgical outcomes in 95 patients with Parkinson’s 

disease undergoing spine surgery. Clin Neurol 

Neurosurg, 2015. 134: p. 122-5.



17

Retinatykkelse ved Parkinsons sykdom

Espen Benjaminsen, overlege, Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø

17

Personer med Parkinsons sykdom har gjerne 
redusert synsfunksjon i forhold til normalbefolk-
ningen, både med tanke på visus, kontrastopp-
fattelse og fargesyn. Parkinsons sykdom 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.

Dopaminerge celler ble påvist i retina i 1963, og er 
fremfor alt konsentrert i amakrine celler. 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.  
Men selv om dopamin er viktig i sansebearbeidelsen 
i retina, er det ikke dermed sagt at reduksjon i 
dopaminerge nigrostriatale nevroner har noen 
sammenheng med endring i dopaminaktiviteten i 
retina.

Vi skal i denne teksten se nærmere på ett spesifikt 
forhold ved øyet, nemlig retina og hvorvidt retinatyk-
kelsen, bedømt ved optisk koherens-tomografi 
(OCT), er endret ved Parkinsons sykdom. Dette er en 
metode der strukturer i øyebunnen kan visualiseres 
ved å analysere ekkosvaret av innsendt lys i det 
infrarøde spekteret. 

Ved 15 års alder er retina 110-120 µm tykk, men den 
blir gradvis tynnere ved økende alder og de neste 60 
årene tapes normalt 10-20 µm.

Resultater fra OCT-studier av retina ved Parkinsons 
sykdom er ikke entydige. Flere studier viser reduksjon 
av tykkelsen av ulike strukturer, mens andre studier 
ikke gjør slike funn. Man må da huske at ulike studier 

er gjort med ulik apparatur og tekniske løsninger, 
der oppløsningen, og dermed hva som er mulig å 
påvise i disse små strukturene, varierer. En annen 
årsak til manglende signifikans av resultater kan være 
at studiepopulasjonene er små. Det er imidlertid 
også usikkerhet forbundet med hvorvidt eventuelle 
forandringer i retinatykkelse er korrelert med 
sykdommens varighet og alvorlighetsgrad.

I en meta-analyse som inkluderte 13 artikler fra 
2004 til august 2013 med studiestørrelse mellom 
20 og 200 personer, fant man ved samlet (pooled) 
analyse signifikant reduksjon i gjennomsnittlig 
sirkumpapillær retinal nervefibertykkelse og tykkelsen 
i alle kvadranter. Det var imidlertid bare gjennom-
snittlig tykkelse og tykkelsen i temporale kvadrant 
som kunne påvises ved bruk av alle benyttede 
OCT-apparater. 

Man har også sett nærmere på de ulike lagene i 
retina. En studie som sammenlignet 129 parkinson-
pasienter med 129 friske kontroller fant reduksjon 
av den sirkumpapillære retinale nervefibertykkelsen, 
men fant i tillegg statistisk signifikant reduksjon av 
tykkelsen av ganglioncellelaget og de indre og ytre 
pleksiforme lagene. 

En annen studie med 97 parkinsonpasienter og 32 
kontroller fant signifikant reduksjon i fotoresep-
torlaget, men ingen øvrig reduksjon, heller ikke i det 
retinale nervefiberlaget.

