PLACEBO!

Det er nok bare placeboeffekt! (ikke tro på at det er så enkelt!)
• Lot du deg lure?
• Er du såååå naiv?
• Det er ikke så enkelt at det bare
kan bli bra, vet du…
• Juksepille!
• Juksetanker!
• Juksefrisk!

PLACEBO? Det er jo bare noe du innbiller deg!
• Placebo

Nocebo

Tenk deg frisk, eller tenk deg syk….Om så var….. Virket det? Er det noe å
være flau over? Eller kritisere?
Bedre å være glad for at noe kan virke ved hjelp av egne krefter og overbevisning.

Det er ikke så lett å måle dette. Du er jo involvert personlig…
En utdypning av hva begrepene står for:

• Vi kan se på det slik: Akkurat som at
placeboeffekten er den positive
responsen på et uvirksomt
medikament, er noceboeffekten den
negative reaksjonen på et uvirksomt
medikament.
• Men hvor sterk reaksjonen blir, kan i
stor grad være avhengig av den
personlige forhåndsforventningen.
Erfaringen…Markedsføringen.
Prisen…..
• Blindstudier funker dårlig.

Veldig enkelt…på en måte….
• Placebo…
• Et redskap til selvhealing?

• Nocebo…
• Et redskap til selvdestruksjon?

• Når jeg blåser på såret ditt, og
• Når jeg ber deg ta deg sammen,
du får positiv oppmerksomhet,
og forresten kan du få
utskiller du selv smertestillende
blodforgiftning av det såret…
kjemikalier og styrker
• - ja da blir det dårlig med både
immunforsvaret. Når jeg forteller
smertestillende og tilpassede
deg at det vil bli bedre, gjør det
egenproduserte immunofte det.
styrkende kjemikalier….

Så tørt kan det forklares!
Meining som medisin
Ein analyse av placebo
fenomenet og
implikasjonar for terapi og
terapeutiske teoriar av Tor-Johan
Ekeland 1999 Institutt for
samfunnspsykologi Psykologisk
fakultet Universitetet i Bergen, 1998

Så enkelt
kan det
føles

Følelsen og overbevisningen man har i placebo eller nocebo-tilstand er reell.
Men svært vanskelig å «forsvare og forklare» hvis man blir konfrontert med følelsene.. - som om man har blitt lurt…

Gi meg en god og lang klem! Og si noen
trøstens ord til meg….. Og forstå meg……

Placeboeffekten viser seg å være ganske vanskelig å
koble til psyken,- når det gjelder vanlige vitenskapelige
målemetoder. Men vi vanlige hverdagsmennesker vet
at vennlighet, omtenksomhet og imøtekommenhet er
ren medisin, og vi trenger ikke en dobbelt blindtest for
å måtte overbevises.

•

Abstract

•

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan placeboeffekten kan forstås i
psykoterapi. Dette har blitt undersøkt gjennom en litteraturgjennomgang med fokus på å
belyse placebokonseptets historie, rolle i utviklingen av og anvendelse innen medisinsk
vitenskap og metodologi. Hva som kan regnes som en placeboeffekt, påvirkes av teoretisk
perspektiv som legges til grunn, og hvordan ulike definisjoner av placeboeffekten påvirker
hva og når man kan omtale noe som en placeboeffekt. Gjennom utvidelse av opprinnelige
definisjoner innen det biomedisinske perspektivet, som var mer i tråd med pillen som det
arketypiske placeboet, har det åpnet seg opp muligheter for å forstå placeboeffekten i
psykoterapi. Behovet for dette virker å stamme fra ønsket om å etablere spesifisitet for
psykoterapeutiske behandlinger ved å adoptere RCT-modellen fra medisinsk vitenskap.
Dette har bidratt til at psykoterapi har fått plass blant «eliten» innen helsevesenet i
Vesten. Men denne jakten på spesifisitet har i liten grad kastet av seg, og det er av flere
argumentert for at det er problemer av praktisk og konseptuell art, som taler for at det
logisk sett ikke er mulig å forholde seg til placeboeffekten i psykoterapi. Utvidelsen av
definisjoner vanskeliggjør også skillelinjen mellom psykoterapeutiske effekter og
placeboeffekter. Dette vanskeliggjøres ytterligere av teoretiske perspektiver som for
eksempel det biosemantiske perspektivet, hvor både kontekst og mening trekkes inn.
Placeboeffekten kan forstås som en blindvei i psykoterapeutisk forskning da flere av
hovedargumentene for placebogrupper ikke kan oppfylles, og som et overflødig begrep i
psykoterapeutisk praksis siden

•

det å skille ut noen effekter som oppnås som «mindre» ekte eller placeboeffekter virker
meningsløst. Innen medisinsk vitenskap er det imidlertid fattet ny interesse for
placeboeffekter og hva som fører til dem. Placeboeffekten kan dermed forstås gjennom å
se til funn om psykologiske effekters betydning innen medisinsk forskning, og integrere
denne kunnskapen i psykoterapi.

