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Motoriske symptomer ved CP 

 Spastisitet kan ha stor påvirkning på 
motorisk funksjon og det er derfor et 
betydelig fokus på behandling av 
spastiske muskler ved CP

 Hos barn med CP er muskelsvakhet 
det dominerende negative 
symptomet av UMN syndromet

 De negative symptomene har også 
stor betydning for et barns motoriske 
funksjon og utvikling; viktig ift. 
behandling og oppfølging av barn 
med CP



Motoriske symptomer ved CP 

• SPASTISITET 

• HYPERREFLEKSI 

• KLONUS

• KO-KONTRAKSJON

• MUSKELSVAKHET / HYPOTONI

• REDUSERT SELEKTIV MOTORISK KONTROLL

• DÅRLIGERE KOORDINASJON

• REDUSERT SENSORIKK

• SPEILBEVEGELSER / ASSOSIERTE BEVEGELSER

• UFRIVILLIGE BEVEGELSER

• DYSTONI

«Positive UMN 
symptomer»

«Negative UMN 
symptomer»



Bakgrunn for behandling med 
botulinumtoksin til barn med CP

 Mellom 80-90% av alle CP tilfeller klassifiseres som spastisk undertype (NorCP)

 Spastisitet anses som en viktig årsak til nedsatt funksjon som medfører 
begrensninger i aktivitet og deltakelse 

 Det har lenge vært et fokus i klinikken på å redusere spastisitet for å fasilitere 
bevegelse og bedre funksjon (Heinen et al 2010)



Bakgrunn for behandling med 
botulinumtoksin til barn med CP

 Ca. 70% av barn med CP har en gangfunksjon (Himmelmann 2006, Andersen et al 2008)

 Barn/unge med CP har økt energiforbruk når de går sammenliknet med funksjonsfriske barn på 
samme alder (Norman el al 2004, Johnson el al 2004)

 Opplevelse av fatigue er vanlig ved CP (Brunton & Rice 2012)

 Residiverende muskel- og skjelettsmerter som påvirker generell aktivitet og gange er vanlig hos 
barn med CP (Ramstad el al 2011)



Botulinumtoksin A (BoNT-A)

 Intramuskulære injeksjoner for å redusere spastisitet (Strobl et al. 2015)

 Behandling til barn med CP i mer enn 25 år (Love et al. 2010)

 Behandlingsmål er ofte å bedre motorisk funksjon, bevare bevegelighet, 
redusere smerter, lette stell og av-/påkledning (Strobl et al. 2015) 
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BoNT-A

 I naturen produseres  
botulinumtoksin av bakterien 
Clostridium botulinum (botulisme)

 Fremstilles i laboratorium som 
medikament, flere produsenter

 Brukes ved en rekke andre tilstander

 Gis som intramuskulære injeksjoner

 Tre medikamenter som brukes til 
behandling av spastisitet ved CP

 BoNT-A blokkerer nerveimpulser til 
muskelfibrene  

 Reversibel effekt, varighet 3-6 mnd
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BoNT-A

 Behandling av spissfot som følge av spastisk cerebral parese hos gående barn har 
inntil nylig vært eneste godkjente indikasjon for BoNT-A behandling til barn

 Brukes i stor grad utenfor godkjent preparatomtale (off-label)

 Store variasjoner i dosering, behandlingsintervall, tilleggsbehandling og 
ledsagende tiltak (Ross Raftemo et al. 2019, Strobl et al. 2015, Elkamil et al. 2012, Love et al. 2010)

 Ressurskrevende behandling som kan være smertefull for barna

 Mangler evidensbaserte retningslinjer for behandlingen (Stobl et al. 2015)
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Rask oversikt over aktuell litteratur 
1993-2021

• BoNT-A har vært brukt til av andre medisinske tilstander fra -60 tallet

• Koman et al. 1993 og Graham et al. i 1994 om BoNT-A til barn med CP
• Koman et al.: 27 barn med CP og «dynamic deformities» fikk BoNT-A

