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Placebo

Stundom helbrede, ofte lindre, altid trøste ...
Lægens arbejde kan forsimplet opdeles i at behandle og lindre sympto-
mer eller at afbøde en mekanisk apparatfejl, fx behandle en pneumoni, 
et brækket ben, en cancer eller suturere et sår osv. (Figur 1).

Modellen er, som det beskrives til slut i denne artikel, forsimplet, 
men den kan være didaktisk nyttig, når man skal forstå ”placebobegre-
bet”. Den anskueliggør behovet for at vi i det moderne sundhedsvæsen 
skal opprioritere forskning og udvikling af vores viden om dette emne 
og den klinisk bevidste brug af placebo i ordets moderne betydning.

Formålet med artiklen er at diskutere lægen som medikament 
baseret på moderne forskning om placebo.

Placebo og symptomkontrol
Den moderne definition af placebo kan kort karakteriseres som ”den 
reduktion af et symptom, som kan tilskrives patientens oplevelse af 
behandlingen”. Det er altså ikke bare placebotabletten, men effekten af 

Der er gode forskningsmæssige argumenter for et ”come-
back” til den personlige læge. Månedsskriftet bringer her den 
første i en række artikler om placebo i moderne kontekst, 
hvor kontakten og ritualet mellem læge og patient indgår 
som en selvstændig faktor i helingsprocessen. Den store be-
tydning af det personlige møde mellem behandler og patient 
kan påvises ved eksperimentelle studier og visualiseres ved 
hjælp af teknologiske metoder. Ny respekt på vej for dr. Han-
sen, version 2:0?
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I den moderne efterkrigsbehandling er vi blevet stedse bedre til 
farmakologisk at modificere disse cerebrale processer med en række 
medikamenter, fx analgetika, antidepressiva, antiemetika, ADHD-medi-

hele konteksten omkring en specifik (evt. lægevidenskabeligt doku-
menteret) behandling (1-6).

Det karakteristiske ved symptomer er, at de først kommer til ud-
tryk efter en bevidst eller ubevidst emotionel eller kognitiv cerebral 
bearbejdning (Figur 2)(6). 

Sygdomsparametre  og  symptomer  
-‐  ’signs  and  symptoms’  

  Biologisk  målbare  
sygdomsparametre,f.eks.  
resultatet  af  endoskopier,  
røntgenundersøgelser  

  laboratorieundersøgelser  

  Biologisk  objek=ve  data  om  
at  være  syg/rask  

  Prognosedata  (død/
levende)  

  Sygdomsfølelse  

  Smerte  

  Kvalme  

  Træthed  

  Livsmod/depression  

  Svimmelhed  

  Tilfredshed  

  Tillid  

Biologiske forløb       Oplevede forløb 

Figur 1 / 

Figur 2 / Signaler  +  hjernen  =  det  oplevede  
symptom  

Signaler fra kroppen 

Oplevede  
symptomer 

  Cerebral 
  symptom- 
  modulering 
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Placebo cin, Parkinson-medicin etc. Nyere forskning i transmittersubstanser og 
metoder til frigørelse af disse og nyere billeddiagnostiske metoder, der 
belyser aktivitetsændringer i hjernen, dokumenterer (2,4,6) meget klart, 
at selve mødet mellem patienten og lægen også besidder potentiale til at 
modulere symptomoplevelsen lige så meget eller mere end mange 
potente medikamenter. Dette er fokusområdet for moderne forskning i 
placebo og i dets modsætning, ”nocebo”. Et eksempel er vist i figur 3 
(7-10). 

Giver  betablokker  =l  cardiovaskulær  lidelse  impotens  
-‐  er  informa=on  ‘nocebo’?  

