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SAMMANFATTNING 
BAKGRUND: Placebo som begrepp har förändrats över tid – från medeltidens betydelse ”jag 
skall göra gott” till en overksam substans som används i randomiserade kontrollerade studier. 
Tidigare forskning visar att placeboeffekt kan skapas genom förväntans- och betingnings-
mekanismer, som via hjärnan startar processer i kroppen som kan lindra symptom som 
exempelvis smärta och illamående. Placeboeffekter har ansetts förekomma vid upp till 90 
procent av sjuksköterskans åtgärder, men forskningen som belyser dess potential inom 
omvårdnad är bristfällig. SYFTE: Att undersöka hur placeboeffekten skulle kunna användas 
vid omvårdnadsåtgärder. METOD: En litteraturstudie med induktiv ansats. RESULTAT: 
Placebo kan skapas genom bemötande, behandlingsritualer och vårdmiljö. Vårdpersonal kan 
använda placeboeffekten för att stödja patientens behandling, för att individanpassa vården 
och stärka relationen mellan patient och personal. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ 
VIDARE FORSKNING: Många omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att skapa 
placeboeffekter går att använda utan etiska konflikter, medan andra delar kräver mer 
forskning och etiska riktlinjer innan de är genomförbara i klinisk praxis. Vidare forskning bör 
fokusera på klinisk miljö och knyta samman omvårdnadsforskning med andra 
forskningsområden. Individuella skillnader i placeborespons och vårdpersonalens syn på 
användning av placebo är några områden som behöver fördjupas inom omvårdnadsforskning. 

NYCKELORD: Förväntanseffekt, nocebo, omvårdnadsåtgärd, placebo, placeboeffekt 
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ABSTRACT 
BACKGROUND: The concept placebo has changed over time – from the Middle Ages 
denotation of "I shall please" into an inactive substance used in randomized controlled trials. 
Previous research shows that a placebo effect can be created through expectation and 
conditioning-mechanisms, which in turn trigger brain processes that can alleviate symptoms 
such as pain and nausea. Up to 90 percent of a nurse's actions have been considered to create 
placebo effects, but research that highlights its potential in nursing care is scarce. AIM OF 
STUDY: Examine how the placebo effect could be used in nursing interventions. METHOD: 
A literature study with inductive approach. RESULTS: Placebo effects can be created 
through verbal and non-verbal treatment, treatment rituals and by altering the context of the 
healthcare setting. Healthcare professionals can use the placebo effect to strengthen or replace 
active treatments. CONCLUSION AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH: 
Several nursing interventions that initiate a placebo effect can be used without ethical 
conflicts, while others require more research and ethical guidelines before being viable in 
clinical practice. Individual differences regarding placebo response, and healthcare 
professionals' views of the use of placebo, are some areas that need further research. 
 
KEYWORDS: Expectation effect, nocebo, nursing interventions, placebo, placebo effect 
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INTRODUKTION  
Redan första terminen av sjuksköterskeprogrammet kom vi i kontakt med begreppet placebo 
och dess ”onda spegelbild” nocebo. Under anatomikursen fick vi lära oss att när en människa 
har ont kan yttre faktorer som ett gott bemötande förstärka de egna smärthämmande systemen 
så att smärtan minskar, medan ett dåligt bemötande på motsvarande sätt kan öka den. Detta 
samspel mellan vad en individ upplever, de slutsatser hjärnan drar om det, och det som sedan 
händer i kroppen som följd, fascinerade oss. Det innebär att det inte bara är vad vi gör som 
framtida sjuksköterskor, som påverkar en patients hälsa – utan också i högsta grad hur vi gör 
det. 
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BAKGRUND  
I bakgrunden ges en beskrivning av begreppet placebos utveckling, vilka faktorer som anses 
väsentliga för placebo- och noceboeffekter, den oenighet som finns när det gäller fenomenets 
innebörd, samt placebos roll inom omvårdnad idag. Sedan följer en presentation av studiens 
centrala begrepp. 

Historiskt perspektiv 
Ordet placebo betyder ”Jag ska göra gott” på latin och förekom bland annat i en medeltida 
bön (de Craen, Kaptchuk, Tijssen & Kleijnen, 1999). Bönen sjöngs av personer som hyrts in 
som sörjande vid begravningar, där de fungerade som ett substitut för anhöriga. Enligt 
Johannisson (2000) handlade sjukdomskurer före 1900-talet i stort sett alltid om placebo, 
eftersom de hade knappt hade någon biologisk effekt i sig. En helares uppdrag ansågs inte 
heller vara att bota utan att stödja den sjukes egen läkeprocess. Men när en ny, rationaliserad 
medicin utvecklades under 1800-talet förändrades rollerna. Istället för att läkaren var 
beroende av patientens berättelse och läkeförmåga, blev patienten beroende av vårdens 
iakttagelser och tolkningar. Den ”sanna” kunskapen om kroppen förlades utanför den sjuke, 
och synen på människans helande biologiserades (ibid.). 

På 1950-talet blev randomiserade kliniska studier vanliga när nya läkemedel skulle bedömas 
(de Craen et al., 1999). Då användes en icke verksam ersättande substans som kontroll; ett 
”placebo”. Men gång på gång visade sig placebon ha en nästan lika gynnsam inverkan som 
den aktiva terapin, och slutsatsen var att det existerade en placeboeffekt som kunde lindra 
eller bota på riktigt. Det ledde till en önskan att förstå mekanismerna bakom (ibid.). Enligt en 
klassisk definition av Arthur K. Shapiro (1964, citerad i Boström, 2000, s. 15), är placebo en 
behandlingsterapi ”… som i själva verket saknar specifik effekt på de symptom eller den 
sjukdom som behandlas.” Och placeboeffekten ses i vissa fall fortfarande som något som ska 
räknas bort, när en ny behandling undersöks i en forskningsstudie motsvarar 
behandlingseffekt minus placeboeffekt den "äkta" behandlingseffekten (Lundeberg, Molin & 
Norrbrink, 2014). Men under årens lopp har det rått en stor oenighet om vad placebo 
egentligen är och vilka effekter som kan uppstå (Benedetti, 2014; de Craen et al., 1999). En 
av dem som förespråkat en vidare definition är Howard Brody: ”Placeborespons är en 
förändring i patientens hälsa eller kroppsliga tillstånd, som kan tillskrivas den symboliska 
påverkan av en helande/vårdande behandling eller behandlingsmiljön” (Brody, 2000, s. 649).  

Placebo aktiverar betingning eller förväntan 
Det finns många olika slags placeboeffekter (Benedetti, 2014; Colloca & Miller, 2011; 
Kaptchuk & Miller, 2015). Den gemensamma faktorn är att det inte finns någon känd aktiv 
beståndsdel i terapin, och att det förbättrade behandlingsresultatet främst kan knytas till en 
respons på den psykosociala kontexten runt patienten (Savvas, Zelencich & Gibson, 2014). 
Placeboeffekten har studerats mest grundligt när det gäller smärta och irritable bowel 
syndrome (IBS), samt inom psykiatri, exempelvis när det gäller depression (Chavarria et al., 
2017). Enligt Manchikanti, Boswell, Kaye, Helm Ii och Hirsch (2017) har placebo gett effekt 
vid så olika besvär som cancerrelaterad fatigue, vallningar och ångest. Det har ansetts att 
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placebo kan lindra symptom, men sällan bota sjukdomen i sig (Kaptchuk & Miller, 2015). Å 
andra sidan har ett flertal studier visat att placebo kan påverka mätbara värden som 
exempelvis lungfunktion, mängd vita blodkroppar och dopamin- och kortisolnivå 
(Manchikanti et al., 2017). 
 
Placeboeffekter uppstår genom en kombination av neurobiologiska och psykologiska 
komponenter (Chavarria et al., 2017). Specifika delar av hjärnan, som prefrontala cortex och 
amygdala, aktiveras av neurotransmittorer som endorfiner och dopamin (Kaptchuk & Miller, 
2015). De psykologiska mekanismerna är förväntan och betingning, samt socialt lärande 
(Chavarria et al., 2017). Alla tre kan ses som olika varianter av lärandeprocesser (Benedetti, 
2014; Colagiuri, Schenk, Kessler, Dorsey & Colloca, 2015; Colloca & Miller, 2011; Schiener, 
2010). Hur en placebo manifesterar sig beror helt på kontexten (Colloca & Miller, 2011). 
Yttre och inre faktorer i situationen som personen befinner sig i skickar signaler till hjärnan, 
vilket leder till antingen betingning eller förväntan. Betingning innebär att hjärnan har lärt sig 
att förknippa ett stimuli med ett resultat på grund av sådant som hänt tidigare, exempelvis 
minskad migrän tack vare en medicin ur en viss burk (Kam-Hansen et al., 2014). Förväntan 
innebär att patienten har ett hopp om gynnsam effekt, exempelvis efter att ha hört positiva 
saker om en kommande behandling (Lucassen & Olesen, 2016). Colloca och Miller menar att 
när det gäller förväntan så uppstår informationen i en psykosocial kontext, det vill säga 
antingen genom kommunikation mellan människor, eller via symboler från miljö eller 
händelser som personen observerar. På så sätt kan verbal kommunikation generera kraftfulla 
placeboeffekter; ord kan skapa en upplevelse av smärtlindring fast inget aktivt läkemedel 
givits och har även visat sig förstärka effekten en aktiv intervention. Förväntan och betingning 
kan också samverka, så att exempelvis kommunikation förstärker en placeboeffekt som först 
uppkommit genom betingning (ibid.).  

Placeboeffekten kan även ses som en del av en kulturell process, en utveckling som påverkas 
av sociala relationer (Colloca & Miller, 2011). En person som iakttar andra människor som 
får en behandling kan få en förväntan om exempelvis smärtstillande effekt även om personen 
i fråga inte har upplevt behandlingen själv. Attityder i den kultur som en person är en del av 
och den interpersonella kontexten verkar vara två viktiga bestämningsfaktorer för 
placeboeffekten. Colloca och Miller menar vidare att den sannolikt har spelat en roll 
evolutionärt; de av våra förfäder som hade lätt för att påverkas av placeboeffekten gynnades 
eftersom det ökade chansen att anpassa sig till gruppen. Gener har därför antagligen också en 
viss betydelse när det gäller en persons mottaglighet för vissa placeboeffekter (Benedetti, 
2014; Colloca & Miller, 2011). Det stöds av Darragh, Booth och Consedine (2015), som 
menar att de har identifierat genetiska signaturer hos patienter som har större sannolikhet att 
svara på placebo. Fava, Guidi, Rafanelli och Rickels (2017) anser att Colloca och Millers 
teorier är värdefulla för att förstå de bakomliggande mekanismerna, men att bredare 
konceptuella modeller behövs för att använda placeboeffekten inom omvårdnad. 
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Placebos motsats: nocebo 
Noceboeffekten fungerar som en negativ spegelbild av placeboeffekten (Benedetti, 2014). 
Den innebär att ett symptom som upplevs som negativt har utlösts vid en låtsasbehandling, 
eller att negativa förväntningar framkallats vid en aktiv terapi (Planès, Villier & Mallaret, 
2016; Symon, Williams, Adelasoye & Cheyne, 2015). De bakomliggande mekanismerna 
anses även här vara psykologiska och neurologiska. Noceboeffekten är mindre utforskad och 
mindre exakt definierad än placeboeffekten (Symon et al., 2015). Anledningen är att klinisk 
prövning av noceboeffekten generellt anses oetisk, eftersom det innebär att framkalla en 
negativ hälsopåverkan som inte alls gagnar patienten (Dieppe, Goldingay & Greville-Harris, 
2016). Men nocebo har väckt allt mer intresse eftersom konsekvensen är att patienten blir mer 
negativt inställd till behandlingen, vilket gör att risken ökar för att patienten inte följer den 
(Klinger, Blasini, Schmitz & Colloca, 2017; Planès et al., 2016). 

Utlösande faktorer: människor, ritualer och miljö 
Vilken effekt en placebo eller nocebo får beror bland annat på patienten och på 
vårdpersonalen och på relationen dem emellan (Benedetti, 2014; Di Blasi, Harkness, Ernst, 
Georgiou & Kleijnen, 2001; Zanotti & Chiffi, 2017). Placeboeffektens inverkan varierar 
mellan människor, och kan även skilja sig från gång till gång för samma individ (Zanotti & 
Chiffi, 2017). Det har gjorts flera försök att identifiera en "placebo-personlighet", med 
varierande slutsatser. Enligt Corsi och Colloca (2017) förklarar psykologiska faktorer hos en 
person, som optimism och neuroticism, drygt 50 procent av variationen för placeborespons. Å 
andra sidan fann en systematisk litteraturstudie endast begränsade evidens för samband 
mellan placeboeffekt och kön eller ålder, åtminstone inom psykiatrin (Chavarria et al., 2017). 
Benedetti (2014) framhåller att patientens unika historia när det gäller läkemedel och 
sjukdomar är en avgörande beståndsdel för hur placebo och nocebo ska inverka. När det gäller 
vårdpersonalen kan de påverka patientens förväntan, och därigenom placeboeffekten, via två 
olika vägar (Di Blasi et al., 2001). Dels kognitivt, med information om behandlingens 
förväntade effekt, dels emotionellt, genom att minska oro med stöd, empati och uppmuntran 
(ibid.).  

Vidare kan så kallade behandlingsritualer aktivera en neurologisk respons, som leder till 
placebo- och noceboeffekt (Chavarria et al., 2017). Med behandlingsritual menas 
händelsemönster som omger terapin och som patienten kan koppla ihop med behandlingens 
positiva eller negativa verkan, exempelvis en injektions utseende, ett läkemedels smak, eller 
gester och ord (Enck, Bingel, Schedlowski & Rief, 2013). Även den omgivande miljön kan 
vara en utlösande faktor – en genomtänkt utformning av vårdlokalerna kan stärka den 
terapeutiska relationen och på så sätt maximera placebo och minimera nocebo (Testa & 
Rossettini, 2016). 

