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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

 Kvinden, der skrider ind 
over dørtærsklen til det 
højloftede, lyse vente-
værelse smiler forsig-

tigt, inden hun sætter sig med 
blikket fæsnet på skosnuderne. 

»Bare jeg ikke møder nogen, 
jeg kender,« siger hun og retter 
på sig selv, for det er alligevel for 
»åndsvagt« at sidde der med fø-
lelsen af at være halvkriminel. 

Vi er på skønhedsklinikken 
n’age i Århus, hvor en læge og 
to sygeplejersker haster frem 
og tilbage og kalder folk ind til 
et nytårsskud. Ikke af den slags, 
der kan sige bang, men af den 
type, der efterlader huden glat. 
Her får kvinder og mænd ung-
dommens friskhed tilbage ved 
hjælp af udglattende Botox- 
og fyldestgørende Restylane-
 injektioner. 

Kvinden i venteværelset er 
spændt på sin første Botox-
 behandling. 

»Jeg håber bare, det ikke gø-
re ondt, og at jeg ikke bliver 
blind,« siger hun med galgen-

humor og griner helt op til øre-
ne og afslører dermed et net af 
små linjer, som hun selv synes 
er knap så fi ne. 

En mere garvet Botox-fan i 
venteværelset fortæller, at ti-
den er inde til genopfyldning, 
når folk begynder at sige, at han 
– der er sidst i trediverne – ser 
træt ud. Noget, der sker en til to 
gange om året. 

Ekstra overvejelse

Netop Botox hører til den for-
skønnelses-kategori, hvor eks-
tra overvejelse er en del af 
pakken. For i modsætning til 
hårfjerning og ansigtsmassa-
ge er der ikke tale om hverdags-
agtigt vedligehold. 

Botox er et toksin, der kræver 
lægeordinering og et to-tretu-
sindekroners dyk i lommen for 
at blive rynkerne midlertidigt 
kvit. 

Kritikere af stoffet omta-
ler konsekvent Botox som fa-
retruende pølsegift. Men et ry 
som potentiel farlig skønheds-
behandling har ikke påvirket 
forbruget af Botulinum toxin 

type-A, som er Botox’ medicin-
ske betegnelse. 

I Danmark er forbruget tre-
doblet siden 2002, og i USA er 
kurven af brugere stadig stigen-
de. Ifølge The American Society 
for Aesthetic Plastic Surgery be-
nyttede 4,6 millioner amerika-
nere sig i 2007 af behandlingen, 
som landede på en førsteplads i 
kategorien af ikke-kirurgiske 
indgreb efter en vækst på 488 
procent i forhold til år 2000. 
I Danmark opgøres forbruget 
 ikke pr. person.

Nervøs for nerveceller

Da Botox blev godkendt i USA 
i begyndelsen af 1990’erne, vi-
ste resultaterne, at stoffet blev, 
hvor det skulle. Nu er der spe-
kulationer om, hvorvidt stoffet 
kan bevæge sig gennem nerve-
cellerne ind i hjernestammen 
og virke ødelæggende. 

I Danmark advarer Læge-
middelstyrelsens overlæge, 
Steffen Thirstrup, mod ukritisk 
anvendelse. 

»At fjerne banale rynker med 
en nervegift som Botox, skal op-

vejes mod de sjældne, dog al-
vorlige, risici, der er,« siger han 
og henviser til permanente lam-
melser. 

Risikoen vurderes af styrel-
sen til at være én promille, men 
der er ingen kendte danske til-
fælde af alvorlige bivirkninger i 
forbindelse med kosmetisk an-
vendelse. 

Nyt på kritikerfront

Netop gift-elementet er da og-
så den hyppigst repeterede hos 
kritikerne, selvom der også er 
et nyt modtræk. Nemlig det, at 
Botox ER de nye rynker. Sådan 
skriver det amerikanske maga-
sin, Allure med særlig henvis-
ning til Los Angeles, hvor der 
er rig mulighed for at blive glat-
tere i betrækket – så glat, at det 
ser lige så forkert ud som ryn-
ker. 

Englenes by er stedet, hvor 
traditionelle alderstegn som 
rynker, leverpletter og mathed 
i huden er »so last century« 
og erstattet med det, Botox-
 kritikere kalder »noget ud-
tryksløst, stramt og glat«.

Botox går sin sejrsgang verden 
over som den ultimative 

hurtige foryngelseskur på 
trods af fl ere eksperters 

advarsler mod stoffet, der i 
realiteten er en nervegift. 