Alt i alt virker det sannsynlig at parkinsonpasienter 
har endringer av retinatykkelsen sammenlignet med 
kontrollgrupper. Det må likevel understrekes at en 
eventuell reduksjon i det retinale nervefiberlaget ikke 
er unikt for Parkinsons sykdom. OCT-undersøkelser 
har blitt brukt mye innen MS-forskning, og man 
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ser der tydelig reduksjon i det retinale nervefi-
berlaget. Reduksjon er også sett hos pasienter med 
Alzheimers sykdom.
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Belastning knyttet til rollen, oppgavene og ansvaret 
som pårørende kan studeres på mange måter. I 
arbeidet med en oversiktsartikkel [1] av pårørende-
belastning ved Parkinsons sykdom (PS) var vi blant 
annet interessert i å se på hvilke skjema og analyser 
som benyttes i studier som undersøker eventuelle 
sammenhenger mellom pårørendebelastning og 
demografiske og kliniske karakteristika ved PS. 
Systematisk søk på artikler i fem elektroniske 
databaser identifiserte 581 studier hvorav 70 ble 
vurdert som aktuelle for studien. Etter gjennomlesing 
av abstrakt og/eller fulltekst ble 31 artikler funnet å 
tilfredsstille definerte inklusjons- og eksklusjonskri-
terier for oversiktsartikkelen. Inklusjonskriteriene 
gikk i store trekk ut på at studien skulle benytte seg 
av et standardisert pårørendebelastningsskjema og 
inkludere minst 50 pårørende. Intervensjonsstudier, 
medikamentstudier og valideringsstudier ble 
ekskludert. Det følgende innlegget er avgrenset 
til å presentere noen problemstillinger forbundet 
med hvordan pårørendebelastning studeres i 
sammenheng med PS. 

Resultater fra kunnskapsoppsummeringen   
Gjennomgangen av de 31 artiklene viste elleve 
forskjellige skjema som ble benyttet for å måle 
pårørendebelastning ved PS. Zarit Burden Inventory 
(ZBI) ble brukt i 11 studier og var dermed det mest 
brukte skjemaet. I tillegg var det for fire av skjemaene 
brukt ulike utgaver av samme skjema. Psykometrisk 
testing i form av Cronbachs alfa var gjort for alle 
bortsett fra ett av skjemaene. Innholds- eller kriterie-
validitet var bekreftet for 6 skjema, men avvist for 
ett. Syv av spørreskjemaene var validert for bruk 
i sammenheng med PS. Flest studier [18] brukte 
‘burden’ som hovedbegrep, etterfulgt av ‘strain’ 
[8], ‘stress’ [3] og ‘distress’ [2]. Halvparten [16] av 
studiene gav en kort beskrivelse eller definisjon av 

begrepet pårørendebelastning.  Én studie undersøkte 
belastning og livskvalitet hos pårørende med 
utgangspunkt i en bestemt stress-vurderingsmodell. 
Seks av de 31 studiene hadde kun PS pasienters 
partnere eller ektefeller som informanter. De andre 
studiene inkluderte informanter med ulike relasjoner 
til pasientene. Elleve studier gjorde analyser av 
sub-grupper av pårørende. For de andre studiene var 
analysene begrenset til å omfatte samlet gruppe av 
pårørende. Nitten studier rapporterte på pårørende 
skjemaets subskårer i tillegg til sumskår. Tjueto av 
de 31 inkluderte studiene rapporterte resultat fra 
ulike multivariate analyser, mens 9 kun hadde brukt 
bivariate analyser. Bortsett fra én longitudinell studie 
med oppfølging over 10 år, var alle tverrsnittstudier. 

Studiene som inngikk i oversiktsartikkelen benyttet 
mange ulike skjemaer for å undersøke hvilke kliniske 
pasientkarakteristika som var relatert til pårørende-
belastning. Eksempelvis ble det brukt 7 ulike 
depresjonsskalaer for å undersøke sammenhengen 
mellom mulig depresjon hos pasienten og 
pårørendebelastning. Betydningen av pasientens 
funksjonsevne i dagliglivet for pårørendebelastning 
ble undersøkt med 5 ulike skalaer. For fullstendige 
referanser til resultatene, vises det til den publiserte 
oversiktsartikkelen [1], tilgjengelig fra  
http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2015.510091.