Placebo inom vården 
Chavarria et al. (2017) menar att placebo- och noceboeffekter är vanliga och kliniskt 
relevanta, men att de är dåligt erkända inom klinisk praxis. Symon et al. (2015) drar slutsatsen 
att nocebo på grund av negativ förväntan är utbredd inom vården och försämrar läkeprocessen 
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för många patienter. L. R. Miller och F. G. Miller (2015) konstaterar att det inte finns mycket 
forskning om kopplingen mellan omvårdnad och placebo, medan det däremot har forskats 
betydligt mer om placeboeffekten inom medicin. Några studier ger stöd för att placebo, i 
betydelsen icke kliniskt motiverat läkemedel, förekommer frekvent. Bland annat svarade 
totalt 74 procent av vårdpersonalen i en undersökning att de medvetet använde sig av placebo; 
53 procent av läkarna och 88 procent av sjuksköterskorna (Bernateck et al., 2009). Smärta och 
sömnproblem var de vanligaste rapporterade orsakerna till administreringen. Placebos ansågs 
vara mycket effektiva av 28,5 procent av läkarna och 63,8 procent av sjuksköterskorna. I en 
annan studie, bland dialyssjuksköterskor, uppgav drygt 68 procent av dem att de ibland 
injicerar natriumkloridlösning som placebo för smärtlindring (Ünver, Yıldırım & Ünal, 2013). 
På sjukhus är det vanligare att sjuksköterskor ger overksamma läkemedel än att läkare gör det 
(Fässler, Meissner, Schneider & Linde, 2010). En anledning kan vara att sjuksköterskor har en 
närmare relation med patienten genom omvårdnaden och oftare måste hantera situationer när 
det kan bli aktuellt (ibid.). En översikt av placeboeffekter inom symptombehandling drog 
slutsatsen att de förekommer vid upp till 90 procent av sjuksköterskornas åtgärder (Chan & 
Thompson, 2006).  

Kan placebo verkligen ge effekt? 
Placeboeffekten är dock omtvistad. Vid två metaanalyser av placebos följder i vården kom 
författarna fram till att det inte går att säga att placebo har någon större betydelse, eftersom 
studierna gav ett litet och delvis motstridande resultat (Hróbjartsson & Gøtzsche, 2001; 
Hróbjartsson & Gøtzsche, 2010). I vissa miljöer såg det dock ut som placebo påverkade det 
som patienten uppfattade som resultatet av behandlingen, särskilt vad beträffar smärta och 
illamående (Hróbjartsson & Gøtzsche, 2010). Benedetti (2014) menar att deras resultat är 
missvisande eftersom de inkluderade studier som inte var relevanta – om de istället hade 
fokuserat på de tillstånd där placeboeffekten anses vara mer framträdande hade utfallet blivit 
ett annat. Vase, Riley och Price (2002) genomförde två metastudier som delvis byggde på 
samma underlag som Hróbjartsson och Gøtzsche (2001), och menade att skillnaden mellan 
olika studiers resultat berodde på att metoderna var så olika; i vissa fall handlade de endast 
om betingning, i andra om förväntan, i några fall om både och.  

Placeboeffekter är komplicerade att mäta och kontrollera, och därigenom svåra att upprepa 
eller utvärdera (Chan & Thompson, 2006; Zanotti & Chiffi, 2017). Eftersom resultatet av en 
intervention kan skilja sig mycket från person till person är det inte självklart att slutsatser 
som kommit fram vid forskning på en generell nivå kan överföras och använda i specifika fall 
(Zanotti & Chiffi, 2017). Effekten av placebo är oftast starkare i klinisk miljö än i 
experimentell (Chan & Thompson, 2006). Att göra en tillförlitlig forskning angående 
vårdmiljöer är svårt, eftersom miljön påverkas av försöket i sig (Hróbjartsson & Gøtzsche, 
2010).  
 
Enligt Louhiala (2012) är bristen på en tydlig definition av placebo ett hinder för att kunna 
utvärdera effektens betydelse. Moerman (2013) menar att när studier uppger att det har 
förekommit en ”placeboeffekt” så kan det aldrig bero på att en ”placebo” introducerats, 
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eftersom ordet de facto innebär overksam åtgärd. Begreppet placeboeffekt har också 
omvärderats många gånger under de senaste årtiondena och det har föreslagits att namnet ska 
bytas ut helt (Foot & Ridge, 2012). Di Blasi et al. (2001) ansåg att "kontexteffekt" skulle vara 
ett bättre val, Moerman (2006) föreslog ”meningsrespons”, och Miller och Kaptchuk (2008) 
”kontextuellt helande”. Vid en forskarkonferens diskuterades namnet grundligt, men det 
slutade med att man bestämde sig för att hålla fast vid ”placeboeffekt” (van Haselen & Jütte, 
2013). 
 
Foot och Ridge (2012) anser att termen placebo har fått dåligt rykte genom att den förknippats 
med alternativmedicin som ansetts bygga på lögner och bedrägeri, till skillnad från ”hederlig 
evidensbaserad” vård. Enligt Miller och Brody (2011) är detta orsaken till att placeboeffekten 
ifrågasätts så starkt, trots decennier av forskning; genom dikotomi ställs placebo som motsats 
till en aktiv ”riktig” behandling, och ses därigenom som hundra procent "falsk". Men eftersom 
någon del av behandlingen uppenbarligen ger effekt, även om det inte är själva terapin i sig, 
är det missvisande att definiera placebo som "overksam" (ibid.). Foot och Ridge drar 
slutsatsen att människors syn på placeboeffekten hänger samman med vilken vetenskapsgren 
de har sin bakgrund i, men anser att både sociologiska och psykologiska perspektiv, såväl som 
biomedicinska, är väsentliga att ta i beaktande för att belysa vad placebo egentligen innebär.  

CENTRALA BEGREPP 
Här presenteras studiens centrala begrepp: Människa, hälsa och omvårdnad. 

Människa  
Hur begreppet människa definieras är utmärkande för olika vetenskapsgrenar (Birkler, 2007). 
Inom den humanistiska världsbilden betraktas människan både som subjekt och en helhet, 
vilket kallas holism. Här ses människan som en unik, outbytbar individ, som kan påverka sitt 
liv genom förnuftets förmåga och inte bara definieras av sin kropp. Som motsats kan nämnas 
ett naturalistiskt synsätt, där människan betraktas som ett biologiskt objekt som kan förklaras 
utifrån anatomiska och fysiologiska funktioner, och där människans värde bedöms efter 
kroppens funktionsduglighet (ibid.). Ur humanismen har det fötts ett flertal modeller för att 
förklara människan i relation till hälsa, bland annat den biopsykosociala modellen (Engel, 
1979). Denna tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Engels modell är 
ett komplement till det biomedicinska synsättet, som den framför allt kritiserar för att 
fokusera främst på anatomiska, fysiologiska eller molekylära mekanismer (Benedetti, 2014). 
Försök har gjorts från biomedicinskt håll att närma sig den humanistiska synen, genom 
systembiologi (Vogt, Ulvestad, Eriksen & Getz, 2014). Systembiologi beskriver människor 
och hälsoproblem i bredare perspektiv än inom biomedicinen, men anses varken vara 
holistiskt eller patientcentrerat ur ett humanistiskt perspektiv (ibid.). I praktiken brukar trots 
allt de flesta betrakta människan både som kropp och psyke, men de olika synsätten kan ändå 
få konsekvenser inom hälso- och sjukvården (Birkler, 2007). Inte minst bör det reflekteras 
kring autonomi och människans förnuft, när en patients möjlighet till självbestämmande är 
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reducerat. Det kan vara vid sjukdomar som demens, eller i situationer då sjuksköterskor anser 
sig veta patientens bästa och uppträder paternalistiskt (ibid.). 

Hälsa 
Enligt World Health Organizations (WHO, u.å.) definition från 1946 är hälsa: ”... ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron av 
sjukdom eller handikapp”. När WHOs definition kom var den banbrytande för sin bredd, men 
under årens lopp har kritiken mot den ökat (Charlier et al., 2017; Huber et al., 2011).  
Den största invändningen har riktats mot att "fullständig" används i relation till 
välbefinnandet, eftersom många grupper som lever med kroniska sjukdomar aldrig skulle 
kunna anses uppleva hälsa enligt den definitionen (ibid.). Huber et al. menar också att den 
absoluta innebörden av ordet har bidragit till en medikalisering av samhället.  

Miller och Brody (2011) anser att biomedicin i stort sett har bortsett från den subjektivt 
upplevda hälsa eller ohälsa som en människa kan ha, genom att fokuset för sjukdom hamnat 
på den objektivt biologiska delen. Enligt Miller, Colloca och Kaptchuk (2009) är sjukdom en 
biologisk försvagning av kroppen, medan ohälsa är upplevelsen av nedsatt hälsa inklusive 
sjukdomssymptom. Sjukdom inverkar negativt på organismen; ohälsa påverkar personen. 
Kroppen är således hemvist för både sjukdom och ohälsa, men effekten på kroppen förstås 
olika beroende på vilket ur perspektiv begreppet betraktas (ibid). Miller och Brody anser att 
en del av uppmärksamheten borde skifta från sjukdom, som behandlas med tekniska 
interventioner som läkemedel och kirurgi, till ohälsa, som lindras tack vare vårdens kontext. 
Omvårdnadsteoretikern Barker (2001) menar att patienter, särskilt inom psykiatrin, riskerar 
att stigmatiseras och omvårdnadsrelationen skadas om behandlaren försöker förstå mänskliga 
problem enbart ur biologiskt perspektiv. En lösning är att utgå ifrån mer holistiska former av 
omvårdnadsinterventioner (ibid.). Johannisson (2000) anser att för att det ska vara 
meningsfullt att diskutera fenomenet placebo måste begreppet hälsa utvidgas till att ta hänsyn 
till sambandet mellan kropp, själ och omgivning.  

Omvårdnad 
Omvårdnad kan förklaras som en process, vars delar är: bedömning, omvårdnadsdiagnos, 
planering, mål, åtgärder och utvärdering (Daly, McCloskey & Bulecheck, 1994; NANDA 
International, 2015). Omvårdnadsåtgärder definieras av Sidani och Braden (2011) som 
interventioner i form av behandlingar, terapier, procedurer eller åtgärder som utförs i en given 
situation av hälso- och sjukvårdspersonal, för eller tillsammans med patienten, där målet är att 
förbättra dennes hälsotillstånd. För att kunna genomföra varje steg i omvårdnadsprocessen 
behöver sjuksköterskan identifiera mönster utifrån subjektiv och objektiv information och 
kliniska data, i kombination med förståelse av centrala begrepp för omvårdnad (NANDA 
International, 2015).  

Hur vårdpersonal bör arbeta styrs även av regler. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 
2a §) står att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 
Enligt Socialstyrelsen (2009) innebär "god vård" att den ska vara kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor förespråkas 
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metoder med bästa tillgängliga evidens, med utgångspunkt i patientens personliga behov och 
önskningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Delmar (2012) kan evidensbaserad 
vård betraktas ur två perspektiv: det ena är att klinisk vårdpraxis ska baseras på bästa bevis för 
den enskilda patienten i en specifik situation, det andra är att forskning inom omvårdnad ska 
utgå ifrån tid, plats och kontext. Delmar framhåller att det är viktigt att inte glömma att se 
helheten, eftersom en risk med en evidensbaserad standard är att vården övergår till att handla 
om ren kontroll. Det kan få till följd att sjuksköterskor gradvis befriar sig själva från att ta 
personligt ansvar för att skapa patientinriktade möten (ibid.).  

Pohlman, Cibulka, Palmer, Lorenz och SmithBattle (2013) menar att vård och omvårdnad är 
komplexa områden och att läkande ska ses som relationsgrundat, eftersom det sker med hjälp 
av vårdpersonal. Att ta hänsyn till en patients erfarenheter, värderingar och övertygelser är 
viktigt för att skapa en vårdrelation som främjar individuell holistisk vård (Schwind et al., 
2014). Vårdpersonal behöver därför ha en grundläggande förmåga att integrera biomedicinska 
fynd med en klinisk insikt som baseras på olika former av kunskap (Zanotti & Chiffi, 2017). 
För att placeboeffekten ska triggas räcker det inte att rätt förutsättningar finns hos patienten – 
den fungerar bara om personal och patienten interagerar, i en gynnsam klinisk omgivning. 
Därför har relationen mellan sjuksköterska om patient stor potential att gynna placeboeffekten 
(ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 
Genomgång av aktuell forskning visar att ”placeboeffekt” används som benämning på en rad 
olika fenomen som har förmågan att förbättra resultatet av en behandling – eller rent av 
ersätta den helt. Gemensamt för olika placebo är att de leder till att patientens tilltro till 
behandlingen stärks, och att de utlöses av den psykosociala kontexten runt personen. Studier 
indikerar att placeboeffekten har stor betydelse kliniskt redan idag, men att personalen har en 
begränsad syn på vad placebo är. Ökad kunskap om placebo och nocebo skulle ge 
vårdpersonal förutsättningar att använda den systematiskt för att stötta patientens helande och 
hälsa. Den forskning som hittills gjorts om nocebo och placebo har främst riktat in sig på de 
bakomliggande mekanismerna och skett i laboratoriemiljö. Kunskapen som 
placeboforskningen har kommit fram behöver kopplas till den kliniska verkligheten, så att de 
kan leda till konkreta rekommendationer för vardagliga omvårdnadsåtgärder. 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka hur placeboeffekten skulle kunna användas vid 
omvårdnadsåtgärder. 
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METOD 
Här presenteras design, urval, datainsamling, analys samt etiska överväganden. 

