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Abstract 
BACKGROUND: In this thesis we wanted to examine whether the placebo effect is more 
powerful in psychiatry compared to somatic illnesses, and to what extent the severity of a 
psychiatric illness affects the effect size of placebo in clinical trials. 
METHOD: We searched PubMed using «placebo effect» as MeSH Major Topic, and read the 
title of the papers, and if appropriate we read the abstract. We then read the articles 
throughout and excluded those who did not quantify placebo responses. Our total selection 
included 38 studies that either explained the mechanisms and processes involved in placebo 
reactions, or estimated the effect of placebo on depression, anxiety, schizophrenia, mania, 
hypertension, ulcerative colitis and asthma.  
RESULTS: In depression the placebo response seems to be around 30–40 %, but the results 
were highly variable with as significant heterogeneity. In studies on anxiety placebo has a 
medium to big effect size, but also here there was a significant heterogeneity. In the more 
serious psychiatric illnesses we studied, schizophrenia and mania, there was a tendency to a 
lower placebo response, but in these studies the heterogeneity exceeded 85 %. In the studies 
on somatic disorders we found that placebo had a small to medium effect size and a placebo 
response around 20 % except for asthma where the placebo response was around 50 %. 
CONCLUSIONS: Our findings show that there might be higher placebo responses in 
psychiatry than in somatic illnesses, and that this varies as a function of severity. However, 
the data are highly heterogeneous, and our sample is not big enough to make any final 
conclusions. 
 

Sammendrag 
BAKGRUNN: I denne prosjektoppgaven ønsket vi å finne ut hvorvidt placeboeffekten er 
kraftigere i psykiatrien enn ved somatisk sykdom, og om alvorlighetsgraden av psykisk 
lidelse påvirker placeboeffektstørrelsen i kliniske studier. 
METODE: Vi søkte i PubMed med «placebo effect» som MeSH Major Topic. Vi sorterte 
først ut artikler basert på tittel, deretter ved å lese abstract. Vi leste så gjennom artiklene og 
ekskluderte de som ikke kvantifiserer placeboresponser. Det totale utvalget endte på 
38 studier som omhandlet effekt av placebo på depresjon, angst, schizofreni, mani, 
hypertensjon, ulcerøs kolitt og astma. 
RESULTATER: I depresjon tenderer placeboresponsen å ligge mellom 30 og 40 %, men 
resultatene er preget av stor spredning og stor heterogenitet. I studier av angst har placebo en 
medium til stor effektstørrelse, men også her er det heterogenitet. Ved alvorlige psykiske 
lidelser, som schizofreni og mani, fant vi en tendens til en litt lavere placeborespons, men 
materialet har gjennomgående høy heterogenitet, opp til 85 %. I studiene på somatiske 
lidelser fant vi at placebo hadde en liten til medium effektstørrelse, og en placeborespons 
rundt 20 %, foruten astma der placeboresponsen var 50 %. 
KONKLUSJONER: Våre funn viser at det kan være høyere placeborespons i psykiatrien, ved 
bruk av medikamenter, enn i somatikken, og at den varierer som en funksjon av 
alvorlighetsgraden. Dataene er imidlertid høyst variable og utvalget er for lite til å kunne 
trekke noen endelige konklusjoner. 
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1 Innledning 
 
Historien er full av eksempler på medisinsk forskning som i ettertid har vist seg at egentlig 
var placebo. Et av de første historiske eksemplene på placeboeffekt er fra 1700-tallet. Det var 
legen Elisha Perkins som hevdet at det å legge metallstenger på kroppen til den syke hadde en 
helbredende effekt på gulfeber. For å teste dette gjorde en annen lege, John Haygarth, et 
forsøk ved å male trepinner i samme farge som metallstengene, og på denne måten testet han 
disse to opp mot hverandre. Han fant da at både trepinnene og metallstengene hadde samme 
effekt på pasientene. Dette er i ettertid blitt kjent som den første studien på placeboeffekt (1). 
 
 
1.1 Ulike forklaringsmodeller 
Det er utfordrende å studere konseptet placeboeffekt, da litteraturen som eksisterer vektlegger 
ulike definisjoner, mekanismer og sammenhenger. Placebo er noe de fleste har hørt om, og et 
begrep som er mye brukt i medisinsk forskning. Det snakkes om som et definert begrep som 
betyr det samme for alle. Placebo er blitt definert som et uvirksomt agens eller prosedyre 
rettet mot å tilfredsstille pasienten framfor å utøve en spesifikk effekt (2). I media blir placebo 
ofte fremstilt som ingenting, mens Preskorn hevder det representerer alt bortsett fra 
behandlingen som er fokus for den aktuelle forskningen (3). Men hvordan kan noe som ikke 
har noen effekt, som er uvirksom i sin natur, utøve en effekt som er målbar?  Den senere tiden 
har placebo gått fra å bli sett på som et forstyrrende element til å bli et stort forskningsområde 
(4). Man har sett en endring i synet på placeboeffekten fra noe uten virkning, som kun blir 
brukt for å sammenligne med et medikament, til å defineres som simulering av en aktiv 
behandling i en psykososial kontekst all forskning og behandling er en del av (2, 4). 
Psykososiale «ingredienser» er verbale hint, forsøkslederes og/eller helsepersonells atferd. 
Dette er noe som i stor grad varierer mellom ulike forsøk, og som vanskelig kan kontrolleres. 
Samtidig må man ikke glemme at forsøkspersoner ikke eksisterer i et vakuum. De kommer 
med sine egne forutsetninger og forventninger basert på tidligere erfaring (2). 
 
Det har vært et skifte i forståelse og konseptualisering av placeboeffekten, dette ved å 
vektlegge en fullstendig simulering av en terapeutisk intervensjon, framfor å ha fokus på det 
uvirksomme innholdet i placebomiddelet som administreres (2). Er placeboeffekten et mindre 
avklart begrep enn det man tror? Her blir det aktuelt å trekke frem Heisenbergs 
usikkerhetsprinsipp. Dette er et prinsipp som har sitt opphav i fysikken, men som også er 
aktuelt i klinisk forskning. Prinsippet går ut på at jo mer et fenomen studeres, jo mer endres 
selve fenomenet (3). I denne oppgaven gjennomgås artikler som har sett på placeboeffekten 
innen ulike fagfelt og på ulike måter: Som en sammenligning med et kjent medikament, eller 
forskningsprosjekt som har sett på placeboeffekten i seg selv, og sammenlignet med grupper 
som ikke har mottatt behandling. Ved gjennomgang av disse artiklene oppstår spørsmålet om 
placeboeffekten som omtales er den samme i alle artiklene. Når konseptet placeboeffekt 
varierer såpass mye avhengig av hva man leser, er det på grunn av ulike forskningsdesign, 
forskjeller i medikaments faktiske effekt, eller dreier det seg rett og slett om at man forstår 
placeboeffekt på ulike måter? Spesielt gjelder dette når det forskes på lidelser som er preget 
av midlertidige, fluktuerende endringer i symptomtrykk. Ved studier av slike lidelser er det 
vanskelig å vite om den endringen man eventuelt ser i symptomtrykk er en reell effekt av 
placebo eller medikament eller om det er naturlig forekommende fluktuasjoner eller 
sykdomsregresjon (2). Benedetti et al poengterer videre at man kun finner den virkelige 
placeboeffekten i nøye utarbeidede kliniske eksperimenter der responsen til placebo blir 
sammenlignet med en gruppe som ikke mottar behandling, der man observerer tilstandens 
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naturlige forløp. På den måten sammenligner man ikke placeboeffekten med et medikament, 
og slik kommer placeboeffekten i seg selv i fokus (4). Men placeboeffekten er ikke noe man 
kun ser i dobbelblindede studier, der en kontrollgruppe som får placebo sammenlignes med en 
forsøksgruppe som mottar aktiv behandling. Den gjør seg også gjeldende i annen forskning 
som gjennomføres ved at man veksler mellom å gi placebo og aktiv behandling om 
hverandre, der man ser at placeboeffekten er en aktiv modulator av aktiv behandling (5). 
 
I litteraturen er det vanlig å skille mellom placeboeffekt og placeborespons. Placeboeffekt 
defineres som gjennomsnittlig respons på gruppenivå, mens placeborespons er en 
enkeltpersons symptom- eller sykdomsendring som et resultat av en gitt 
placebointervensjon(2). Til sammen kan placeboeffekt da være en kombinasjon av 
placeborespons, remisjon, regresjon til gjennomsnittet, naturlig forløp av sykdom/tilstand og 
bias. Placeborespons er den responsen man observerer hos et individ som direkte respons på 
en placebobehandling (2, 6). Regresjon til gjennomsnittet er et statistisk konsept som går ut på 
at hvis et testresultat er ekstremt i en retning er det statistisk større sannsynlighet for at det 
resultatet vil være nærmere gjennomsnittet ved andre måling (2). 
 
