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Abstract  

Bakgrund: Neurogen blåsrubbning och överaktiv blåsa (OAB) kan orsaka urininkontinens 

pga. en överaktivitet i detrusormuskeln. Den initiala behandlingen är antikolinerga läkemedel, 

men vid besvärliga biverkningar eller otillräcklig effekt kan andra linjens behandling initieras 

i form av botoxinjektioner i detrusormuskeln. Botox är ett neurotoxin som verkar genom att 

inhibera presynaptisk frisättning av acetylkolin, vilket resulterar i en kemisk denervering och 

upphörda spontana kontraktioner i muskulaturen.  

 

Syfte: Studiens syfte var att kartlägga botoxpatienterna och göra en kvalitetsuppföljning på 

botoxverksamheten på urologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ).  

 

Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskning där relevanta variabler 

valdes ut för att uppnå studiens syfte. De inkluderade patienterna togs fram genom sökning på 

KVÅ-koden kcw98 i klinikens journalsystem. Därefter granskades alla journaler separat och 

relevant information inhämtades utifrån variablerna som valts ut.  

 

Resultat: Resultatet visade att det var 51 aktuella botoxpatienter på urologiska kliniken USÖ 

och indikationen var neurogen blåsrubbning i 55% av fallen och OAB i 41% av fallen. 

Antikolinerga läkemedel förskrevs till 94% innan botoxbehandling blev aktuellt och det 

gjordes en cystometri i 78% av fallen inför den första botoxbehandlingen där 53% visade en 

detrusoröveraktivtet. Det genomsnittliga behandlingsintervallet var 13, 7, 8 och 9 månader för 

doserna 100 E, 150 E, 200 E och 300 E respektive. RIK användes av 63% och den vanligaste 

komplikationen var bakteriuri som förekom hos 51%. Efter den första behandlingen följdes 

82% upp där det framkom att 61% var mycket nöjda eller nöjda samt att 27% blev kontinenta. 

Resultatet visade även att det var bristfällig dokumentation gällande följande variabler; RIK, 

nöjdhet och kontinens. 

 

Slutsats: Botoxbehandlingen på Urologiska kliniken USÖ vid neurogen blåsrubbning och 

OAB tycks utifrån denna studies resultat vara en bra behandling med få allvarliga 

biverkningar, i enlighet med andra studier där behandlingens resultat har undersökts. 

Uppföljningen av patienterna kan ses över för att se om den är tillräcklig, eller om införande 

av kontroller av residualurin och RIK-användning skulle kunna minska förekomsten av 

bakteriuri och eventuellt andra komplikationer. 
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1. Bakgrund  

1.1 Normal miktionsfysiologi 
Under blåsans fyllnadsfas expanderar urinblåsan genom att detrusormuskeln relaxerar 

samtidigt som uretrasfinktern kontraherar. Under tömningsfasen sker motsatsen, detrusorn 

kontraherar och uretrasfinktern relaxerar. Detta samspel kontrolleras av ett komplex nätverk 

av både autonoma och somatiska neuron i hjärnan och ryggmärgen [1].  

 

Detrusormuskeln och den interna uretrasfinkern står under autonom kontroll via både 

sympatiska och parasympatiska neuron. De sympatiska neuronen utgår från T10-L2, går via 

hypogastriska nerver och terminerar på adrenerga receptorer på detrusorn och interna 

uretrasfinktern. Dessa kallas lagringsnerver då sympatisk stimulering ger relaxation av 

detrusorn, men kontraktion av interna sfinktern. De parasympatiska nerverna löper från S2-

S4-nivå i ryggmärgen, via pelvic nerver och terminerar på muskarina receptorer på detrusorn. 

Parasympatisk stimulering ger detrusorkontraktion vilken är aktiv i tömningsfasen. Den yttre 

uretrasfinktern står under viljemässig kontroll via n.pudendus som utgår från S2-S4-nivå och 

terminerar på nikotinreceptorer [1].  

 

1.1.2 Fyllnadsfasen  

Under fyllnadsfasen står blåsan primärt under sympatisk kontroll och den parasympatiska 

innervationen är hämmad. Det sker genom att parasympatiska nerver går från blåsan till 

hjärnan där de projicerar till PAG (periaqueductal Gray – Periakvieduktal grå massa). PAG 

hämmar excitatoriskt output från PMC (Pontine micturition center – pontina miktions center) 

Figur 1. Nedre urinvägarnas innervering. 
Parasympatiska nerver terminerar på detrusormuskeln 

med acetylkolin (ACh) som neurotransmittor. Aktivitet 

orsakar en kontraktion (+). Sympatiska nerver terminerar 

på detrusormuskeln och interna sfinktern med 

noradrenalin (NA) som neurotransmittor. Aktivitet 

orsakar en relaxation (-) i detrusirn och en kontraktion (+) 

i interna sfinktern. Somatiska nerver terminerar på den 

externa sfinktern med ACh som neurotransmittor och 

aktivitet i denna ger kontraktion (+). (Nature Reviews 

Neuroscience, 2008).  
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vilket ger minskat output till parasympatiska nervsystemet och utebliven detrusorkontraktion. 

