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En fodboldkamp i et sommerhus … 

 To drenge kæmper mod hinanden … 

 De har bare fødder … 

 En normal græsplæne …  

 Skæg og ballade og en masse latter … 
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 Pludseligt træder en af dem på en lille tidsel … 

 han mærker et symptom - smerte 
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Signaler og hjernen 

Hjernen bortfiltrerede alle signaler fra 
de bare fødder, græsset og hans spark 
til bolden. 

Men hjernen opdagede på et 
splitsekund signalerne fra tidslen. Han 
standsede, løftede foden og begyndte 
at opfatte symptomer næsten før han 
erkendte, at det var en tidsel han 
havde trådt på – hjernen skelnede 
mellem acceptable og uacceptable 
signaler – tidslen gav symptomer.  



 

 

Frede Olesen 

Sygdomsparametre og symptomer 
- ’signs and symptoms’ 
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Biologiske forløb           

 Biologisk målbare 

sygdomsparametre,fx 

tumorer, thromber og 

resultatet af endoskopier, 

røntgenundersøgelser 

 laboratorieundersøgelser 

 Biologisk objektive data om at 

være syg/rask 

 Prognosedata (død/levende) 

Oplevede forløb 

 Sygdomsfølelse 

 Smerte 

 Kvalme 

 Træthed 

 Livsmod/depression 

 Svimmelhed  Etc. 
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Signaler + hjernen = det oplevede symptom 

 

Signaler fra kroppen 

Oplevede  

symptomer 

Cerebral 

symptom - 

modulering 
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Oplevelsen aktiverer hjernens eget ‘apotek’, 

og det autonome nervesystem følger op via diverse transmittere 

Skovturen – du skal møde din kære… 
- du fik øje på hende, fangede hendes hånd og nød dagen .. 

Der havde sommerfugle i maven … 
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Du var blød i knæene … 

Dine sanser passerede 
hjernen, og influerede 
via en række autonome 
transmittere på din krop 
og dit velbefindende … 
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Oplevelser - effektveje – hjernens eget apotek… 
- medicin og placebo spiller ofte på samme klaver 

 

Antidotforsøg kan blokere flere placeboforsøgs positive udfald 

Altzheimerpatienter mister placeboeffekter i forsøg 
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Effektveje kan vises i PET scanninger 
Finniss DG, Kaptchuk TJ,Miller F, Benedetti F. Lancet 2010;375:686-695 incl. 107 ref. 

Læge-patient-forholdet er et stærkt ’medikament’ 
- moderne placeboforskning viser klart, at læge-patient-forholdet og 

tilliden har biologisk målbar symptomlindrende effekt 
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Finniss DG, Kaptchuk TJ,Miller F, Benedetti F. Lancet 2010;375:686-695 incl. 107 ref. 



 

 

Frede Olesen 

 

WEB:     JIPS & SIPS 
 Søg:           http://JIPS.online eller   www.placebosociety.org/  

http://jips.online/
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Moderne definition af placebo 
 ”den reduktion af et symptom, som stammer fra patientens oplevelse af 

behandlingen” (Lene Vase 2004) 

 Effekten af den samlede kontekst omkring den specifikke behandling 

 Kontekst-effekten 

 Placebo: et dårligt ord for en vigtig del af behandlingen 

  forskel på placebomiddel (tablet) og placeboeffekt (en universel 

reaktionsform) 
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Placeboeffekten 

 

Eller – effekten af ‘lægen som lægemiddel’ – men det inkluderer så hele 

konteksten omkring behandleren/lægen 
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 Forskerens fjende …                         Klinikerens bedste 

ven … 

 men fik vi aldrig fjendskabet lagt bag os? 
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Alternative behandlere 
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Den daglige avis: En 

kæmpeforretning … Hvorfor 

er pt. glade? 

Kan vi styrke dialogen med 

pt. om dette? 

Kan vi erstatte/undgå det? 
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Funktionelle lidelser 

Kan vi forebygge og behandle tidligt? 

Kan vi styrke dialogen om patogenesen? 

Kan vi selv blive mindre frustrerede i mødet 

med disse pt?   



 

 

Frede Olesen 

Placebo og ’the doctor drug’ 
 Hypotese: behandlingeffekt er 3 delt:  

 specifik, et behandlingsritual og lægerelationen. 

