
Carl-Olav Stiller 
Docent, överläkare

Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Placebo och placeboeffekten



Frågor angående användningen av placebo i studier

▪ Är det etiskt försvarbart att testa placebo på patienter där det finns etablerad behandling?

▪ Räcker det inte att visa att en behandling har effekt jämfört med utgångsläget?

▪ Skall man bara jämföra mot aktiva beprövade behandlingar?



Tillfrisknandets komponenter

▪ Sjukdomars naturliga förlopp 

→Spontant tillfrisknande 

→Regression mot medelvärdet

▪ Specifika effekter av behandlingen

→Den farmakologiska behandlingen

▪ Icke-specifika effekter

→Behandlingens inledande och medföljande faktorer



Placebo och placeboeffekten

1. Vad är placebo?

2. Varför behövs placebo?

3. Vad är placeboeffekten? 

4. Hur stor är placeboeffekten? 

5. Hur kan placeboeffekten förklaras?



Vad är placebo?

Jämförelsepreparat utan aktiv substans inom ramen 

för behandlingsstudier 

i regel randomiserade och dubbelblinda  

• Tablett

• Kapsel 

• Injektion 

• Infusion 

• Salva

• Plåster 

Sockerpiller



Vad är placebo?

Jämförelsepreparat utan aktiv substans

• Ska se likadant ut som det aktiva preparatet

”Double dummy”  

→Kan vara oetiskt med placebo om effektiv behandling finns

→Ibland lägger man till ett läkemedel eller placebo (add on behandling) 

→Man får alltid avbryta behandling och då får man så kallad ”rescuebehandling” 

Sockerpiller



Placebo genom tiderna

▪ Placebo är antagligen det äldsta ”verktyg” inom ”läkekonsten” 

Viktigaste förklaringen att märkliga behandlingar som saknade 

specifik effekt ändå upplevdes som effektive eftersom symptom 

lindrades av

- Hemliga tinkturer

- Åderlåtning

- Besvärjelse

- Medicinmännens aktiviteter mm



Placebo genom tiderna - idag

▪ Placebo och placeboeffekten ingår även i nästan alla typer av 

dagens medicinska behandlingar som baserar sig vetenskap och 

beprövad erfarenhet.



Nocebo = Den negativa placeboeffekten

▪ Tidigare negativa erfarenheter av en dålig effekt av en viss behandling

▪ Tidigare erfarenheter av biverkningar

▪ Misstroende i vårdgivarens kompetens

▪ Otillfredsställande behandlingssituation

▪ Små förväntningar



Varför behövs placebo 

1. För att ta reda på den specifika effekten av en behandling 

2. För att ta reda på de specifika biverkningarna av en behandling 
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Vad är placeboeffekten?

▪ Förbättring eller lindring av sjukdomssymtom i anslutning 

till behandlingar som borde sakna effekt och som saknar 

vetenskapligt underlag

▪ Hur är det möjligt ?



Den ”sanna behandlingseffekten” innefattar 

placeboeffekten

Sann placeboeffekt
Sjukdomens eller symptomens naturalförlopp
Regression mot medelvärdet
Andra tidsberoende effekter
Oindentifierade parallella interventioner

Uppfattad behandlingseffekt

minus

 Övriga ospecifika effekter

Sann behandlingseffekt

Sann behandlingseffekt



Inledande faktorer av betydelse för placeboeffekten

▪ Beslutet att uppsöka vård är skapar en känsla av kontroll

▪ Egnas och andras tidigare erfarenheter 

▪ Var ges behandlingen – har man förtroende till vårdgivaren / sjukhuset 

▪ Sker undersökningen på ett sätt som man förväntar sig 

▪ Tar man prover eller görs röntgen eller MR-undersökningar
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Placeborespons vid GAD

Specialistpsykiatri eller allmänläkarmottagning

Schweizer and Rickels 1997



Medföljande faktorer av betydelse för placeboeffekten

▪ Interaktion patient / läkare

▪ Vårdgivarens charisma, kroppsspråk, intresse mm.