Samtidigt ger den sympatiska stimuleringen detrusorrelaxation och kontraktion i den inre 

sfinktern och blåsan fylls utan läckage [1].  

 

1.1.3 Tömningsfasen  

Det viljemässiga beslutet att tömma blåsan sker i PFC (perifrontalcortex) vilket gör att PAG 

aktiverar PMC som i sin tur aktiverar det parasympatiska nervsystemet vilket ger 

detrusorkontraktion. Samtidigt aktiverar PMC GABA-interneuron som inhiberar n.pudendus 

och den externa sfinktern relaxerar [1].  

 

1.2 Urininkontinens  
Enligt International Continence Society (ICS) är definitionen på urininkontinens ofrivilligt 

urinläckage [2] vilket är ett vanligt hälsoproblem hos både män och kvinnor, främst i senare 

delen av livet [3].  

 

Urininkontinens kan orsakas av många olika sjukdomar och tillstånd vilket har lett till en 

indelning som grundar sig på bakomliggande orsak. Det finns idag tre huvudindelningar av 

urininkontinens där den första är ansträngningsinkontinens (kallas även stressinkontinens) 

som ofta orsakas av försvagningar i bäckenbottenmuskulatur, tex efter en vaginal förlossning 

[4]. Ansträngningsinkontinens innebär ofrivilligt urinläckage i samband med ansträngning, 

hostning eller nysning [2]. Trängningsinkontinens är den andra indelningen och utgörs 

karakteristiskt av plötsliga oförutsägbara trängningar (urgency), med eller utan urinläckage 

(inkontinens), vilket påverkar patientens livskvalité [4]. Trängning innebär att patienten 

känner en plötslig och kraftig känsla av behov att urinera [5,6]. Patienter med 

trängningsinkontinens kan även uppleva att antalet miktioner per dygn ökar, vilket benämns 

frekventa miktioner (frequency) [4]. Den tredje gruppen urininkontinens benämns 

blandinkontinens vilket är en blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens [2]. Ett 

tillstånd där trängningsinkontinens är vanligt är överaktiv blåsa (OAB) [7].  

 

1.3 Överaktiv blåsa  
Definitionen av överaktiv blåsa (OAB) är enligt ICS ”tvingande urinträngningar med eller 

utan trängningsinkontinens som ofta förekommer tillsammans med ökad miktionsfrekvens och 
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nykturi” [8,9]. Uppskattningar har visat att ungefär 365 000 kvinnor och 100 000 män lever 

med OAB-symtom i Sverige  [10].  

 

OAB delas in i två huvudgrupper där den första är neurogen detrusoröveraktivitet, vilket 

innebär att överaktiviteten orsakas av ett neurologiskt tillstånd. Denna grupp brukar inte 

benämnas OAB utan benämns som neurogen blåsrubbning. Den andra gruppen är idiopatisk 

detrusoröveraktivitet, vilket innebär att det inte finns någon känd orsak som kan förklara 

patientens symtom. Majoriteten av fallen är idiopatiska och det är först då begreppet OAB 

används [2,4]. Den patofysiologiska mekanismen bakom OAB är till största delen okänd, men 

det finns olika teorier kring uppkomstmekanismer och den primära orsaken verkar vara en 

överaktivitet i den glatta detrusurmuskulaturen. Dock finns det bevis på att en dysfunktion i 

centrala nervsystemet kan spela en roll [5]. 

 

1.4 Neurogen blåsrubbning 
Den normala miktionsfysiologins överordnade reglering syftar främst till att hämma 

miktionsreflexen och tömning av blåsan. Vid neurogen blåsrubbningen är hämningen störd 

vilket resulterar i kontraktioner i detrusorn trots att blåsan endast innehåller små mängder 

urin. Det ger trängningar och eventuellt urininkontinens [11]. 

 

Neurogen blåsrubbning är ett samlingsnamn för en stor grupp störningar i de nedre 

urinvägarna. Dysfunktionen beror antingen på sjukdomar eller skador i det centrala 

nervsystemet (övre motorneuron) eller i perifera nerver (nedre motorneuron) som kontrollerar 

miktionsreflexen. Exempel på övre motorneuronskada är cerebral tumör, stroke och Multipel 

Skleros och exempel på nedre motorneuronskada är sakral tumör, sakralt diskbråck eller 

traumatisk lesion [4].  