Med bakgrunn i modellen om læring og forventning kan man anta at det er større 
placeboeffekt i sykdommer som i stor grad involverer kognisjon, følelser og negative 
forventninger. 
 
Det ser ut til å være en bred enighet om at placeboeffekt er basert på en form for læring (5, 6) 
(2, 7). Denne læringen er formet av, og består i sin del av klassisk kondisjonering, 
pasientens/deltakerens tidligere historie, sosial læring og forventning (5, 6). Colloca og Miller 
har foreslått et rammeverk for å forstå placeboeffekt som en lært respons der ulike 
signaler/hint (verbale hint, klassisk kondisjonering og sosiale signaler) integreres og trigger 
forventning som via sentralnervesystemet genererer placeboeffekten (7) I tråd med nylig 
konseptualisering, blir placeboeffekten presentert som et produkt av mekanismer for 
forventning og læring der både verbale signaler, klassisk kondisjonering og sosiale signaler til 
sammen integreres for å endre atferd og utfall (5). Andre kognitive og følelsesmessige 
faktorer som er foreslått å medvirke til placeboeffekten er forventning om symptomenes 
intensitet, ønske om symptomendring og endring i følelser. Det er også trukket fram at 
forventninger om symptomendringer og endringer i motivasjon og følelser er spesielt viktig 
for at placeborespons blir både initiert og opprettholdt. Ut ifra placeboeffekt som et 
læringsfenomen som involverer personlig erfaring(2), er det viktig å kartlegge 
forskningsdeltakere/pasienters behandlingshistorikk i RCT-er. (7). 
 
For enkelhetens skyld er det vanlig at forskere refererer til placeboeffekt, når de egentlig 
snakker om en sammenblanding av spontan remisjon, regresjon til gjennomsnittet og den 
sanne placeboeffekten (4). For å komme dette til livs hevder Price et al at man kun kan finne 
sanne placeboeffekten i nøye utførte eksperimenter og i kliniske populasjoner dersom 
responsen på placebo blir sammenlignet med en gruppe som ikke mottar noen form for 
intervensjon, eller blir sammenlignet med en ubehandlet kontrollgruppe (2, 4). I kliniske 
studier er det da spesielt viktig å ha denne muligheten til å sammenligne med en slik gruppe, 
for å kunne skille effekten av placebo fra endringer som skyldes naturlig utvikling av en 
tilstand eller sykdom (2). For å kunne komme til bunns i om det er reelle forskjeller i 
placeboresponsen mellom ulike diagnoser kan det derfor være nødvendig å ha en ubehandlet 
kontrollgruppe, for å dokumentere en tilstands naturlige forløp (8, 9). 
 
Med bakgrunn i ny forskning gjort på placebo ved hjelp av funksjonell MR og 
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nevrobiologiske undersøkelser, kan det se ut som at det er ulike bakenforliggende 
mekanismer som er årsaken til den forskjellen man ser i placeboeffekt mellom ulike diagnoser 
og placeborespons mellom individer. (10) 
 
Flere tiår med studier på nevrotransmitternivå har støttet en involvering av opioidsystemet 
ved placeboanalgesi. Ved administrering av placebo med forventning om smertelindring har 
man kunnet påvise aktivering av det endogene opioidsystemet og P-opioidreseptorer in vivo. 
(11). Nevrotransmitteres involvering er videre støttet av studier som viser at administrering av 
nalokson (opioidantagonist) interfererer med placeboanalgesi. De konkluderer der med at 
dette skyldes påvirkningen av det endogene opioidsystemet. Dette systemet strekker seg fra 
kognitive og affektive funksjonsområder i hjernen, via hjernestammen til dorsalhornene i 
ryggmargen, som videre hemmer smerteoverføring.(12). Cerebrale bildeundersøkelser 
(neuroimaging) har kunnet vise sted og timing for opioid transmitterutslipp, og ved PET-CT 
er det vist at det er overlappende mønstre av hjerneaktivitet ved administrering av 
placebomiddel (endogent opioidutslipp) og eksogen opioidtilførsel. I begge tilfeller er rostrale 
cortex cingularis anterior og orbitofrontale cortex involvert, men det er også enkelte 
forskjeller i hjerneaktivitet (12). 
 
En annen nevrotransmitter som er vist å være involvert i placeboanalgesi er kolecystokinin 
(CKK), men denne transmitteren virker å ha en inhiberende funksjon og gir noceboeffekt 
(12). Nocebo er definert som en substans uten medisinsk effekt, men som forverrer 
helsetilstanden til personen som inntar den grunnet negative tanker og forventninger hos 
pasienten (1). I tilfellet analgesi vil CKK gi hyperalgesi, altså økt smertefølelse (12).  
 
Dopamin er også vist å være involvert ved placeboeffekt, da først innen forskning på 
Parkinsons sykdom. Det ble da vist utslipp av dopamin i dorsale striatum, passende med 
strukturens rolle i motorisk funksjon, men det ble også vist utslipp i ventrale striatum, som er 
en del av belønningskretsen i nervesystemet. En viktig forskjell mellom det opioide og det 
dopaminerge systemet er at kun det sistnevnte har potensialet for å være en del av andre 
placeboresponser enn smerte, da det er knyttet til en forventning- og belønningsmekanisme 
som kan gjelde generelt for alle tilstander som er følsomme for placeboeffekt (12).  
 
Det er altså etablert i forskningen at nevrotransmittere er involvert ved placeboeffekter, men 
disse kan også interagere med andre faktorer som påvirker enkeltpersoners respons på 
placebointervensjon. Overføring av nevrotransmittere mediert av P-opioidreseptorer er vist å 
spille en rolle i opprettholdelse av homeostase ved ulike typer stress, inkludert langvarig 
smerte. Dette kan være en mulig forklaring på noe av variasjonen i placeborespons blant 
mennesker, med bakgrunn i ulik evne til stressmestring mediert av P-opioidreseptorer (11). 
Dette er støttet av studier gjort på personlighetstrekk assosiert med ulik placeborespons, med 
funn av at ego-resiliens, altruisme og rettfremhet (positive prediktorer), og fiendtlighet 
(negativ prediktor) kunne forklare 25 % av variasjonene i respons på placeboanalgesi (13). 
Opioidsystemet kan følgelig sies å ha en enormt viktig rolle i både kognitive og emosjonelle 
prosesser som aktiveres ved placeboadministrasjon, og bidrar til å gi individuelle fysiologiske 
endringer (11). Det forskes også på genvariasjoner som bidragsyter til ulik placeborespons 
hos individer, og det er per nå identifisert genvarianter som kan ha betydning for 
reponsforskjellene, men ytterligere forskning er nødvendig (12).  
 
Flere andre faktorer som kan spille inn er også blitt forsøkt undersøkt, hovedsakelig med 
motivasjonen om å redusere placeboeffekten mest mulig i randomiserte kontrollerte studier. 
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Alder og kjønn er blitt forsøkt undersøkt i en studie, og de har gjennomgått 75 systematiske 
oversikter, metaanalyser og metaregresjonsstudier innen store medisinske områder som 
nevrologi, psykiatri og indremedisin, som er kjent for høye placeboresponsrater. Kun 15 av de 
75 viste korrelasjon mellom yngre alder og høyere placeborespons. Dette var hovedsakelig 
innen psykiatri, utenom depresjon, og i indremedisin, utenom gastroenterologi. Kvinnelig 
kjønn var assosiert med høyere placeborespons i bare tre analyser. Denne studien så også på 
pasientbaserte prediktorer, og kom fram til at den hyppigste faktoren som spilte inn for økt 
placeborespons var lavere symptomtrykk ved baseline. Blant designbaserte faktorer fant de at 
høyere randomiseringsratio til medikament, tettere oppfølging og nyere studier var assosiert 
med høyere placeborespons. De konkluderer med at yngre alder kan bidra til økt 
placeborespons ved enkelte tilstander, men kjønn gjør ikke det (14). 
 
1.2 Ulike studier gir ulik placeborespons 
I studier på behandlingseffekt er det flere faktorer ved studiedesign som påvirker graden av 
placeborespons. Basert på sin oversiktsartikkel fremstilte Rutherford og Roose (15) faktorer 
ved studiedesign som øker og reduserer placeborespons samt evidensstyrken for påstanden.  
 