Design 
För att belysa hur placeboeffekten skulle kunna användas vid omvårdnadsåtgärder valdes 
formatet allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Polit & Beck, 2014). Allmän 
litteraturstudie, även kallad litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt, 
valdes för att sammanställa en översikt över kunskapsläget inom området (Forsberg & 
Wengstöm, 2013). En allmän litteraturstudie kan även belysa varför empiriska studier bör 
göras. Vid en induktiv ansats samlar forskaren förutsättningslöst in fakta från sitt 
problemområde och försöker därefter utveckla nya begrepp eller teorier (ibid.). Det kan ses 
som en process där generella slutsatser dras efter analys av specifika observationer (Polit & 
Beck, 2014). Motsatsen är en deduktiv tankeprocess, där specifika förutsägelser utvecklas 
utifrån generella principer.  
 
Arbetsgången under studien följde Polit och Becks (2014) nio steg (nedan) för 
litteraturstudier. Bilden är avsedd att förtydliga de olika stegen och kan ge skenet av en 
sekventiell process, men processen var mer av iterativ karaktär (Skeat & Perry, 2008). Det 
innebar att datainsamling, analys och teoribildande skedde i cykler, eller med återgång till 
tidigare steg, snarare än linjärt. 

 
  Figur 1. Niostegsmodell enligt Polit och Beck (2014). Fritt översatt och modifierad. 
 

Urval 
Inkluderingskriterier för urvalet bestämdes utifrån reflektioner kring studiernas validitet, 
relevans för syftet samt etiska reflektioner. I en litteraturstudie är det viktigt att endast 
använda primärkällor där det är forskarna som författat artikeln (Polit & Beck, 2014). Därför 
inkluderades endast referentgranskade primärstudier som publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter. Artiklarna var skrivna på engelska, etiskt granskade samt publicerade mellan år 
2007 och 2017 för att belysa den senaste forskningen inom området. Alla studier som svarade 
mot forskningsfrågan ingick i urvalet. Det innebar exkludering av studier som endast 
handlade om placebo som en overksam kontrollgrupp i randomiserade studier, eller där det 
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saknades en tydlig koppling till hur placeboeffekten skulle kunna användas kliniskt. 
Exkluderingskriterier var även studier utförda på barn, samt artiklar som inte bedömdes vara 
relevanta enligt relevansanalys från Statens beredning för medicinsk undersökning (SBU, 
2013). I relevansanalysen ingår överväganden kring tillämpligheten i de utvalda studiernas 
utförande, urvalsstorlek, effektmått, inklusions- och exklusionskriterier med mera. Efter 
diskussion med handledare genomfördes dock ingen utförlig specifik kvalitetsgranskning, 
utan genom att välja artiklar som redan referentgranskats och publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter ansågs kvaliteten vara tillräckligt hög för att belysa problemområdet på denna nivå. 

Datainsamling 
Studien föregicks av en pilotsökning, det vill säga en småskalig testversion av tänkt 
sökmetod, för att undersöka hur mycket forskning som fanns inom det valda området 
(Friberg, 2017; Polit & Beck, 2014). Flera av de inledande sökningarna resulterade i inga eller 
ytterst få träffar som var av relevans för studiens syfte. Därför breddades sökningarna genom 
att använda angränsande begrepp samt genom boolesk sökning, för att finna fler relevanta 
källor som data. Boolesk sökning innebär att operatorer som AND eller OR använts för att 
utöka eller begränsa sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2014). 
Pilotsökningarna gav också andra viktiga svar. Den kunskap som inhämtades visade att den 
begreppsanalys som initialt var tänkt som metod, inte var lämplig för att belysa 
problemområdet. Därför ändrades metoden till allmän litteraturöversikt, och syftet justerades 
för att stämma överens med metoden.  
 
Huvudsökningarna skedde därefter via Södertörns Högskolas bibliotek, med begränsning till 
de databaser som var tillgängliga för Röda Korsets Högskola. Data samlades in från 
databaserna CINAHL Complete, AMED, Medline, PubMed samt Taylor & Francis Online. 
De sökord som användes var: placebo effect, placebo use, placebo response, expectation 
effect, nursing, nurse-patient relations, patient relationship, intervention, therapeutic effect, 
qualitative, quantitative, sham treatment, nocebo, caring context. Databaser, begränsningar 
och hur sökorden kombinerades presenteras i Bilaga I. Där redovisas även de sökningar som 
skett med booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2014). I bilagan 
framgår att ett fåtal sökningar gav ett mycket stort antal träffar och att en eller flera artiklar 
ändå valdes ut. Detta beror på att dessa dök upp redan på första sidan träffar, noterades och 
ansågs vara relevanta, men sedan inte återfanns igen då mer detaljerade sökningar gjordes. 
Därför rapporteras de i den sökning de dök upp. För att undvika bias gjordes ett primärt urval, 
där samtliga 29 artiklar som svarade mot forskningsfrågan inkluderades till relevansanalys 
(SBU, 2013).  

Dataanalys 
Relevansanalys av materialet gjordes i två steg. Under datainsamlingen gjorde författarna en 
första analys baserad på titel och abstract, där de artiklar som inte ansågs svara mot syftet 
exkluderades (SBU, 2013). Steg 2 skedde efter att sökningarna ansågs mättade och innebar att 
fulltext lästes igenom på de artiklar som valts ut efter första steget. Dessa granskades därefter 
enligt mall för att avgöra deras relevans för studien. Slutligen fördes artiklarna in i en tabell, 
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där motivering till varför en studie exkluderats noterades (Bilaga II). Tolv studier som inte 
bedömdes vara relevanta exkluderades i detta steg och de återstående 17 artiklarna valdes ut 
som resultat för djupare analys. 

Efter relevansanalysen sammanfattades de 17 utvalda studierna enligt Polit och Becks (2014) 
sjätte steg i arbetsprocessen (Bilaga III). Artiklarna lästes systematiskt och noggrant igenom 
igen av båda författarna. Genom en induktiv analys tilläts därefter mönster, teman och 
kategorier som inte var tydligt uttalade framträda ur datan (Forsberg & Wengström, 2013). 
Dessa färgkodades, kategoriserades och sammanställdes i en tabell i ett worddokument i 
Bilaga IV. Två huvudteman samt sex underteman urskiljdes (Tabell 1). Denna analysmetod 
kan även kallas för latent innehållsanalys (Forsberg &Wengström, 2013). Vid induktiv analys 
för forskaren således resonemang kring en massa av insamlade data, för att upptäcka mönster 
i innehållet. Massan konverteras till mindre, avgränsade element, som sedan sorteras i teman. 
På det sättet kan underliggande samband skönjas och generaliserande slutsatser dras utifrån en 
mängd specifika fynd (Polit & Beck, 2014).  

Etiska aspekter 
Inom all forskning finns en skyldighet att följa etiska riktlinjer och göra etiska överväganden 
(Polit & Beck, 2014). En fundamental etisk princip vid omvårdnadsforskning är nyttan av 
forskningen (Polit & Beck, 2014). Det ställer krav på forskare att en studie ska vara av nytta 
för deltagarna, andra individer eller ett samhälle som helhet och att forskning ska göra 
minimal skada. När det gäller litteraturstudier belyser Forsberg & Wengström (2013) flera 
punkter att beakta vid etiska överväganden. Bland annat bör forskaren välja studier där det 
gjorts en etisk granskning eller etiska överväganden samt presentera resultat även om det inte 
stöder forskarens egna hypotes. Därför har artiklar som ingår i urvalet för studien genomgått 
granskning av etisk kommitté samt innehåller etiska reflektioner från artikelförfattarna. Till 
god vetenskaplig sed hör även att inte fabricera, förvränga, stjäla eller plagiera data (ibid.).  
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RESULTATREDOVISNING 
Resultatet baseras på 17 studier. Dessa har undersökt hur placeboeffekter kunnat lindra, och 
nocebo förvärra, olika framprovocerade tillstånd som smärta, klåda och illamående. 
Placeboeffekterna har skapats genom betingning eller förväntan, eller en kombination av 
dessa. Studierna har främst genomförts i laboratoriemiljö. Denna studies fokus är hur placebo 
skulle kunna utnyttjas vid omvårdnad i klinisk praxis, och det är utifrån det som två 
huvudteman omvårdnadsåtgärder samt användningsområden, med underteman, har urskiljts 
(tabell 1).  

Omvårdnadsåtgärder Användningsområden 

Bemötande Förstärker/ersätter behandling 

Behandlingsritual Individanpassad vård 

Vårdmiljö Relation patient/personal 

Tabell 1. Resultatets huvudteman med underteman. 

Omvårdnadsåtgärder 
Här beskrivs tre kategorier av omvårdnadsåtgärder, där resultatet har visat att placeboeffekten 
kan uppstå: bemötande, behandlingsritualer och vårdmiljö. 

Bemötande  
Flera studier undersökte vilken effekt vårdpersonals bemötande kan ha på patientens mående 
(Czerniak et al., 2016; Kraft-Todd et al., 2017; Valentini, Martini, Lee, Aglioti & Iannetti, 
2014). Czerniak et al. genomförde en studie där en skådespelare agerade läkare efter två olika 
manus: han spelade antingen neutralt ointresserad, eller empatiskt bekräftande. Läkaren hade 
ett möte med varje försöksdeltagare och gav en ”smärtstillande” kräm, som i själva verket var 
overksam. Deltagarna utsattes sedan för smärtstimulering. Resultatet blev att de som fått 
krämen av den empatiske läkaren generellt skattade smärtan som lägre än de som mött den 
neutrale. I det empatiska beteendet hade forskarna inkluderat sådant de ansåg typiskt för 
traditionella ”helare” från olika kulturer; mycket ögonkontakt, öppna frågor, bekräftande 
dialog och vänlig beröring. Manuset för det neutrala beteendet baserades på vad forskarna 
ansåg typiskt för en vanlig vårdsituation: personal som har fokus någon annanstans, uttrycker 
sig kortfattat och mest tittar in i datorn (ibid). En annan studie visade att bilder på leende 
människor också kan ha en smärtlindrande effekt (Valentini et al., 2014). Deltagarna upplevde 
mindre smärta när de tittade på bilder med leenden än när de såg ansikten med ett upprört 
minspel, men enligt studien var det som påverkade smärtupplevelsen allra sämst bilder av ett 
nollställt ansikte (ibid).  

Flera av studierna visade att om behandlaren gav positiv och detaljerad information om 
placebon – hur det uppfunnits, dess användningsområden och biverkningar – så förstärktes 
effekten av placebobehandlingen (Czerniak et al., 2016; Quinn & Colagiuri, 2016; Schafer, 
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Colloca & Wager, 2015). Informationen ökade försöksdeltagarnas tilltro till terpin, och ju 
starkare förväntan, desto större placeboeffekt (ibid.). Helfer, Elhai och Geers (2015) framhöll 
att det även är avgörande hur information ges, i sin studie om motivationsteknik som ökar 
viljan att träna. Deltagarna skulle träningscykla en gång och fick innan cyklingsmomentet 
höra att forskning bevisat att motion gör att man känner sig lycklig efter träning. En grupp 
deltagare hade också reflekterat över detta, genom att de direkt fick ge skriftlig feedback. Vid 
uppföljningen två veckor senare uppgav dessa i högre grad att de tänkte motionera i framtiden 
än den grupp som bara informerats. Sämst blev utfallet för kontrollgruppen, som inte fått 
någon information alls. Författarna menade att informationen, särskilt om den befästes genom 
reflektion, skapade en tydligare koppling mellan motion och lyckokänslan efter avklarad 
träning – det vill säga en starkare placeboeffekt (ibid.).  

Behandlingsritual 
Behandlingsritualer spelade stor roll i flera av resultatstudierna, då kopplingen mellan 
behandling och en placebo i form av exempelvis en verkningslös tablett, luktspray, respektive 
kräm, var avgörande för att det skulle uppstå en placeboeffekt (Kong et al., 2013; Quinn och 
Colagiuri, 2016; Schafer et al., 2015). Quinn och Colagiuri undersökte metoder för att minska 
illamående. Försöksdeltagarna fick upprepade gånger andas in en pepparmintånga samtidigt 
som deras illamående minskades på konstgjord väg. Deltagarna vande sig på så vis vid att 
förknippa ångan med reducerat illamående. När försöken fortsatte hölls illamåendet konstant 
hos deltagarna, men de upplevde de ändå att besvären minskade när de fick dra in andetag 
med pepparmintsånga, trots att den inte innehöll några verksamma substanser (ibid). Schafer 
et al. visade att sambandet mellan en placebo och upplevd lindring kan vara mycket stark. I 
första fasen av studien fick deltagarna en blå kräm, som de smörjde på ett område på 
underarmen. De fick sedan smärtimpulser, både där krämen applicerats och på andra 
hudområden. Krämen föreföll lindra smärtan men var i själva verket verkningslös – att det 
gjorde mindre ont där den applicerats berodde på att smärtimpulserna där var svagare. Under 
en paus informerades deltagarna grundligt om att krämen var placebo, och samtliga sa till slut 
att de förstod att den var inaktiv. Men när försöken sedan fortsatte upplevde deltagarna 
fortfarande mindre smärta på de delar av huden där krämen smörjts in. Författarna drog 
slutsatsen att placeboeffekt som skapas genom betingning kan bli så solid att information på 
ett medvetet plan inte når fram, och att effekten därför kan sitta i till och med när en person 
fått reda på att terapin egentligen inte borde fungera (ibid).  

Zhao et al. (2015) drog slutsatsen att en rigorös behandlingsritual kan vara en viktig faktor för 
att skapa placeboförväntan. Kong et al. (2013) jämförde i sin studie effekten av placebopiller, 
respektive simulerad akupunktur, mot värk. Bägge delarna lindrade smärtan i avsevärt högre 
grad än kontrollen, som innebar ingen placebobehandling, men hos olika personer. I vissa fall 
hjälptes försöksdeltagarna av tabletter men inte av akupunkturen, för andra var det tvärtom. 
Författarna menade att detta visar att det inte finns någon ”placebo-personlighet” som alltid 
har lättare för att känna av placeboeffekt, utan att placeborespons istället beror mer på de 
specifika omständigheterna (ibid). 
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Två av studierna, Bąbel et al. (2017) och Bartels et al. (2014), använde sig av ljussignaler för 
att skapa en betingning som kunde avgöra smärtan. Deltagarna lärde sig att förknippa olika 
färger med olika smärtnivåer, genom att grönt/gult/rött ljus visades precis före de fick en 
smärtimpuls av varierande grad. När nästa fas av experimenten genomfördes hade 
ljussignalerna fått en så stark koppling till en förväntad smärtnivå att färgen avgjorde 
smärtupplevelsen. Det ledde till att om deltagaren fick se en grön signal uppgav de att det 
gjorde mindre ont än vid röd signal, trots att smärtimpulserna nu var lika starka.  