 

1.5 Behandlingsprincip detrusoröveraktivitet  
Den traditionella behandlingen vid både OAB och neurogen blåsrubbning är antikolinerga 

läkemedel [12], vilket syftar till att minska trängningarnas frekvens och intensitet [13]. Om 

den farmakologiska behandlingen inte haft önskad effekt och/eller om patienten upplevt 

besvärliga biverkningar, vanligast är muntorrhet och förstoppning, kan andra linjens 

behandling initieras i form av botoxinjektioner i detrusormuskeln [12].  
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1.5.1 Botoxbehandling  

Botoxinjektioner i urinblåsan är en relativt ny behandling som initierades 2011 för neurogen 

blåsrubbning [14] och 2013 för OAB [15]. Botoxinjektionerna orsakar en kemisk denervering 

i urinblåsan vilket gör att opassande detrusorkontraktioner, som orsakat symtomen, upphör. 

Effekten av behandlingen varar i ca 9 månader vilket innebär att injektionerna måste upprepas 

[16].   

 

1.5.2 Botulinum toxin – verkningsmekanism  

Den medicinska benämningen för botox är Botulinum toxin (BoNT), vilket är världens mest 

potenta naturliga toxin. BoNT är ett neurotoxin  som produceras av den grampositiva 

bakterien Clostridium botulinum [17]. Det finns sju olika serotyper av botox där Botulinum 

toxin typ A (BoNT-A) är den som används mest kliniskt vid flera spastiska tillstånd [18].  

 

BoNT-A består av en lätt och en tung proteinkedja som binder sin receptor, synaptic vesicle 

protein (SV2), på parasympatiska presynaptiska kolinerga nervterminaler. 

Receptorinbindning inducerar endocytos av BoNT-A. I cytosolen förlorar BoNT-A 

disulfidbryggorna mellan den lätta- och tunga proteinkedjan, vilket aktiverar den lätta 

proteinkedjan som då klyver SNAP-25 proteinet (Synaptosomal Associated Protein with a 

molecular weight of 25 kDa). Tillsammans med två andra proteiner bildar SNAP-25 ett 

komplex som benämns SNARE (soluble N-ethylmaleimidesensitive fusion attachment protein 

receptor). SNARE är nödvändigt för presynaptisk exocytos av acetylkolinfyllda (ACh) 

vesiklar till synapsklyftan och neuromuskulära övergången, men den kluvna formen av 

SNAP-25 gör att SNARE inaktiveras och ACh-frisättning uteblir [19]. Botox gör alltså att det 

blir en specifik neuromuskulär blockad av Ach-vesikelfrisättning så att de aktuella 

neuromuskulära övergångarna blir paralyserade. Botox är därför ett muskelavslappnande 

medel genom presynaptisk hämning av ACh-frisättning [20]. Dock är verkningsmekanismen 

sannolikt mer komplex och ofullständigt förstådd [7]. 

 

1.5.3 Effekten av botox   

Efter injektionerna upplever patienterna att antalet tvingande trängningar reduceras. Vid 

högre doser BoNT-A blir den presynaptiska inhiberingen av ACh-frisättningen i 

parasympatiska nervändar så kraftig att behandlingen kan ge urinretention [18].  
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Urinretention beror på att urinblåsans kontraktionsförmåga slås ut vilket ger störd 

tömningsfunktion. Det innebär att blåsan måste tömmas manuellt och det kan patienten göra 

själv, eller via en vårdgivare, genom ren intermittent kateterisering (RIK). RIK innebär att 

patienten regelbundet, fyra till sex gånger dagligen, manuellt tömmer sin urinblåsa via en 

kateter. Katetern förs in i blåsan via uretra och avlägsnas när blåsan har tömts på urin. Ibland 

är RIK inte genomförbart, men då finns alternativa behandlingar i form av permanent 

kateterisering. RIK är mer fördelaktigt pga. att det är lägre risk för kateterinducerad 

urinvägsinfektion (UVI) vid användning av RIK jämfört med permanent kateter [16].  

 

1.5.4 Hur går behandlingen till? 

Injektionstekniken för botox är relativt enkel och ingreppet utförs med ett stelt eller flexibelt 

cystoskop under lokalbedövning och/eller med lugnande medel. Rekommendationerna 

gällande botoxdos, antal injektionsställen i blåsan, injektionsdjup samt mängden botox per 

injektionsställe har varierat under tidigare studier. De aktuella rekommendationerna vid OAB 

är att 100 enheter (E) ska administreras jämnt på ungefär 20 olika injektionsställen med ca 1 

cm avstånd. Vanligen besparas trigonum från injektioner [21]. Vid neurogen blåsrubbning 

gäller samma rekommendationer, med undantag från att den rekommenderade dosen är högre, 

200 E eller 300 E [22]. 

 

1.5.5 Tidigare forskning – effekt av botoxinjektioner  

I en amerikansk och kanadensisk studie som publicerades 2013 undersöktes resultatet av 

botoxinjektioner, 100 E, i patienter med urininkontinens pga. OAB. Resultatet visade att det 

blev en klinisk signifikant reduktion av alla OAB-symtom i jämförelse med placebo. 12 

veckor efter injektionerna upplevde 58 % en reduktion (förbättring med 50 % eller mer) i 

antalet urininkontinens-episoder per vecka och 23 % var kontinenta, jämfört med 29 % och 7 

%, respektive, i placebogruppen [23]. En liknande studie som publicerades 2011 undersökte 

patienter med urininkontinens pga.  neurogen blåsrubbning. Patienterna delades randomiserat 

in och fick 200 E eller 300 E botox eller placebo. Även denna studie visade en signifikant 

reduktion i antalet inkontinensepisoder vid botoxinjektioner jämfört med placebo [24].  
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2. Syfte och frågeställning  

2.1 Syfte  
Studiens syfte var att kartlägga botoxpatienterna på urologiska kliniken på 

Universitetssjukhuset i Örebro, samt att genomföra en kvalitetsuppföljning av 

botoxverksamheten.  