  Pa=enter  randomiseret  =l  3  grupper:  

  a:  blind  dosering  –  ingen  informa1on  om  præparatet  

  b:  informa1on  om  præparatet,  men  ikke  om  mulig  impotens  

  c:  som  b,  men  også  informa1on  om  mulig  impotensbivirkning  

  E<er  3  mdr.  iflg.  Internat.  index  for  impotens  ques1onnaire:  

  a:	  3,1%	  

  b:	  15,6%	  

  c:	  31,2	  %	  

Eu. J Health. Silvesti et al. Doi:10.106 

Er viden om placebo videnskab?
På årets Lægedage sagde forfatteren Tor Nørretranders, at moderne 
lægevidenskab måske er karakteriseret ved, at lægevidenskaben er 
overvurderet, mens lægerne er undervurderede. Intuitivt forstår vi 
pointen – vi har været ved at glemme den symptomlindrende og måske 
anden terapeutiske effekt af mødet mellem læge og patient. Men sæt-
ningen skal omformuleres, hvis man skal læne sig op ad vores viden fra 
moderne forskning i placebo: Vi har forsket for lidt i ”lægen som medi-
kament”, og vi har ikke i tilstrækkelig grad omsat moderne viden om 
dette medikament til klinisk praksis. 

Ordet ”placebo” er i sig selv et problem, når vi vil fremme den 
viden, der beskrives i denne artikel, for vi forbinder ordet med snyd og 

Boks 1 / 

Vi har forsket for lidt i ”lægen som medikament”, og vi har ikke i tilstrækkelig grad 
omsat moderne viden om dette medikament til klinisk praksis. 

Figur 3 / 
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med et værktøj, vi bruger når vi i øvrigt søger at dokumentere den speci-
fikke effekt af en ny behandling. Der er universel enighed om, at det 
klinisk blindede kontrollerede forsøg har skubbet lægevidenskaben 
frem med syvmileskridt. Men måske har denne tilgang også gjort os 
blinde for noget essentielt om symptomlindring, som vi nu begynder at 
forstå den naturvidenskabelige baggrund for via den førnævnte mo-
derne billeddiagnostiske og transmitterorienterede forskning i hjernens 
processer. Vi får større og større dokumenteret indsigt i, hvordan disse 
symptommodulerende processer modereres af bevidste og ubevidste 
emotionelle og kognitive oplevelser, som igen er modificeret af selve 
indholdet i mødet mellem behandler og patient (3,5,6,8,9).

Moderne definition af placebo har søgt at opdele placebo i ”pure” 
og ”impure” placebo (Figur 4) for at klargøre, hvor lægen som medika-
ment kan have en effekt (5). 

To  typer  placebo  
  a:  ‘ægte’  naturvidenskabelig  -‐  ‘kalktablePen’  (‘pure  placebo’)  

  de  farmakologiske  substanser  og  lignende,  som  bruges    i  det  
placebokontrollerede  forsøg  

  ‘snydepillen’	  …	  

  b:  ‘den  uægte’  placebo  (‘impure  placebo’)  

  procedurer  og  medikamenter  som  kendes,  men  som  ikke  har  en  kendt  
specifik  effekt  på  den  pågældende  sygdom  

  penicillin	  8l	  virusinfek8oner	  –	  ski@	  i	  an8rheuma8cum	  –	  injek8on	  vs.	  
tablet	  

  vitamininjek8oner	  –	  visse	  manuelle	  procedurer	  

  allehånde	  alterna8ve	  procedurer,	  fx	  akupunktur	  

  den	  samlede	  kontekst	  (ritualer	  og	  rela8on)	  

Colloca L, Miller F. Phil. Trans. R. Soc. 2011. Doi: 10.1098/rstb. 2010.0399 

Den behandlende læge ønsker i maksimal grad at lindre sympto-
mer - uanset om effekten skyldes placebo eller en specifik effekt af et 
medikament. Den klassisk biomedicinsk forskende læge ønsker at 
titrere den specifikke effekt og fokuserer måske alene på den kliniske 
brug af denne effekt. Den forskel er væsentlig, men i vores grunduddan-
nelse får selve ordet placebo en lidt odiøs klang af snyd og bedrag og af, 

Figur 4 / 

Boks 2 / 

Det centrale forskningsspørgsmål er, om en øget og mere bevidst brug af placebo i 
den brede beskrivelse af begrebet har en plads i daglig klinik, og i hvilket omfang 
den måtte have en effekt.
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Placebo at det bare er noget, patienten tror. Vi forstår ofte alene ordet placebo, 
som det, der i figur 4 kaldes ”pure placebo”.