Økt placeborespons Redusert placeborespons Evidensstyrke 
Flere studiesteder Færre studiesteder Sterk 
Flere aktive behandlingsgrupper En aktiv behandlingsgruppe Sterk 
Lavere sannsynlighet for å motta 
placebo 

Høyere sannsynlighet for å motta 
placebo 

Sterk 

Én rating ved baseline Flere ratinger ved baseline Medium 
Kortere varighet av nåværende 
sykdom 

Lengre varighet av nåværende 
sykdom 

Medium 

Flere studiebesøk Færre studiebesøk Medium 
Utvalg av symptomatiske frivillige Utvalg av selvhenviste pasienter Svak 
Optimistiske/entusiastiske klinikere Pessimistiske/nøytrale klinikere Svak 
Figur 1.1: Trekk ved studiedesign som påvirker placeborespons (15). 
 
1.3 Kvantifisering og sammenligning av placeboeffekt 
Det er gjort én stor studie som forsøker å kvantifisere placeboeffekten for alle medisinske 
tilstander, både innen somatikk og psykiatri. Placebo interventions for all clinical conditions  
av Hrobjartsson og Gøtzsche, publisert i Cochrane Database i 2010 (9). Forfatterne gjorde en 
slik gjennomgang første gang i 2001, på ny i 2004 og til sist i 2010. Dette er en stor 
metaanalyse, hvor de har gått gjennom 234 randomiserte kontrollerte studier for 60 ulike 
kliniske tilstander. De hadde utfallsdata for 202 av de 234 inkluderte RCT-ene. Risiko for 
bias ble estimert til lav i kun 16 studier (8 %), hvorav fem av disse hadde binære utfall (f.eks. 
frisk mot ikke frisk eller smerte mot fravær av smerte) (9). 
 
Utgangspunktet deres er at placebointervensjon ofte hevdes å markant forbedre 
pasientrapporterte og utfall rapportert av observatør for flere ulike tilstander, men at de fleste 
er basert på studier hvor pasientene er randomisert til placebo eller behandling, altså er det 
ikke redegjort for placeboresponsen sammenlignet med ingen behandling (natural history 
group). De forsøkte å redegjøre for placeboeffekt på tvers av medisinske fagområder og 
undersøke placeboeffekten innen spesifikke medisinske tilstander. I tillegg ønsket de å 
undersøke om effekten av placebobehandling varierte for pasientrapporterte utfall, og utfall 
rapportert av observatør, og se på andre årsaker til variasjon. Deres tidligere metaanalyser, fra 
2001 og 2004, fant at placebointervensjon generelt ikke hadde klinisk signifikant effekt, men 
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at det kunne ha en positiv effekt på visse pasientrapporterte utfall (9).  
 
Det var totalt 44 studier med binære utfall (6041 pasienter). Blant disse fant de moderat 
heterogenitet, med P < 0,001 og I2 45 % (I2 > 50 % indikerer stor heterogenitet og sprikende 
resultater), men ingen klar forskjell i effekt på store eller små studier. Den samlede 
placeboeffekten ble estimert til en relativ risiko (RR) på 0,93 (95 % konfidensintervall (KI), 
0,88�0,99). Samlet RR for pasientrapporterte utfall var 0,93 (95 % KI 0,86�1,00) og for utfall 
rapportert av observatør var RR 0,93 (95 % KI 0,85�1,02). De fant ingen statistisk signifikant 
effekt ved placebointervensjoner for fire kliniske tilstander som ble undersøkt i tre studier 
eller mer, hvor dette gjaldt blant annet depresjon, men det var brede konfidensintervaller (9). 
 
Hrobjartsson og Gøtzsche undersøkte også 158 studier med kontinuerlige utfall (10525 
pasienter), med samme grad av heterogenitet P < 0,001 og I2 42 %. Blant disse var det stor 
variasjon i effekt mellom store og små studier. De kritiserer da selv det å skulle legge sammen 
alle studiene og se disse under ett, men argumenterer for å ha gjort dette for å kunne studere 
årsaker til heterogenitet. For kontinuerlige utfall oppgir de standardisert gjennomsnittlig 
forskjell, SMD, hvor negativ verdi angir indikerer en positiv effekt av placebo. De fant en 
samlet effekt av placebobehandling, SMD = -0,23 (95 % KI -0,28 til -0,17). SMD for 
pasientrapporterte utfall var -0,26 (95 % KI -0,32 til -0,19). SMD for utfall rapportert av 
observatør var -0,13 (95 % KI -0,24 til -0,02). De fant statistisk signifikant effekt for blant 
annet astma. For astma var SMD -0,35 (-0,70 til -0,01), altså et svært bredt konfidensintervall 
og de oppgir at resultatet for astma var svært usikkert, da det var høy risiko for bias. For de 
andre statistisk signifikante resultatene var det brede konfidensintervaller for alle, med unntak 
av smerte (SMD -0,28, 95 % KI, -0,36 til -0,19). Her angir de svært varierende resultater, selv 
for studiene med lav risiko for bias. Se figur 1.1 (9). 

 
Figur 1.2 Standardisert gjennomsnittlig forskjell i placeboeffekt for fire utvalgte diagnoser. (9) 
 
For de sju andre tilstandene som var undersøkt i mer enn tre studier, blant annet depresjon og 
angst, var det ingen statistisk signifikant effekt av placebointervensjon, men 
konfidensintervallene var brede (9). Metaregresjonsanalyser viste større effekt av 
placebointervensjon når utfallet som ble målt var pasientinvolverte utfall (pasientrapporterte 
utfall eller utfall rapportert av observatør som var avhengig av pasientsamarbeid), små studier 
og studier med et eksplisitt mål om å undersøke placebo spesifikt. De fant også større 
placeborespons i studier som unnlot å informere pasientene om muligheten for å motta 
placebomidler (9). De konkluderer så med at det meste av rapportert placeborespons er basert 
på det de mener er upålitelige studier som ikke har randomisert pasienter til placebo eller 

 

 

 Alle studier      Studier med lav risiko for bias 

Sykdom SMD (95 % 
CI) 

Antall 
deltagere 
(studier) 

Kommentar SMD (95 % 
CI) 

Antall 
deltagere 
(studier) 

Kommentar Kvalitet 
på 
evidens 

Depresjon -0,25 (-0,55 
til -0,05) 

324 (8) Moderat 
heterogenitet 

-0,23 (-0,63 
til -0,21) 

123 (1)           - Moderat 

Angst -0,16 (-0,48 
til 0,16) 

286 (7) Moderat 
heterogenitet 

 - 0 (0)           - Lav 

Hypertensjon -0,17 (-0,46 
til 0,12) 

308 (10) Lav 
heterogenitet 

        - 0 (0)           - Lav 

Astma -0,35 (-0,70 
til -0,01) 

203 (4) Moderat 
heterogenitet 

        - 0 (0)           - Lav 
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ingen behandling. Generelt fant de ikke at placebobehandling ga noen store helsegevinster, 
selv om det i gjennomsnitt var en liten effekt på pasientrapporterte utfall, som f.eks. smerte 
(9). Variasjonen de fant ble delvis forklart av variasjoner i hvordan studiene ble utført, typen 
placebo som ble brukt og hvorvidt pasientene var informert om at studien brukte 
placebomidler (9). 
 
Hrobjartsson og Gøtzsche konkluderer videre med at disse funnene har liten betydning klinisk 
praksis, til tross for at placebointervensjon i visse tilfeller kan gi en viss pasientrapportert 
effekt, spesielt for smerte og kvalme. Denne effekten er dog vanskelig å skille fra response 
bias. De har ikke funnet eller gjennomgått studier der placebo er testet med pasientenes fulle 
viten om at de får placebomidler, og foreslår derfor at placebointervensjon forbeholdes klinisk 
forskning (9). 
 
Når det gjelder forskning hevder de at deres resultater ikke impliserer at placebo-
kontrollgrupper kan erstattes med kontrollgrupper som ikke mottar behandling, uten risiko for 
bias. De angir at mer forskning kreves for å studere i hvor stor grad bias påvirker estimert 
placeboeffekt, da spesielt sammenhengen mellom type utfall og bias, for å undersøke hvilke 
faktorer i den kliniske situasjonen som er assosiert med ulik effekt av placebo og for å studere 
varigheten av effektene (9). 
 
1.4 Mål for studien 
Vi ønsket å finne svar på følgende problemstillinger: 
 

1. Er det større placeboeffekt ved medikamentell behandling av mildere psykiske lidelser 
enn ved mer alvorlige psykiske lidelser? 
 

