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Af Ina Skyt,
cand.psych. og ph.d.

Hvad forsker danske psykologer i? Det skiftes de
til at skrive om i denne ph.d.-stafet. Her skriver Ina
Skyt om sin ph.d. med titlen Psykologiske og neurobiologiske mekanismer involveret i placeboeffekten i
kronisk smerte, der blev forsvaret 16. maj 2019 på
Aarhus Universitet.

Kan placebo optimere
effekten af kronisk
smertebehandling?

Vores forståelse af placebofænomenet har ændret
sig over tid, og der findes ikke en entydig definition
af placebo. Dette har formentlig bidraget til forvirring og en til tider heftig debat om placeboeffektens
størrelse, relevans og ikke mindst etiske værd.
Begrebet placebo stammer fra Latin og betyder ’jeg vil behage’ (Andersen, 1997). Oprindeligt
forstod man da også placebobehandlinger som
behandlinger, der havde til formål at behage patienten snarere end at bibringe en egentlig effekt. Med
introduktionen til det randomiserede kliniske forsøg
ændrede placebo betydning, og termen blev forbundet med inaktive behandlinger, eksempelvis
kalktabletter, der blev anvendt som kontrol for aktive
behandlinger under testning. Som følge heraf blev
placeboeffekten defineret som den effekt, der følger
administrationen af en inaktiv placebobehandling.
I de seneste årtier er der kommet mere fokus
på den egentlige placeboeffekt, altså den faktiske
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reduktion i et givent symptom, eksempelvis smerte.
Dette har banet vejen for en mere moderne forståelse af placeboeffekten som en effekt, der kan
tilskrives patientens oplevelse af at modtage en
behandling og den psykosociale kontekst, der omgiver patienten og behandlingen. Forskning inden for
denne forståelse af placebo søger bl.a. at forstå,
hvordan placeboeffekten kan optimeres i klinisk
praksis på etisk ansvarlig vis og at identificere de
mekanismer, der bidrager til placeboeffekten (Skyt
& Vase, 2015). Det er denne moderne forståelse af
placebo, der ligger til grund for mit ph.d.-projekt.
Placeboeffekter i smerte
Den mest velundersøgte placeboeffekt relaterer
sig til smerte, og studier af placeboeffekten viser,
at psykosociale faktorer som eksempelvis forventninger, betingning, emotioner, verbale suggestioner
og patient-behandler-relationen kan reducere
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oplevelsen af smerte. Her er der ikke alene tale om
ændringer i forsøgspersonens subjektivt rapporterede smerte, omend denne i sig selv er værdifuld,
især i et klinisk perspektiv, men også om ændringer
i de neurobiologiske korrelater til selvsamme smerteoplevelse. Studier har også vist, at placeboeffekten
er forbundet med frigivelsen af neurotransmittere, navnlig endogene opioider (endorfiner), men
også eksempelvis dopamin og endocannabinoider.
Placeboeffekten er altså et psyko-neurobiologisk
fænomen, og forskning heri kan hjælpe os til at
forstå, hvordan psykosociale faktorer kan påvirke
smerteoplevelsen. Denne viden er værdifuld i forhold til at forstå og behandle smerter, ikke mindst
kroniske smerter, der desværre ofte er vanskelige
at behandle.
Kroniske smerter
I modsætning til akutte smerter, der betragtes som
en normal reaktion på vævsskade og typisk er af
kort varighed, defineres kroniske smerter som
smerter, der varer mere end tre måneder efter, at
vævsskaden er helet (https://www.iasp-pain.org).
Det vurderes, at omkring 20 procent af den voksne
befolkning på verdensplan lider af kroniske smerter.
Farmakologiske interventioner er ofte første valg til
behandling af smerter, men desværre er behandlinger, der ellers effektivt lindrer akutte smerter,
ofte utilstrækkelige, når det kommer til kroniske
smerter. Mange patienter må derfor leve med daglige smerter, hvilket i sig selv er en stor belastning.
Dertil kommer, at kroniske smerter ofte er forbundet
med følelser af afmagt, vrede, frustration, sorg og
hjælpeløshed såvel som træthed, isolation, inaktivitet og tabt arbejdsevne – for blot at nævne nogle
af de følelsesmæssige og sociale konsekvenser,
der kan følge et liv med smerter, og som alle kan
bidrage til udviklingen af psykiske lidelser som angst
og depression. Kroniske smerter udgør derfor et
stort globalt sundheds- og samfundsproblem, og
der er akut behov for udvikling af nye og bedre
behandlingsmuligheder.
Optimering af placebofaktorer kan være én måde
at øge effekten af smertebehandlinger, og forskning
inden for dette område har potentiale til at forbedre
forholdene for de mange tusinder af patienter, der
hver dag lever et liv med kroniske smerter. Dette
har været en vigtig drivkraft for mig i forhold til at
forske inden for netop dette område.
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Selvom placeboeffekten er både velundersøgt og
veldokumenteret i forhold til smerte, er den kliniske relevans begrænset af, at langt størstedelen af
de eksisterende studier er foretaget blandt raske
forsøgspersoner med fremkaldte eksperimentelle