Virker placebo?
Når virkningen diskuteres, er første indskydelse, at placebo bare består i 
at tiden går, indtil ”tiden har lægt alle sår”. Det spontane forløb og re-
gression mod middelværdien er jo ofte en del af en observeret effekt, og 
dette forhold er naturligvis en af udfordringerne, når effekten af placebo 
skal udforskes. Den spontane bedring er ofte en af klinikerens hjælp-
somme følgesvende, men dette emne berøres i øvrigt ikke i det føl-
gende. 

Det har været postuleret, at effekten af placebo er stærkt overdre-
vet. Dette synspunkt er baseret på studier, hvor man i en eksperimentel 
setting i en randomiseret blindet opsætning har sammenlignet placebo-
behandlede (”pure placebo” – Figur 4) med dem, der ikke fik behandling 
(11). Som forventet er der ingen eller højest minimal effekt.

Men tankerne bag denne forsøgsopsætning holder ikke i den virke-
lige klinik! For selve den eksperimentelle blindede opsætning med 
åbent informeret samtykke til evt. at være i placebogruppen i et forsøg 
fjerner jo netop ritualet og den oplevede effekt af placebo. Hvis målet er 
daglig praktisk symptomlindring, vil den rette forsøgsopstilling være 
3-armet: En gruppe får ingen behandling (fx en ventelistekontrol-
gruppe), en anden får placebobehandling (fx et medikament uden 
forventet specifik effekt og uden omtale af ordet placebo eller ”snyde-
tablet”) med fuld åben dosering af ”lægen som medikament”, og den 
tredje gruppe får samme behandling plus den specifikke behandling. 
Selve det blindede forsøgsprincip med dets informerede samtykke 
fjerner effekten af lægen som medikament eller placeboeffekten.

Placebo  og  ’the  doctor  drug’  
  Hypotese:  behandlingseffekt  er  3-‐delt:    

  specifik,  et  behandlingsritual  og  lægerela1onen.  

  Formål:  påvise  om  der  er  ritual-‐  og  rela=onseffekt  (76%  kvinder,  mean  
alder  39)  

  Metode:  klinisk  kontrolleret  undersøgelse  af  262  med  colon  irritabile    

  Gruppe  1:  venteliste  

  Gruppe  2:  placeboakupunktur  –  ritualet  

  Gruppe  3:  Som  2  +  rela1onel  forklaring  –  ’doctor  drug’  

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

  Samme  signifikante  fund  på:  global  improvement  scale,  symptom  
severity  score  

  Samme  signifikante  trend  e<er  6  uger  

Kaptchuk et al. BMJ 2008;336:999 - 1003 

Figur 5 / 
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men de virker lige godt – formentlig fordi den rituelle effekt er ens 
(4-6,13).

Virkningen af placebo afspiller sig gennem en række mekanismer 
som illustreret i figur 6.(5) 

Alle læger har oplevet, hvordan patientens forventninger påvirker 
et forløb. Vi har oplevet, hvordan behandlingssmerten, fx af en injek-
tion, både kan skabe symptomlindring og -forværring afhængigt af 
konteksten og sygdommen. Mon ikke de fleste også har oplevet den 
meget bestemte patient, som ”ved”, at kun dette eller hint hjælper, fordi 
patienten via pavlovsk betingning har lært, hvad der efter patientens 
opfattelse er korrekt behandling? Dagligt oplever vi i klinikken, at pa-
tienters symptomer reduceres og moduleres, når patienten får en for-
ståelig og for ham håndterbar forklaring. Alle praktiserende læger har 
nok også oplevet mirakuløse effekter af skift mellem for eksempel to 
typer antireumatika eller har oplevet, hvordan den blotte ankomst ved 
et sygebesøg hos en smerteplaget patient har skabt ro og lindring. Hele 
lægens opførsel, kommunikation og behandlingsritualet er medvir-

To spændende forsøg dokumenterer dette. I det første, nu klassi-
ske forsøg, behandlede man patienter med colon irritabile i tre forsøgs-
arme (Figur 5)(12).