Diskusjon
Kunnskapsoppsummeringen viser noe av mangfoldet 
av spørreskjema som anvendes i undersøkelser av 
pårørendebelastning innenfor et ganske avgrenset 
område som PS. Mange studier gav sparsom eller 
mangelfull informasjon om innholdet i begreper og 
eventuelle teorier som lå til grunn for den bestemte 
undersøkelsen. I de fleste studiene ble pårørende 
studert som en samlet, homogen gruppe uten 
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hensyn til deres relasjon til pasienten, og flere studier 
utnyttet ikke muligheten for å gjøre analyser på 
belastningsskjemaets sub-skala nivå. Vi vil peke på 
noen utfordringer som dette gir i tolkningen av de 
samlede resultatene.

Uklarhet om hva som studeres
De analyserte studiene avdekket stor variasjon i valg 
av pårørendebelastnings-skjema. Van Durme med 
flere identifiserte i en studie 55 skalaer (primært 
generiske) som undersøkte negative konsekvenser 
av pårørendeomsorg, hvorav 42 primært undersøkte 
‘burden’, ‘strain’ eller ‘stress’ [2]. Det kan være 
ulike grunner for hvorfor et bestemt skjema 
blir valgt framfor et annet. Det er imidlertid et 
anerkjent prinsipp ved valg av skjema at det skal ta 
utgangspunkt i en klar forståelse av det fenomenet 
som studeres [3,4]. Et minstekrav her bør være at det 
i studien presenteres en kort, men klar beskrivelse 
av det en vil undersøke, for eksempel i form av en 
definisjon eller begrepsavklaring, slik at det går klart 
fram for leseren hva som studeres. Bruk av ulike 
skjema, og ulike- eller mangel på definisjoner og 
begrepsavklaringer, gir flere utfordringer i forsøket på 
å oppsummere kunnskap om pårørendebelastning 
ved PS. Uten at en vet med sikkerhet at det er det 
samme fenomen som er undersøkt, er det vanskelig 
å sammenlikne resultater av ulike studier eller å 
verifisere tidligere funn. Et eksempel på at ulike 
skjema undersøker ulike fenomen ble demonstrert 
i én av de inkluderte studiene som brukte to ulike 
pårørendeskjema i samme undersøkelse. Målt med 
det ene skjemaet fant en statistisk signifikant forskjell 
i pårørendebelastning mellom pårørende til pasienter 
med demens sammenliknet med pårørende til dem 
uten demens, men denne forskjellen kom ikke fram 
ved bruk av det andre skjemaet. I en artikkel fra 
2002 argumenterer Cousin med flere for å utvikle 

en konsensus om innholdet i sentrale begreper og 
for valg av måleinstrumenter som skal benyttes når 
en vil studere erfaringer med pårørendeomsorg [5]. 
I denne sammenheng er det også aktuelt å trekke 
fram de inkluderte studienes fravær av referanse 
til teorier eller modeller som kan bidra til å øke 
forståelsen av pårørendebelastning. Kun én av de 
inkluderte artiklene studerte pårørendebelastning 
i lys av en bestemt teoretisk modell. I en nylig 
publisert kunnskapsoversikt som omhandler forhold 
som predikerer pårørendebelastning ved PS, går 
Greenwell med flere i rette mot fraværet av teoretiske 
rammeverk i studier av pårørendebelastning ved 
PS [6]. De understreker betydningen av at fremtidig 
forskning tar utgangspunkt i psykologisk teori som 
gir klare føringer for hvilke sammenhenger som bør 
studeres og som igjen kan testes ut i evaluering av 
målrettede intervensjoner.

