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Indledning
I tidligere artikler om placebo- og noceboeffekter er det vist, at den 
cerebrale modulation af symptomers styrke i høj grad kan påvirkes 
nonmedikamentelt (1-5). Det blev også vist, at denne modulation kan 
forandres ved læring i retning af forværrede symptomer (nocebo) eller 
forbedring (placebo), og at denne læring i høj grad er påvirket af emotio-
nelle og kognitive processer som følge af forventning, kommunikation, 
læge-patient-relation og den generelle kontekst omkring en behand-
lingssituation. De fleste læger kan berette om talrige enkeltobservatio-
ner i patientforløb, som bekræfter dette, og den beskrevne viden giver 
også god forståelse for, at mange patienter oplever allehånde gode 
symptomlindrende effekter af forskellige alternative behandlinger – 
især dem, de selv vælger, og som de tror på.

De interessante spørgsmål er nu, om 
1)  ubevidste påvirkninger – altså påvirkninger, som ikke bliver kogni-

tivt eller emotionelt erkendt – også kan modulere symptomoplevel-
sers styrke, og − i bekræftende fald − om

2)  processer, som udløses ubevidst, kan påvirkes ved forudgående 
læring. 

Disse to spørgsmål er klinisk relevante, fordi man i den daglige konsul-
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RESUME: Et spændende studie refereres her og taler for sig selv. Det 
nye og originale er, at det vises, at selv en ubevidst påvirkning i den 
aktuelle konsultation kan påvirke symptomstyrken, og at denne 
påvirkning er stærkt styret af det tidligere tillærte.
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Forventning styrer 
symptomstyrken

 Af Frede Olesen

I serien om placebo er vi kommet til den syvende. 
Artiklen refererer et interessant studie, som har 
spændende implikationer i forhold til hverdagens 
klinik. Mødet mellem patient og læge − med alt 
hvad det indebærer − er et uopslideligt tema.
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tation ofte har indtryk af, at symptomers styrke hos en given person kan 
være delvist styret af faktorer, der er uafhængige af den symptomgi-
vende sygdom eller skade i sig selv. Desuden kan det se ud, som om 
hændelser og oplevelser, der ligger forud for konsultationen, delvist er 
medstyrende for en symptomdæmpende behandlings succes.

Svaret på begge spørgsmål er ja, og formålet med denne artikel er at 
referere et elegant forsøg, der viser dette. Forsøget, der blev publiceret i 
2012, og som er udført af en af verdens førende forskergrupper inden 
for området, blev udført på raske forsøgspersoner (6). 

Selve studiet
Studiet blev udført på to grupper (n=20 i hver gruppe) yngre, raske 
forsøgspersoner, og symptommodellen var, som i mange andre forsøg, 
smerte. Alle 40 personer blev til baselineregistrering udsat for intermit-
terende varmepåvirkning af en arm, og det var enten høj, smertegivende 
varme (gruppe 1) eller lavere, ikke-smertegivende varme (gruppe 2). Alle 
forsøgspersoner registrerede smertens styrke på en skala fra 1-100. I 

den første gruppe så alle det samme neutralt udseende ansigt 
på en PC-skærm, hver gang de blev udsat for smerten. Det 

samme gjaldt den anden gruppe, men det var et andet, 
ligeledes neutralt udseende ansigt, de så. Begge grup-

per blev således i en række indlæringseksponeringer 
oplært i at forbinde smerten med et bestemt ansigt.

Nu gennemførtes første fase af forsøget. I dette 
blev alle 40 udsat for moderat og helt ens varmepå-
virkning, samtidig med at de så det ansigt, de var 
blevet bekendt med, og de blev nu bedt om at 
angive den nye smertes styrke. Som kontrol-
gruppe indgik alle 40 personer i en kontrolekspo-
nering af samme varmestyrke, men hvor de så et 

tredje, ikke tidligere set billede af et neutralt udse-
ende ansigt.