 Formål: påvise om der er ritual og relations effekt (76% kvinder, mean alder 

39) 

 Metode: KKU af 262 med colon irritabile 

 Gruppe 1: venteliste 

 Gruppe 2: placeboakupunktur – ritualet 

 Gruppe 3: Som 2 + relationel forklaring – ’dr drug’ 

 Effekt efter 3 uger selvrapporteret: 1:  28%   2: 44%  3:  62 % (p<0,001) 



 

 

Frede Olesen 

 Samme signifikante fund på: global improvement scale, symptom severity 

score 

 Samme signifikante trend efter 6 uger Kaptchuk et al. BMJ 2008;336:999 - 1003 



 

   

From: Enhanced Therapeutic Alliance Modulates Pain Intensity and Muscle Pain Sensitivity in Patients  

With Chronic Low Back Pain: An Experimental Controlled Study 

Phys  Ther . 2014;94(4):477 - 489 . doi:10.2522/ptj. 20130118 

Phys  Ther | © 2014 American Physical Therapy Association 

RYGSMERTER OG TERAPEUTISK ALLIANCE 

120  PT. RAND. TIL 4 GRUPPER 

A= aktiv el - kortbølge 

S =  Sham el - kortbølge 

L = begrænset alliance 

E = aktiv alliance (den  

empatiske sygeplejerske 
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453 migræneanfald hos 51 patienter   



 

 

Frede Olesen 

 Slide efter foredrag  Kaptchuk T 

Figur 2         453 migræneanfald hos 51 pt. 

Procent reduktion i smerte 
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Slavenka Kam-Hansen et al., Sci Transl Med 2014;6:218ra5 

Placebo analgesia 
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Harward Medical School – seminars on placebo.  
http://www.rwjf.org/en/grants/grantees/placebo-forum.html.  

Patient involvement matters 
-self reported symptoms and injection of a pain killer 
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Benedetti et al. 
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Betinget oplæring med høj og lav stimulus og 

efterfølgende … 
a: synlig opfattet eksponering for samme stimulus 

b: hurtig usynlig eksponering for samme stimulus 
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Jensen et al www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1202056109 

Smerteoplevelse normale forsøgspersoner 
-samme eksponering 

- kendt (eks1) eller ‘usynlig’ (eks2) prækonditionering 
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Asthma and treatment outcome 
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Change in FEV1 
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Subjective effect 
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Åben placebobehandling 
- pt. er forklaret om placebo på standardiseret, åben, søgende, empatisk måde 

- åbent randomiseret studie med blindet assessor. N=74 

Pt. havde haft cancer 6 mdr. til 10 år tidligere og havde moderat eller svær træthed 



 

 

Frede Olesen 

 



 

 

Frede Olesen 

Social smitte af noceboinformation 
- én person informeres om hovedpine som bivirkning til ophold i højde. Taler i løbet af en uge med 36 = 

nocebogrupppen 
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Nocebogruppe fik oftere hovedpine 
- højdeeksponering 3500 m iltmætning ca. 85% 

- sammenligning med 38 tilfældigt udvalgte kontrolpersoner 
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Benedetti & al, Pain 2014 

86 % 52 % 



 

 

Frede Olesen 

Biokemiske markører for hovedpine værst i nocebogruppe 

 
Benedetti & al, Pain 2014 
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Dosisrespons-sammenfald mellem 

nocebopåvirkning og hovedpine+markører 

 

Benedetti & al, Pain 2014 
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Giver betablokker til cardiovaskulær lidelse impotens 

- er information ‘nocebo’? 

 Patienter randomiseret til 3 grupper: 

 a: blind dosering – ingen information om præparatet 

 b: information om præparatet, men ikke om mulig impotens 

 c: som b, men også information om mulig impotensbivirkning 

 Efter 3 mdr iflg. Internat. index for impotens questionnaire: 

 a: 3,1% 
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 b: 15,6% 

 c: 31,2 % Eu. J Health. Silvesti et al. Doi:10.106 

Nocebo i en række kliniske forsøg 
- konteksten modificerer oplevelse af bivirkninger 

Tricykliske placeboarm                            SSRI placebo arm 

Tør mund 19% 6% 

Syn og akkomodering 7% 1% 

Svimmelhed 14% 7% 

Træthed  17% 6% 

Forstoppelse 11% 4% 

Tremor 4% 2% 
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Sex problemer 5% 2% 

30 – 50% af drop outs pga. bivirkninger  var i placebogruppe 

Rief et al. Arch. Int Med 2006; Drug safety 2009  

Nocebo 
…og lidt om informeret samtykke og information i dialog 
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Klinikerens egen tro på behandlingen influerer 

også behandlingsresultatet … 

Tandsmerter og placebobehandlede patienter: læger 
oplyses (fejlagtigt),at den ene gruppe ikke får analgetica 
– patientfaktor holdes konstant. Patientgruppen med 
læge med negativ forventning havde betydeligt mindre 
respons 
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Svarer det til  Rosenthaleffekten ? 
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Akupunktur virker!! 

Men er effekten en  

placeboeffekt? 

Mange (de fleste?) 

vil i dag svare ’ja’ 

Men det  virker,og 

gør det så noget? 

Streitbergers nål 
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Kultur og medicinske ritualer 

Ikke alle medicinske ritualer er ens: 

Placebo tabletter er bedre til søvnforstyrrelser 

end placebo akupunktur, men  sham-akupunktur (placebo akup.) 

er bedre til smerter 

Det samme gælder nocebo-effekter.  