2. Er det større placeboeffekt ved medikamentell behandling av psykiske lidelser enn ved 
somatiske lidelser? 

 
Disse problemstillingene har vi kommet fram til gjennom diskusjon med veileder og de er 
basert på våre antakelser om hvordan placeboeffekten fungerer. Teorien vår om mer 
placeboeffekt i psykiatri er basert på at det er «sinnet» som er sykt ved psykiske lidelser, og 
følgelig antar vi at sinnet vil være mer «sårbart» for placebopåvirkning enn det for eksempel 
konstringerte bronkier er ved astma. Vår teori om større placeboeffekt ved milde psykiatriske 
lidelser enn ved alvorlige er basert på at vi tenker man er mer mottakelig for 
«sinnsmanipulering» (for eksempel informasjon fra behandler om et medikaments effekt) ved 
en lett depresjon enn ved en akutt psykose, for eksempel. Vår antakelse er at hjernen kanskje 
ikke er i stand til å prosessere og nyttiggjøre seg av denne informasjonen på samme måte ved 
psykose, til tross for at placeboeffekten med dens mekanismer og fysiologiske responser i stor 
grad er en ubevisst prosess. 
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2 Metode 
 
Utgangspunktet for oppgaven var å gjøre et litteraturstudium med to ulike problemstillinger. 
Etter å ha brukt ulike søkestrategier fikk vi bistand fra bibliotekar ved Medisinsk bibliotek, 
Rikshospitalet. Vi tok utgangspunkt i PudMed og forsøkte å begrense søket på ulike vis, for 
eksempel ved å legge til MeSH-termen «mental disorders», men til slutt endte vi med 
følgende søkestrategi: 
 
Placebo effect [MeSH Major Topic], begrenset til clinical trials, reviews, systematic reviews 
og meta-analysis, kategori humans og full text available, med språkene english og norwegian 
og 10 years. Per 04.01.19 ga dette 407 treff. Bakgrunnen for å søke såpass bredt var at vi i 
gjennomgang av treff tidligere fant at det var få studier eller oversikter som svarte spesifikt på 
våre problemstillinger. Ved å søke åpent, men legge på begrensningene nevnt over, satt vi 
igjen med alt som potensielt kunne være relevant for oss i denne søkemotoren publisert de 
siste ti årene. Grunnen til at vi valgte å begrense søket til de siste ti årene er mengden 
placeboforskning som har kommet i den tidsperioden, da det har blitt et meget populært 
forskningstema. I tillegg er det meste av tidligere forskning gjort rede for i flere av de 
systematiske oversiktene og metaanalysene publisert i dette tidsrommet. Utvalget inneholder 
publikasjoner fra 2008 til 2018. 
 
Videre gikk vi gjennom alle 407 treff, ved å først screene på tittel, og ekskluderte i denne 
runden kun artikler som åpenbart så på spesifikke tilstander eller effekter som ikke var 
relevante for oss, for eksempel akupunktur, søvnstudier, kirurgisk intervensjon etc. For alle 
andre treff leste vi abstract for å gjøre oss opp en initial mening om innhold, kvalitet og 
nytteverdi. Vi inkluderte artikler som redegjorde for placeboeffektens mekanismer og andre 
forsøk på å forklare den, i tillegg til artikler som undersøkte effektstørrelser for placebo innen 
ulike diagnoser, spesifikt for depresjon, angst, bipolar mani og øvrige psykoser innen 
psykiatri, astma, ulcerøs kolitt og hypertensjon. 
 
Vi endte da med et utvalg på 49 artikler, hvorav 16 ble ekskludert ved gjennomlesing, da de 
ble funnet å ikke inneholde informasjon vi kunne bruke i vår litteraturstudie, gjennomgående 
ved å ikke oppgi egne eller andres effektstørrelser for placeborespons. Én oversiktsartikkel 
tiltenkt resultatdelen ble ekskludert ved andre gjennomlesning, da den viste seg å presentere 
resultater og effektstørrelser fra en metaanalyse vi allerede hadde inkludert i resultatene. I 
tillegg ble bipolar depresjon ekskludert, da vi hadde 10 studier på alvorlig depressiv lidelse, 
og fant at de to studiene om bipolar depresjon ikke ville bidra til å besvare problemstillingene 
våre. 
 
I tillegg gjorde vi såkalt «snøballsøk», ved å gå gjennom enkelte av referansene til artiklene vi 
fant i det opprinnelige søket. På denne måten la vi til ytterligere fem artikler til materialet 
vårt. Av kapasitetshensyn kunne vi ikke gå systematisk gjennom alle referansene til alle 
artiklene vi valgte fra søket, da ville kildematerialet blitt for omfangsrikt for en 
prosjektoppgave. Fordelen ved snøballsøk er at man kan finne relevante kilder på en enkel 
måte, ulempene er at metoden ikke er like systematisk som strukturert databasesøk, samt at 
kildene man finner er eldre enn publikasjonen man tar utgangspunkt i. Se figur 2.1 for 
oversikt over inklusjon og eksklusjon av studier til oppgaven. 
 
Utvalget inneholder 21 oversiktsartikler, 13 metaanalyser, tre enkeltstudier og én artikkel. 14 
av dem omhandlet placeboeffekt og placeborespons, dens mekanismer, relaterte gener og 
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ulike måter å studere den. Disse ble brukt for å legge et grunnlag for hva placeboeffekt er og 
hvordan vi velger å forklare den i denne oppgaven. Utvalget inneholder også ti publikasjoner 
om placeboeffekt i depresjon og depresjonsbehandling, to om angst og angstbehandling, fem 
om psykose og mani, samt fire om astma, ulcerøs kolitt og hypertensjon. To omhandlet 
smerte, nevrologiske og psykiatriske tilstander. Én har forsøkt å kartlegge placeboeffekt for et 
bredt spekter av både psykiatriske og somatiske sykdommer. 
 
Underveis i vurderingen av artiklene brukte vi sjekklistene fra KLoK-undervisningen, for 
henholdsvis enkeltstudier, systematiske oversikter og metaanalyser, i tillegg til konferering 
med veileder og oppslag i Google Scholar, for å få et inntrykk av hvor betydningsfulle de 
ulike publikasjonene har vært innen placeboforskning. 
 
 
 

 
Figur 2.1 Inklusjon og eksklusjon av studier til prosjektoppgaven. 
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3 Resultater 
 
Litteratursøket og påfølgende utvelgelse ga treff som kan deles inn i fem kategorier: 
Placeboeffekt ved depresjon, placeboeffekt ved angst, placeboeffekt ved schizofreni, psykose 
og mani, placeboeffekt ved somatisk sykdom samt placeboeffekt for fagfeltene psykiatri, 
nevrologi og ved smerte. 
 
3.1 Placeboeffekt ved depresjon 

Vi har gjennomgått 12 ulike studier på placeboeffekt ved depresjon, fire oversiktsartikler, fem 
metaanalyser og tre enkeltstudier. Et flertall av dem handler om placeboeffekt i kliniske 
studier av antidepressiva, faktorer som påvirker fenomenet, råd for å minimere den i studier 
og maksimere den i klinisk praksis. Alle oppgir en størrelse på placeboresponsrate, i 
oversiktsartiklene er den ofte basert på tidligere metaanalyser. Størrelsene oppgis i prosent, 
som endring i skår på HAM-D/HRSD og som standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD), 
oppgitt her i Cohens d, definert som forskjell mellom to midler delt på standardavviket for 
forskjellene (16). 
 
3.1.1 Systematiske oversikter på depresjon 
Placebo response rates in antidepressant trials: a systematic review of published and 
unpublished double-blind randomised controlled studies 
Systematisk oversikt publisert i The Lancet Psychiatry i 2016. Forfatterne har gjennomgått 
publiserte og upubliserte RCT-er av første- og andregenerasjons antidepressiva, for akutt 
behandling av alvorlig depresjon hos voksne. Undersøkt «log transformed proportions» av 
placeborespons, definert som 50 % eller større reduksjon i alvorlighetsgrad av depresjon fra 
baseline. Statistikken ble gjennomgått metaanalytisk for hvert år. De har i disse dataene lett 
etter et strukturelt bruddpunkt i endringene i disse karakteristikaene, over alle årene, og sett på 
påvirkningen det hadde hvilket år studien ble gjennomført, samt andre pasient- og 
studiekarakteristikas påvirkning på responsratene. 
 