 

2.2 Frågeställning 
Hur ser botoxverksamheten ut på urologiska kliniken USÖ med avseende på behandlingens 

indikation, effekt och eventuella komplikationer? 

3. Material och metod  

3.1 Design  
Studien har utförts som en retrospektiv journalgranskning på urologiska kliniken USÖ. Denna 

metod valdes för att möjliggöra inhämtning av data som krävdes för att besvara 

frågeställningen.  

  

3.2 Studiepopulation  
Studien inkluderar 51 patienter vilket motsvarar nästan alla patienter som någon gång under 

de senaste dryga fyra åren (2013–2017-11-20) fått minst en botoxbehandling på urologiska 

kliniken USÖ. 

Figur 2. Översikt av studiepopulationen.  

De inkluderade patienterna togs fram genom sökning på KVÅ-koden kcw98 i datasystemet 

”klinisk portal”, vilket är det elektroniska journalsystemet som USÖ använder sig av. 

Sökningen gjordes på alla patienter mellan år 2013–2017 (2017-11-20), vilket gav 53 träffar. 

Av dessa 53 patienter exkluderades två patienter. Orsaken till detta var att den ena patienten 

endast fått en botoxbehandling på USÖ och följdes upp på en annan ort vilket medförde att 
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majoriteten av informationen som studien krävde saknades. Den andra patienten exkluderades 

pga. att det var ett barn som behandlades med en annan indikation än överaktivitet, samt att 

all uppföljning sköttes på barnkliniken. Det resulterade i att 51 patienter som kunde delta i 

studien kvarstod. 

 

3.3 Datainsamling  
Relevanta variabler togs fram utifrån studiens frågeställning och syfte. De berörda variablerna 

var ålder, kön, indikation till botox samt om patienten prövat antikolinerg behandling innan 

botoxbehandlingen påbörjades. Ifall det gjordes en cystometri inför den första 

botoxbehandlingen, eventuellt cystometrifynd, botoxdos, behandlingsintervall, använder 

patienten RIK, eventuella komplikationer, uppföljning efter den första botoxbehandlingen, 

hur nöjd blev patienten samt om kontinens uppnåddes.  

 

All information hämtades från ”klinisk portal”.  Varje patients journaltext granskades var för 

sig och relevant information inhämtades med avseende på de utvalda variablerna. All 

patientinformation fördes in i kalkylprogrammet Microsoft Excell.  

 

3.4 Databearbetning och analys  
Då all information var inhämtad sammanställdes den i Excell. Vid bedömning av vilken dos 

patienterna fått användes den mest förekommande dosen för varje enskild patients 

behandlingar. Patienterna har även fått ett individuellt genomsnittligt behandlingsintervall 

beräknat. Utifrån dessa beräkningar kunde det genomsnittliga behandlingsintervallet för varje 

enskild dos, 100 E, 150 E, 200 E och 300E respektive, tolkas.  

 

3.5 Statistisk metod  
De statistiska data som presenteras i studien är beräknade med enkel deskriptiv statistik. De 

presenteras i tabeller som är skapade i Microsoft Word.  

 

3.6 Etiskt övervägande  
Studien utfördes för att kvalitetssäkra botoxverksamheten på Urologiska kliniken USÖ och 

projektet är godkänt av Ove Andrén, verksamhetschef på kliniken.  
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Patienterna som studien berör tillfrågades inte innan studien började och stöd för detta är 

Patientdatalagen kap 2, 4 §, punkt 4 som säger att ”personuppgifter får behandlas inom hälso- 

och sjukvården om det behövs för att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla 

kvaliteten i verksamheten”. Alla uppgifter som möjliggjorde identifiering av patienterna 

förvarades på datorer på urologiska kliniken USÖ, som kräver särskilda inloggningar. Innan 

Exceldokumentet överfördes till egen dator avidentifierades alla patienter genom att namn 

och personnummer raderades. Uppgifter som skulle kunna identifiera eller spåra patienterna 

redovisas inte i arbetet.  