Vårdmiljö  
Både placebo- och noceboeffekter kan kopplas till hur den omgivande miljön upplevs av 
patienterna. I en studie där effekterna av en ombyggnation undersöktes var hypotesen att en 
ny modern luftig design skulle höja patienternas förväntningar inför deras behandling, och att 
det skulle leda till placeboeffekter (Rehn & Schuster, 2017). Ombyggnaden fick också delvis 
ett lyckat resultat: de patienter som fick ett av klinikens nyrenoverade rum gav det egna 
utrymmet mycket högre betyg, än de patienter som fick något av de gamla orenoverade 
rummen. Enkäter visade också att deras tilltro till att förändra det egna hälsobeteendet var 
högre. Men samtidigt gav de ett sämre betyg när det gällde social samvaro med andra 
patienter. En orsak kan vara att de som hade "fina" rum blev mer benägna att stanna kvar i 
dem, och då gick miste om chansen till sällskap. Eftersom det kan ses som en försämrad 
hälsofaktor framhöll författarna att liknande aspekter måste tas med i beräkningen när 
vårdmiljöer planeras (ibid.).  

Bąbel et al. (2017) fann att om en person får upprepade negativa erfarenheter i en viss 
omgivning, som exempelvis en smärtsam behandling, så kan olika beståndsdelar av miljön 
komma att fungera som nocebo eftersom de förknippas med obehaget. På samma sätt drog 
Sharvit, Vuilleumier, Delplanque och Corradi-Dell'Acqua (2015) slutsatsen att lukt kan 
knytas till betingning och bli en miljöfaktor som skapar en noceboeffekt. Även ljudmiljön har 
betydelse för hälsan (Zhao et al., 2015). I studien visades att placeboeffekter kan bildas efter 
ljudstimuli och att den placeboeffekten kan användas för att minska negativa känslor.   

Användningsområden 
Här beskrivs tre områden där resultatet har indikerat att placeboeffekten kan användas: för att 
förstärka/ersätta behandling, vid individanpassad vård, och för att gynna relationen mellan 
patient och personal. 

Förstärka/ersätta behandling 
Även om de flesta studierna utfördes i laboratoriemiljö, pekade de på hur placebo på olika sätt 
skulle kunna stödja eller ersätta vanlig behandling kliniskt. Exempelvis förstärktes deltagarnas 
smärtlindring signifikant av det placebo som skapades i och med ett empatiskt bemötande 
(Czerniak et al., 2016). Positiv information ökade motivationen till att förbättra hälsobeteende 
(Helfer et al., 2015), liksom förtroendet för behandlingen, vilket kan göra att en lägre dos 
läkemedel krävs för önskad effekt och minska risken för beroende (Bartels et al., 2017). 
Quinn och Colagiuri (2016) visade att betingning (pepparmintlukt kopplad till reducerat 
illamående) skapade en kraftig placeboeffekt, och författarna menar att en liknande 
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användning av en placebo skulle kunna ske efter operationer för att minska behovet av 
antiemetikum. Enligt Hunter, Siess och Colloca (2014) skulle placeboeffekten, i form av 
socialt lärande, kunna utnyttjas i hälsoundervisning eller för att ge medicinsk information – 
det kan räcka med att titta på en framgångsrik behandling, exempelvis via internet, för att en 
person ska få förtroende för metoden. När det gäller vårdmiljön, drog Rehn och Schuster 
(2017) slutsatsen att de terapeutiska behandlingsresultaten kan förbättras tack vare en 
ändamålsenlig omgbyggnation, eftersom personalens engagemang ökar och 
patienttillfredsställelsen stiger. 

Individanpassad vård 
Flera av resultatets studier betonade att vårdpersonal bör ta med patientens tidigare 
erfarenheter av sjukdom och vård i beräkningen för att placeboeffekten ska fungera optimalt 
och nocebo ska undvikas (Almarzouki, C. A. Brown, R. J. Brown, Leung & Jones, 2017; 
Bartels et al., 2017; Colloca, Petrovic, Wager, Ingvar & Benedetti, 2010; Elsenbruch et al., 
2012; Kong et al., 2013; Sharvit et al., 2015). Kong et al. framhöll att det är viktigt att vara 
medveten om att olika placebo påverkar människor på olika sätt – att alla individer hade unika 
svar på olika administrationsvägar visade att tabletter kan fungera bättre än injektioner för 
vissa, och vice versa. Därför är det nödvändigt att personal pröva sig fram för att hitta det som 
fungerar för just den aktuella individen (ibid). 

Almarzouki et al. (2017) visade att negativa förväntningar kan vara mycket starka och orsaka 
nocebo – om en person exempelvis haft mycket ont nyligen kan smärta upplevas värre än 
annars, eftersom minnet av värken är så färsk. Deltagarna i studien fick en serie olika starka 
smärtimpulser efter varandra. De gånger då de precis innan fått en hög smärtstimulans 
rapporterade de mer smärta, jämfört med när smärtstimulansimpulsen precis innan hade varit 
låg – även om impulserna låg på exakt samma nivå. Smärtupplevelsen styrdes av det tidigare 
intrycket, inte av den faktiska smärtimpulsen. Almarzouki et al. drog slutsatsen att det är 
avgörande att en uppskattning av patientens inställning och förväntningar görs innan 
information eller behandling ges, eftersom negativa känslor annars riskerar att blockera för 
positiva upplysningar. Det är i linje med Elsenbruch et al. (2012), liksom Bartels et al. (2017), 
som kom fram till att det är särskilt viktigt att identifiera patienter som är oroliga, exempelvis 
på grund av tidigare dåliga erfarenheter. De deltagare som före experimentet uppgav att de var 
rädda att det skulle göra ont drabbades i högre grad av nocebo, i form av ökad smärta 
(Elsenbruch et al., 2012). Men negativa förväntningar kunde vägas upp om positiv 
information gavs grundligt, och vändas så att en placeboeffekt istället provocerades fram 
(Bartels et al., 2017).  

Relationen mellan patient och personal 
Vårdrelationer kan förstärkas genom en placeboeffekt, respektive försvagas av nocebo 
(Czerniak et al., 2016; Kraft-Todd et al., 2017; Valentini et al., 2014). De deltagare som fick 
ett vänligt bemötande av läkaren/skådespelaren fick större förtroende för honom och den 
behandling han föreslog, än de deltagare som mötte honom i rollen som neutralt ointresserad 
(Czerniak et al., 2016). I linje med det visade en annan studie att behandlare med ett öppet 
avslappnat kroppsspråk uppfattades som både mer empatiska och mer kompetenta (Kraft-
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Todd et al., 2017). Författarna föreslår att personal får utbildning i empatiskt sätt, inte minst 
när det gäller icke-verbal kommunikation, eftersom den uppenbarligen betyder mycket för 
vilket intryck personal gör på patienter. Valentini et al., som kom fram till att bilder av 
ansiktsuttryck påverkade deltagarnas smärtupplevelse, menade att omgivningens minspel 
troligtvis har en ännu större inverkan när det handlar om vårdpersonal i en klinisk situation, 
eftersom patienterna har etablerat en relation till dem. Även Zhao et al. (2015) framhöll att 
placeboeffekter kan hjälpa till att bygga ett förtroende mellan patient och personal som vården 
kan ha stor nytta av: om patienten litar på en läkares förmåga att behandla en given sjukdom, 
så är sannolikheten stor att patienten litar på denna person även vid andra sjukdomar.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Avsnittet reflekterar över studiens val av design, samt faktorer som påverkat urvalet och 
analysprocessen. 

Pilotsökning påverkade design och objektivitet 
Studiens design var given först när de inledande pilotsökningarna skett, eftersom de visade att 
en allmän litteraturöversikt lämpade sig bättre än en begreppsanalys för att kunna studera 
kärnan i problemområdet. På liknande vis brukar större forskningsstudier inom olika områden 
föregås av att forskaren gör en litteraturöversikt (Ramalho, Adams, Huggard & Hoare, 2015). 
Den kan användas som stöd för att kontextualisera forskningen inom det valda området. 
Samtidigt som det är av vikt att veta att samma forskning inte redan har gjorts tidigare kan en 
pilotsökning bli problematisk. Detta eftersom forskare bör vara så objektiva som möjligt, och 
förförståelsen så lite som möjligt ska påverka tolkningen av data (ibid.). När det gäller 
förförståelse kan detta examensarbete ha påverkats av den förbestämda linjära processen, med 
kontinuerliga inlämningar enligt schema. Resultat- och diskussionsdelarna förväntades vara 
påbörjade långt innan sammanställningen av data var klar, vilket innebar att teman behövde 
formuleras innan datan hade fått en chans att tala för sig själv. Den kunskap som inhämtats 
under bakgrundsresearch och pilotsökningar vägdes således omedvetet in vid analysen. Det 
innebär att även om ansatsen var induktiv, så var det svårt att förhålla sig helt induktiv under 
hela arbetet. I praktiken väger forskare ofta in sin förförståelse, därför är det svårt att förhålla 
sig helt objektiv till sitt resultat (Ramalho et al., 2015). Ett sätt att bemöta dilemmat är att vara 
medveten om det, noggrant redovisa de olika stegen av arbetet och sträva efter att redovisa 
flera sidor även om det inte stöder den egna åsikten (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & 
Beck, 2014). Det ökar också studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2014).  

Ensidigt utfall trots brett urval 
Omvårdnadsforskning hamnar ofta av tradition inom det kvalitativa paradigmet (Forsberg & 
Wengström, 2013). Vårt mål var inledningsvis att hitta ett flertal empiriska studier, av både 
kvanitativ och kvalitativ karaktär, som visade exempel på hur placeboeffekten används inom 
omvårdnad. Snart stod det dock klart att den forskningen är ytterst begränsad; träffarna i den 
första pilotsökningen handlade i de flesta fall om placebo i betydelsen det som 
kontrollgruppen får i randomiserade studier, alternativt filosofiska funderingar kring 
begreppet. För att kunna bygga vår litteraturstudie på primärforskning fick därför syftet 
breddas till att omfatta hur placeboeffekten skulle kunna användas vid omvårdnadsåtgärder. 
Följden blev att en stor del av resultatet utgjordes av studier av experimentell design, inte för 
att det var ett kriterium för urval, utan för att det föll sig så under datainsamlingen. Därmed 
inte sagt att det saknas forskning inom omvårdnad som stärker de resultat som övrig 
placeboforskning funnit, men ”placebo” tycks ändra skepnad när fenomenet undersöks i 
omvårdnadskontext. Inom omvårdnad undersöks istället en utvald del, exempelvis 
bemötande, men kopplas inte ihop med placebo som begrepp. Det gör att vi förmodligen 
skulle fått ett annat resultat om litteraturstudien gjorts om idag. Inte för att studiens reliabilitet 
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är låg och det saknas material som gör sökningarna reproducerbara, utan på grund av att den 
ökade kunskapen hade gjort det möjligt att fokusera på ett område i taget, eller väga in 
angränsande begrepp på ett annat sätt.  

En annan aspekt, när det gäller att tolka den placeboforskning som har gåtts igenom, är att 
urvalet har dålig spridning. Många studier i det aktuella datamaterialet är gjorda på friska 
personer, ofta unga individer som rekryterats på universitet. Andra har bara forskat på män 
eller enbart kvinnor. Endast en studie som använder sig av ordet placebo i sin forskning har 
utförts i klinisk miljö. Det gör att resultatet i denna studie blir mer spekulativt, eftersom 
undersökningar i en labbmiljö kanske inte går att generalisera till en klinisk miljö. I flera fall 
gränsar också studierna till att omfatta mer av medicinska beslut än vad som traditionellt 
avses med omvårdnadsåtgärder. Vi har dock valt att inkludera dessa i resultatet då de berör 
sådant som i högsta grad är åtgärder som ingår i omvårdnad: att utbilda/informera patienten, 
att administrera läkemedel och göra kontinuerliga uppskattningar av terapins effekt på 
patientens mående.  

Ringa in det centrala genom induktiv analys 
För att finna de teman som ligger till grund för vårt resultat gjordes den induktiva analysen 
utifrån kvalitativt innehåll i varje studie. Polit och Beck (2014) beskriver hur sådan 
avgränsning gjorts tidigare av andra forskare. Både induktiva och deduktiva resonemang är 
viktiga för att förstå och dra generella slutsatser kring olika fenomen. Validiteten i en studie 
beror däremot inte på ett sätt att resonera i sig, utan på de förutsättningar, den förförståelse 
och den data som ligger till grund för resonemangen (ibid.). En annan allt populärare metod 
inom omvårdnadsforskning för att stärka trovärdigheten är att mixa metoder, det vill säga att 
använda sig av kvantitativt material och att lägga till en kvalitativ del (Polit & Beck, 2014)). 
En mixad metod, exempelvis litteraturstudie i kombination med enkät eller intervju, hade 
kunnat tillföra vårdpersonalens syn på hur placebo används eller skulle kunna användas. Det 
hade även kunnat belysa patienters syn på placebo, eller om vårdpersonal skulle ha använt 
placebo oftare om det fanns etiska riktlinjer. Eftersom vårt syfte var brett, och forsknings-
området omtvistat, valde vi att fokusera på de delar som kan ligga till grund för vidare studier; 
tiden att skriva bedömdes vara för kort för att utöver det hinna med fördjupningar i enskilda 
delar. 

