
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 29. april 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 556 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 556:  
”Vil ministeren oplyse, hvor mange procent der har god gavn af behandling med 
botox i blæren mod inkontinens?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, 

som oplyser følgende: 

 
”Behandling med Botox har været anvendt til behandling af overaktiv blæremuskel 
(DO) gennem ca. 20 år. Behandlingen blev påbegyndt i Danmark først i 00-erne. To 
hovedpatientkategorier behandles: 
 

1. Neurogen overaktiv blæremuskel (NDO) udløst af kendt nervesygdom, fx 
rygmarvsskade og sclerose). I denne patientgruppe tilstræber man normalt 
at lamme blæren helt, med høj Botox-dosis. 

2. Idiopatisk overaktiv blæremuskel (IDO) det vil sige overaktiv blæremuskel 
uden kendt årsag. I denne patientgruppe tilstræber man at opretholde 
normal tømningsevne ved kun delvist at lamme blæremuskelen, og disse 
patienter behandles med en forholdsvis lav Botox-dosis. 

 

Formålet med Botox-behandling i blæren er at behandle inkontinens (ufrivillig 

vandladning). Patienter er plaget af forstyrrelser i blærens funktion i form af 

ufrivillige sammentrækninger, der forårsager inkontinens. Patienter, der får 

behandling med Botox mod urininkontinens, er patienter med betydelige 

inkontinensproblemer, der har haft utilstrækkelig effekt af anden behandling. 

Behandling med Botox i blæren hæmmer sammentrækningsevnen i blæremuskelen 

ved at medføre en hel eller delvis lammelse af denne. 

Det beskrives i litteraturen, at mellem 30 og 60 % er kontinente efter Botox-

behandling i blæren, afhængig af den givne dosis. Denne effektstørrelse regnes som 

god i klinisk sammenhæng. ” 

 

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.  
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