Første gruppe var en ventelistekontrolgruppe. I anden gruppe 
gennemførte man et behandlingsritual (falsk akupunktur). I tredje 
forsøgsgruppe gav man ritualet plus fuld dosis ”læge/behandler som 
medicin”. Dette forsøg og en lang række lignende viser klart en symp-
tomlindrende effekt af kontekst, ritual og lægerelationen.  I opfølgende 
forsøg er effekten af falsk og ægte akupunktur undersøgt. Begge virker, 

Placebo  –  virkningsmekanismer  
-‐  kogni=v,  emo=onel  og  ubevidst  bearbejdning  

  Forventning  –  =l  den  gode  læge,  den  gode  pille,  den  gode  opera=on  

  S=mulusforventning  –  s=kket  og  dets  smerte  skaber  forventning  …  

  Be=ngning  –  Pavlovs  hunde  –  ‘en  injek=on  mod  migrænen  virker  …’  

  Det  giver  mening  –  den  håndterbare  forklaring  -‐  empa=  

  De  gode  tegn  og  ritualer  –  den  fysiske  kontekst  -‐  lægen  i  kitlen  …  

  Kort:  

  rela1on  –  empa1  –  håndterbar  informa1on    

  fysiske  og  handlingsmæssige  ritualer  

Colloca L, Miller F. Phil. Trans. R. Soc. 2011. Doi: 10.1098/rstb. 2010.0399 

Figur 6 / 
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Placebo kende til, at det nye antireumatiske præparat virker, selv om det teore-
tisk skulle være ækvivalente behandlinger. Deltagere i lægevagtens 
sygebesøg har nok også hørt smertepatienten sige, at ”kun en injektion 
hjælper” – og de har formentlig intuitivt tænkt, at ”patienten vil have 
dette ritual frem for tabletter”. I de senere år har mange klinikere ople-
vet, at patienten har effekt af akupunktur, men forskning viser, at falsk 
(nålen trænger ikke gennem huden) og ægte akupunktur virker lige godt 
– formentlig som følge af forventning og et fælles behandlingsritual. 
Forskningen viser da også, at begge typer akupunktur er mere smer-
telindrende end tabletter i form af svage analgetika. Eksemplerne viser, 
hvordan vi dagligt i klinisk praksis oplever og observerer  de forskellige 
placebofænomener. Realiteten er også, at vi som læger sommetider – og 
til patientens efterfølgende tilfredshed - lader os lokke til at give præpa-
rater, som ifølge teorien ikke burde virke (fx penicillin til virusinfektio-
ner). Andre gange ordineres med succes terapeutiske procedurer med 
en objektivt set tvivlsom effekt, fx visse typer fysioterapi. Der findes vel 
også stadig læger, der husker den mirakuløse effekt af ti vitaminin-
sprøjtninger ordineret præcist med to injektioner per uge eller af bloka-
debehandlingen for snart sagt alle typer muskelspændinger. 

Det mere overordnede spørgsmål er, om vi bevidst kan og skal 
bruge den her beskrevne effektmodifikation mere og mere præcist, 
efterhånden som den dokumenteres bedre og bedre. Og hvilke behand-
lingsformer er i så fald acceptable? 

Men yderligere nye spændende spørgsmål rejser sig, og det skal 
illustreres ved eksemplet antidepressiva til let og moderat depression. 
Cochrane-oversigter viser en meget beskeden eller ingen effekt af nye 
antidepressiva baseret på metaanalyser af en række gode forsøg. Klini-
keren synes ofte at observere god effekt. Skyldes virkningen alene pla-
cebo i kombination med mødet med den gode terapeut? Ville en ”kalk-
tablet” være lige så god? Eller er der en ekstra synergieffekt af det 
biomedicinsk aktive stof, når det ordineres i samarbejde med ”the 
doctor drug” i form af den terapeutisk trænede læge? Vi behøver raffine-
rede forsøgsopsætninger til at belyse spørgsmålet, for det simple dob-
beltblindede forsøg med dets informerede samtykke kan interferere 
med effekten. Måske er observationelle studieopsætninger bedre end 
det klassiske forsøg til at belyse sådanne spørgsmål.