Är RCT bra för att undersöka placeboeffekten? 
Nästan all primärforskning om placebos effekt som vi hittade under våra sökningar var 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) utförda i laboratoriemiljö. RCT har länge varit 
gyllene standard inom medicinsk forskning, men har även mött kritik (Polit & Beck, 2014; 
Delmar, 2012). En möjlig invändning mot RCT, just när det handlar om placeboeffekten och 
evidensbaserad vård, gäller om den sortens studier verkligen är bästa vägen att undersöka ett 
så komplext fenomen. Delmar anser att om evidensbaserad omvårdnad ska bygga på samma 
epistemologiska grunder som den medicinska världens normer – bästa tillgängliga bevis, 
exempelvis meta-analyser av kliniskt kontrollerade studier – så påverkar det inte bara den 
kliniska omvårdnaden. Konsekvensen blir dessutom att omvårdnadsforskning förbises om den 
istället bygger på resonemang som vilar på tid, plats och sammanhang. Delmar framhåller att 
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ingen kunskapsgren bör anses vara mer värd än någon annan, och att de olika grenarna bör 
samarbeta. Polit och Beck (2014) förespråkar en modell för evidenshierarki som de har 
skapat, som de menar inte ställer forskningsfält emot varandra utan istället baseras på vilken 
forskningsfråga som ställs. Med den som grund menar de att evidensbaserad vård som 
arbetssätt är bra för att kunna utvärdera olika interventioner inom sjukvården (ibid.). 

En annan faktor som kan påverka placeboforskningen är selektionsbias. Det brukar vara ett 
problem som oftare tillskrivs kvalitativ forskning, där grupper ofta är ”färdiga” och inte 
randomiserade (Polit & Beck, 2014). Keller, Grondin, Tison och Gonon (2016) intervjuade 
patienter och forskare som deltagit i RCT, och fann att relationen mellan dem påverkade 
urvalet. Exempelvis tillfrågades oftare patienter som forskaren redan trodde skulle svara ja. 
Deras resultat indikerar att selektionsbias förekommer även inom RCT. Det visar att det kan 
vara svårt att på djupet validera RCT-studier, vilket därför även gäller de artiklar som ingår i 
denna litteraturstudie. Sammantaget ser vi dock att detta visar hur viktigt det är att alltid 
kritiskt granska forskning, oavsett vilket vetenskapligt paradigm den har sitt ursprung i.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att placeboeffekten kan uppstå tack vare ett gott bemötande, genomtänkta 
behandlingsritualer och en ändamålsenlig vårdmiljö. Resultatet indikerade att detta skulle 
kunna användas för att förstärka behandling, individanpassa vården, och gynna relationen 
mellan patient och personal. Exempel på omvårdnadsåtgärder listas i en sammanställning i 
tabell 2, där de som framkommit i resultatet kompletteras med förslag från övrig forskning. 

Bemötande som stödjer hälsa 
Att personalens beteende påverkar patientens hälsa blir tydligt i denna studies resultat. Ett 
öppet och vänligt bemötande gynnade behandlingsutfallet och gav en bättre relation mellan 
patient och personal. Övrig forskning bekräftar hur viktigt bemötandet är. Bland annat visades 
att när personalen hade ett varmt sätt, och diskuterade symptom och terapi med patienten 
under behandlingen, förbättrades samtliga värden som mättes för en grupp patienter med 
irritable bowel syndrome (IBS) (Kaptchuk et al., 2008). Resultatet i denna studie visade 
vikten av att vårdpersonal betonar det positiva när information ges; genom att fokus läggs på 
behandlingens fördelar ökar personens förväntningar och jordmånen för placeboeffekten blir 
optimal. Enligt L. R. Miller och F. G. Miller (2015) är det på samma sätt angeläget att 
undvika att skapa negativa förväntningar, exempelvis under processen med informerat 
samtycke som kan väcka oro och ångest. Klinger et al. (2017) menar därför att förklaringar 
om exempelvis biverkningar ska vara väl avvägda, så att risken för nocebo minimeras. I 
denna studies resultat betonades att personal stärker placeboeffekten och undviker nocebo 
genom att utreda patientens erfarenheter och förväntningar grundligt och individualisera 
behandlingen. Det får stöd av Enck et al. (2013) som rekommenderar att personalen i förväg 
utvärderar patienters uppfattning om den troliga utgången av terapin, eftersom den har visat 
sig hänga ihop med sannolikheten för att personen ska drabbas av biverkningar. 
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Ritualer som förstärker behandling 
Även när det gäller behandlingsritualerna understryker denna studies resultat att det är viktigt 
att vårdpersonal anpassar dem efter patienten. Hur en behandling blir mest effektiv varierar – 
exempelvis kan administrering i form av tabletter fungera bra för en person, medan injektion 
är bättre för någon annan. Resultatet motsägs delvis av tidigare forskning som dragit 
slutsatsen att effekten alltid blir starkare ju mer uppenbar behandlingsformen är; en stor spruta 
fungerar bättre än ett litet piller (Kaptchuk et al., 2006). Men oavsett på vilket sätt terapin 
genomförs gäller att placeboeffekten vinner på att personalen är tydlig under behandlingen 
(Klinger et al., 2017). Det innebär exempelvis att tabletter bör förklaras och helst ha sitt hölje 
kvar när de ges, och infusion märkas ordentligt. Anledningen är att terapin fungerar bättre när 
patienterna vet att de får den och kan knyta dess namn och form till positiv förväntan (ibid). 
Annan forskning har dragit slutsatsen att betingning som skapas genom behandlingsritualer 
kan användas för så kallad "placebo-controlled drug reduction" av exempelvis 
beroendeframkallande medicin (Chavarria et al., 2017). Terapin inleds med full dos, men den 
trappas efter hand ner och kompletteras med en placebo så att nivån för vad som krävs för att 
få terapeutisk respons gradvis sjunker. Enck et al. (2013) föreslår att ritualerna runt en sådan 
behandling hålls så enhetliga som möjligt för att trigga betingningen – placebon ges med 
fördel på samma sätt, samma tid och i samma rum som den tidigare verksamma substansen.  

Vårdmiljö som skapar trygghet 
Resultatet visade att miljön är en betydelsefull del av vårdens kontext. En förbättrad design 
kan göra att patienterna trivs bättre, men även ny miljö kan skapa noceboeffekter om 
utformningen inte är genomtänkt. I en tidigare studie om byte till luftiga moderna lokaler 
ökade patienttillfredsställelsen stort (Rice, Ingram & Mizan, 2008). Men de utrymmen som 
patienterna trivdes bäst i var de som hade gjorts mest hemtrevliga, med växter, bekväma 
stolar och konst på väggarna. Dieppe et al. (2016) framhåller att behandlingar har störst 
sannolikhet att lyckas i en omgivning där vårdpersonal och patient känner sig avslappnade, 
och att även små förändringar i miljön kan ha stor inverkan på smärta och andra symptom. 
Exempelvis har musik visat sig ha en så fördelaktig effekt att musikinterventioner ses som ett 
alternativ till lugnande läkemedel vid pre-operativ oro (Bradt, Dileo & Shim, 2013).  
H. Hanson, Schroeter, A. Hanson, Asmus och Grossman (2013) såg att patienter som fick 
cancerbehandling uppskattade bilder på väggarna; framför allt lugna landskapsfoton, som 
upplevdes vara i samklang med hur de kände sig. Även lukter är en viktig aspekt av miljön. 
Kemikalielukt skapar stress och kan leda till sömnproblem, särskilt i kombination med 
störningar från utrustning som ljud eller lysande displayer (Persson, Carlsson Eek, Osterberg, 
Orbaek & Karlson, 2008). Å andra sidan kan doften av rosenolja användas för att lindra 
ångest och stress hos dialyspatienter (Dehkordi, Tayebi, Ebadi, Sahraei & Einollahi, 2017) 
och aromaterapi förbättra sömnkvaliteten vid en rad olika tillstånd (Hwang & Shin, 2015).  
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Omvårdnadsåtgärder som stärker placeboeffekten 

Bemötande • Visa empati, sympati och självförtroende 12, 28 
• Ha ögonkontakt, lyssna uppmärksamt 8, 20, 28 
• Använd bekräftande språk, både verbalt och icke-verbalt 20, 28, 29 
• Använd vänlig beröring vid omvårdnaden 8, 28 
• Använd patientcentrerad vård, individualisera 1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28 
• Samla patientinformation systematiskt, använd den kreativt 17, 18 
• Skräddarsy informationsprocessen efter patientens behov 12, 14, 26 
• Undersök patientens och anhörigas erfarenheter och preferenser 1, 2, 4, 6, 12, 17, 18, 23, 26, 27 
• Stärk patientens känsla av kontroll/medbestämmande 7, 21 
• Uppmuntra frågor och svara på dem 28 
• Betona det positiva vid information/utbildning 3, 4, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 26 
• Använd motivationstekniker 14, 17 
• Uppmuntra kontakt med andra patienter som framgångsrikt fått behandlingen 12, 21, 28   
• Minimera oron under vårdens gång, ingjut hopp/positiv förväntan 1, 4, 7, 11, 12, 21, 28   
• Påverka innebörden av sjukdomsupplevelsen i positiv riktning 21 
• Ge extra kontakttid när så behövs: vid oro, inför större ingrepp, etc 1, 12 

Behandlings-   
ritualer 

• Var tydlig med vad som sker, visa/berätta positiva skeenden 12, 18, 26, 28 
• Dölj dosnedtrappning av läkemedel som förväntas ge abstinensproblem 12 
• Om placebo ska användas som läkemedel: gör kontexten så kontinuerlig som möjligt 12, 23 
• Var medveten om att olika administreringsvägar fungerar olika bra för olika människor 19 

Vårdmiljö • Skapa en omgivning som uppmuntrar social samvaro 24 
• Sträva efter en hemtrevlig miljö 10, 25 
• Dekorera med konst och utsmyckning 13, 24, 25, 28 
• Utnyttja positiv distraktion, exv ljud, ljus, doft 5, 9, 16, 28, 30 
• Minimera störande ljud, ljus, lukt 2, 22 

Tabell 2. Sammanställning: Omvårdnadsåtgärder som stärker placeboeffekten. 

(Referenser, tabell 2: 1. Almarzouki et al., 2017; 2. Bąbel et al., 2017; 3. Bartels et al., 2014; 4. Bartels et al., 2017; 5. Bradt 
et al., 2013; 6. Colloca et al., 2010; 7. Crow et al., 1999; 8. Czerniak et al., 2016; 9. Dehkordi et al., 2017; 10. Dieppe et al., 
2016; 11. Elsenbruch et al., 2012; 12. Enck et al., 2013; 13. Hanson et al., 2013; 14. Helfer et al., 2015; 15. Hunter et al., 
2014; 16. Hwang & Shin, 2015; 17. Jakovljevic, 2014; 18. Klinger et al., 2017; 19. Kong et al., 2013; 20. Kraft-Todd et al, 
2017; 21. L. R. Miller & F. G. Miller, 2015; 22. Persson et al., 2008; 23. Quinn & Colagiuri, 2016; 24. Rehn & Schuster, 
2017; 25. Rice et al., 2008; 26. Schafer et al., 2015; 27. Sharvit et al., 2015; 28. Testa & Rossettini, 2016; 29. Valentini et al., 
2014; 30. Zhao et al., 2015.) 

Omvårdnad med placebo  
Sjuksköterskor har en central roll när det gäller placeboeffekten i vården, eftersom de arbetar 
nära patienten och har det primära ansvaret för administrering av placebo i kliniska situationer 
(L. R. Miller, & F. G. Miller, 2015; Zanotti & Chiffi, 2017). L. R. Miller och F. G. Miller 
föreslår att positiva förväntningar förmedlas i samband med rutinmässig omvårdnad. 
Exempelvis är det bättre att säga "Det här är medicinen Xxx, för xxx. Du kan vänta dig 
mindre smärta om cirka xx minuter", istället för att bara ge medicinen och gå. För att minska 
risken för nocebo kan sjuksköterskan individualisera tillvägagångssättet när det är dags för 
information / undervisning, och anpassa sig efter hur mycket negativ information patienten 
markerar att hen vill höra. Enligt L. R. Miller och F. G. Miller har sjuksköterskor en 
skyldighet att främja placebo och motverka nocebo. Medvetet användande av placeboeffekten 
ger en anledning att förstärka den kliniska uppmärksamheten vid patientens sida, vilket skulle 
kunna återknyta med den traditionella humanistiska sidan av omvårdnad (ibid.). Men 
personalens åsikter om placebo är komplexa (Fässler et al., 2010). Många menar att 
placeboanvändning är problematisk eftersom reglerna är oklara, och säger att de skulle 
uppskatta etiska riktlinjer för placebo (ibid.). 
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Ska vårdpersonal luras? 
Det råder en stor enighet inom forskningen om att placebobehandling bara ska ges när det 
finns empiriska bevis för att den kan vara hälsofrämjande, och att den inte ska ske om det 
finns indikationer för annan behandling skulle göra större nytta (Foddy, 2009; Gold & 
Lichtenberg, 2015; Klinger et al., 2017; Manchikanti et. al., 2017). Hur är det då när det gäller 
patientens autonomi och delaktighet – kommer inte de i kläm under en placebobehandling? 
Foddy menar att patienten inte måste få veta när en behandling är placebo och att detta inte 
ska ses som att patienten blir lurad. Gold och Lichtenberg är inne på samma spår. De anser att 
vårdpersonal visserligen inte ska påstå att något är "äkta medicin" som inte är det, men att 
behandlare bör undvika att tala om hela sanningen när informationen kan försämra utgången. 
Om den som ger behandlingen är övertygad om att den kan vara till nytta, så räcker det för att 
en placebo ska vara motiverad utan att dess mekanismer förklaras. Författarna menar att 
genom att se på placeboeffekten i ett biopsykosocialt sammanhang, istället för strikt 
biomedicinskt, blir det uppenbart att behandlaren med hjälp av placebo förstärker starka 
sociala och psykologiska helande krafter hos patienten, för patientens bästa. Enligt Gold och 
Lichtenberg (2014) bör synen på patientens autonomi därför nyanseras – för de flesta 
patienter är detta bara en del av behandlingen som de ändå inte bör ha total inblick i. Den 
åsikten får visst stöd av den begränsade forskning som har gjorts för att ta reda på patienternas 
uppfattning i saken. Enligt Ortiz, Chandros Hull och Colloca (2016) ansåg en klar majoritet 
av de tillfrågade personerna att det i många fall var acceptabelt att vårdpersonal ger placebo, 
eftersom det finns en chans att patienten kan ha nytta av den.  