▪ Detaljerade råd och information 

▪ Tillit i vårdgivarens kompetens och att den valda behandlingen är effektiv

▪ Vårdgivarens förväntan?



Expectation of the clinician affects the placebo effect
Gracely et al 1985
60 patienter med smärta efter utdragning av visdomstand. Patienter informerades om att de 

skull få koksalt,  fentanyl eller naloxone. Forskarna visst att grupp PN inte fick aktiva preparat

PN: placebo, naloxon

PNF: placebo, naloxon, fentanyl



Uppfattad och sann placeboeffekt

Sann placeboeffekt

Sjukdomens eller symptomens naturalförlopp

Regression mot medelvärdet

Andra tidsberoende effekter

Oindentifierade parallella interventioner

Uppfattad placebo effekt

minus

 Övriga ospecifika effekter

Sann Placebo effekt



Var döljer sig placeboeffekten

▪ Läkemedel (färgade tabletter hjälper bättre)

▪ Injektioner har ofta en kraftigare placeboeffekt än tabletter

▪ Homeopatiska produkter – enbart placebo

▪ Sjukgymnastik, 

▪ Samtalsterapi, Psykoterapi

▪ Olika apparater, ultraljud, laser, akupunktur 

▪ Kirurgi



Hur stor är placeboeffekten?

▪ I den klassiska översikten av Beecher 1955 var placeboeffekten cirka 35%.

→Denna siffra är ingen konstant

→Placeboeffekten varierar påtagligt  0-100 ? 

▪ Placeboresponsen är inte beroende av någon psykisk avvikelse.

→Vid de rätta omständigheterna kan vem som helst svara på placebo.



The placebo effect in acute headache management: ketorolac, 

meperidine and saline in the emergency department

Harden RN et al. Headache 1996 Jun;36(6):352-6

Meperidine (opioid)



The placebo effect in acute headache management: ketorolac,

meperidine and saline in the emergency department

Harden RN et al. Headache 1996 Jun;36(6):352-6

Meperidine  Ketorolac



The placebo effect in acute headache management: ketorolac,

meperidine and saline in the emergency department

Harden et al. Headache 1996 Jun;36(6):352-6

Meperidine  Ketorolac Placebo



75 % placebo 

86 % placebo 



Placeboeffekt i studier på paracetamol vid artros

▪ Metaanalys Leopoldini et al. 

▪ 7 RCT, 2355 individer

Smärtreduktion på 100 mm VAS 

▪ Placebo:        23,0  mm

▪ Paracetamol: 26,2 mm

Placeboeffekt 88 % 
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Placeboeffekt i studier på diklofenakgel vid artros

▪ Metaanalys Derry et al. 

▪ 4 RCT, 2343 individer

Andel patienter med ≥ 50 % smärtreduktion

▪ Placebo:     50,3 %

▪ Diklofenak: 60,4 %

Placeboeffekt 83 % 
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Placeboeffekt i studier på pregabalin vid diabetesneuropati

▪ SBU-rapport

▪ 6 RCT, 2157 individer

Andel patienter med ≥ 50 % smärtreduktion

▪ Placebo:        24 %

▪ Pregabalin:    39 %

Placeboeffekt 62 % 
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Placeboeffekt i studier på duloxetin vid diabetesneuropati

▪ SBU-rapport

▪ 6 RCT, 1556 individer

Andel patienter med ≥ 50 % smärtreduktion

▪ Placebo:        28,3 %

▪ Duloxetin:      45,5 %

Placeboeffekt 62 % 
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73 % placeboeffekt

16 % placeboeffekt



Int Clin Psychopharmacol 18:211–217

Placeboeffekt 88 % 

Escitalopram 8 veckor

Depression 





0.2-mg dose of buprenorphine is tested in postthoracoscopy pain. NRS, Numerical Rating Scale.  (Ref 70)