4. Resultat  

4.1 Patientkarakteristika  
Det var totalt 51 patienter som någon gång under de senaste fyra åren (2013–2017-11-20) 

hade fått minst en botoxbehandling på urologiska kliniken USÖ. Av dessa 51 patienter var 

55% kvinnor och 45% män och den genomsnittliga aktuella åldern var 67 år. Indikationen till 

behandlingen var neurogen blåsrubbning i 55% av fallen, OAB i 21% av fallen och annan i 

4% av fallen. Annan indikation innebär att patienterna varken hade en diagnostiserad 

neurogen blåsrubbning eller OAB utan att botoxbehandlingen endast prövades enstaka gånger 

för att se om det gav resultat eller inte, vilket det inte gjorde.  

 

Tabell 1. Patientkarakteristika 

 Antal Procent 
Antal patienter  Totalt  51 100 

Kvinnor  28 55 
Män  23 45 

Medelålder (år) 67  
Indikation  Neurogen  28 55 

OAB  21 41 
Annan  2 4 

 

4.2 Behandling och utredning innan botox  
 Det var 94% av studiens 51 patienter som behandlats med antikolinerga läkemedel innan 

botoxinstallation och det var 6% som inte behandlades. Av de 78% som genomgick en 

cystometri inför botoxbehandlingen kunde man i 52,5% av fallen påvisa en 

detrusoröveraktivitet medan hos 47,5% fann man ingen detrusoröveraktivitet.  
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Tabell 2. Behandling och utredning innan botox 

 

4.3 Behandlingsinformation   
Doserna som administrerades var 100 E, 150 E, 200 E och 300 E och dessa gavs till 29%, 2%, 

22% och 47% av patienterna respektive. Det genomsnittliga behandlingsintervallet för de 

patienter som fått mer än 2 doser var 13, 7, 8 och 9 månader respektive för varje botoxdos.  

 

Utav studiens 51 patienter var det 63% som antingen använde RIK sedan innan och fortsatte 

med det, eller som initierade RIK i samband med botoxinstallationen. I 6% av fallen var 

patienten kroniska kateterbärare sedan innan och för dessa patienter var inte RIK-användning 

aktuellt. I 31% av fallen användes inte RIK eller så saknades det dokumentation om RIK.  

 

Tabell 3. Behandlingsinformation 

 

 Antal Procent (%) 
Antikolinerg behandling  Ja  48 94 

Nej  3 6 
Cystometri  Ja  40 78 

Nej  11 22 
Cystometrifynd Detrusoröveraktivitet 16 40 

Tecken till detrusoröveraktivitet 2 5 

Detrusoröveraktivitet och 
obstruktion 

3 7,5 

Idiopatisk överaktivitet  19 47,5 

 Antal Procent (%) 
Dos (enheter) 100 E 15 29 

150 E 1 2 
200 E 11 22 
300 E 24 47 

Behandlingsintervall 
(månader) 

100 E 13  
150 E 7  
200 E 8  
300 E 9  

RIK-användning   Ja  32 63 
Nej  16 31 
KAD  3 6 
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4.4 Komplikationer  
Bakteriuri var en vanlig komplikation och förekom i 51% av fallen. Urinretention drabbade 

6% och 4% fick stenar eller konkrement i urinblåsan. Uretrit, urosepsis samt trötthet och yrsel 

drabbade 2% respektive. Dokumentation om komplikationer saknades i 37% av fallen.  

 

Tabell 4. Komplikationer efter botoxbehandling  

 Antal Procent (%) 
Bakteriuri/UVI 26 51 
Urinretention  3 6 
Grus/sten i blåsan  2 4 
Uretrit  1 2 
Trötthet/yrsel  1 2 
Urosepsis  1 2 
Framgår ej 19 37 
 

4.5 Behandlingsresultat  
Uppföljning efter den första botoxbehandlingen skedde i 80% av fallen via telefonuppföljning 

och i 2% av fallen med ett återbesök. De resterande 18% följdes inte upp.   

 

Undersökning av patienternas nöjdhet visade att 41% var mycket nöjda med behandlingen, 

20% var nöjda, 8% hade positiv effekt men blev inte nöjda, 12% blev inte nöjda och för 

resterande 20% saknas dokumentation om nöjdhet i journalen.   

 

Det var 27% som blev kontinenta av botoxbehandlingen och i 14% av fallen kvarstod 

inkontinensen. I de övriga 51% av fallen framgick det inte i journalen om patienten blev 

kontinent eller inte och hos 6% var variabeln inte aktuell att undersöka då patienten var 

kroniska kateterbärare när behandlingen inleddes.  