smerter. Kroniske smerter adskiller sig imidlertid
væsentligt fra eksperimentelle smerter. Eksempelvis er det endogene smertemodulerende system
ofte forstyrret hos patienter med kroniske smerter. Og fordi smerterne netop er vedvarende eller
tilbagevendende, så ses der hos patienter med
kroniske smerter ofte en anden psykologisk profil
med eksempelvis depression og angst sammenlignet
med raske forsøgspersoner.
Det er ligeledes muligt, at placeboeffekten – og de
involverede mekanismer – er forskellig i henholdsvis
raske forsøgspersoner og patienter med kroniske
smerter, og vi kan derfor ikke uden videre overføre,
hvad vi ved om placeboeffekten fra studier blandt
raske forsøgspersoner til kroniske smertepatienter.
På denne baggrund var formålet med mit ph.d.-projekt at undersøge placeboeffekten og de involverede
psykosociale og neurobiologiske mekanismer hos
patienter med kroniske smerter.
Projektet bestod af to dele og blev vejledt af
professor Lene Vase, Psykologisk Institut, Aarhus
Universitet, professor Troels Staehelin Jensen,
Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital, og professor Peter Svensson, Seksion
for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Institut for
Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.
Den første del var en eksperimentel undersøgelse af
placeboeffekten hos patienter med kroniske neuropatiske smerter (Skyt et al., 2018). Formålet var dels
at undersøge bidraget af patienternes forventede
smerteniveauer og ønsket om smertelindring, dels
at undersøge involveringen af det dopaminerge
system – et neurotransmittersystem, der også er
fundet involveret i smerteprocessering i sig selv –
samt i motivationelle faktorer som forventninger
om belønning. Til undersøgelsen anvendtes det
’åbne/skjulte’ placebodesign, hvor den samme
aktive behandling administreres i både en åben
betingelse (hvor patienten ser, at behandlingen
administreres og modtager informationer herom)
og en skjult betingelse (hvor behandlingen administreres uden, at patienten ved det). Placeboeffekten
beregnes som forskellen i smerteniveau mellem den
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åbne og skjulte betingelse kontrolleret for smertens
naturlige forløb. Dette design udmærker sig ved at
undersøge placeboeffekten som en integreret del af
en standard behandling, altså uden administration
af en inaktiv placebobehandling. I undersøgelsen
deltog 19 patienter med kroniske neuropatiske
smerter. Patienterne modtog det lokalbedøvende
middel Lidokain både åbent og skjult og registrerede deres forventede og faktiske smerteniveauer
samt ønsket om smertelindring. Involveringen af
det dopaminerge system blev undersøgt gennem
farmakologisk op- og nedregulering af det dopaminerge system.
Resultaterne viste en signifikant reduktion i
smerte efter den åbne vs. skjulte administration af
Lidokain. Patienternes forventede smerteniveauer
og ønsket om smertelindring bidrog til den smertelindring, de oplevede efter den åbne behandling,
hvoraf de forventede smerteniveauer udgjorde
størstedelen af dette bidrag. På trods heraf indikerede resultaterne ikke, at det dopaminerge system
var involveret i placeboeffekten.
På denne baggrund undersøgte vi i et systematisk
review den eksisterende evidens for involveringen
af neurotransmittersystemer i placeboeffekten i
smerte i henholdsvis raske forsøgspersoner og
patienter med kroniske smerter (Skyt et al., 2020).
Resultaterne viste stærke indikationer for involvering
af det endogene opioide system i placeboeffekten
hos raske forsøgspersoner, mens dette ikke så ud til
at være tilfældet i patienter med kroniske smerter,
omend dette resultat kræver yderligere bekræftelse.
Studier har også undersøgt involveringen af det
endocannabinoide, dopaminerge, oxytocinerge og
vasopressinerge neurotransmittersystem i placeboeffekten, men forskningen er endnu begrænset,
og der er brug for flere studier, før det er muligt at
drage endelige konklusioner.

optimere psykosociale placebokomponenter såsom
forventninger i behandlingen af kroniske smerter
med henblik på at optimere den samlede effekt af
standard smertebehandlinger. Mit håb er, at denne
forskning på sigt vil bidrage til udviklingen af bedre
og mere effektive behandlinger af kroniske smerter og dermed forbedre forholdene for de mange
patienter, der hver dag lever med smerter. •
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Konklusion og fremtidig forskning
Resultaterne fra dette ph.d.-projekt bidrager med
vigtig viden om de mekanismer, der er involveret i
placeboeffekten i kroniske smerter. Samtidig peger
undersøgelserne på, at der er brug for mere forskning, hvis vi til fulde skal forstå de mekanismer
– i særdeleshed de neurobiologiske mekanismer
– der ligger til grund for placeboeffekten i kroniske
smerter. Når det er sagt, så understøtter ph.d.-projektet det potentiale, der er ved at indtænke og
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