De har gjennomgått 252 placebokontrollerte studier (26 324 pasienter på placebo) gjort fra 
1978 til 2015. Strukturelt brudd i 1991, siden da har den gjennomsnittlige 
placeboresponsraten i studier på antidepressiva vært konstant mellom 35-40 %. Lengden av 
studiene og antall studiesentre var signifikante faktorer. De mener altså at placeboeffekten i 
depresjonsstudier har vært stabil i mer enn 25 år. Tidligere studier har pekt på økende grad av 
placeboeffekt i denne typen studier, og de klarte å reprodusere disse funnene ved å se på årene 
til og med 2000. Ser man derimot hele tallmaterialet under ett finner de at placeboeffekten har 
vært noenlunde konstant siden 1991. De hevder at den rapporterte økningen skyldes at 
placeboresponsratene var eksepsjonelt lave på 1980-tallet og tidligere. De ønsker seg bedre 
studiedesign for å forbedre «signal detection» i medikamentutviklingsstudier, og en økt 
respons på antidepressiva i klinisk behandling. Fra 1978 til 2015 varierte placeboresponsraten 
fra 0�70 %, men et vektet gjennomsnitt konvergerte mot 35�40 %. I2 = 74,1 %, det var med 
andre ord stor heterogenitet i dataene. De gjennomgåtte studiene har brukt HAM-D eller 
MADRS som mål på depresjonsgrad, det er følgelig observatørrapporterte funn (17). 
 
Oppsummert: Placeboresponsraten har vært stabil siden 1991, konvergerer mot 35–40 %. 
Stor grad av variasjon fra studie til studie, høy heterogenitet med I2 = 74,1 %. 
Placeboresponsen var svært lav på 1980-tallet og tidligere. 
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Exploratory Review of Placebo Characteristics Reported in Randomised Placebo 
Controlled Antidepressant Drug Trials 
Systematisk oversikt publisert i Pharmacopsychiatry i 2012. Forfatterne tar her opp at det har 
vært en økning i bruk av antidepressiva, og samtidig en økning i effekt i favør placebo, og 
minkende forskjell mellom placebo og medikament i effektstudier. De forsøker å kartlegge 
«placebokarakteristika» i et utvalg kliniske studier på antidepressiva. 
 
Estimert effektstørrelse på placebo i poliklinikk-studier (outpatient trials) varierer fra 12,5 % 
til over 50 %, sammenlignet med en gjennomsnittlig respons på 50 % på antidepressiva. 
Analyser av farmakologiske data tilsendt den amerikanske Food and Drug Administration 
indikerer en gjennomsnittlig forskjell mellom respons på aktivt medikament og placebo til 
bare 2 poeng på Hamiltons depresjonsskala (HAM-D). 
 
82 RCT-er med antidepressiva, valgt ut i to tidligere systematiske oversikter (Walsh et al. 
2002; NICE 2009), ble gjennomgått. Fem domener ble valgt ut: health care environment, 
practioner characteristics, patient characteristics, practioner-patient interaction, non-
pharmaceutical drug characteristics. 
 
Disse er konfunderende variabler som man må kontrollere for, for at disse ikke skal 
«forstyrre» studieresultater på effekt i medikamentell behandling av depresjon. De mener det 
er kritikkverdig at disse ikke registreres systematisk i alle studier. I flesteparten av RCT-ene 
som ble gjennomgått var ikke disse karakteristikaene registrert eller kontrollert for (18). 
 
Oppsummert: Effektstørrelse på placeborespons varierer fra 12,5 % til over 50 %. Man må 
kontrollere for faktorer som påvirker placeboresponsraten i studier. 
 
A Model of Placebo Response in Antidepressant Clinical Trials 
Systematisk oversikt publisert i American Journal of Psychiatry i 2013. Forfatterne innleder 
med å påpeke at placeboresponsen både er stor og økende i kliniske studier av antidepressiva, 
som vanskeliggjør innsatsen for å finne nye virksomme medikamenter. Videre 
problematiseres det at media griper til økende placeborespons og små forskjeller mot aktive 
medikamenter som grunnlag for å sette spørsmålstegn ved antidepressiva. De mener dette kan 
føre til stigmatisering av antidepressiv behandling, og gjøre at pasienter lar være å søke hjelp i 
helsevesenet. I denne studien legger de fram hva som bidrar til placeboeffekten ved depresjon. 
 
For voksne viser de til studier som angir placeboresponsen å gjennomsnittlig være 31 %, med 
7 % økning per tiår de siste 30 årene, mot gjennomsnittlig medikamentrespons på 50 %. Barn 
og unge med alvorlig depressiv lidelse har enda større placeborespons, gjennomsnittlig 46 %, 
og gjennomsnittlig medikamentrespons på 59 %. Høy placeborespons gir mindre forskjell 
mellom medikament og placebo, som leder til metodiske studieendringer, som å bruke flere 
studiesentre for å øke utvalgsstørrelsen, men dette igjen kan gi målingsfeil. Dette gjør det 
enda vanskeligere å demonstrere en statistisk signifikant fordel for aktiv behandling mot 
placebo. Følgelig har den gjennomsnittlige forskjellen mellom medikament og placebo i 
HAM-D-skår gått fra 6 poeng i 1982 til 3 poeng i 2008. Metaanalyser har vist at det ikke er 
lav medikamentrespons som står bak dette, heller høy placeborespons. 
 
Videre trekker de frem at studiedesignet kan ha mye å si for placebo- og 
medikamentresponsen. En metaanalyse fra 2010 har vist at jo større sannsynlighet det er for at 
du mottar aktiv behandling, jo høyere medikamentrespons. Ved sammenligning av to 
medikamenter mot placebo var placeboresponsen 46,7 %, mot 32,2 % ved sammenligning av 
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ett medikament mot placebo. De mener dette skyldes at designet påvirker pasientenes 
forventninger om effekt og forbedring under studien. De hevder således at forventning er den 
primære mekanismen bak placeborespons (15). 
 
Oppsummert: Gjennomsnittlig placeborespons for voksne er estimert til 31 %, 
gjennomsnittlig medikamentrespons 50 %. For barn er gjennomsnittlig placeborespons 46 %, 
mot 59 % medikamentrespons. Gjennomsnittlig forskjell i endring på HAM-D var 6 poeng i 
1982, mot 3 poeng i 2008. Forventning er primær mekanisme bak placeborespons. 
 
The nature of placebo response in clinical studies of major depressive disorder 
Oversiktsartikkel publisert i The Journal of Clinical Psychiatry i 2015. Artikkelen legger til 
grunn at alvorlig depressiv lidelse er en sykdom med høy prevalens, ofte assosiert med 
signifikant morbiditet, mortalitet og funksjonstap for pasientene. Sykdomsbyrden er stor både 
for individet og samfunnet. I denne studien ønsket de å se på faktorer som påvirker 
placeboresponsen og utfall i kliniske studier ved depresjon, og foreslå måter å forbedre studier 
ved stemningslidelser. Dette da det er blitt vanlig med feilslåtte eller ikke-informative kliniske 
studier på MDD de siste 30 årene. De mener dette i hovedsak skyldes en stor og til dels 
uforutsigbar placeboresponsrate, hvor de viser til en metaanalyse av Walsh et al, med 
gjennomgang av 75 dobbelblindede studier på pasienter med MDD, hvor placeboeffekten var 
både stor og varierende. Gjennomsnittlig størrelse var der 30 %, varierende fra 12 % til 52 %. 
De gikk gjennom artikler om depresjon, depresjon med placebo og kliniske studier publisert 
mellom 1970 til 2013. 
 
De trekker fram viktige elementer for suksess i kliniske studier på depresjon, deriblant høy 
sannsynlighet for å motta placebo, som de angir at vil gi lavere placeborespons gjennom 
deltagernes lavere forventninger. Studielengde vil påvirke resultatene, de angir at man må 
følge medikamentets farmakokinetikk og unngå unødvendig lange studier. Doseringsregimer 
bør også baseres på farmakokinetikk og farmakodynamikk. Besøksfrekvens vil virke inn på 
effektene, der det er påvist inverst forhold mellom besøksfrekvens i studier og 
antidepressiva/placebo-forskjeller i effekt. For mange besøk vil også påføre pasientene en 
ekstra byrde, samt at det vil påvirke utfallene i både medikament- og placebogruppe, der flere 
besøk har vist større reduksjon av skår for alvorlighetsgrad av depresjon. Alvorlighetsgrad av 
sykdom ved baseline og varighet mener de det også er viktig å ta hensyn til, hvor det er vist at 
pasient- og studieutfall kan variere som en funksjon av alvorlighetsgraden. Dette vil variere ut 
fra om bedring er målt som et kontinuerlig eller dikotomisk utfallsmål, hvor pasienter med 
mer alvorlige symptomer kan ha en større numerisk reduksjon i skår enn pasienter med 
mildere symptomer på en kontinuerlig måling, mens pasienter med mildere symptomer 
trenger en relativt mindre reduksjon i symptomer for å kunne anses som i bedring ved 
dikotome mål (19). 
 