Efter denne forsøgsserie gennemførtes anden 
fase af forsøget. I dette forsøg, som også var med ens 

moderat varme, så forsøgspersonerne kun en helt 
neutral computerskærm uden ansigter. Men det 

spændende var, at der i dette skærmbillede kortvarigt 
var indkopieret et billede af de tre tidligere viste ansig-

ter, men billedet blev vist så kortvarigt, at det ikke kogni-
tivt kunne ses eller erkendes af forsøgspersonerne. Gruppe 1 

Tidlig oplæring i håndtering af 
symptomer kan måske i høj grad 
blive ubevidst styrende for den 
faktisk oplevede styrke af senere 
erhvervede symptomer.
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Experimental procedure and visual exposures. (A) Overview of the experimental design of experiments 

1 and 2. Conditioning sequence was performed where clearly visible images of two male faces were 

used as visual cues, presented on a computer screen. Each face cue was consistently paired with

a rapid high or low heat pain stimulus on the subject’s arm. After the conditioning phase, 

there was a test sequence in which the high cue, low cue, and a neutral control cue were 

paired with identical moderate heat stimuli. Subjects were asked to rate their pain 

intensity in response to each stimulus. (B) Consecutive screenshots displayed during 

the test sequence of experiment 1 and experiment 2. Duration of each exposure is 

given in milliseconds. In experiment 1, the face cues were exposed long enough for all 

subjects to clearly recognize them (100 ms) but in experiment 2, the face cues 

were exposed for only 12 ms and then followed by a mask to prevent conscious 

recognition. Faces reprinted with permission from ref. SO. Copyright 

Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Section of 

Psychology, Stockholm, Sweden.
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Pain ratings in response to identical temperatures during the test sequence. After a conditioning series 

of high- and low-pain temperatures (paired with a high cue and low cue), a test sequence was perfor-

med where identical moderate temperatures were paired with either the high cue, low cue, or a 

previously unconditioned cue, called the control cue. Graph represents the average pain rating in 

response to identical moderate temperatures, paired with each of the three different cues. In experi-

ment 1, the cues during the test sequence were clearly recognizable. Experiment 2 was performed in a 

separate group of subjects and the cues of the test sequence were exposed so quickly that subjects 

could not consciously recognize them. Error bars represent two intrasubject SEs.

Figur 2 / 

og gruppe 2 blev således udsat for det ansigt, de før havde set. Som 
kontrolgruppe så alle i et separat forsøg det neutrale kontrolansigt, 
samtidig med at de blev udsat for samme ens varmepåvirkning, som i 
de to aktive grupper.

Forsøgsopsætningen er vist i figur 1 og forsøgsudfaldet i figur 2. De 
personer, der i oplæringen var vænnet til at forbinde et ansigt med lav 
varme og lav smerte, angav signifikant lavere smerte af den moderate 
varme, som alle forsøgspersoner nu var udsat for sammenlignet med 
dem, der var oplært til at forbinde et ansigt med høj varme og høj 
smerte. Det bemærkelsesværdige er, som vist i forsøgets fase 2, at dette 
også gælder, hvis de i forsøget så billedet af ansigtet så kort tid, at de 
ikke kunne opfatte, at de så et ansigt, de var bekendt med. Smerteinten-
siteten i midtergruppen, hvor alle så et ansigt, de ikke havde læringser-
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faringer med, var midt imellem dem, der var oplært til at vente lav 
smerte og dem, der var oplært til at vente høj smerte.  

Det interessante i første delforsøg er således de meget store forskelle 
i den opfattede styrke af den ensartede, moderate varmepåvirkning 
afhængigt af de tidligere tillærte erfaringer – det vil sige billedkoblin-
gen. Dette er kendt fra andre forskningsprojekter og fra mange studier 
af placebo- og noceboeffekter. Men det nye og originale i studiet her er 
delforsøg 2, hvor det vises, at selv en ubevidst påvirkning (i form af 
billeder, der vises ultrakort tid på PC-skærmen) i den aktuelle forsøgs-
opsætning kan påvirke symptomstyrken, og at denne påvirkning er 
stærkt styret af det tidligere tillærte (hvilket ansigt, der var forbundet 
med en given påvirkning). 

Studiet føjer sig dermed til en lang række studier, som viser, at 
hjernen i meget høj grad er i stand til at modulere styrken af oplevelsen 
af et givet symptomgivende stimulus. 