Utbredt bruk av gjennomsnittsskår kan 
tildekke kunnskap
De mange pårørendeskalaene, med eller uten 
subskalaer og med ulikt omfang av spørsmål, viser 
flerdimensjonaliteten ved begrepet pårørende-
belastning. Likevel behandler flere av de inkluderte 
studiene pårørendebelastning som et endimensjonalt 
fenomen ved at de bare presenterer gjennomsnitts-
verdien av skalaen uten hensyn til subskårene. 
Manglende informasjon om subskårer har i mange 
år blitt kritisert for å ikke vise nyansene mellom de 
ulike sidene ved pårørendebelastning, for å tildekke 
variasjonene i korrelasjonene mellom ulike pasientka-
rakteristika og ulike sider ved pårørendebelastningen, 
og for å overse hvor stor del hver av subskalaene 
utgjør av den totale pårørendebelastningen [7–9]. De 
få studiene i vår oversiktsartikkel som gir informasjon 
på subskala-nivå imøtekommer noe av denne kritikken. 
Et eksempel er studien som sammenlikner pårørende 
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fra to ulike kulturer. Her fant en at totalskåren på 
pårørendebelastning var lik blant amerikanske og 
japanske pårørende, mens en så signifikante forskjeller 
i svarene på enkeltspørsmål. Videre viste en annen 
studie at flere pasient karakteristika var ulikt assosiert 
med pårørendes skåring innenfor en subjektiv og en 
objektiv subskala. Også redusert funksjonsevne hos 
pasienten, pårørendes alder og pårørendes relasjon 
til den parkinsonrammede viste å være ulikt assosiert 
med ulike subskalaer i studier hvor slike analyser ble 
foretatt.

Liten differensiering mellom ulike 
pårørendegrupper
Sammenlikning mellom resultater fra studier krever 
også at gruppene som undersøkes og sammenlignes 
er klart definert og ikke skiller seg fra hverandre på 
vesentlige områder. Mangel på subgruppe-betrakt-
ninger og stratifiseringer i analysefasen i studier av 
pårørendebelastning er blitt kritisert for å ikke bidra 
tilstrekkelig med kunnskap om pårørendebelastning 
[10]. Studier inkludert i vår oversiktsartikkel som 
gjorde separate analyser for ulike pårørendegrupper 
gir støtte til et slikt synspunkt. Eksempelvis viste 
pasientens kjønn, komorbiditet og pasientpårørende-
relasjonen å være ulikt korrelert med ulike 
sub grupper av pårørende. Multivariate analyser gav 
ytterligere informasjon om hvordan pårørendes 
alder, demens, og depresjon hos pasienten, samt 
motoriske skårer kunne ha ulik effekt på ulike 
pårørende grupper.

Omfanget av ulike spørreskjema gjør det 
vanskelig å bruke metaanalyse
Ved gjennomgangen av de 31 artiklene kom det 
som nevnt også fram hvor mange ulike skjema som 
brukes for å undersøke de samme symptomene 
og problemene som kjennetegner PS. Følgelig var 

det mange kombinasjoner av kliniske instrumenter 
og pårørendeskjema som var involvert i de ulike 
studienes analyser. For å kunne sammenlikne 
resultatene i en kunnskapsoppsummering bør en ha 
kunnskap om hvordan skjemaene forholder seg til 
hverandre. Uten denne kunnskapen er det vanskelig 
å vite om like svar uttrykker samme resultat og om 
ulike resultat egentlig speiler reelle forskjeller eller 
kan forklares med variasjonen eller kombinasjonen 
av måleinstrumentene som er brukt. Hadde det blitt 
brukt et mindre antall skjema ville en lettere kunne 
integrere resultatene av sammenhenger mellom 
pasient- (og eventuelle pårørende-) karakteristika og 
pårørendebelastning i en metaanalyse.