Schweizer and Rickels 1997

Placeborespons vid GAD

66 % placeboeffekt





An effect-size analysis of pharmacologic treatments 

for generalized anxiety disorder.       Hidalgo et al 2007

Lower 95% CI of mean 23,37 15,05 23,51 12,32

Upper 95% CI of mean 25,37 16,17 25,61 13,12
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An effect-size analysis of pharmacologic treatments 

for generalized anxiety disorder.       Hidalgo et al 2007
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90 % placeboeffekt

37 % placeboeffekt



78 % 76 % 80 % Placeboboeffekt



Subcutaneous versus oral placebo in inflammatory pain
Schwartz et al. Acad Emerg Med 2000

▪ Design:

→Saline injection i.m. or placebo pill

→The active drug (ibuprofen) was

administered in juice 

Ingen placeboeffekt? 



Placeboeffekten i randomiserade kontrollerade studier

▪ Paradox: Placeboeffekten minimeras i kliniska studier -

→Patienten är medveten om möjligheten att kunna få ett 

verkningslöst preparat.

▪ Lägre förväntanseffekt än i klinisk vardag

→Osäkerheten kan leda till obehag eller ångest
▪ Bättre smärtlindring av paracetamol om det jämförs med naproxen än mot placebo  



Psykologiska förklaringsmodeller och teorier kring 

placeboeffekten

▪ Kognitiva teorin:

→Effekten av en behandling styrs av förväntningen på effekten

→De av terapeuten eller läkaren uttalade instruktionerna är av 

avgörande betydelse.

▪ Inhalation av fysiologisk koksaltlösning gav bronkkonstriktion eller bronkdilatation beroende av 

instruktionerna.



Informationens betydelse för placeboanalgesi

Mätt som buprenorfinförbrukning vid thorakotomismärta

Doc. Carl-Olav Stiller, Karolinska Sjukhuset; 2003



Information om administrering av ” pain killer” 

minskar buprenorfinförbrukningen



Psykologiska förklaringsmodeller och 

teorier kring placeboeffekten

▪ Klassisk betingning:

→Associationer med den aktuella behandlingen bidrar till effekten 

→Formen, färgen och smaken av tabletter bidrar till symptomlindringen

→Tidigare effektiva injektionsbehandlingar ökar effekten av denna 

metod

→Stetoskop, vita rockar, sprutor, läkare, sköterskor och vistelsen på 

sjukhus eller andra vårdinrättningar kan bidra till ett snabbare 

tillfrisknande



Betingningens effekt för 

placebo analgesi 

Experimentellt utlöst smärta, blodtrycksmanschett följt 

av muskelarbete - mätning av smärtuthållighet  



Om man förväntar morfin tolererar man smärta bättre



Exempel: Placebosmärtlindring efter morfin är naloxonreversibel

Effekten är naloxon-reversibel       => frisättning av kroppsegna opioider

Neurobiologiska mekanismer (många olika)



Psykologiska förklaringsmodeller och 

teorier kring placeboeffekten

▪ Ångestteorin:

→Minskad ångest medför bättre placeboeffekt

→Ångesten hos försökspersoner, som utsattes för ischemisk

smärta minskade i de fall där intag av placebo medförde en

smärthämning.

▪ Tolkningsförslag: Den affektiva smärtkomponenten  påverkas av placebo.



Sammanfattning / utblick

▪ Placeboeffekten döljer sig bakom nästa varje typ av medicinsk eller

annan intervention som har som mål att förbättra ett sjukdomstillstånd.

▪ För att uppnå en optimal effekt av en behandling bör omständigheterna

kring vården inge förtroende hos patienten att den valda behandlingen

kommer att uppnå förväntad effekt.

▪ Placebokontrollerade studier krävs för att avgöra en specifik effekt av ett

läkemedel eller en behandling.