Oppsummert: Gjennomsnittlig effektstørrelse for placebo var 30 %, varierte fra 12 % til 
52 %. Trekker frem faktorer som påvirker placeborespons i studier, deriblant besøksfrekvens, 
studielengde og alvorlighetsgrad ved baseline. Viktig å tenke på forskjellen mellom 
kontinuerlige og dikotomiske utfallsmål, hvor de med mest alvorlig lidelse «kommer best ut» 
på målinger med førstnevnte, mens de med lavere alvorlighetsgrad «kommer best ut» på 
målinger med sistnevnte. 
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3.1.2 Metaanalyser på depresjon 
Trajectories of depression severity in clinical trials of duloxetine: insights into 
antidepressant and placebo responses 
Metaanalyse publisert i Archives of General Psychiatry i 2011. Forfatterne påpeker at det er 
mange feilslåtte kliniske studier for depresjonsbehandling, som de mener kan skyldes høy 
placeboeffekt og at standardiserte statistiske metoder ikke er i stand til å fange opp 
heterogenitet i behandlingsrespons. Ved bruk av growth mixture modeling, en metode for å 
fange opp ukjente undergrupper i studiedataene, ønsket de å finne ut mer om antidepressiv 
respons og placeborespons i kliniske studier av pasienter med alvorlig depresjon. De har her 
reanalysert kliniske studier av duloksetin for å finne bestemte «forløpsbaner» for HAM-D-
skårer under behandlingen. De har gjennomgått syv RCT-er med til sammen 2515 pasienter 
med alvorlig depresjon. Utfallsmålet var totalskår på HAM-D-skjema. 
 
Innad i de aktive behandlingsgruppene identifiserte de baner for responders (76,3 % av 
utvalget) og non-responders (23,7 % av utvalget). De identifiserte kun én bane for pasientene 
som mottok placebobehandling, og disse pasientene viste gradvis forbedring over tid. De 
mener det at man kun finner én responsbane i denne gruppen er smått utrolig, da man ved 
bruk av growth mixture modeling i større grad overvurderer, heller enn undervurderer, antallet 
ulike forløpsbaner. Funnet av kun én kan representere en svakhet i statistiske analysers 
mulighet til å fange opp små forskjeller i forløpsbaner for respons i denne gruppen. 
Flesteparten av pasientene som mottok aktiv behandling hadde bedre utfall enn de som 
mottok placebobehandling, men noen få hadde dårligere. De som ble kategorisert som 
antidepressiva-responders hadde betydelig bedre HAM-D-skår over tid enn de som mottok 
placebobehandling, men de som ble klassifisert som antidepressiva-non-responders hadde 
betydelig dårligere HAM-D-skår over tid enn placebogruppen. I denne studien fant de tre 
ulike responsrater for placebo, 20 %, 25 % og 40 %, som de delte i grupper og brukte til 
videre analyse. 
 
De oppsummerer at det å identifisere disse kliniske banene kan forbedre personlig behandling 
av alvorlig depresjon, for eksempel ved å bedre kunne gi pasienter riktig medikamentell 
behandling ut fra sin responsbane og sine karakteristika (20). 
 
Oppsummert: Metaanalyse som finner ulike responsbaner for responders og non-responders. 
De fant i sitt utvalg tre ulike placeboresponsrater på 20 %, 25 % og 40 %. Å finne 
responsbaner kan forbedre klinisk praksis og behandling av depresjon. 
 
Meta-analysis of the placebo response in antidepressant trials 
Metaanalyse publisert i Journal of Affective Disorders i 2009. Artikkelen innleder med å 
hevde at placeboeffekten er generell, men ser ut til å være spesielt kraftig for depresjon. De 
mener dog at det er stor usikkerhet knyttet til den faktiske størrelsen på forbedringen i 
placebogrupper, da eksisterende rapporter har seriøse mangler. De viser til Hrobjartsson og 
Gøtzsches artikkel fra 2001 som en kritisk evaluering av placeboeffekten, men de hevder at 
den stadig er stor i medisinen og i psykiatrien. Størst effekt har man sett ved placebo-kirurgi, 
men den er også betydelig i smertelindring og hypertensjonsbehandling. 
 
De viser til tidligere studier på antidepressiva, hvor det er vist at 50 % av medikamentgruppen 
og 30 % av placebogruppen møtte responskriteriet på 50 % reduksjon i depresjonsskår fra 
inklusjonstidspunkt/baseline. De positive effektene ved SSRI som kan skyldes placebo er 
anslått til å være så høyt som 82 %, avhengig av inklusjonskriterier for studier og 
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analysemetoder. De viser til Kirsch et al fra 2008, hvor det konkluderes med med lavere grad 
av placeborespons hos alvorlig deprimerte. Ved bruk av aktive placebomidler, som imiterer 
bivirkningene til antidepressiva, har forskjellene i effekt mellom placebomidler og 
antidepressiva vært mye mindre, men de mener dette ikke er analysert godt nok. 
 
Metaanalysen ble gjort på 96 studier publisert mellom 1980 og 2005. Ved sammenligning av 
ulike studier ble det klart at det var enorm variasjon i størrelse på placeborespons. Det har 
tidligere blitt rapportert store forskjeller fra år til år, med en relativt stor korrelasjon mellom 
størrelse og publikasjonsår, fastsatt til r = 0,45. En annen studie har vist en nedgang i effekt av 
medikamenter korrelert til publikasjonsår. Årsaken til dette er ikke klar og heller ikke forstått. 
De fleste studier brukte observatørrapporterte utfall, i all hovedsak ved hjelp av HAM-D eller 
MADRS. Noen få studier brukte i tillegg pasientrapporterte utfall, ved hjelp av egne 
skåringsrater som pasientene selv benyttet, slik at man også kan studerte forbedring fra 
pasientenes perspektiv. Det er usikkert hvorvidt stor placeboeffekt i depresjonsstudier er 
forbeholdt observatørrapporterte utfall, eller om det også er tilfellet ved pasientrapporterte 
utfall. 
 
Effektstørrelse er her oppgitt i Cohens d, definert som forskjellen mellom to midler delt på 
standardavviket for dataene. Total effektstørrelse for placebo var d = 1,69 (95 % KI 
1,54�1,85), mot d = 2,50 (95 % KI 2,30�2,69) i medikamentgruppen. Ratioen for 
effektstørrelsene tilsier at 67,6 % av forbedringene i medikamentgruppen kan tilskrives 
placeboeffekt. De fant ved analyser at publikasjonsbias ikke kunne forklare resultatene, samt 
at placeboeffekten ikke var påvirket av hvilken type antidepressiva som ble undersøkt. De 
fant også at placeboresponsen var signifikant større for alvorlig depresjon (d = 1,83) enn ved 
dystymi (d = 1,11), denne spesifikke diagnostiske forskjellen vedvarte selv når det ble 
kontrollert for alvorlighetsgrad av depresjon ved metaregresjon. De diskuterer at dette trolig 
skyldes at dystymi er en kronisk tilstand av natur, mens alvorlig depresjon har et mer syklisk 
forløp, og følgelig kan være mer følsom for placeborespons, samt at det også kan være 
tilfeller av naturlig sykdomsregresjon (21). 
 
Oppsummert: Så mye som 82 % av SSRI-effekt kan skyldes placebo. Sterk korrelasjon 
mellom studieår og placeboresponsrate, av ukjente årsaker. Effektstørrelse estimert til 
d = 1,69 for placebogruppene, og d = 2,50 for medikamentgruppene.  
 
Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the 
Food and Drug Administration 
Metaanalyse publisert i PLOS Medicine i 2008. Forfatterne hevder her at metaanalyser på 
antidepressiva har vist små forskjeller mellom aktiv behandling og placebobehandling, hvor 
aktiv behandling kommer litt bedre ut. Om man inkluderer alle upubliserte studier er 
forskjellen mellom placebo og medikament under grensene for klinisk signifikans. For å 
kunne si om et medikament er effektivt over placebo benytter man ofte NICE-kriterier, som 
sier at man må ha en forskjell i nedgang av HDRS-skår på 3 mellom medikament og placebo, 
og en forskjell i standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD eller d) på 0,50. 
 
De mener effekten av antidepressiva kan være avhengig av alvorlighetsgraden av initial 
depresjonsskår. I denne analysen ønsket de å påvise en sammenheng mellom alvorlighetsgrad 
ved baseline og effekt av antidepressiva, ved å gå gjennom publiserte og upubliserte kliniske 
studier innsendt til amerikanske FDA. De gjennomgikk 35 studier fra fire forskjellige 
farmakologiske selskaper, med til sammen 5133 antall deltagere, 3292 randomisert til ulike 
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medikamenter og 1841 randomisert til placebo. Alle studier så på alvorlig depressiv lidelse, 
med unntak av én, som hadde en gruppe for alvorlig og en for moderat depressiv lidelse.  
Funnene oppsummeres i figur 3.1. 
 
