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Botoxbehandling 
 

 

Botox® (botulinumtoxin)                           
Botox®/Dysport® injektioner är en nyare form av blockader. Framförallt 

används detta medel mot spasticitet efter exempelvis stroke – bortsett från den 

synnerligen stora användningen kosmetiskt för att bli av med rynkor.  

 

På Florencekliniken använder vi Botox® framförallt mot så kallad kronisk 

migrän och ibland mot muskelsmärtor som beror på någon form av 

spännings/kramptillstånd. Kronisk migrän kallar man en huvudvärk som finns 

mer än 15 av varje månads dagar de senaste tre månaderna och där minst 8 av 

dessa per månad är migränanfall. 

 

Botulinumtoxin är ett mycket starkt nervgift. Medlet påverkar övergången 

mellan nerv och muskel på så vis att muskeln inte kan dra sig samman – en 

slapphet i muskeln blir resultatet. När det gäller migrän menar man att det 

hämmar frisättning från nerverna av ämnen som leder till smärta.  

 

När det gäller användningen mot muskelspänningar/kramper bör man först 

förvissa sig om att en tvingande muskelavslappning faktiskt leder till en positiv 

effekt. Alltså brukar vi starta med lokalbedövningsblockader ett antal gånger för 

att bli säkra på detta.  

 

Medlet har en långvarig effekt på upp emot tre månader, men effekten kommer 

inte direkt utan först efter dagar till veckor efter injektionerna. 

 

Själva injektionerna görs med mycket tunna nålar.  

Vid upprepad behandling kan antikroppar uppstå mot medlet – då fungerar det 

inte alls längre. Av denna orsak måste det gå minst tre månader mellan enstaka 

behandlingar med detta ämne. Här på  

kliniken använder vi därför vanligen ett mellanrum på 12 veckor. Ofta blir 

effekterna längre och längre efter ett par enstaka behandlingar.  

 

Biverkningar av Botox® är mest relaterade till dess effekt att få muskler att 

slappna av. Exempelvis: under någon vecka hängande ögonlock, lite svårt med 

talet, lite svårt att styra någon muskel. Vad som uppstår beror förstås på var på 

kroppen man har gjort injektionerna. Ibland kan även allmänna symtom som  

yrsel och influensalik känsla kortvarigt uppstå inom den första veckan efter 

injektionerna.  



 

Graviditet och amning 
Botox ska inte användas under graviditet och amning. 

Detta är en ren försiktighetsåtgärd och beror inte på att man har funnit något 

skadligt vid studier på kvinnor.  
 

 
För innehållet ansvarar Christer Carlsson, Med.Dr., smärtspecialist 
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