L. R. Miller och F. G. Miller (2015) anser sjuksköterskor absolut inte ska vilseleda patienten 
eller dölja viktiga fakta, men framhåller att det finns många andra sätt att använda 
placeboeffekten som är etiskt godtagbara, exempelvis att ha ett empatiskt bemötande och 
betona den positiva delen av information. En annan möjlig lösning på det etiska dilemmat är 
så kallad open-label placebo, som innebär att patienten är medveten om att terapin egentligen 
är overksam. Enligt flera studier kan öppen placebo också förbättra hälsan (Carvalho et al., 
2016; Kaptchuk et al., 2010). Charlesworth et al. (2017) genomförde en metaanalys i ämnet. I 
fyra av de fem studier som analyserades hade visserligen positiv information getts i samband 
med placebon, genom att deltagarna fått höra att placebon var inaktivt men ändå 
undermedvetet kunde skapa kraftfulla effekter. Det innebär att forskarna aktivt stärkte 
förväntan. Enligt Charlesworth et al. visar ändå analysen att öppen placebo fungerar vid 
många tillstånd, som IBS, depression, allergi, ADHD och ryggvärk. Därför ska det inte ses 
som oetiskt att använda placebo i sådana fall (ibid). 

Flera av dem som förespråkar placebo inom vården vänder på resonemanget och menar att i 
de fall som det har bevisats att placebo fungerar, så kan det ses som oetiskt att inte använda 
det eftersom patienten i så fall undanhålls en effektiv behandling med minimala biverkningar 
och kostnader (Foddy, 2009; Gold & Lichtenberg, 2015; Manchikanti et. al., 2017). På samma 
sätt kan det anses oetiskt om personal inte minimerar nocebos negativa följder på patientens 
hälsa, efter bästa förmåga (Klinger et al., 2017).  
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Placeboeffekten i framtiden 
Foot och Ridge (2012) föreslår att det ska göras mer kvalitativa studier av patienters 
erfarenhet för att förstå placebo- och noceboeffekt bättre. Det är viktigt inte minst eftersom 
effekterna sannolikt spelar en allt större roll i framtiden, i och med att patienten blir alltmer 
involverad i sin vård (Symon et al., 2015). Det sker dels tack vare att samhället strävar mot 
ökad delaktighet, dels på grund av att fler hämtar det mesta av sin information på internet. 
Därmed påverkas förväntan av andra källor än sjuk- och hälsovården (ibid.). Chavarria et al. 
(2017), liksom Linde (2013), anser att det är tydligt att det behövs mer kvalitativ forskning för 
att få bättre förståelse för hur och varför vårdpersonal använder placebo. Alfano (2015) menar 
att oenigheten om ordet placebo fortfarande är ett stort hinder för att användningen ska 
implementeras. Han rekommenderar att både "placebo" och "placeboeffekt" delas upp i 
grupper efter vilka mekanismer som ligger bakom, och namnges och beforskas var och en för 
sig, för att kunna bli allmänt accepterade. Jakovljevic (2014) menar det behövs ett ramverk 
för hur placebo ska integreras med den standardiserade vården. Colloca, Jonas, Killen Jr, 
Miller och Shurtleff (2014) framhåller att det krävs en kontinuerlig etisk analys, parallellt med 
att möjligheterna för placeboeffekten maximeras kliniskt. Den behöver göras både på 
forskningsnivå och på individuell användarnivå, för att undvika missbruk av placebo. 
Samtidigt bör forskningen om placeboeffekten inkorporeras i läroplanen för all sjuk- och 
hälsovårdspersonal (Colloca et al. 2014; Jakovljevic, 2014). 

Enligt Zanotti och Chiffi (2017) har placeboeffekten en nyckelroll när det gäller att främja 
patienters hälsa, och kunskap om placeboeffekten kan ses som själva kärnan i omvårdnad. Vi 
anser, efter att ha fördjupat oss i begreppet placebo och dess koppling till omvårdnad, att det 
är uppenbart att placebo- och noceboeffekter är redan idag är en realitet inom vården eftersom 
forskningen visar att placebo regelbundet används av personalen, mer eller mindre medvetet. 
Samtidigt anser många av dem att placeboanvändning är problematisk. Att, som har 
föreslagits, dela upp ”placebo” i olika grupper efter dess mekanismer och döpa om dem, 
skulle kunna förbättra dess anseende och bana väg för fördjupad forskning och 
implementering – men vi menar att det också finns mycket som talar emot en uppdelning. De 
skilda förlopp som brukar kallas placeboeffekter har så mycket gemensamt, att det blir 
tydligare vilken betydelse och potential de har om de betraktas som delar av ett och samma 
fenomen. Vår uppfattning är att det som är avgörande för att placeboeffekten ska kunna 
utnyttjas optimalt handlar om synen på vad som styr vilka omvårdnadsåtgärder som sätts in. 
Zanotti och Chiffi menar att placeboeffekten inte har passat in i ett strikt biomedicinskt 
paradigm, där klassificering avgjort vad som räknas som klinisk kunskap. Det beror på att ett 
sådant paradigm tenderar att ignorera patientens och vårdpersonalens övertygelser, den 
kliniska kontexten och de icke mätbara värdena av helande handlingar (ibid). Metoder inom 
omvårdnad ska grundas i bästa tillgängliga evidens, men Delmar (2012) betonar att 
evidensbaserad vård innebär att den ska baseras på bästa bevis för den enskilda patienten i en 
specifik situation. Patientens hälsopotential kan bara maximeras med hjälp av 
omvårdnadsåtgärder som utgår från en helhetsbild, där biomedicinska faktorer integreras med 
personalens sakkunskap och patienters preferenser (Zanotti & Chiffi, 2017). Vi menar att om 
fokuset i klinisk praxis breddas på detta sätt, blir placebos och nocebos hälsoeffekter tydligare 
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och kan prioriteras. Genom riktlinjer och en levande etisk diskussion på arbetsplatser om hur 
vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder på bästa sätt stöttar patientens hälsa, kan placebo återfå 
sin ursprungliga betydelse: jag gör gott. 

SLUTSATS 
Studien belyser att placeboeffekten har stor potential inom omvårdnad. Resultatet visar att 
placebo kan skapas genom bemötande, behandlingsritualer och vårdmiljö, samt att 
vårdpersonal kan använda placeboeffekten för att stödja patientens behandling, 
individanpassa vården och stärka relationen mellan patient och personal. Vissa av dessa 
kräver mer forskning och etiska riktlinjer innan de är genomförbara i klinisk praxis, medan 
andra åtgärder går att använda utan etiska konflikter redan idag. 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 
Att fördjupa sig i placeboeffekten öppnar för en värld av reflektioner kring människan och 
hälsa: kroppens funktioner på ett biomedicinskt plan är av största betydelse, men samtidigt 
måste individen ses som en helhet. Det blir tydligt att hälsa inte bara handlar om frånvaro av 
sjukdom och att omvårdnad innebär mer än att leverera en tablett eller att sätta på ett plåster. 
Att få kunskap om placeboeffekten under utbildningen är viktigt inte bara för framtidens 
sjuksköterskor, utan för alla som arbetar med omvårdnad. Detta eftersom förståelsen ökar för 
att patienter påverkas inte bara av åtgärder i sig, utan även av sättet som de utförs på, och att 
det är effekter som är svåra att mäta men ändå är avgörande. 

Implikationer för den kliniska praktiken 
Denna litteraturstudie visar att placeboforskningen berör många praktiska områden där 
placeboeffekten bör tas till vara. Vårdpersonal kan ge bästa möjliga förutsättningar för hälsa 
genom att optimera bemötande (kroppsspråk, ansiktsuttryck, hur ord förmedlas och vad som 
betonas), skapa en bra miljö (ljud/doft/estetisk), med genomtänkta metoder att genomföra 
behandlingen (behandlingsritualer) samt genom att ta reda på patientens individuella 
förutsättningar och erfarenheter.  

Förslag på fortsatt forskning 
För att få en helhetsbild av placeboeffekter, noceboeffekter och dess potentiella 
användningsområden krävs samarbete mellan forskare från olika fält. Vidare behövs det en 
tydlig länk mellan identifierade placeboeffekter och deras möjliga användning, genom att 
resultaten testas under omvårdnadssituationer i klinisk miljö. Motstridiga forskningsresultat 
indikerar att kunskapen behöver vidgas när det gäller individuella skillnader för 
placeborespons. Slutligen kan en mixad metod eller empiriska studier tillföra ökade insikter i 
vårdpersonalens syn på placebos användning, samt om de skulle ha använt det oftare om det 
fanns tydligare etiska riktlinjer.  
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relaterade till negativa 
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behandlingsresultat 
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Tidskrift:  
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Godkänd av etisk 
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Design: Experimentell 
design.  
Syfte: Undersöka möjligheten 
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scenario 1 säger dr att krämen 
passar just den personens 
”typ” och kommer att 
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CPT (ColdPressor Test) för 
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smärttolerans. 

Teatraliskt framförande i 
kombination med verbala 
förslag och 
kommunikationsstil (från 
läkare) kan användas för att 
manipulera storleken på 
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miljö. Mer smärtlindring 
med trevligt bemötande + 
placebo. Kvinnor visade 
mindre placeborespons än 
män, men högre 
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5 How the number of 
learning trials 
affects placebo and 
nocebo Responses  
 
2010 
USA 

Colloca,L,  
Petrovic, P,  
Wager, T D.  
Ingvar, M 
Benedetti, F 
 
Tidskrift: 
Pain 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 
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Urval: 30 kvinnor, 16 män 
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Friska, ej medicinerade 
Intervention: Empati mättes 
enl IRI, 14 – skala innen 
försöket. Deltagarna 
randomiserades i 2 
experimentgrupper. Grupp 1 
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betingning,Grupp 2 fick 4 
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smärtsam och smärtsam 
stimuli via ström/elektroder 
på foten) i kombination med 
visuellt stimuli (röd= 
smärtsam, grön=icke 
smärtsam, gult ljus =medel). 

Förhållandet mellan 
Nocebo- och placebo-svar i 
samma försöksperson, tycks 
bero på längden av 
träning/betingning och 
stimulansintensiteten= svårt 
att dra någon slutsats om 
förutsägbarheten hos 
nocebo- och placebo-
responser i förhållande till 
varandra. 
 
Ett långvarigt positivt eller 
negativt 
betingningsparadigm 
resulterade i bibehållna 
nocebo och placebo svar. 
Kortvarig 
betingningsträning 
framkallade nocebo-svar på 
både icke-smärtsamma och 
smärtsamt tillstånd och 
placebo-svar endast för 
smärtsamma stimuli. 
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Smärta mättes enl vas, plus 
psykologiska tester (STAI-I, 
STAI_II och BDI) efter varje 
session. I själva försöket 
ändrades/sänktes styrkan i 
olika sessioner ”felparat” 
(eller parat) med det visuella 
stimulit. Både placebo 
(mindre ont än det förväntade 
visuella stimulit visade) och 
nocebo (mer ont än visuella 
stimulit) mättes mha VAS-
skattning. 
 

Intensiteten hos stimulering 
(icke-smärtsam mot 
smärtsam) påverkade 
förekomsten av nocebo och 
placebo svar, vilket tyder på 
att lärandeeffekter varierar i 
olika sammanhang. 
Författarna menar att detta 
visar att tidigare erfarenhet 
av smärtbehandling, både 
effektiv och ineffektiv, har 
påföljande och bestående 
effekter på hur 
efterföljande behandlingar 
för samma tillstånd 
uppfattas. 

6 How positive and 
negative expect-
ations shape the 
experience of 
visceral pain: an 
experimental pilot 
study in healthy 
women  
 
2012 
Tyskland 
 

Elsenbruch, S 
Schmid, J 
Bäsler, M 
Cesko, E 
Schedlowski, M 
Benson, S  
 
Tidskrift: 
Neurogastroenterology 
And Motility: The 
Official Journal of The 
European Gastro-
intestinal Motility 
Society 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 
 

Design: Experimentell design 
Syfte: Att belysa placebo- 
och noceboeffekter på 
visceral smärta, genom analys 
av effekterna av positiva och 
negativa förväntningar på 
rektal smärtuppfattning, 
rektala smärtgränser, ångest 
och kortisolsvar. 
Urval: 47 kvinnor. 18-45 år. 
Friska. 
Intervention: Smärtsam 
rektaldistension (ballong-
utvidgning) gavs vid 
baslinjen. Därefter gavs en 
inert substans (NaCl-lösning 
iv) kombinerad med antingen 
positiva instruktioner för 
smärtlindring (placebogrupp), 
negativa instruktioner för 
smärtökning (nocebogrupp), 
eller neutrala instruktioner 
(kontrollgrupp). Upplevd 
smärtintensitet, obehaglighet, 
känsla av att behöva ha 
avföring samt ångest och 
kortisolnivå mättes vid 
baslinjen, direkt efter 
gruppspecifika instruktioner 
och på andra studiedagen 
efter samma instruktioner 
(testdag). Rektala 
smärttrösklar bestämdes vid 
baslinje och testdag. 

Den upplevda smärtan 
minskade avsevärt i 
placebo- gruppen, ökade 
signifikant i nocebo 
gruppen. Signifikant större 
förväntad ångest på 
testdagen, 
kortisolkoncentrationer 
ökade signifikant i nocebo-
gruppen - men inte på 
testdagen.  
 