•
•

•

Jeg bruker placebo hver dag
Allmennlege Gisle Roksund mener at samspill med pasienten er en
forutsetning for å utnytte placeboeffekten.
• En ny studie har undersøkt hvordan leger kan bruke
placeboeffekten i allmennpraksis. I en kommentar til denne
studien, sier overlege Steinar Madsen at «legen må levere
godt faglig skuespill».
Allmennlege Gisle Roksund forteller han benytter seg av
placeboeffekten hver dag, i sin allmennpraksis.
Imidlertid holder han igjen på metaforbruken:
Misliker «skuespill»-metafor
– Jeg benytter meg bevisst av placebo hver eneste dag på
kontoret, sier allmennlege Gisle Roksund. Men et godt samspill
med pasienten er en forutsetning. Jeg misliker metaforen
«skuespill», det kan høres ut som om vi later som/forestiller oss.

Roksund fremholder at pasientens oppfatning av legens
råd, er utslagsgivende for om placeboeffekten skal slå inn.
Troverdig og nyttig
– Enhver lege-/pasientrelasjon må være tuftet på grunnleggende
respekt for pasienten. Legen må lytte til pasientens tanker om hva
som kan hjelpe, og lede pasienten i en retning som legen har faglig
grunnlag for å foreslå - og som pasienten finner formålstjenlig.
– Her er placeboeffekten avhengig av at pasienten oppfatter legens
råd som troverdige og nyttige, sier Roksund.

Sykepleiere bør lære å utnytte placeboeffekten
• Dette er en fagartikkel som er
kvalitetssikret og godkjent av
Sykepleiens fagredaktører.

• Den terapeutiske
styrken i
placeboeffekten kan
være like virksom
som medisin.
• Placebo kan også
forsterke effekten av
medisinsk
behandling og
redusere bivirkninger
av virksomme
medisiner.

Placebo-effekten fungerer under restitusjon:
Hvis hjernen din tror at restitusjonsteknikken etter fysisk aktivitet fungerer, kan faktisk også musklene, senene og
vevet tro det selv om effekten ikke er bevist gjennom forskning.

• Placebo-effekten oppnås når
noen opplever et positivt
resultat basert på hva de tror
om opplevelsen, i stedet for
den faktiske handlingen.»
• Dr. Shona Halson
Spesialist på restitusjon,
førsteamanuensis ved Australian
Catholic University og medlem av
Nike Performance Council.

Tanker er ting!
• Lytt innover og legg merke til
hvordan du beskriver din
virkelighet for deg selv…
• Cellene lytter.
• Cellene tror på det du tenker.
• SKUMMELT?

• Hva med et lite skifte av perspektiv?

Sterk tro og overbevisning
• Lang rekke
samt lang vei til apoteket…
• Buddhaer med
• forskjellige mudras
Tibetansk
• Finn en statue med en mudra
som beskriver den tilstanden du virkelighet:
vil styrke eller svekke.
• Legg et par skjeer smør i skålen
med brennende flamme som
står foran denne statuen.
• Gudene er informert….
• Ganden kloster
• 3800 moh.

Du eier din egen placebo-reaksjon.
•
•
•
•

Dr. Joe Dispenza sier:
Når placeboeffekten er i virksomhet, og du setter
deg i en passende mental tilstand, kan du nå inn
i din egen kjerne.

• Positive forventninger og tanker setter i gang kjemiske prosesser i et område
av hjernen som øker produksjonen av blant annet smertedempende
transmittersubstanser. Disse stoffene, også kjent under navnet endorfiner,
omtales gjerne som kroppens morfin, og det skal lite til før de trigges sier
• June Thorvaldsen Forsberg ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø (UiT).

Kunsten å være fleksibel…. Tenke seg syk…. Tenke seg frisk…

Blander du det fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle finner du SAMMENHENG.
• Sammenbrudd
• Henger knapt sammen
• Splittet
• Det er viktig å la de
forskjellige ressursene våre
samarbeide for at vi skal
henge sammen under press.
• Positiv tenkning har det aldri
skadet å ta med i det
samarbeidet….

Forventningens kraft.
• Pavlovs hunder. Det har vi hørt om. Betinget refleks.
• Den prefrontale kortex tar seg av kompleks atferd og planlegging. Ved
ryggsmerter med påfølgende placebo»medisinering» viser MR at
kroppen reduserer blodstrømmen til den delen som formidler
smertesignaler.
• Nocebo… Redsel for smerte kan skape
sterkere opplevelse av smerte.
• Farge på tabletter har sin signaleffekt:
• Varme farger forventes å gi stimulerende virkning,
• kalde farger forventes å gi beroligende og lindrende virkning.

Billig placebo
dyr placebo

• Stortånegl og nesehorn er laget av keratin
• Men mange tror at nesehornet gir sterkere
libido
• Og tåneglen?
• Gi brukeren et spark i …..
det kan kanskje også gi litt fart?
Ethvert nesehorn vil være enig…..

Innhold kontra «innhold.»
• Reklamens makt.
• Gjentagelsen.