 Medikamentgruppene Placebogruppene 
Laveste HRSD 17 17,4 
Høyeste HRSD 30,5 28,9 
Vektet gjennomsnittlig endring HRSD 9,60 7,80 
Høyeste d 1,87 1,30 
Laveste d 0,80 0,37 
Gjennomsnittlig d 1,24 0,92 
I2 34,18 54,47 
Figur 3.1: Alvorlighetsgrad ved baseline og endringer for 35 studier (22). 
 
Gjennom moderatoranalyser studerte de hvorvidt medikamenttype, varighet av behandling og 
alvorlighetsgrad ved baseline var relatert til forbedring. De fant at medikamenttype og 
varighet ikke var relatert, mens medikament versus placebo-forskjeller var signifikante og at 
størrelsen på forbedringen var en funksjon av alvorlighetsgrad ved baseline. De fant at de 
med høyest og lavest alvorlighetsgrad hadde mindre bedring, mens de imellom opplevde 
større grad av bedring. Placebokurven gikk ned etter hvert som alvorlighetsgraden gikk opp. 
Forskjellen mellom placebo og medikament var høyere enn NICE-kriteriet på 0,50 i forskjell 
på SMD ved sammenligninger på de med over 28 i baseline-HRSD. 
 
De konkluderer med at man ved å inkludere både publiserte og upubliserte studier finner en 
samlet effekt for antidepressiva som er under de anbefalte kriteriene for klinisk signifikans. 
Effekten når klinisk signifikans kun ved de mest alvorlig deprimerte pasientene, og at dette 
skyldes en nedgang i placeborespons heller enn en økning i medikamentrespons. 
Placeboresponsen er eksepsjonelt stor i disse studiene, og står for mer enn 80 % av 
forbedringen observert i medikamentgruppene. Til sammenligning er placeboeffekten på 
smerte estimert til rundt 50 % av responsen på smertestillende (22). 
 
Oppsummert: Størst medikamenteffekt ved alvorlig deprimerte NICE-guidelines for 
medikamenteffekt sier minimum forskjell i SMD på 0,50 og minimum forskjell i reduksjon av 
HAM-D/HRSD på 3. De fant d = 1,24 for medikamentgruppene, og d = 0,92 % for 
placebogruppene. I2 = 34,18 for medikamentgruppene, men større grad av heterogenitet for 
placebo med I2 = 54,47 %.  
 
Correlation between different levels of placebo response rate and clinical trial outcome 
in major depressive disorder: a meta-analysis 
Metaanalyse publisert i Journal of Clinical Psychiatry i 2012. Forfatterne ønsket her å 
undersøke forholdet mellom spesifikke nivåer av placeboresponsrater, 
medikamentresponsrater og den relative risikoen for respons på medikament versus placebo i 
kliniske studier med monoterapi antidepressiva og kombinasjonsbehandling for alvorlig 
depressiv lidelse (MDD). I metaanalysen inngikk 204 studier (169 studier med monoterapi og 
35 studier med kombinasjonsbehandling) publisert mellom 1980 og 2011. 
 
De fant at høyere placeboresponsrate korrelerte med en lavere relativ risiko for å respondere 
på antidepressiva versus placebo, og det korrelerte med høyere antidepressiva-responsrate. 
Number needed to treat (NNT) for respons var 4 for studier med placeboresponsrate < 30 %, 
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NNT = 6 ved placeboresponsrate t 30 % og < 40 %, og NNT = 9 ved placeboresponsrate 
t 40 %. I polyfarmasi-studier fant de at en høyere placeboresponsrate korrelerte med en 
lavere relativ risiko for å respondere på tilleggsmedikamentet enn placebo, og korrelerte med 
en trend mot statistisk signifikans med høyere responsrate på tilleggsmedikamentet. NNT = 6 
for studier med placeboresponsrate < 20 %, NNT = 7 ved placeboresponsrate t 20 % og 
< 30 %, NNT = 11 ved placeboresponsrate t 30 % og NNT = 17 ved placeboresponsrate 
t 40 %. Samlet placeboresponsrate var 38 % for monoterapi, 32,9 % ved 
kombinasjonsstudier. 
 
De konkluderer med at den relative effekten av aktivt medikament sammenlignet med placebo 
er høyst heterogen mellom studier med ulike placeboresponsrater, hvor aktivt medikament i 
mindre grad kommer bedre ut enn placebo i studier med placeboresponsrater t 30 % 
(monoterapi) og t 40 % (kombinasjonsbehandling) (23). 
 
Oppsummert: Samlet placeborespons for monoterapi var 38 %, mens den var 32,9 % ved 
kombinasjonsbehandling. Effekten av medikament sammenlignet med placebo varierer med 
placeboresponsraten, og det er mindre forskjell mellom medikament og placebo ved høy 
placeborespons. 
 
3.1.3 Enkeltstudier på depresjon 
Antidepressant study design affects patient expectancy: a pilot study 
Pilotstudie fra 2010, publisert i Psychological Medicine. Forfatterne innleder med at 
metaanalyser av responsrater for antidepressiva i komparatorstudier og placebokontrollerte 
RCT-er indikerer at responsratene for medikament er høyere i komparatorstudier. De viser så 
til en annen metaanalyse av Rutherford et al fra 2009, der de analyserte 48 placebokontrollerte 
og 42 komparatorstudier av antidepressiva for MDD hos voksne. De fant at oddsen for å være 
responder på antidepressiva var 1,8 ganger høyere i komparatorstudier enn oddsen for å være 
en responder i placebokontrollerte studier. 
 
Som mål på placeboresponsraten bruker de her tallene fra en metaanalyse fra 2002, som har 
gått gjennom 75 placebokontrollerte RCT-er på depresjon publisert mellom 1981 og 2000. 
Den fant gjennomsnittlig medikamentresponsrate på 50 %, og gjennomsnittlig 
placeboresponsrate på 30 % (altså over halvparten av medikamentresponsen). 
I denne RCT-en har de studert poliklinikkpasienter fra 18 til 65 år med MDD i åtte uker, med 
20 deltakere. Elleve ble randomisert til placebokontroll (escitalopram eller placebo), og ni ble 
randomisert til komparator (escitalopram eller citalopram). Pasientene rapporterte sin 
forventede sannsynlighet og størrelse på depresjonsforbedring før og etter randomisering, og 
komparatorgruppen rapporterte 1,2 enheter høyere forventet forbedring enn RCT-gruppen. 
 
De konkluderer med at randomisering til komparatorgruppe gir høyere grad av forventning til 
bedring, og følgelig større grad av bedring. Dette er dog en liten RCT, med kun 21 pasienter. 
De mener det er kritisk nødvendig å måle forventning i studier, spesielt når man prøver å 
påvirke forventing, da man ikke kan argumentere sirkulært ved å vise til behandlingsutfall 
som resultat av forventning uten å ha målt dette: «Pasientene hadde høye forventninger siden 
de ble bedre, og de ble bedre siden de hadde høye forventninger». De mener også at man må 
studere sammenhengen mellom pasienters forventning og behandlingsutfall i stor skala, samt 
hvordan helsepersonells forventninger påvirker behandlingsutfallene (24). 
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Oppsummert: Studie som sammenligner komparatorstudier med placebokontrollerte studier. 
Fant at placeboresponsraten gjennomsnittlig er 30 %, mot 50 % medikamentresponsrate. 
Pasientene i komparatorgruppene hadde større forventing og høyere placeborespons enn 
gruppene i placebokontrollerte grupper. 
 
Role of pill-taking, expectation and therapeutic alliance in the placebo response in 
clinical trials for major depression 
Enkeltstudie, publisert i The British Journal of Psychiatry i 2014. I denne studien ønsket 
forfatterne å undersøke i hvor stor grad tablettaking, forventninger og terapeutisk allianse 
påvirker effekten av medikamenter og placebobehandling ved alvorlig depressiv lidelse. De 
viser til at det har vært mye debatt om virkningen av antidepressiva, og at metaanalyser har 
vist at medikamenter kun i liten grad kommer bedre ut enn placebobehandling i kliniske 
studier av MDD, i hvert fall for pasienter med milde til moderate symptomer. De mener den 
lille forskjellen mellom medikamenter og placebo kan skyldes at placeboresponsrater har økt 
betydelig i kliniske studier de siste tre tiårene. De trekker fram interpersonlig interaksjon, 
sterke terapeutiske allianser med forskningspersonell og forventninger om forbedring som 
mulige årsaker til den høye placeboresponsraten ved depresjon.  
 