• Physician`s rating scale (PRS)

• Effekt i 3-6 mnd

• Ingen betydelige bivirkninger

• Trolig nyttig behandling for å redusere spastisitet og utsette tidspunkt for 
kirurgisk behandling



Litteratur om BoNT-A til barn med CP

• Etter disse første studiene ble det publisert mange artikler om BoNT-
A behandling til barn med CP

• Enkeltstudier viser en viss effekt av BoNT-A i behandling av spastisitet 
i undereks. hos barn med CP 
• studier av lav kvalitet (RCT: formål, randomisering, blinding, frafall, like 

grupper, lik behandling av gruppene..)

• Behandlingen ble etter hvert en «standard of care»  for barn med CP i 
mange land



BoNT-A til barn med CP

• Heinen et al. 2009: The updated European Consensus 2009 on the use of 
Botulinum toxin for children with cerebral palsy

• Love et al. 2010: Botulinum toxin assessment, intervention and after-care for 
lower limb spasticity in children with cerebral palsy: international consensus 
statement



Heinen et al 2009: Oppdatert konsensusrapport om bruk av botulinumtoksin til barn med CP.
-off label bruk er vanlig i barnemedisinen på grunn av manglende forskning på medikamenter til barn
-godkjent indikasjon for BoNT-A til barn med CP reflekterer ikke behovet for behandling i klinikken
-BoNT-A behandling til barn med CP startet med behandling av fokale indikasjoner som spissfot, spastisk kne- og hoftefleksjon, 
adduktor spastisitet og spastisk albuefleksjon, men utviklet seg til et multi-muskel og multi-level behandlingstilnærming
-behandlingen krever tilfredstillende og effektiv smertelindring i kombinasjon med sedasjon
-aktuell behandling for å korrigere dynamiske spastiske feilstillinger over et eller flere ledd
-anbefalinger for dosering

Love et al 2010: Internasjonal konsensusrapport om botulinumtoksin behandling i underekstremitetene til barn med CP
-vurdering av barn med CP og evaluering av BoNT-A behandlingsindikasjon og behandlingseffekt er komplekse vurderinger, og 
pasientene bør vurderes av  multidisiplinære/tverrfaglige team 
-anbefaler bruk av Modifisert Tardieu Scale (valid, reliabel og sensibel) og ikke Modfisert Ashworth Scale (lav validitet) for å 
vurdere spastisitet
-BoNT-A er en effektiv behandling av spastisk spissfot for å bedre gangfunksjon (level A)
-BoNT-A i adduktor muskulatur bedrer ikke grovmotorisk funksjon, men kan mulig forskyve/utsette utvikling av hofteluksasjon
-Anbefalinger for dosering, mer forsiktig dosering til pasienter med GMFCS nivå 5 og pasienter med dysfagi eller 
pusteproblemer pga økt risiko for alvorlige bivirkninger
-pasientene/foreldrene bør får muntlig og skriftlig informasjon om mulig/forventet effekt og mulige bivirkninger av 
behandlingen før første BoNT-A behandling. Foreldrene bør informeres om  symptomer på bivirkninger ( svelgvansker, tung 
pust, pusteproblemer, generalisert svakhet eller inkontinens) og få beskjed om å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved slike 
symptomer
-Anbefaler ny klinisk undersøkelse 6 mnd etter BoNT-A behandling med strukturert vurdering av behandlingseffekt



BoNT-A til barn med CP
• Systematiske reviews:

• Cardoso 2006: BoNT-A mer effektiv enn placebo for behandling av spastisk spissfot

• Koog 2010: BoNT-A mer effektiv enn placebo for behandling av ankel plantarfleksor spastisitet (GMFM) og mer 
effektiv enn kontroll gruppe med «standard care» (spastisitet, leddutslag, ganghastighet, GMFM)

• Ryll 2011: BoNT-A mer effektiv enn «usual care» og/eller fysioterapi for bedring av gangfunksjon ( VGA, GMFM)

• Druschel 2013: Sikkerhet og effekt av BoNT-A til barn under 2 års alder. Kun 1 RCT med kun barn<2år. Kunne 
ikke konkludere ift om BoNT-A bedret motorisk utvikling, men positiv effekt av BoNT-A for reduksjon av spastisitet, 
færre kontrakturer og utsatt behov for kirurgi.