 

Några enstaka patienter som inte var nöjda med botoxbehandlingen valde en alternativ 

behandling i form av kronisk kateter eller en operation för sin inkontinens. Beslutet togs på 

patientens eget initiativ och det var 6% respektive 2% fick en kronisk kateter vs en operation. 
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Tabell 5. Behandlingsresultat 

 Antal  Procent (%) 
Uppföljning  Telefon  41 80 

Besök  1 2 
Ingen  9 18 

Nöjdhet  Mycket nöjd  21 41 
Nöjd  10 20 
Positiv effekt, men inte nöjd   4 8 
Inte nöjd   6 12 
Framgår inte  10 20 

Kontinent  
 
 

Ja 14 27 
Nej  7 14 
Framgår inte 27 53 
KAD – ej aktuell  3 6 

Patient avbröt botox och 
valde andra metoder    

KAD  3 6 
Inkontinensoperation 1 2 

5. Diskussion  
Syftet med studien var att kartlägga botoxpatienterna på urologiska kliniken USÖ, samt att 

genomföra en kvalitetsuppföljning av botoxverksamheten.  Resultatet visade att det var 51 

aktuella botoxpatienter på urologiska kliniken USÖ och att indikationen var neurogen 

blåsrubbning i 55% av fallen och OAB i 41% av fallen. Antikolinerg behandling förskrevs till 

94% innan botoxbehandling blev aktuellt och det gjordes en cystometri i 78% av fallen inför 

den första botoxbehandlingen där 53% visade en detrusoröveraktivtet. Det genomsnittliga 

behandlingsintervallet var 13, 7, 8 och 9 månader för doserna 100 E, 150 E, 200 E och 300 E 

respektive. RIK användes av i 63% av fallen och den vanligaste komplikationen var bakteriuri 

som förekom hos 51%. Efter den första behandlingen följdes 82% upp och det framkom att 

61% var mycket nöjda eller nöjda samt att 27% blev kontinenta. Resultatet visade även att det 

var bristfällig dokumentation gällande följande variabler; RIK, nöjdhet och kontinens.  

 

En studie som gjordes i USA och Kanada publicerades år 2013 där studiepopulationen var 

557 patienter med inkontinens och frekventa miktioner sekundärt till OAB som fick 

otillräcklig effekt av antikolinerga läkemedel. Dessa randomiserades till injektion av 100 E 

botox (n =280) eller placebo (n = 277). Efter tolv veckor hade antalet urininkontinensepisoder 

per vecka minskat med -47,9% från utgångsläget vs -12,5% i placebogruppen. Det var 57,5% 

som upplevde att besvären hade förbättrats med 50% eller mer och 22,9% blev kontinenta i 

jämförelse med placebogruppen där en förbättring upplevdes av 28,9% och 6,5% blev 
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kontinenta. Okomplicerad urinvägsinfektion (UVI) var den mest förekommande 

komplikationen och observerades i 15,5% av fallen i botoxgruppen och 5,9% i 

placebogruppen. Bakteriuri och urinretention förekom hos 5% respektive 5,4% i 

botoxgruppen och det var 6,1% som initierade RIK [23].  

 

En liknande studie har gjorts globalt i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Sydafrika och 

Asien-Stillahavsregionen där effekten av 200 E och 300 E botox utvärderades hos 275 

patienter med urininkontinens sekundärt till neurogen blåsrubbning som inte kunnat 

behandlats med antokolinerga läkemedel. Patienterna randomiserades till 200 E, 300 E och 

placebo. Efter sex veckor hade antalet urininkontinensepisoder reducerats likt studien ovan, 

och det fanns ingen signifikant skillnad mellan botoxgrupperna. Det var även 7,6%, 38% och 

39,6% som var kontinenta i placebo, 200 E och 300 E respektive. I denna studie undersöktes 

behandlingseffektens duration, räknat från då patienten önskade påfyllning av botox, och 

effekten varade i genomsnitt i 42,1 veckor för både 200 E och 300 E vilket var signifikant 

längre än placebo (13,1 veckor). Okomplicerad UVI var även i denna studie den vanligaste 

komplikationen och förekom hos 22,2% av placebo, 27,5% av 200 E och 38,2% av 300 E 

[24].  

 

Enligt den tidiga definitionen av OAB som gjordes av International Continence Society (ICS) 

1988 krävdes det en cystometriundersökning för att kunna diagnostisera OAB då det skulle 

påvisas ofrivilliga blåskontraktioner för att uppnå diagnoskriterierna. Idag har diagnosen 

OAB övergått till en symtomdiagnos vilket gör att det inte krävs en cystometriundersökning 

för att ställa diagnosen. En cystometri kan fortfarande göras inför botoxinstallationen, men det 

är inget obligat [25]. Det ger en förklaring till varför det endast gjordes en 

cystometriundersökning i 78% av fallen i denna studie, samt varför alla undersökningarna inte 

påvisade en detrusoröveraktivitet.  

 

I de två ovan beskrivna studierna samt i denna studie har det administrerats 100 E, 200 E och 

300 E, vilket är de rekommenderade doserna för OAB och neurogen blåsrubbning. Det som 

skiljer denna studie från ovanstående studier är att det administrerats 150 E i ett patientfall. 