Erfarenheten av buksmärta 
kan ökas eller minskas 
experimentellt genom 
provokation av positiva 
eller negativa 
förväntningar. Nocebo 
effekter involverar ett 
psykologiskt stressvar, 
kännetecknat av ökad 
förväntad ångest. 
Resultaten bekräftar 
kognitiva och 
känslomässiga faktorer i 
upplevelsen av visceral 
smärta, vilket har 
konsekvenser för 
patofysiologi och 
behandling av patienter 
med kroniska abdominala 
besvär (tex IBS). 
 
Diskussion: definitionen av 
nocebo- och 
placeboeffekter kräver 
administrering av en inert 
substans vid test, men 
studien bidrar till att visa att 
hela kontexten kring 
medicinska möten nu kan 
anses vara avgörande inom 
detta framväxande 
forskningsområde. 
 

8 Conditioned placebo 
analgesia persists 
when subjects know 

Schafer, S. M.  
Colloca, L.  
Wager, T. D 
 

Design: Experimentell design 
Syfte: Att testa huruvida 
betingad placeboanalgesi kan 

Studien visar att multipla 
betingningssessioner kan 
leda till placeboanalgesi 
som fortsätter även när 
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they are receiving a 
placebo  
 
2015  
USA 

Tidskrift: 
The Journal of Pain: 
Official Journal of 
TheAmerican Pain 
Society 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

bestå i avsaknad av 
förväntningar 
Urval: 30 kvinnor, 24 män 
Bortfall 14 personer, med i 
studien 40st (varav 27 
kvinnor) 
Intervention: Deltagarna 
informerades om att de deltog 
i en studie för att jämföra den 
analgetiska effekten av en 
kräm med en aktiv 
smärtstillande komponent 
(placebokräm) med en kräm 
utan aktiva ingredienser 
(kontrollkräm). Efter initial 
betingningsfas 
randomiserades individer till 
långa eller korta betingnings-
grupper. Efter 
betingningsfasen mättes 
placeboanalgesi under 
testfasen både före och efter 
det att patienterna fick veta att 
behandlingen var placebo. 
Placebo-analgesi mättes som 
skillnaden i rapporterad 
smärta mellan placebo och 
kontroll-stimuleringar vid 
identiska temperaturer. 

placebobehandlingen 
avslöjats. Det fanns inga 
detekterbara skillnader i 
uppenbar förväntad analgesi 
mellan de långa och korta 
grupperna, även om 
placebo-analgesi var 
signifikant större i lång-
gruppen efter 
placeboavslöjandet. 
Resultaten indikerar att 
processer som inte 
uttryckligen är associerade 
med rapporterade 
förväntningar kan medföra 
betingad placeboanalgesi. 
Författarna spekulerar om 
att en viss variant av den 
design som används i 
studien, genom att ge 
placebo för kemiskt aktiv 
behandling, kan användas 
för att avvänja patienter 
med akut smärta (t.ex. 
postoperativ) av med 
smärtstillande medel på ett 
sätt som kan sänka risken 
för framtida missbruk. 

9 Classical condition-
ing without verbal 
suggestions elicits 
placebo analgesia 
and nocebo 
hyperalgesia  
 
2017 
Polen  
 

Bą bel, P 
Bajcar, E. A  
Adamczyk,  
W Kicman, P  
Lisiń ska, N  
Ś wider, K  
Colloca, L  
 
Tidskrift: 
 Plos ONE 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 
 

Design: Experimentell design 
Syfte: Att undersöka 
relationerna mellan klassisk 
betingning, förväntan och 
rädsla inom placebo-analgesi 
och nocebo-hyperalgesi. 
Urval: 42 kvinnor mellan 18-
27 år. Friska, ej medicinerade. 
Intervention: 
Försökspersonerna fick 
elektriskt smärtstimuli, i 
kombination med orange eller 
blått ljus. Ett dolt 
betingnings-förfarande, där 
deltagarna inte informerades 
om betydelsen av ljusen, 
utfördes i placebo- och 
nocebogrupperna. En färg var 
parat med smärtstimuli av 
måttlig intensitet 
(kontrollstimuli) och den 
andra färgen parades med 
antingen smärtfritt stimuli 
(placebogruppen) eller 
smärtsamt stimuli med hög 
intensitet (nocebo-gruppen). I 
kontrollgruppen följdes båda 
färgljusen av kontrollstimuli 
med måttlig intensitet utan 
någon betingning. Deltagarna 
bedömde smärtintensitet, 
förväntad smärtintensitet och 
rädsla. 
 

Studien visade att både 
placeboanalgesi och 
nocebohyperalgesi 
framkallades genom 
klassisk betingning utan 
några verbala suggestioner 
om minskningar eller 
ökning av smärta, 
respektive utan ritualer 
(inert, kräm, fästa fejk-
TENS-elektroder eller ge 
sockerpiller).  
 
Författarna diskuterar att 
dold betingning kan vara en 
distinkt mekanism som 
producerar placebo- och 
nocebo-effekter och att 
varken förväntan eller 
rädsla behöver vara 
involverad i bildandet av 
sådana effekter när de 
framkallas utan verbala 
suggestioner. 
 
Resultatet kan ha 
konsekvenser för både 
smärtforskning och 
medicinsk praxis. 
Försiktighet bör användas 
vid bedömning av 
självrapporterad förväntad 
smärtaintensitet som 
prediktorer för placebo- och 
nocebo-effekter, eftersom 
smärt-förändringar kan 
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uppstå även när deltagarna 
inte är fullt (kognitivt) 
medvetna om den pågående 
behandlingen och de 
förväntade resultaten. 
Smärta är ett komplicerat 
fenomen som kan bli värre 
eller bättre efter upprepade 
negativa eller positiva 
erfarenheter som är 
förknippade med 
behandlingen, andra 
okontrollerade 
betingningsfenomen och 
miljöfaktorer. 

10 Are All Placebo 
Effects Equal? 
Placebo Pills, Sham 
Acupuncture, Cue 
Conditioning and 
Their Association 
 
2013 
USA 
 

Kong, J  
Spaeth, R  
Cook, A  
Kirsch, I  
Claggett, B  
Vangel, M 
Gollub,R.L  
Smoller, JW 
Kaptchuk, T.J 
 
Tidskrift: 
Plos One 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 
 

Design: Experimentell 
design, cross-over study. 
Syfte: Undersöka variationen 
i individuella svar på placebo-
behandling med verbal 
suggestion och visuell beting-
ning genom att undersöka om 
svar på olika typer av 
placebo-behandling och 
betingningssvar korrelerar 
med varandra. Sekundärt 
även se om svar på fejk-
akupunktur korrelerar med 
svar på äkta akupunktur. 
Urval: Experiment 1: 52 
kvinnor, 19 män. Ålder 21-37 
år. Experiment 2: 46 personer 
(av de som genomgått 
experiment 1). Friska 
personer. 
Intervention: Experiment 1: 
fem sessioner. I varje session 
fick deltagarna en av fyra 
behandlingar: placebo piller 
(beskriven som Tylenol), 
fejk-akupunktur, äkta 
akupunktur eller ingen 
behandling (kontroll-grupp). 
Före och efter varje 
behandling, i kombination 
med ett verbal suggestion på 
positiv effekt, mättes varje 
patients smärtgräns, smärt-
tolerans och smärtskattning 
för värmesmärta. Alla som 
genom-förde första delen 
inbjöds att delta i experi-ment 
2, där testpersonernas 
analgetiska svar på betingade 
visuella signaler testades. 

Resultaten visade 
signifikant olika effekter av 
de undersökta 
behandlingarna, dvs alla 
placeboeffekter är inte 
likvärdiga. En signifikant 
association hittades mellan 
äkta och fejkakupunktur-
behandlingar, vilket innebär 
att de icke-specifika 
effekterna av akupunktur 
kan bidra till den 
analgetiska effekten som 
uppmättes i äkta 
akupunktur-analgesi.  
 
Det indikerar att individer 
kan reagera på olika 
läknings-ritualer på olika 
sätt, och att placebosvar 
inte kan vara beroende av 
stabila individuella 
karaktärs-egenskaper hos en 
person utan snarare är en 
karaktäristika för individens 
tillståndsförhållanden eller 
kombination av de båda. 
Resultatet kan bidra till att 
förklara svårigheten i att 
upptäcka pålitliga och 
konsekventa placebo-
respondenter. Det faktum 
att människor har unika 
svar på olika 
administrationsvägar tyder 
på att för vissa kan piller 
fungera bättre än 
injektioner och vice versa. 
 

11 Affect and Exercise: 
Positive Affective 
Expectations Can 
Increase Post- 
Exercise Mood and 
Exercise Intentions 
 
2014 
USA 

Helfer 
Elhai  
Geers 
 
Tidskrift: Annals of 
Behavioral Medicine 
 
Etisk kommitté ej 
aktuell – inte patienter. 
Dock ”alla procedurer 

Design: Experimentell design  
Syfte: Undersöka om 
förväntan om post-tränings-
känslor kan manipuleras 
framgångsrikt, för att 
framkalla förändringar i post-
tränings-känslor och 
träningsavsikter. 

Gruppen som både fick 
positiv info + fundera över 
den (när de fyllde i enkät) 
hade starkare positiv 
upplevelse av motionen och 
fick högre skattning på 
undersökt intention att träna 
i framtiden. 
(Slutsats: om man vill få 
folk att motionera är det 
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genomförda enl. 
Helsingfors-
deklarationen” 

Urval: 140 studenter, 89 
kvinnor, 51 män. 18–30 år. 
Friska. 
Intervention: 3 grupper fick 
tränigscykla 10 min. 
Kontrollgrupp fick bara lite 
cykelinfo. Grupp A fick höra 
att man blir glad av träningen. 
Grupp B fick även svara på 
enkätfrågor om 
informationen.  
De utförde sedan 10 min 
lättintensitetsträning (på cykel 
i labb). De deltog också i en 
2-v-uppföljning. 

viktigt att de känner sig 
positiva efter de tränat och 
de gör de i högre grad om 
de får höra bra saker om 
det+fundera över det i 
förväg.) 

12 
 

A transferable 
anxiolytic placebo 
effect from noise to 
negative effect  
 
2015 
Kina 

Zhao, Y 
Zhang, J 
Yuan, L 
Luo, J 
Guo, J  
Zhang, W 
 
Tidskrift: 
Journal of Mental 
Health 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Design: Experimentell design 
Syfte: Undersöka om 
placebo- förväntan med 
ljudstimuli kunde ha en 
överförbar anxiolytisk effekt 
med negativt känslomässigt 
påslag 
Urval: Experiment 1- 36 
kvinnor, 8 män, Medelålder 
21 år, Experiment 2 – 29 
kvinnor, 14 män, medelålder 
22 år. 
Ingen hörselnedsättning eller 
mentala avvikelser 
Intervention: I experiment 1 
sänktes ljudintensiteten 
succesivt under placebo-
betingningsfasen 
för att förstärka 
placeboförväntningen och den 
ljud-lindrande 
placeboeffekten bedömdes i 
testfasen. I Experiment 2 
gjordes samma manipulation 
som i 
Experiment 1 i 
betingningsfasen, men den 
anxiolytiska placeboeffekten 
bedömdes i testfasen med 
användning av negativa 
bilder. 

Studien säger sig visa att 
placeboeffekten kan 
överföras från ljud till 
negativa känslor, och att en 
direkt placeboeffekt av 
lindrande ljuderfarenhet 
som lindrar negativa 
känslor kan skapas. 
Manipulering av 
ljudintensitet i 
betingningsfasen visade sig 
vara mer flexibel och 
mindre skrämmande än 
användningen av 
smärtstimuli, och forskarna 
tror att tillämpningen av 
ljudstimuli är lovande/bättre 
för att fastställa överförbara 
placebo-förväntningar. 
Implikationer för klinisk 
praxis svår eftersom det inte 
går att använda placebo 
som huvudmål/behandling 
utan informerat samtycke 
av patienten, men skulle 
kunna användas för att 
optimera den terapeutiska 
effekten i annan aktiv 
terapi. Placeboförväntan – 
att patienten tror på sin 
behandling, eller läkarens 
förmåga att behandla, skulle 
exempelvis kunna lindra 
vid högt blodtryck, ångest, 
insomi mm. 

13 
 

Seeing facial 
expressions 
enhances placebo 
analgesia  
 
2014 
Storbritannien 

Valentini, E  
Martini, M  
Lee, M  
Aglioti, S M  
Iannetti, G 
 
Tidskrift: 
Pain 
 
Godkänd av etisk 
kommitté. 

Design: Experimentell 
design.  
Syfte: Att testa om 
(1)placebosmärtlindring 
påverkas av att se olika 
emotionella ansiktsuttryck, 
(2)huruvida interindividuella 
skillnader i personlighetsdrag 
interagerar med placebo-
svaret inducerat genom 
ansiktsuttryck. 
Urval: 12 kvinnor, 15 män. 
Fysiskt och psykist friska. 18-
34 år. 

Att observera ansiktsuttryck 
påverkar upplevelsen av 
smärtlindring. Mest 
påverkades smärtlindringen 
positivt av att se ett glatt 
ansikte. Man kunde inte 
finna någon specifik 
personlighets-typ som 
svarade mer än andra på 
placebo. 
 
Affektiv nivå. 



43 

Intervention:Alla 
försökspersoner genomgick 
först ett personlighetstest. 
Försökspersonerna fick 
nociceptiv värme/smärt 
stimulering samtidigt som de 
fick se bilder på olika 
ansiktsuttryck. Verbala 
suggestioner + enkla 
betingningsprocedurer 
inledde försöket. Efter 
smärtstimulering – Placebo 
eller Non-nociceptiv 
smärtlindring. 

14 Clinic Design as 
Placebo—Using 
Design to Promote 
Healing and 
Support Treatments  
 
2017 
Tyskland 

Rehn, J. 
Schuster, K. 
 