Også i Danmark er forbruget 
stigende, og tilhængere 

afviser, at Botox er farligt, når 
blot rynkerne får et skud 

af specialiserede behandlere 

Skudt
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Både Dysport og Botox er lægemidler med 
indhold af Clostridium botulinum toksin 
(type A), som er godkendt til behandling 
af spasticitet, men også svedproblemer, 
galdesten og mavesår kan afhjælpes. 
Derudover kan stoffet i fortyndede doser 
sprøjtes ind i ansigtsmuskler for at glatte 
rynker. 

Botox virker ved at blokere 
nerveimpulserne til de ansigtsmuskler, 
der behandles og derved forhindre, at de 
trækker sig sammen og giver rynket hud.  

Botox injiceres med en engangssprøjte med 
en tynd spids, hvor smerten siges at svare 
til et myggestik. Behandlingen tager 15-20 
minutter, holder i tre til fem måneder og 
koster cirka 2500 kr. 

I 1800-tallet opdagede man, at 
pølseforgiftning (botulisme) fremkaldes af 
Botulinum Toxin – stoffet, der udskilles af 
en bakterie, og som virker ved at nedsætte 
bevægeligheden i muskler. Det var den 
tyske læge og poet Justinus Kerner, der gav  
forgiftning med botulinumtoksin navnet 
pølseforgiftning.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Wikipedia 
og hudlæge Jørgen Esmann

■

■

■

■

Uanset om man er kritiker eller tilhænger af Botox, 
så står det fast, at stoffet er en nervegift, 
der lammer musklerne. 
Hvor farligt det er, er der derimod ikke enighed om. 
Foto: Scanpix/Imagesource

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg opfordrer et panel 
bestående af eksterne rådgivere for den amerikanske 
lægemiddelstyrelse (FDA) til, at rynkeudfyldere skal 
bære advarsler om vævsskader og andre alvorlige bi-
virkninger, som kan være måneder om at dukke op.

I perioden mellem januar 2003 og september 2008 
har FDA modtaget 930 rapporter om skader i forbin-
delse med rynkeudfyldere – populært kaldt »fi llers« – 
fra forskellige fi rmaer. 

Panelmedlemmerne siger til Bloomberg, at antallet 
er lavt, fordi læger og patienter fi nder det besværligt at 
rapportere bivirkninger, og derfor ikke gør det. Men 
bivirkninger kan være alvorlige og ligge uden for den 
gængse advarsel om mindre hævelser. 

Medici’s Restylane og Allergan’s Juvederm hører til 
de mest solgte fi llers. Begge er en syregelé af fugtgiven-
de hyaluronsyre og vand, der sprøjtes ind i huden, hvor 
stoffet i forvejen fi ndes naturligt, da det udvikles ved 
bakteriel gæring. I begge tilfælde er der tale om mid-
lertidigt fyld, der holder mellem seks til tolv måneder.

Indehaver af n’age klinikkerne i Århus og Køben-
havn, Ida Halberg, anbefaler at  skelne meget kritisk 
mellem de mange forskellige fi llers – og helt undgå de 
permanente af slagsen, som »huden ikke  kender og 
derfor kan reagere kraftigt imod«.  AKP

Brug for advarsel

i hovedet?

Som et aldersløst ingenmands-
land er Los Angeles beboet af 
kvinder, der gør det svært at af-
gøre, om de er 28, 35 eller 50 år. 
I den nye »agelessness«, som 
begrebet er døbt, spiller Botox 
en rolle – dog ikke den eneste 
rolle. For motion og påklæd-
ning har stadig en fi nger med i 
spillet. Og heldigvis for det, si-
ger skønhedsguru Ole Henrik-
sen, som tager stærkt afstand 
fra både Botox og de såkaldte 
fi llers. 

En deroute

»Jeg mener, det er en deroute at 
ty til den slags løsninger. Kvin-
der udstyres med masker og 
kommer til at ligne hinanden 
med måneansigter og oppuste-
de andelæber,« siger den dan-
ske ekspert fra Hollywood.

Han fi nder rynker  klædeli-
ge, så længe de ikke får lov til at 
udvikle sig kraterdybe, men be-
handles med »forkælende ple-
je«, som han siger.  

Sygeplejerske og indehaver 
af skønhedsklinikken n’age, Ida 
Halberg, mener derimod, at 

Botox tillægges evner, den slet 
ikke har.