• Bruk av «forbilder.»
• Drømmebilder
•
•
•
•

Skaper håp
Oppmerksomhet
Behov
Tillit til produktets effektivitet.

Bruk av placebo
For at du kan heale eller gi energi til
noe i deg selv uten bivirkninger er
en ting. Det vi ikke vil, er å
betale dyrt for noe som ikke
leverer.
Men så har vi det at tror vi på det…

Så kan det jo ha sin virkning….i alle fall litt…..

Red Bull gir deg vinger---- men hvor lenge og
hvor nyttig og hvor sunt og hvor dyrt?
• Vann, sakkarose, glukose, syre (sitronsyre),
karbondioksid, taurin (0,4%),
surhetsregulerendemiddel (natriumkarbonater,
magnesiumkarbonater), koffein (0,03%), vitaminer
(niacin, panotensyre, vitamin b6, vitamin b12),
aromastoffer, fargestoffer (karamell, riboflavin)

• 46 kcal per 100 ml.

• Vann, syre (sitronsyre), karbondioksid, taurin
(0,4%), surhetsregulerende middel
(natriumkarbonater, magnesiumkarbonater),
søtningsmidler (acesulfam k, aspartam), koffein
(0,03%), vitaminer (niacin, pantotensyre, vitamin
b6, vitamin b12), aromastoffer, fortykninsmiddel
(xanthan gum), fargestoffer (karamell, riboflavin).
inneholder fenylalaninkilde

.

• 3 kcal per 100 ml.
• Solbærsaft og en multivitaminpille
• etter kaffekoppen ville kanskje gjøre
• samme nytten?

• Eller en multivitaminpille
• og litt vann?

Vet ikke helt, jeg Men det får da være måte på placeboeffekt!…
• I mange år har jeg satt sammen
og spesialprodusert råmaterialet
til næringsrike shaker som Pål
Anders drakk mange ganger i
døgnet mens han konkurrerte i
Paris-Dakar sirkuset.
• Tror faktisk ikke at en
placebodrikk ville kunne holde
ham gående i et par uker på
samme måte…

Kan maten gi en placeboeffekt? Er mat medisin?
Variert kost gir glede, god helse og livslyst
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• Tapas med glade venner…
• ABC nyheter sier også at dyrere
• medisin kan gi økt placeboeffekt!

Hva med glad eller trist mat?

Jeg tror det ikke før jeg ser det
Jeg ser det ikke før jeg tror det.
Min kommunikasjon med min lege er
svært viktig for å optimere helsen.

Det er mange veier….
• Det er mange
bøker som
omhandler
mange
fantastiske
tilfriskningstilfeller.
• Det virker
faktisk
selvopplevd,
spør du meg…
• Og forsket
på…

Healing virker, …hvis du tror på det…
• Er det flaut å bli healet… og
oppleve at det virker? Fordi du
er positiv og tror det vil virke?
• Her er det mulighet for mange
konklusjoner.
• Placebo mot Nocebo.
• Tro (kan flytte fjell)
• Tro (kan drepe)
• Overtro (kan drepe)
• Overtro (kan flytte fjell)

• Eller er det imponerende om
healingen ikke virker, så du kan
bevise at du ikke lar noe innvirke
på deg…
Vi kan lese
oss til mye…..
Men fortid
og nåtid kan
skape mørke
reaksjoner.

Fattigmanns trøst er å trøste seg selv… gråt ikke lenger, min pige…

• Ble det slutt?
• Placeboeffekten kan dempe smerten.
• Det kan være svært smertefullt å skilles fra
en man er glad i. Det kan føles sterkt både
psykisk, energetisk og fysisk.
• En ny studie viser at vi kan reparere det
brustne hjertet fortere hvis vi tror på at det
finnes teknikker og tiltak som hjelper.
• Japanerne har et eget ord for «broken heart
syndrome» eller brustent hjerte som vi sa i
gamle dager… TAKOTSUBO

Takotsubo syndrom
Stressutløst kardiomyopati eller Takotsubo
syndrom oppfattes som en benign tilstand, men
resultatene fra en oppfølgingsstudie taler mot
det.

Noen trøstens ord….
• EKSPERT: Professor Magne
Arve Flaten er leder av
institutt for psykologi, NTNU i
Trondheim.

• Tro alt du kan på placebo, for den
gir deg mindre smerter, men
pass deg for nocebo.
• Den gjør nemlig vondt verre!
• Et mørkt sinn og cellenes dårlige
opplevelser kan ta knekken på
hvemsomhelst….

Kanskje på tide å bli venn med egen kraft?
•
•
•
•

Jeg tror det ikke før jeg ser det
Jeg ser det ikke før jeg tror det.
Har ikke hørt noe om det.
Jeg sier i alle fall ikke noe om det.

•

TJA…..

•

Hva med mantraet fra Silvakursene:

•

Hvordan går det?

• Jo….Det

går bedre og bedre…..

• Lykke til!
• Og ha det BRA!