Tidskrift:  
Behavioral Sciences 

Design: Experimentell 
(kvant) 
Syfte: Undersöka effekten 
som ny design av en klinik 
hade på patientens 
uppfattning och beteende. Sk 
”design-placeboeffekt” 
Urval: 851 deltagare, alla 
besökare under viss tidsperiod 
ombads fylla i enkät. 
(Bortfallet inte beskrivet alls) 
Intervention: Patienter som 
besökte en klinik fick fylla i 
enkät (om trivsel, 
hälsobeteende, uppfattning 
om personalen, uppfattning 
om socialt på kliniken), 
före/under samt efter 
renovering.  

Resultat: Förbättrad miljö 
ledde till att fler sade sig 
vilja förbättra sitt 
hälsobeteende. 
• Starkt resultat: Patienter 
gav mkt bättre betyg för allt 
på sommaren … 
• Oväntat ”nocebo”-
resultat: patienterna satte 
sämre betyg för ”social 
interaktion med patienter” 
samt ”relation till 
personal”! Forskarna gissar 
att det beror på att 
patienterna i de ”nya 
rummen” spenderade mer 
tid där och indre i 
gemensamma sociala 
utrymmen, så att de helt 
enkelt kände sig ensamma. 

20 Sources of Placebo-
Induced Relief from 
Nausea: The Role of 
Instruction and 
Conditioning  
 
2016 
Australien 
 

Quinn, V. F. 
Colagiuri, B.  
 
Tidskrift: 
Psychosomatic 
Medicine 
 
Godkänd av etisk 
kommitté 

Design: Experimentell 
design. 
Syfte: Undersökta betydelsen 
av både instruktioner och 
beting-ning i placebo-
inducerad lättnad från 
illamående. 
Urval: 32 kvinnor, 24 män. 
Ålder 19,7 +/- 2,3 år. Friska. 
Intervention: Interventionen 
innehöll både verbala 
instruktioner och betingnings-
faktorer. I den verbala 
manipulationen fick en 
randomiserat slumpad grupp 
deltagare informationen att en 
pepparmintsånga, icke 
verksam, skulle minska 
illamåendet medan en annan 
grupp fick pepparmintsånga 
utan instruktioner. 
 
I betingningsmanipulationen 
deltog ytterligare två grupper 
randomiserade deltagare. Den 
ena gruppen fick en första 
administrering av fejkbehand-
lingen, samtidigt som de (utan 

Studien visar att instruktion, 
betingning och en 
kombination av båda kan 
inducera placeboeffekter för 
illamående. Experimentet är 
bevisar att positiva verbala 
suggestioner ensamt kan 
minska illamående. I 
forskarnas tidigare studier, 
fann man att det bara var 
möjligt att minska 
illamående med 
instruktionsmanipulering 
via placeboeffekt hos 
individer med höga 
förväntningar. I den 
aktuella studien ger erfaren-
heten av illamåendestimu-
leringen den första dagen 
sannolikt effekten att det 
både skapas höga förvänt-
ningar på illamående och 
mer lust för lättnad än i 
tidigare studiens 
uppbyggnad. Nuvarande 
konstruktion menar 
författarna bättre efterliknar 
ett kliniskt scenario, 
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att veta om det) fick en 
minskad stimulans av balans-
sinnet, så kallad GVS 
(galvanisk vestibulär 
stimulans) medan den andra 
gruppen inte fick en sådan 
parning. Illamående 
framkallades genom GVS. 
Under testet fick alla 
grupperna samma nivå av 
GVS, med fejkbehandlingen 
närvarande. 

eftersom en patient ofta 
söker hjälp precis när 
han/hon upplever ett 
obehagssymptom. 

25  Negative expect-
ations interfere with 
the analgesic effect 
of safety cues on 
pain perception by 
priming the cortical 
representation of 
pain in the mid-
cingulate cortex  
 
2017  
USA Storbritannien 

 

Almarzouki  
Brown  
Brown 
Leung 
Jones 
 
Tidskrift: 
Plos One 
 
Godkänd av etisk 
kommitté 

Design: Experimentell design  
Syfte: Studera om 
smärtstillande effekt pga 
positiv förväntan minskar ifall 
den föregåtts av negativa 
förväntanssignaler 
Urval: 44 deltagare, 25 st 
män, >18 år, friska, smärtfria 
Intervention: Smärtstimuli 
gavs i olika styrka. Före varje 
gång visades en signal på 
skärm som symboliserade 
styrkan. ¼ av deltagarna fick 
före försöket göra ett likadant 
försök, där signalerna visat fel 
och smärtan var starkare än 
signalerna förutspått. 

Den grupp som tidigare 
“lärt sig” att signalerna 
ibland var missvisande 
upplevde smärta i högre 
grad än de andra deltagarna. 
 
(Forskarna ville försöka 
efterlikna tidigare dåliga 
erfarenheter inom vården 
för patienter enl hypotesen 
att dessa senare upplever 
mer smärta än andra) 

27 Cross-modal and 
modality-specific 
expectancy effects 
between pain 
and disgust  
 
2015 
Schweiz 

Sharvit, G  
Vuilleumier, P. 
Delplanque, S  
Corradi-Dell'Acqua,C.  
 
Tidskrift: 
Scientific Reports 
 
Godkänd av etisk 
kommitté 
 

Design: Experimentell design 
Syfte: Jämföra 
förväntanseffekter för smärta 
och avsky genom att använda 
olika (men lika obehagliga) 
nociceptiva (termiska) och 
olfaktoriska stimulanser. 
Urval: 10 kvinnor, 8 män. 
Medelålder 26,28 år. Friska. 
Intervention: Deltagarna fick 
se signaler som förutspådde 
obehag (hög/låg) och 
modalitet (smärta/avsky) från 
kommande termiska eller 
olfaktoriska stimuleringar. 
Efter varje stimuli satte 
deltagarna betyg på det 
associerade obehaget. 

Smärta och avsky består av 
flera komponenter som är 
beroende av olika 
sensoriska inmatningsvägar 
(nociceptiv, olfaktorisk) 
som framkallar olika 
beteenden (t ex kamp/fly 
vs. upprepning/ 
kräkningsreaktioner). De 
båda delar delvis en 
komplicerad 
affektivreaktion. Identiska 
smärtstimuli uppfattades 
som mer obehagliga när de 
föregåtts av signaler som 
hotat om hög smärta. 
Liknande förväntans-effekt 
hittades för olfaktorisk 
avsky. Det indikerar att för-
väntan på en obehaglig 
händelse framkallar både 
modalitetsspecifika 
egenskaper och aversiva 
konsekvenser. 
 
En liknande effekt 
dokumenterades i tidigare 
studier mellan 
smärtuppfattning och 
vision. Smärtan kan också 
påverkas av en samtidigt 
presenterad doft. Denna 
studies data bekräftar dessa 
studier och föreslår att 
smärta och avsky kan 
behandlas åtminstone delvis 
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genom en representation 
som inte är specifik för en 
given modalitet, men kodar 
för aversiv mening från 
olika sensoriska kanaler, 
kopplade till olika 
beteendehanteringar. 
 

28 Socially induced 
placebo analgesia: a 
comparison of a pre-
recorded versus live 
face-to-face 
observation. 
 
 
2014 
Storbritannien 

Hunter,T 
Siess, F 
Colloca, L 
 
Tidskrift: 
European Journal of 
Pain 
 
Godkänd av etisk 
kommitté 
 

Design: Experimentell design 
Syfte: Att jämföra placebo-
smärtlindring framkallad av 
videobaserad och levande 
social observation, samt 
huruvida det var liknande 
förhållande mellan 
analgetiska reaktioner och 
empatidrag för båda 
tillstånden. 
Urval: 60 kvinnor, ålder 27 
+/- 7 år. Friska. 
Intervention: Placebosmärt-
lindring jämfördes genom att 
dela in försökspersonerna i 4 
grupper: Social observation 
genom video, social 
observation i person, verbala 
förslag ensamt samt en natur-
historisk grupp. De två första 
grupperna genomgick 
smärtsamma stimuli samt 
placebobehandling enligt 
antingen en videobaserad 
eller levande observation av 
en demonstrant som visade 
smärt-stillande effekter när de 
smärt-samma stimulit parades 
till ett grönt ljus men inte ett 
rött ljus. Verbala förslag-
gruppen fick smärtsamma 
stimuli efter att de hade fått 
muntlig information att 
förvänta sig mindre smärta 
efter det gröna ljuset. Den 
natur-historiska gruppen fick 
smärt-samma stimuli, men 
ingenting information av vad 
ljusen betydde. 
 

Videobaserad observation 
framkallade betydande 
placebo-smärtlindring, av 
liknande storlek som vid 
levande observation. Den 
analgetiska effekten var 
starkt korrelerad med 
empatisk oro i den levande 
observationsgruppen, men 
inte i videogruppen.  
 
Studien ger bevis på att 
placeboanalgesi kan 
framkallas vid social 
observation och att empati 
samverkar med effekterna 
på ett kontextberoende sätt. 
Resultatet är av särskilt 
intresse för kliniker, 
eftersom videodelning och 
sociala nätverk ökar kraftigt 
och har gjort det möjligt för 
patienter att observera och 
lära sig från andra patienter. 

29 Empathic nonverbal 
behavior increases 
ratings of both 
warmth and 
competence in a 
medical context. 
 
2017 
USA 

Kraft-Todd, G. T 
Reinero, D. A 
Kelley, J. M  
Heberlein, A. S 
Baer, L 
Riess, H  
 
Tidskrift:  
Plos One 
 
Godkänd av etisk 
kommitté 
 

Design: Kvantitativ 
Syfte: Hypotesen som testas i 
studien är att uppfattningar 
om (läkar-) kompetens är 
positivt korrelerade med 
uppfattningar av värme och 
empati 
Urval: 1377 analoga 
deltagare, mellan 18-80 år 
(medelålder 36), 60 procent 
kvinnor 
Intervention: En online 
enkätstudie som tog 7 min. 
Deltagarna fick läsa olika 
scenarion och se bilder. De 
randomiserades till 1 av 4 
grupper (empatisk vs. 

Studien visar att läkare som 
visar empatiskt icke-verbalt 
beteende uppfattas som mer 
empatiska, varma och mer 
kompetenta än läkare som 
visar oempatiskt icke-
verbalt beteende - oavsett 
om läkaren bär en vit rock 
eller ej. Effekten kopplas 
inte till patientens humör, 
och uppfattningen var 
starkare för kvinnor. 
 
Författarna menar att det är 
viktigt för kliniker att lära 
sig hur icke-verbalt 
beteende bidrar till att 
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oempatiskt icke-verbalt 
beteende)x(vit rock vs. ingen 
vit rock). Studien gjordes i 2 
omgångar; första gången 
ändrades inte den vita rocken, 
deltagarna radomiserades till 
en av 2 grupper: empatisk v. 
oempatiskt icke-verbalt 
beteende (läkare hade den vita 
rocken i båda fallen). I andra 
omgången ändrades den vita 
rocken, så att deltagarna 
randomiserades till 1 av 4 
grupper (empatisk v. 
oempatiskt icke-verbalt 
beteende)x(vit rock vs. ingen 
vit rock) i hela den 2x2 
faktoriella designen. 
 

uppfattas som varm, 
empatisk och kompetent för 
att använda det som verktyg 
för att förbättra sina 
patienters emotionella och 
fysiska hälsa. 
 
 

Bilaga IV. Temaindelning 
 

Vårdpersonalen  
kan påverka 

Användnings- 
områden 

 

Artikel 

a) Bemötande  
b) Behandlingsritual 
c) Miljö 

a) Förstärker/ersätter 
behandling 
b) Individanpassad vård 
c) Relation patient/personal 

Nr 1. År 2014: Role of 
conditioning and verbal 
suggestion in placebo and 
nocebo effects on itch 

A, B A 

Nr 3. År 2017: Minimizing nocebo 
effects by conditioning with verbal 
suggestion: A randomized clinical 
trial in healthy humans 

A, B A 

Nr 4. År 2016: Manipulating the 
Placebo Response in Experi-
mental Pain by Altering Doctor’s 
Performance Style 

 

A, B 

 

A, C 

 
 

Nr 5. År 2010: How the number of 
learning trials affects placebo and 
nocebo responses 

A A, B 

Nr 6. År 2012: How positive and 
negative expectations shape the 
experience of visceral pain: an 
experimental pilot study in healthy 
women 

A A, B 

Nr 8. År 2016: Conditioned 
placebo analgesia persists when 
subjects know they are receiving 
a placebo 

 

A, B 

 

B 
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Nr 9 År 2017: Classical 
conditioning without verbal 
suggestions elicits placebo 
analgesia and nocebo 
hyperalgesia 

B A, B 

Nr 10. År 2013: Are All Placebo 
Effects Equal? Placebo Pills, 
Sham-Acupuncture, Cue Con-
ditioning and Their Association 

 

B 

 

B 

 

Nr 11. År 2014: Affect and 
Exercise: Positive Affective 
Expectations Can Increase Post-
Exercise Mood and Exercise 
Intentions 

 

A 

 

A, C 

 

Nr 12. År 2015: A transferable 
anxiolytic placebo effect from 
noise to negative effect 

C 

 

C 

 

Nr 13. År 2013: Seeing facial 
expressions en-hances placebo 
analgesia 

 

A 

 

A, C 

 

Nr 14. År 2017: Clinic Design as 
Placebo - Using Design to 
Promote Healing and Support 
Treatments 

 

C 

 

C 

 

Nr 20. År 2015: Sources of 
Placebo-Induced Relief From 
Nausea: The Role of Instruction 
and Conditioning 

 

A, B, C 

 

A 

 

Nr 25. År 2017: Negative expec-
tations interfere with the anal-
gesic effect of safety cues on pain 
perception by priming the cortical 
representation of pain in the 
midcingulate cortex 

 

A 

 

B 

 

Nr 27. År 2015: Cross-modal and 
modality-specific expectancy 
effects between pain and disgust 
 

B B 

Nr 28. År 2014: Socially induced 
placebo analgesia: a comparison 
of a pre-recorded versus live 
face-to-face observation. 

 

A A 

 

Nr 29. År 2017: Empathic 
nonverbal behavior increases 
ratings of both warmth and 
competence in a medical context 

A A 

 