»Der er tale om en muskelbe-
handling, som eksempelvis kan 
bryde vanen med at rynke pan-
den sammen i en bekymrings-
rynke mellem brynene. De over-
drevne tilfælde, vi ser fra USA, 
er ikke noget, Botox formår på 
egen hånd. Det er en overdri-
velse af både plastikkirurgi, Bo-
tox og fi llers,« siger hun.

Teknik forfi net

Hudlæge Jørgen Esmann har i 
sin klinik i Hellerup udført Bo-
tox-behandlinger siden 2000 
og fortæller, at teknikken er 
blevet forfi net i forhold til den-
gang, hvor  fascinationen af Bo-
tox var så overvældende, at alle 
fi k et »all over« skud, som lag-
de ansigtet udtryksløst og abso-
lut glatstrøget. I dag målrettes 
behandlingen til få steder som 
eksempelvis rynkerne i panden 
eller kragetæerslinjerne ved øj-
nene. 

»Nu vægtes et naturligt resul-
tat, og derfor er der også patien-
ter, som afvises. Eksempelvis 

mener jeg ikke, at Botox fun-
gerer ved læberne, fordi man så 
hverken kan fl øjte eller kysse,« 
siger han. 

Derimod er der – bort-
set fra de 18 år – ingen ned-
re aldersgrænse, fordi perso-
ner i 20’erne kan have både 
spændings hovedpine og tyde-
lige mimikrynker, som de vil af 
med, oplever Jørgen Esmann.

Han forstår godt den skepsis, 
der omgiver Botox, men mener 
den hænger sammen med for-
domme og misinformation, for-
di bivirkningerne er minimale. 
De tæller en lille risiko for blød-
ning og betændelse ved injek-
tionsstedet og derudover kan 
man udvikle antistoffer, som 
gør, at der skal mere til for at 
opnå virkning. 

»Der er samme risiko ved at 
tage to Panodil som at lade sig 
behandle med Botox,« mener 
han, men erkender, at et lykke-
ligt resultat ligger i en øvet og 
sikker hånd på den, der skal fø-
re nålen. 

Ifølge hudlægen er der to år-
sager til, at vandene skilles så 
stormfuldt. Den ene er politisk, 

fordi parnasset, som han siger, 
kke fi nder det politisk korrekt 
at bruge medicinske remedier 
til kosmetisk forskønnelse. Den 
anden årsag tilskriver han sam-
menblandingen af fi llers og Bo-
tox, som intet har med hinan-
den at gøre. 

»Rent mekanisk fryser Botox 
musklernes evne til at kunne 
rynke sig sammen, mens per-
manente fi llers er et fremmed-
legeme, der sprøjtes ind i huden 
med de risici, der herved er in-
volveret,« siger han. 

Botox som favorit

Spørger man dermatolog dr. 
Doris Day fra New York om Bo-
tox’ evner, vender hun ubetin-
get tomlen opad:

»Botox er min favoritbehand-
ling, og jeg anser den blandt de 
sikreste, vi har i dag,» siger hun 
og fortæller om daglige opkald 
fra kunder, der oplever, at Bo-
tox har ændret deres liv. 

Hun bekræfter, at begejstrin-
gen i begyndelsen førte til over-
drivelse og stendøde ansigter: 
»I dag vil alle beholde deres mi-

mik og blot hente hjælp fra Bo-
tox til at se friskere og mindre 
trætte ud.«  

På spørgsmålet om Botox 
skal vogte sig for fremtidig kon-
kurrence, mener Dorris Day 
 ikke, at en smørbar version er 
realistisk. 

»Flere cremer hævder at ha-
ve virkningen, men jeg har kun 
set eksempler på midlertidig 
askepot effekt. Der er dog stof-
fer tæt på godkendelse, som 
kan, hvad Botox kan – men de 
vil stadig kræve nål,« siger hun.

Ét er sikkert. Botox er noget, 
man har en holding til. Det gæl-
der også direktør i Danish Fa-
shion Institute og jurymedlem 
i Danish Beauty Award, Eva 
Kruse, som både mener, Botox 
er ved at gå af mode, og at der 
ikke blot er tale om en mindre 
frokostpause-korrektion:

»Jeg oplever behandlingen 
som et temmelig seriøst indgreb 
og synes, det virker ulækkert og 
usundt at få noget sprøjtet ind, 
der lammer musklerne,« siger 
hun.
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