• Simon P Paget et al. 2018: 591 barn med CP som hadde fått 2219 BoNT-A injeksjoner. 
Effektiv og trygg behandling for de aller fleste. Barn med tidligere dysfagi og/eller 
aspirasjonspneumoni har større risiko for uønsket hendelse etter BoNT-A behandling, 
dette hadde større betydning enn GMFCS nivå og BoNT-A dose. 



BoNT-A til barn med CP

• Iona Novak et al. 2020: State of the Evidence Traffic Lights 2019: 
Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children 
with Cerebral Palsy
• Grønt lys (do it):

• BoNT-A og ergoterapi (Goal Achivement) 

• BoNT-A for å redusere spastisitet i over- og undereks

• BoNT-A for sikling

• Gult lys (probably do it):
• BoNT-A og håndortoser, BoNT-A og fysioterapi, BoNT-A og elektrisk stimulering,   

BoNT-A og styrketrening

• BoNT-A for smertebehandling



AACPDM 2019





Muskelsvakhet ved cerebral parese

• Mer oppmerksomhet på de negative symptomene ved UMN 
syndromet

• Årsaker til muskelsvakhet hos barn med CP kan deles i 3 kategorier:

• Tap av muskelmasse Herskind et al 2016 

• Redusert «kontraktilt vev» (mer bindevev og fett)

• Overstrekkede sarkomerer



Multani et al, JBJS REVIEWS 2019;7(8):e4



BoNT-A til barn med CP

• Iqbal Multani et al. 2019: Botulinum Toxin in the Management of Children 
with Cerebral Palsy

• Cochrane Library Review, Blumetti et al. 2019: Botulinum toxin type A in 
the treatment of lower limb spasticity

• Heli Satila 2020: Over 25 Years of Pediatric Botulinum Toxin Treatments: 
What Have We Learned from Injection Techniques, Doses, Dilutions, and 
Recovery of Repeated Injections?



BoNT-A til barn med CP
• Iqbal Multani et al: 

• Artikkelen gir god innsikt i BoNT-A behandling til barn med CP, men har mest fokus på de potensielt skadelige effektene. 

• Forfatterne foreslår behandling hver 12 måned fremfor hver 4. måned (ut i fra 2 RCT som har vist lik effekt). Videre foreslår de måling av muskelvolum før 
hver BoNT-A behandling og underveis i behandlingsfasen for å redusere risiko for mulig muskelatrofi og fibrose som følge av behandlingen. De anbefaler 
objektiv evaluering av hver BoNT-A behandling. Poengterer at man må stoppe behandlingen når muskelen slutter å respondere på injeksjonene og når det 
skjer en utvikling fra dynamisk til fiksert kontraktur, viktig å huske dette selv om barnet og familien kanskje ønsker mer behandling og ikke er klare for 
kirurgisk behandling. Viktig med videre forskning for å bedre effekten og sikkerheten ved BoNT-A behandling.

• Cochrane review fra 2019:
• Det er evidens for at BoNT-A er mer effektiv enn placebo for å bedre gange, motorisk funksjon, leddutslag, spastisitet og omsorgsgivers fornøydhet i 

behandling av spastisitet i bena hos barn med CP, men kvaliteten på denne evidensen er veldig lav.