Det modsatte af placebo er nocebo (Figur 3), og også her er der 
stigende dokumentation for, at mangel på lægekontakt, angst og usik-
kerhed i sig selv er symptomforværrende. Det har bl.a. ført til drøftelser 

Boks 3 / 

Det kan i hvert fald aldrig være skadeligt bevidst at bruge effekten af et godt læge-
patient-forhold til at skabe mindre angst, større tryghed, tillid, god behandlings-
compliance og bedre symptomkontrol. 
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af, hvor intensivt og detaljeret, man skal informere om allehånde 
sjældne bivirkninger, for at man kan tale om et tilfredsstillende infor-
meret samtykke til en behandling med fx kemoterapi (10).

Et omorganiseret sundhedsvæsen
Den nye forskning i placebobegrebet og dets effekter bør få dramatiske 
konsekvenser i et moderne sundhedsvæsen.

•	 Vi skal intensivere forskningen i emnet og i lægen som medikament, 
og vi skal kortlægge de naturvidenskabeligt dokumenterbare biologi-
ske fænomener, som dette ”medikament” afstedkommer i hjernen.

•	 Vi skal stimulere den praktiske kliniske empiriske forskning i daglig 
almenmedicin for at sikre den bedst mulige symptomlindring af 
behandlingskonteksten og læge-patient-relationen.

•	 Vi skal oversætte denne forskningsbaserede viden til daglig klinisk 
praksis via såkaldt translationel klinisk forskning, som skal kunne 
afgrænse indikationer, virkningsgrad osv. 

•	 Vi skal også holde fokus på kontraindikationer. For eksempel er der 
til dato ingen påviselig effekt af ”kontekstbehandling” eller konven-
tionel placebobehandling (placebotabletter) eller forskellige alterna-
tive behandlingsformer på cancersygdommes biologiske forløb og 
prognose (Figur 1 venstre side), men der er klare effekter på mange af 
de ledsagende symptomer (Figur 1 højre side).

•	 Vi skal i præ- og måske især i postgraduat almenmedicinsk undervis-
ning på et langt tungere videnskabeligt funderet og dokumenteret 
grundlag formidle vor viden om det store potentiale i ”the doctor 
drug” i den her beskrevne brede form.

Den nye indsigt kan også bibringe os forståelse for og indsigt i, hvorfor 
rigtig mange patienter vedvarende bruger, værdsætter og rapporterer 
selvoplevet effekt af alternativ behandling med alle dens ritualer og den 
særlige behandler-patient-relation.

Endelig bør den viden, vi i disse år får, føre til store ændringer i 
hele sundhedsvæsnets organisering. Vor viden om den store symptom-
lindrende effekt af den personlige læge, empatien og læge-patient-kon-
takten bør føre til målrettede omorganiseringer, så patienten igen i 
videst muligt omfang får kontakt med en gennemgående, navngiven 
læge. Man bør tage konsekvensen af den viden, vi skaber i disse år. Det 
gælder både i lægehuse med mange læger og en i stigende grad ambula-
torieagtig arbejdsform og på højteknologiske sygehuse, hvor patienter 
møder utroligt mange læger, der arbejder fint sammen i et teknologisk 
team, men som glemmer værdien af ”the doctor drug”.