I et placeboforsøg rapporterer 30% bivirkninger, men mønster er  

helt afhængigt af de bivirkninger, man er informeret om. 
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Arthrose: specifik og kontekst effekt 
- the efficacy paradox 
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Zou K, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208387 

Er lægen et medikament … 
- svaret påvirker behandlingsstrategien 

 Tænk f. eks.  på: 

 Den depressive – 

 ’Kom igen om 6 uger, når medicin virker’ 

 ’Jeg vil gerne følge dig om 1 uge, 2 uger og 4 uger…’ 

 Rygpatienten… 

 klæde af – undersøge grundigt 
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 Holdningen til sygebesøg… 

 ’Statuskonsultationer’ efter udskrivelse… 

Opfølgende hjemmebesøg – gamle - genindlæggelser  

23% reduktion 
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 Lars  Rytter  Sc J PHC 2010 
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Behandling af øjenbetændelse i almen 
praksis 

 3 strategier havde samme effekt efter en uge: 

 antibiotikaøjendråber nu 

 antibiotika ved fortsatte symptomer i 3 dage 

 kun 52% indløste recept 

 ingen behandling 

 Vil du gå til læge næste gang? 

 68% i første gruppe 
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 41 og 40% i to andre grupper 

 Podning: øgede forældres bekymring og usikkerhed! 

Hazel AE et al. BMJ 2006; 333: 321-24 
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Eksempel - leddegigt 
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Ambulant kontrol af leddegigt 

 Sædvanlig: faste kontroller i sygehus. 

 Intervention: ’åben indlæggelse’ til amb. kontrol 

 Patient og egen læge kan frit visitere til kontrol  6 

års follow up 

 Biomedicin ingen forskel – måske lidt i favør af åbne 

 Tilfredshed signifikant større i åbne gruppe 

 38% færre amb. besøg 

 Specialisten bruges til det specielle 

Hewlet S et al. BMJ 2005;330: 171-75 
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På venteliste til operation for lave lændesmerter 

  50 patienter, der havde ventet mere end et år 

 Systematisk genvurdering i bio-psyko-soc. perspektiv: 

 85% enten tidl. psyk. syge eller højt score for somatisering 

 Intervention:  

 Aktiverende, støttende terapi  6-måneders follow-up: 

 21 (42%) ønskede stadig op. 

 8 (16%) ambivalente 

 18 (36%) ønskede sig slettet fra ventelisten 

 3 (6%) ubesvarede 
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Ti No Laegef. 1999;199:1784-7 

Fra informeret samtykke til shared decision 

 Bedste kliniske guidelines udarbejdes … 

 En gruppe patienter med subjektive klager og objektive og 

billeddiagnostiske fund, som berettiger til ny hofte eller knæ. 

 Kun maks. 20% ønskede nye hofter efter ’shared decision’ 

drøftelse af fordele og ulemper 

 Incitamenter med stor behandlingsmotivation (penge/drg) hos 

klinikere kan ødelægge shared decision (fra20% -> 100% op.) 
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 Stoler vi for meget på guidelines som eneste værktøj i de brugerog 

udbyderfølsomme ydelser? 

Wennbergs bog - canadaforsøget 

Somatisering og placebo 

 Somatisering: et sammenbrud i symptommodulerende 

mekanismer. 

 Forståelse af moderne placeboforskning er del af forståelsen 

af patogenesen 
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 Placebobevidsthed i den betydning, som her er præsenteret 

kan være en del af behandlingen 
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Funktionelle lidelser … 

”Du har af en årsag, vi endnu ikke forstår fået en forstyrrelse i den 
måde din hjerne håndterer og filtrerer symptomer på” 

”Det er ikke en psykisk sygdom på samme måde som for eksempel 
sclerose ikke en psykisk sygdom” 

”Det gode er, at vi kan genoplære hjernen til en mere ‘normal’ 
håndtering igen” 
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Alternative behandlere 



 

 

Frede Olesen 

Den daglige avis: En 

kæmpeforretning … Hvorfor 

er pt. glade? 

Kan vi styrke dialogen med 

pt. om dette? 

Kan vi erstatte/undgå det? 
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Nogle observationer fra en gammel practicus … 

 Lægevagten og migræne … 

 Landmanden med epicondylit 

 Lumbal smerte og en konsultation… 

 Smerterne hos en cancerpatient… 

 Den klamt svedende coronarpatient… 

 Skift i antirheumaticum… 

 Den svært funktionelle pt.  
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Diskussion 

 Rosenthal-effekten – forventninger påvirker præstationer 

 Hawthorne effekten – opmærksomhed påvirker præstationer 

 Placebo-effekten – kontakt, tillid og relationer påvirker det oplevede 

 og vi kan i dag vise de biologiske processer i hjernen bag effekten 
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 Moderne forskning i placeboeffekten bygger bro mellem psyke og 

soma og mellem humanistisk og biologisk medicin 
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Der er masser af etik- og bivirkningsovervejelser … 
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Julen står for døren - gode bøger 



 

 

Frede Olesen 

 



 

 

Frede Olesen 

 



 

 

Frede Olesen 

 Fo@feap.dk @FredeOlesen 