Oppsummering og konklusjon
Vi har presentert noen av de utfordringene en 
kan møte på i forsøket på å lage en kunnskaps-
oppsummering over resultater fra det stadig 
voksende omfanget av undersøkelser av forholdet 
mellom kliniske symptomer hos pasienten og 
rapportert pårørendebelastning ved PS. Omfanget 
av spørreskjema som benyttes innenfor et relativt 
avgrenset område av pårørendestudier speiler noe av 
det store mangfoldet av skjema som det kan velges 
mellom når en vil studere erfaringer med pårørende-
omsorg. Noen av de analyserte studiene begrunnet 
valg av pårørendebelastningsskjema med at det 
var validert for bruk i en parkinsonsammenheng. 
For andre var det ikke gitt noen begrunnelse. Ut fra 
de problemstillingene som her er presentert ser vi 
et klart behov for at det på samme måte som det 
er gjort for andre forhold som assosieres med PS 
som depresjon [11], fatigue [12], psykose [13] og 
livskvalitet [14] foretas en kritisk analyse av aktuelle 
pårørendebelastnings-skjema for så å komme med en 
anbefaling om hvilke(t) skjema som er å foretrekke 
brukt i sammenheng med PS.
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Folat (B9) og kobalamin (B12) er vannløselige 
B-vitaminer som er essensielle for normal funksjon 
i det sentrale og perifere nervesystemet [1]. Begge 
vitaminer er viktige kofaktorer i omdanning 
(remetylering) av homocystein til metionin [1]. 
Homocystein er derfor en metabolsk markør for både 
folat- og kobalaminstatus [2]. Forhøyet konsentrasjon 
av homocystein i serum eller plasma kalles 
homocysteinemi. 

Kobalamin (men ikke folat) er også en kofaktor 
i omdanning av metylmalonyl-koenzym A til 
suksinyl-koenzym A. Ved kobalaminmangel dannes 
metylmalonsyre (MMA), som målt i serum er en 
sensitiv og spesifikk markør på kobalaminstatus [2].

Hematologisk fører både folat- og kobalaminmangel 
til makrocytær anemi [2]. Nevrologiske manifesta-
sjoner inkluderer perifer polynevropati og subakutt 
kombinert degenerasjon av bak- og sidestrenger i 
medulla spinalis, spesielt ved kobalaminmangel [1]. 
Nevropsykiatriske og kognitive symptomer, som 
depresjon, kognitiv svikt og demens, har også blitt 
assosiert med mangel på disse vitaminene, særlig 
folatmangel [3]. Homocysteinemi er i tillegg xen 
kjent risikofaktor for kardio- og cerebrovaskulær 
sykdom [4]. Det er viktig å bemerke at nevrologiske 
og nevropsykiatriske komplikasjoner kan forekomme 
ved folat- eller kobalaminmangel uten at anemi eller 
makrocytose kan påvises [1].  

En rekke kontrollerte tverrsnittstudier viser 
økt forekomst av kobalaminmangel[5] og 
homocysteinemi [6] hos pasienter med Parkinsons 
sykdom (PS), noe som i all hovedsak har blitt 
tilskrevet behandling med levodopa [6]. Ulike 
mekanismer relatert til metabolisering av levodopa 
har blitt foreslått å kunne forklare dette [6–8].

Det er per i dag ingen holdepunkter for at annen 
medikamentell behandling ved PS har lignende 
bivirkninger. Også folatmangel har blitt beskrevet ved 
PS, selv om funnene er mindre konsistente [5].

Risikoen for B-vitaminmangel og homocysteinemi 
er spesielt høy hos pasienter med PS som har 
blitt behandlet med levodopa over lengre tid [6]. 
Hos disse er det også påvist betydelig økt fare for 
kliniske komplikasjoner i form av perifer nevropati. 
I en stor italiensk studie var forekomsten av 
nevropati om lag 20 % hos pasienter som hadde fått 
levodopa-behandling i mer enn 3 år, sammenlignet 
med omtrent 5 % hos dem som aldri hadde blitt 
behandlet med levodopa [8]. Nevrofysiologisk ses 
overveiende mild, sensorisk aksonal nevropati [7,8]. 
I senere tid har det også blitt beskrevet enkelttilfeller 
med mer alvorlig, akutt eller subakutt innsettende 
nevropati under behandling med høye perorale 
levodopa-doser og spesielt etter overgang fra peroral 
til kontinuerlig intestinal levodopabehandling [7]. 
I disse tilfellene er det ofte påvist avvik i kobalamin-, 
folat-, homocystein- og/eller MMA-verdier [7].