Tilsvarende bør den tætte kontakt, som opnås ved sygebesøg og 
ved tæt opfølgning af svært syge patienter, måske igen komme langt 
højere op på dagsordenen – måske er den tætte læge-patient-kontakt i 
almen praksis et langt bedre medikament i fx den terminale fase end 
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Placebo nok så mange højt kompetente udadgående teams. Det er for eksempel 
tankevækkende, at Holland, som også inden for palliation satser stærkt 
på primærsektoren, har ca. halvt så mange, der dør på sygehus (ca. 25%), 
som i Danmark. I Holland har man ikke udadgående palliative teams 
(personlig observation – studiebesøg december 2014). Vi ved fra gode 
undersøgelser, at de fleste ønsker at dø hjemme, hvis det var muligt.

Fremtidsperspektiver
Og så lidt om den forsimplede figur 1. Der er stigende forskningsmæssig 
dokumentation for, at der er tættere kontakt mellem de cerebrale pro-
cesser, der fører til udtryk af symptomer som illustreret i figurens højre 
side, og det biomedicinske forløb af mange apparatsfejlslignende syg-
domme (figurens venstre side). Det er fx kendt, at placeboeffekter øver 
stor indflydelse på parkinsonisme (4). Vi ser dramatiske effekter af 
placebooperationer for formodet mekaniske knæfejl og lignende formo-
dede operativt korrigerbare mekaniske fejl (4,5,10). Gode forsøg viser 
også, at fx blomsterpollenallergikere kan reagere med svær allergi ved 
eksponering for plastikblomster. Der er på mange områder stigende 
evidens for en tæt konneks mellem visse immunologiske mekanismer 
og flere af de placebofænomener, der hører til gruppen af betingede 
reaktioner (5).

Da jeg var ung læge, havde jeg som patient et invalideret astma-
barn, som efter hver udskrivelse reagerede abrupt og voldsomt med 
fornyede objektive fysiske, alvorlige astmategn som følge af en lang 
række påvirkninger, som vi ikke umiddelbart kunne relatere til allergen-
eksponering. Det førte til gentagne indlæggelser. I forløbet blev foræl-
drene – nok mere og tidligere end vi læger – opmærksomme på, at der 
var sære mønstre i forløbet, og af for mig ukendte årsager blev sygdom-
men og anfaldshyppigheden over tid stabiliseret. Var der noget i aksen 
mellem krop og sind og i de tilhørende transmitterfrigørelser, vi overså, 
men som kloge forældre fik øjnene op for og stille intervenerede i?

Jeg har som alle praktiserende læger set utallige patienter, der i 
større eller mindre grad var invaliderede af det, vi kalder ”funktionelle 
lidelser”. Jeg har aldrig været i tvivl om, at de oplevede sig syge, og at de i 
funktionsmæssig sammenhæng ofte var svært syge. Er der hos disse 
patienter en svær forstyrrelse i deres cerebrale bearbejdning af sympto-
mer? Er der hos dem en slags ”sammenbrud i de symptommodulerende 
cerebrale processer”? Er det grunden til, at forskellige former for kogni-
tiv behandling er den bedste behandlingsmodalitet? Er det også grun-
den til, at vi hos denne patientgruppe sommetider ser mirakuløse effek-
ter af diverse alternative behandlingsformer, som patienten tror på? 
Giver den moderne placeboforskning med dens stigende indsigt i de 
cerebrale mekanismer, som går forud for ekspressionen af symptomer 
som fx smerter og træthed, en indsigt, som kan være et af midlerne til 
bedre at forstå denne patientgruppe og til en langt bedre og mere præcis 
forebyggelse og behandling?



121

Afslutning
Vi ved for lidt om lægen som medikament og om behandlingsritualers 
og behandlingskontekstens betydning for forløb og alvor af symptomer. 
Og den smule, vi ved, omsætter vi i for ringe grad til klinisk praksis (5). 
Vi forsker for lidt i emnet. Det almenmedicinske speciale kan yde et 
væsentligt bidrag til at rette op på dette. Vi har ikke for meget lægevi-
denskab, men for lidt videnskab og anvendt viden om lægen som medi-
kament. Moderne placeboforskning og den beskrevne brede placebofor-
ståelse kan være et hjælpemiddel til at rette op på denne fejl i moderne 
medicin.

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet
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