Det gjordes enbart för att testa om det gav effekt, men det avviker från de rekommenderade 

doserna.  
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Behandlingsintervallet i denna studie baserar sig på mellanrummen mellan patienternas 

behandlingar, vilket inte motsvarar hur länge effekten hållit i sig. I många journaler har det 

framgått att patienterna vill ha påfyllnad av behandlingen tidigare än vad de fått. Många 

gånger har det berott på långa väntetider, vilket patienterna har uttryckt sitt missnöje över. En 

annan vanlig anledning till försenad påfyllning av botox var bakteriuri eller UVI, då det är en 

kontraindikation till botoxinjektioner [26]. Därför går det inte att tolka behandlingsintervallet 

i denna studie som hur länge behandlingen haft effekt. För att få ett mer tillförlitligt resultat 

gällande behandlingens effekt skulle undersökningen istället kunnat syftat till att undersöka 

intervallet från en behandling tills tidpunkten då patienten upplevde att effekten gick ur och 

kontaktade kliniken för inbokning av påfyllnad av botoxen. Det var så behandlingseffekten 

undersöktes i den globala studien som beskrevs ovan.  

 

Det förväntade behandlingsintervallet för 100 E är ca 12 månader [27] och för 200 E och 300 

E är det något kortare,  6–9 månader [14]. Det beror på att patienter med OAB inte alltid har 

en detrusoröveraktivitet, samt att de har en mildare sjukdomsbild än patienter med neurogen 

blåsrubbning. Besvären vid OAB är ofta symtomatiska vilket gör att de svarar bra på en 

behandling med lägre dos. Vid neurogen blåsrubbning är sjukdomsbilden mer komplex vilket 

kräver en högre dos för att effekt ska uppnås [20] och durationen är kortare än vid OAB. 

Behandlingsintervallet i denna studie var 13, 7, 8 och 9 månader respektive för 100 E, 150 E, 

200 E och 300 E, vilket ligger inom det förväntade intervallet för respektive dos. 

Botoxinjektioner i urinblåsan vid neurogen blåsrubbning godkändes år 2011 [14], och två år 

senare (2013) godkändes det för behandling vid OAB [15]. Att indikationen för botox är 

nyare vid OAB har gjort att det finns färre registrerade behandlingar för 100 E än vad det 

finns för 200 E och 300 E. Det maximala antalet registrerade behandlingar i denna studie för 

en och samma patient var 3 behandlingar för 100 E, 10 behandlingar för 200 E och 23 

behandlingar för 300 E. Det innebär att resultatet gällande behandlingsintervall i denna studie 

är säkrare för de högre doserna än för 100 E, då det finns fler registrerade behandlingar för de 

högre doserna. I vissa fall har patienten fått en behandling, haft flera års uppehåll och sedan 

fått påfyllning av behandlingen långt därefter. I dessa fall har behandlingsintervallet blivit så 

pass långt att det exkluderats ur studien. Detta för att få ett behandlingsintervall som 

motsvarar behandlingsintervallet vid kontinuerlig påfyllnad av botox.  
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Vid jämförelse av de beskrivna studierna ovan stämmer resultatet kring komplikationer väl 

överens med denna studie. Den mest förekommande komplikationen var UVI/bakteriuri i 

samtliga studier, dock skiljer sig siffrorna åt. I denna studie ingår brett spektrum i gruppen 

bakteriuri, det är alla som någon gång under sin behandlingstid har haft en positiv urinodling 

eller UVI. Det är i och för sig samma kriterier som de ovannämnda studierna haft, men en 

signifikant skillnad, som sannolikt har påverkat bakteriurisiffrorna i denna studie, är 

studiernas observationstid som var betydlig mycket kortare i de beskrivna studierna än i 

denna studie. I de nämnda studierna fick alla deltagande personer endast en botoxbehandling 

var, eventuellt två om nödvändigt, och UVI utvärderades inom 12 veckor efter behandlingen. 

I den här studien har samtliga behandlingar för varje enskild patient utvärderats och det 

skedde utan en specifik tidsbegränsning. Det innebär att vissa patienter hade fått 23 

behandlingar i över 10 års tid, och därför haft mycket större risk att åtminstone ha en positiv 

kontrollurinodling än en patient som endast fått en behandling som utvärderats under 12 

veckor. Längre observationstid och fler upprepade behandlingar är således två tänkbara 

faktorer som kan ha bidragit till de höga bakteriurisiffrorna i denna studie.  

 

Tänkbara faktorer som kan ha orsakat bakteriuri hos studiepopulationen är att patienterna inte 

RIKade sig trots de borde, eller att de RIKde sig men att blåsan inte tömdes fullständigt. I 

båda fallen blir urin stående i blåsan viket predisponerar för bakterieansamling och utveckling 

av bakteriuri eller UVI [28]. Skulle detta kunna motverkas genom införing av RIK- och/eller 

residualurinkontroller, eftersom det i dagsläget i princip endast sker uppföljning via telefon på 

urologiska kliniken USÖ? I den här studien skulle eventuellt även de tre fallen av 

urinretention kunnat förhindrats på detta sätt då två av patienterna inte hade lärt sig RIK inför 

botoxbehandlingen, medan den tredje hade lärt sig RIK men upplevde att det var besvärligt. 