På denne bakgrunn anbefales kontroll av B-vitaminer 
og homocystein før oppstart av og under 
behand ling med levodopa (revidert terapianbefaling, 
Nyhetsbulletin 02/2014), samt nevrofysiologisk 
undersøkelse ved kliniske symptomer på polynev-
ropati [7,9]. Analyse av MMA i serum kan være 
aktuelt i tilfeller der det klinisk mistenkes kobalamin-
mangel, men kobalaminverdier ligger i (nedre del 
av) referanseområdet. Ved påvist B-vitaminmangel 
ved PS anbefales substitusjon med B12 eller/og 
folat (avhengig av funn) for å forebygge utvikling av 
polynevropati og andre potensielle langtidskomplika-
sjoner knyttet til mangel på B-vitaminer.

B-vitaminer og Parkinsons sykdom

Guido Alves, PhD og konst. leder v/ NKB, og Kira de Klerk, PhD-kandidat og 
overlege v/ nevrofysiologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus
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Under Nevrodagene i 2014 ble Normodis – Norsk 
forening for Parkinsons sykdom og bevegelses-
forstyrrelser – stiftet. Foreningen er etablert for 
å fremme forskning, behandling og informasjon 
om Parkinsons sykdom, dystoni, tremor og andre 
bevegelsesforstyrrelser. 

Begge våre skandinaviske naboland har i mange 
år hatt egne foreninger for bevegelsesforstyrrelser, 
henholdsvis Swemodis og Danmodis. I Norge har 
det tidligere ikke eksistert en slik organisasjon, 
men den tidligere Interessegruppen for Parkinsons 
sykdom utførte noen av de samme oppgavene i 
Norge. Gruppen tok imidlertid initiativ til stiftelse 
av en forening for bevegelsesforstyrrelser, og 
stiftelses møtet fant sted i 2014.

Foreningen er nå formelt etablert og registrert i 
offentlige registre. Navnet er Normodis - Norsk 
forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesfor-
styrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian 
Parkinson and Movement Disorders Society 
(Normodis). Dette navnet er analogt med navnet 
til organisasjonen International Parkinson and 
Movement Disorder Society. Foreningen vil på linje 
med de skandinaviske søsterorganisasjonene bli 
assosiert med den internasjonale organisasjonen.

Formålet med foreningen er å fremme forskning, 
behandling og informasjon om Parkinsons sykdom 
og andre bevegelsesforstyrrelser. Noe av hensikten 

med å stifte en ny organisasjon er å inspirere til 
forskning innenfor alle aspekter av bevegelsesforstyr-
relser, samt å skape et forum for utveksling av norske 
og utenlandske forskningsresultater og erfaringer ved 
å arrangere møter, kurs, seminarer og liknende. 

Normodis vil under Nevrodagene 2016 arrangere et 
kveldsmøte tirsdag 15. mars kl. 17 med tema årsaker, 
differensialdiagnostikk og behandling av Parkinsons 
sykdom. For mer info og påmelding, se Norsk 
nevrologisk forenings nettsider (www.nevrologi.no). 
Etter kveldsmøte vil det bli arrangert årsmøte for 
foreningen med valg av nytt styre.

Normodis arrangerer i samarbeid med Swemodis og 
Danmodis en utdanning for yngre nevrologer, med 
samlinger på ulike steder i de 3 landene. Flere norske 
leger deltar i utdanningen som strekker seg over 2 
år. Vi håper at dette kan bli et regelmessig tilbud til 
yngre nevrologer som ønsker å fordype seg i dette 
fagområdet, med mulighet til å etablere et nettverk i 
Skandinavia.

Foreningen er åpen for helsepersonell med interesse 
for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser. 
Medlemsskap tegnes ved innbetaling av kontingent 
på 200,- kroner til bankkonto 1503.71.08305. 
Virksomheter, institusjoner og organisasjoner med 
interesse for foreningens formål og arbeid kan bli 
støttemedlemmer. 

Normodis – en forening for 
bevegelsesforstyrrelser

Mathias Toft, overlege og forsker, PhD, Nevrologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus
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