Det er nærliggende at drage en analog til en konsultation, hvor der 
både er tankegods fra tidligere erfaringer og en masse aktuelle ubevid-
ste påvirkninger. I artiklens diskussionsafsnit er der da også interes-
sante analogier til daglig klinisk praksis og til andre symptomer som 
depression, angst, colon irritabile og endog til den oplevede (men ikke 
PEF-målte) sværhed af astma. Tidlig oplæring i håndtering af sympto-
mer kan måske i høj grad blive ubevidst styrende for den faktisk ople-
vede styrke af senere erhvervede symptomer.

Eftertanker og spørgsmål til overvejelse
Et af den moderne neurovidenskabs hovedfokusområder er at kortlægge 
og forstå, hvilke biologiske processer i hjernen der er styrende for denne 
symptomregulering. Det er ligeledes et frontområde i klinisk forskning at 

forstå, hvordan denne viden kan omsættes til brug i daglig 
klinik. Forståelsen kan måske give ny næring til indsigten i 
betydningen af et godt læge-patient-forhold, af relationen i 

konsultationen og af betydningen af god kommunikation 
og kontinuitet i læge-patient-forholdet. 

Mange læger er uforstående over for, at en del 
patienter oplever effekt af diverse alternative proce-

durer. Men med den her skitserede forståelse af 
symptomregulering forekommer det oplagt, 
hvorfor mange patienter er glade for og oplever 
stor (symptomdæmpende) effekt af alternativ 
behandling.

Kan patienter med truende, svære funktio-
nelle symptomer hjælpes af en tidlig indsats 
med psykoedukativ information og terapi i 
almen praksis, så egentlig invaliderende 
funktionel sygdom kan forebygges?
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Mange patienter rapporterer desuden god effekt af fx hypnoterapi og 
akupunktur. 
•	 Er det de samme symptommodulerende processer, man påvirker 

gennem denne stærkt relationsafhængige terapi? 
I alle kliniske specialer – og især i neurologien og i almen medicin – ses 
funktionelle symptomer særdeles ofte. 
•	 Kan disse svære symptomoplevelser hos til tider svært invaliderede 

patienter alene tilskrives en akut eller langsomt udviklet forstyrrelse 
i de cerebrale symptommodulerende processer? (Altså de processer, 
som vanligvis adskiller normale sensationer fra egentlige sympto-
mer, og de processer, som regulerer faktiske symptomers oplevede 
styrke).

•	 Er effekten af fx moderne, sygdomsindsigtsgivende kognitiv behand-
ling af funktionelle symptomer alene en effekt af, at man helt eller 
delvist genetablerer normal fysiologisk symptommodulation? 

Og − endnu mere relevant og spændende – kan man spørge, om patien-
ter med truende svære funktionelle symptomer kan hjælpes af en tidlig 
indsats med psykoedukativ information og terapi i almen praksis, så 
egentlig invaliderende funktionel sygdom kan forebygges? Mange 
enkeltobservationer af succesfulde interventioner i almen praksis tyder 
på, at der måske her er et uudnyttet forebyggelsespotentiale.

Vi ser en sjælden gang helt uforståelige symptomkombinationer 
udviklet for eksempel efter vaccinationer (HPV-bivirkningsepidemien?) 
og andre i princippet harmløse biologiske indgreb.

Er patofysiologien i disse tilfælde, at angst og andre belastende 
forhold i den nære kontekst bidrager til et sammenbrud i den cerebrale 
symptommodulering?

Når jeg gentænker mange af de observationer, jeg gennem årene har 
gjort i klinikken, herunder hvor stor forskel der er på symptom-
håndtering i forskellige familier, forekommer det mig mere 
og mere klart, at der er et kæmpestort, svagt udforsket 
patofysiologisk emneområde, som skal søge at forstå den 
måde, hvorpå hjernen forarbejder en lang 
række oplevede symptomer. Jeg synes også, 
at jeg i alle lægelige specialer (og også i 
andre medicinske faggrupper) gennem 
årene har mødt gode terapeuter, der med 
succes intuitivt forstod og ubevidst 
brugte meget af det omtalte, når de 
mødte deres patient, klient eller 

Mange læger er 
uforstående over 
for, at en del 
patienter oplever 
effekt af diverse 
alternative 
procedurer
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”borger”, men jeg har også mødt personer, der efter min opfattelse ikke 
tillagde den terapeutiske effekt af behandler-patient-relationen tilstræk-
kelig stor betydning. 

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet
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