Utöver det hade även fallet med urosepsis eventuellt kunnat motverkas då även det berodde 

på svårigheter i utförandet av RIK. Grus och urinstenar kan uppstå sekundärt till bakteriuri 

[29], vilket betyder att om det är möjligt att minska bakteriurisiffrorna skulle således även 

grus- och stensiffrorna kunna minska. Den kvarstående komplikationen var trötthet och yrsel 

och i det fallet gick det inte att bedöma om komplikationen kom till följd av 

botoxbehandlingen eller om det berodde på att patienten hade en samtidig cancersjukdom. 

Det menar på att andelen komplikationer troligen skulle kunna minska om uppföljningen 

förändrades.  
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Denna studie visar, i enlighet med ovan beskrivna studier, att botoxbehandling minskar 

antalet urininkontinensepisoder och ökar patienternas kontinens. Dock skiljer sig 

patientgrupperna åt i de beskrivna studierna och i denna studie. Alla patienter på urologiska 

kliniken i Örebro var inte inkontinenta vid botoxbehandlingens start, till skillnad från 

studierna ovan där alla patienterna var inkontinenta vid behandlingens start. Det har gjort att 

siffrorna i denna studie gällande kontinens har blivit falskt höga i jämförelse med de andra 

studierna, eftersom siffrorna även tar hänsyn till de som var kontinenta från början. Utöver det 

saknas det uppgifter om kontinens på 53% av patienterna i denna studie. Troligen är det 

patienterna som var inkontinenta vid behandlingsstarten som är bäst dokumenterade när det 

gäller kontinens och inkontinens eftersom att inkontinens var en indikation till behandlingen 

och sålunda av relevans att utvärdera och dokumentera.  

 

Majoriteten av patienterna blev nöjda eller mycket nöjda med behandlingen, men det var 12% 

som inte blev nöjda och i 20% av fallen framgick det inte om patienten blev nöjd eller inte. 

Troligen är de missnöjda patienterna de vars förväntningar inte blev uppfyllda.  

 

Studien inkluderar endast 51 patienter, vilket motsvarar det aktuella antalet botoxpatienter på 

urologiska kliniken på USÖ. Det är en liten studie, men antalet patienter är ytterst relevant 

eftersom det besvarar en del av frågeställningen, hur botoxverksamheten ser ut i klinisk 

verksamhet. Ifall flera år hade lagts till i studien hade inte antalet patienter ökat, eventuellt 

med en eller två patienter, men det hade inte påverkat studiens resultat. Vissa patienter har 

behandlats både inom studiens tidsintervall (2013-2017-11-20) och innan studiens 

tidsintervall, tex att patientens senaste behandling gavs efter år 2013, men att den initiala 

behandlingen gavs innan år 2013. I dessa fall har alla behandlingar och journalanteckningar 

granskats, även de som gjorts innan år 2013 för att kunna inhämta all relevant information och 

för att få en bättre helhet över indikationen och utredningen inför botoxbehandlingen.  

 

Studiens metod valdes för att på bäst sätt uppnå syftet och besvara frågeställningen utifrån de 

förutsättningar som fanns. Dock är en av studiens svagheter att den baserar sig på 

journalanteckningar. Vårdpersonal uttrycker sig på olika sätt, tycker att olika information är 

olika viktiga och därför skiljer sig samma typ av journalanteckning åt från personal till 

personal. Vissa anteckningar är väldigt utförliga och nyanserade med noggranna 

beskrivningar både ur patientens och läkarens synvinkel, medan andra anteckningar är mer 

bristfälliga där väsentlig information för denna studie saknas. Variabler som har varit svåra att 
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utvärdera pga. detta är om patienten använder sig av RIK, hur nöjd patienten är med 

behandlingen samt om patienten blev kontinent. Dock är en av studiens styrkor densamma 

som en av dess svagheter, att den grundar sig på journalanteckningar, eftersom att det 

avspeglar den verkliga situationen på urologiska kliniken USÖ. Studiens syfte var att göra en 

kvalitetsuppföljning av botoxverksamheten på urologiska kliniken på USÖ, och i resultatet 

visade det sig att dokumentationen kring vissa parametrar var bristfällig, men det är en del av 

hur verksamheten ser ut.  

6. Slutsats 
Botoxbehandlingen på Urologiska kliniken USÖ vid neurogen blåsrubbning och OAB tycks 

utifrån denna studies resultat vara en bra behandling med få allvarliga biverkningar, i enlighet 

med andra studier där behandlingens resultat har undersökts. Uppföljningen av patienterna 

kan ses över för att se om den är tillräcklig, eller om införande av kontroller av residualurin 

och RIK-användning skulle kunna minska förekomsten av bakteriuri och eventuellt andra 

komplikationer. 

7. Författarens tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Beata Grabowska, specialistläkare på 

Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Hon har visat engagemang och stöd 

och väglett mig genom hela projektet.  
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