• Det er evidens med moderat kvalitet for at BoNT-A er mer effektivt enn placebo eller kontrollgruppe for bedring av gange, leddutslag, spastisitet og 
omsorgsgivers fornøydhet i behandling av spastisitet i bena hos barn med CP; over kort (0-2 måneder) og medium lang tid (3-4 måneder)

• Det er også evidens av moderat kvalitet for at BoNT-A er mer effektiv enn placebo eller kontrollgruppe for bedring av individualiserte funksjonsmål

• Heli Satila 2020:
• Bruk av UL bedrer nøyaktigheten og treffsikkerheten ved BoNT-A behandling 

• «Øvre dose» anbefaling  i ulike muskler ( 6 U/kg med Botox i leggmuskel) da høyere dose ikke fører til bedre resultat for å reduserer spastisitet og bedre 
funksjon.

• Insidensen av uønskede hendelser øker med høyere total dose, og mer forsiktig dosering er nødvendig hos barn med mer alvorlig funksjonsnedsettelser, dvs
barn på GMFCS nivå 4 og spesielt 5.

• Graden av muskelatrofi etter BoNT-A injeksjoner synes å være mindre hos barn med CP sammenliknet med hva dyrestudier indikerer.



23



Resultat: BoNT-A behandling

 775 barn (55%) fikk behandling
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Resultat: Spastisitetsbehandling og 
ortopediske inngrep

Type behandling

Mottatt behandling, n (%) Barn med komplette opplysninger, n

Botulinumtoksin A 775 (55) 1 414

Baklofen peroralt 72 (5) 1 357

Baklofen intratekalt 44 (3) 1 406

Ortopediske inngrep 253 (18) 1 405
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Resultat: BoNT-A behandling

 Injeksjonene:

 Kun i underekstremitetene hos 70 %

 Kun i overekstremitetene hos 7 %

 I både over- og underekstremitetene hos 23 %
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639        (45)

27

Habiliteringssenter Botulinumtoksin-A

behandling

Totalt antall barn

Ja 

n         ( %) n      

Helse Stavanger 93        (80) 116    

Sykehuset i Telemark 27        (71) 38      

SSHF Arendal 23        (68) 34

Sykeh. Innlandet Oppland 32        (64) 50

Nordlandssykehuset Bodø 30        (61) 49

St. Olavs Hospital 65        (59) 110

Kristiansund sjukehus 13        (59) 22

Sykehuset i Vestfold 51        (59) 87

Sykehuset Østfold 42        (58) 72

SSHF Kristiansand 32        (56) 57

Helse Nord-Trøndelag 13        (54) 24

Helse Fonna* 11        (52) 21

Helse Bergen 58        (52) 111

Akershus univ.sykehus 88        (52) 169

Oslo univ.sykehus 60        (50) 120

Univ.sykehuset Nord-Norge 26        (50) 52

Ålesund sjukehus 17        (45) 38

Finnmarkssykehuset 6        (43) 14

Vestre Viken 50        (38) 130

Sykeh. Innlandet Hedmark 27        (38) 71

Helse Førde* 11        (38) 29

Totalt 775     (55) 1414



BoNT-A behandling i Norge 

 Kun 5/19 behandlingssteder hadde retningslinjer for 
behandlingsindikasjon

 Alle behandlingsstedene brukte Botox®

 Stor variasjon i øvre maksimale dose Botox®  per behandling

 8/19 sykehus gav behandlingen oftest i narkose

 3/4 av behandlende leger var pediatere
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BoNT-A behandling i Norge 

Metode Antall sykehus

i underekstremitetene

Antall sykehus

i overekstremitetene

Ultralyd 12 8

Palpasjon 6 1

Elektrostimulering 1 5

Totalt 19 14
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Bør vi fortsette å behandle?



Bør vi fortsette å behandle?

Ut i fra erfaringsbasert kunnskap og forskning som foreligger bør vi 
det 

MEN viktig å behandle de rette pasientene, til rett tid, i riktige 
muskler, med rett dose og med rett behandlingsintervall

Viktig med tydelig formulerte behandlingsmål som kontrolleres

OG;  må forske videre på effekt og bivirkninger!
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WE-STUDIEN

Gjør botulinumtoksin det 

lettere å gå for barn med CP?