De har randomisert totalt 88 pasienter til å motta enten kun støttende behandling (20) eller 
støttende behandling samtidig med dobbelblindet behandling med enten antidepressiva (39) 
eller placebo (29). Dette for å undersøke de spesifikke bidragene av interpersonlig interaksjon 
og pilletakning til symptomforbedring ved MDD. De kartla pasientenes forventninger til 
behandlingseffektivitet generelt og medikamenteffekt spesielt tre ganger tidlig i studien, for å 
se om tidlige forventninger påvirker utfallet. Pasientene ble diagnostisert med MDD gjennom 
MINI-verktøyet, og alvorlighetsgraden ble kartlagt med HRSD, hvor alle hadde skår t 17, det 
vil si moderate til alvorlige symptomer. 
 
I placebogruppen var gjennomsnittlig HRSD-skår ved baseline 21,51, med en gjennomsnittlig 
endring ved studiens slutt på -7,59 (standardavvik 7,98). I medikamentgruppen var 
gjennomsnittlig HRSD-skår ved baseline 22,16, med en gjennomsnittlig endring på -10,05 
(SD 6,60). Av tallene oppgitt kan vi for medikament mot placebo regne ut Hedges g = 0,341, 
med vekting av standardavvik med hensyn til ulik størrelse på gruppene. I gruppen som 
mottok støttende behandling var gjennomsnittlig HRSD-skår ved baseline 20,89, med en 
gjennomsnittlig endring på -1,37 (SD 5,27).  Om man sammenligner placebo med kun 
støttende behandling får man en Hedges g = 0,887. 
 
De konkluderer med at administrering av enten antidepressiva eller placebo, sammen med 
støttende behandling, er bedre enn støttende behandling alene for å minske depressive 
symptomer ved MDD. Pasientene som kun mottok støttende behandling hadde lavere respons 
på behandling og avsluttet i større grad behandlingen tidligere enn de som også tok tabletter. 
Det var ingen signifikant forskjell mellom effektiviteten av antidepressiva og placebo. Disse 
funnene mener de impliserer at tablettaking bidrar signifikant til de positive effektene av 
støttende behandling for MDD, og at positiv effekt av placebo ikke utelukkende skyldes 
støttende interaksjon med forskningspersonell. De fant faktisk at styrken på terapeutisk 
allianse med forskningspersonellet var signifikant assosiert med effekten av både placebo og 
medikament (25). 
 
Oppsummert: Ingen signifikant forskjell mellom medikament og placebo, større effekt av 
medikament/placebo med støttende behandling enn støttende behandling alene. Tablettaking 
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bidrar til placeborespons, ikke kun støtten man mottar fra personellet i kliniske studier. 
Hedges g/Cohens d = 0,341 (egen utregning). 
 
3.1.4 Oppsummering av resultater for depresjon 
Vi fant i all hovedsak noe sprikende effektstørrelser for placeborespons ved depresjon, da 
spesifikt ved major depressive disorder (MDD). Det varierte fra 0 % til 70 % (17), og fra 
Cohens d/Hedges g = 0,341 i en enkeltstudie (egen utregning basert på studiens tall) (25) til 
Cohens d = 1,69 i en metaanalyse (21). Cohen selv foreslo 0,2 som liten, 0,5 som medium og 
0,8 som stor effekt som en tommelfingerregel (16). Det er dog en metaanalyse, som har sett 
på svært mange studier fra et stort tidsrom, som kommer fram til at placeboresponsen 
konvergerer mot 35–40 %, selv om heterogeniteten er svært stor (17). Det er også flere studier 
som viser en placeboresponsrate rundt 30–40 % (15, 17, 19, 20, 23, 24). Se figur 3.2. 
 
Studie Studiedesign Placeboeffekt Måleenhet Kommentar 
Furukawa et al, 2016 (17) Systematisk 

oversikt 
35–40 % Andel i 

placebo-
gruppe med 
effekt 

Vektet 
gj.snitt, 252 
studier på 37 
år, varierte 
fra 0–70 %. 
I2 = 74,1 %. 

Hughes et al, 2012 (18) Systematisk 
oversikt 

12,5 – >50 % Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

Poliklinikk-
studier, 
estimat fra 
annen studie 

Rutherford, Roose, 2013 
(15) 

Systematisk 
oversikt 

Voksne: 31 % 
Barn: 46 % 
1: 46,7 % 
2: 32,2 % 

Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

1: To medk 1. 
mot PB 
2: Ett medk 1. 
mot PB. 

Papakostas et al, 2015 (19) Systematisk 
oversikt 

30 % Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

Varierte fra 
12–52 % 

Gueorguieva et al, 
2011(20) 

Metaanalyse 20 %, 25 %, 
40 %,  
se kommentar 

Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

Tre grupper 
med ulik 
ES 3, brukt til 
videre 
analyse 

Rief et al, 2009 (21) Metaanalyse d = 1,69 SMD 4, 
Cohens d 

ES 3 medk 1. 
= 2,50. Fant 
større ES for 
depresjon 
enn dystymi. 

Kirsch et al, 2008 (22) Metaanalyse d = 0,92 SMD 4, 
Cohens d 

35 studier, 
3292 på PB 2 
I2 = 54,47 % 

Iovieno, Papakostas, 2012 
(23) 

Metaanalyse 32,9 % / 38 % Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

Monoterapi / 
Kombinert 
behandling 



 
 

18 

Rutherford et al, 2010 (24) Enkeltstudie 30 % 
 

Andel i 
placebo-
gruppe med 
effekt 

Estimat fra 
annen studie 

Leuchter et al, 2014 (25) Enkeltstudie Hedges g =  
0,341 for 
medk. vs. PB. 
g = 0,887, for 
PB vs. 
støttende 
behandling.  

Endring i 
HRSD-skår 

HRSD-
endring =  
-7,59 (SD 5 
7,98) i PB-
gruppen. 
HRSD-
endring =  
-7,59 (SD 5 
7,98). 

Figur 3.2: Placeboeffektstørrelser for alle gjennomgåtte studier på depresjon. 
1. Medk.: medikament. 2. PB: placebo. 3. ES: Effektstørrelse. 4. SMD: standardisert gjennomsnittlig forskjell.  
5. SD: Standardavvik. 

3.2 Placeboeffekt ved angstlidelser 

Vi presenterer her to studier om placeboeffekt ved angstlidelser, en metaanalyse og en 
enkeltstudie. Begge oppgir en størrelse på placeboresponsrate, enten som endring i skår på 
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), eller som standardisert gjennomsnittlig forskjell 
(SMD) i Hedges g, som skiller seg fra Cohens d ved å bruke et vektet samlet standardavvik, 
som eliminerer positivt bias. 
 
3.2.1 Metaanalyse på angstlidelser 
Obsessive-compulsive disorder has a reduced placebo (and antidepressant) response 
compared to other anxiety disorders: A meta-analysis 
Metaanalyse publisert i Journal of Affective Disorders i 2017. Forfatterne av denne 
metaanalysen legger til grunn at tidligere studier har indikert at obsessiv-kompulsiv lidelse 
har en redusert placeborespons sammenlignet med andre angstrelaterte lidelser, som 
generalisert angstlidelse (GAD), panikklidelse, post-traumatisk stresslidelse (PTSD) og sosial 
angst (SAD). Ingen tidligere analyse har direkte sammenlignet antidepressiv respons og 
placeborespons mellom OCD og nevnte tilstander. 
 
De inkluderte 56 studier for å sammenligne endringsskår og forskjeller mellom medikament- 
og placebogruppene for disse lidelsene. 13 for OCD, 15 for GAD, 10 for panikkangst, 7 for 
PTSD og 11 for SAD. For alle lidelsene ble det brukt ulike skåringsverktøy, og de regnet ut 
endring i skår fra før og etter administrering av medikament eller placebo, og delte det på 
standardavviket for endringen. Her er det brukt standardisert gjennomsnittlig forskjell i form 
av Hedges g korrigert for positivt bias. 
 
For OCD i placebogruppene var g = 0,49 (95 % KI 0,40–0,59) med I2 = 48,6 %. GAD hadde 
g = 1,10 (95 % KI 1,01–1,20) med I2 = 70,3 %. Panikklidelse hadde g = 0,94 (95 % KI 0,75–
1,13) med I2 = 83,4 %. PTSD hadde g = 0,97 (95 % KI 0,81–1,13) med I2 = 69,5 %. SAD 
hadde g = 0,70 (95 % KI 0,60–0,79) med I2 = 63,8 %. 
 
De konkluderer med at deres metaanalyse støtter tidligere påstander om redusert 
placeboeffekt for OCD sammenlignet med andre angstlidelser. Som teori for dette foreslår de 
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at tvang er mindre følsomt for placebopåvirkning, ved at det underminerer 
placeboforventninger. De mener dette kan henge sammen med at man ved OCD kan lette 
symptomer ved å utføre rituelle tvangshandlinger, som vil opprettholde OCD og som også 
kan interferere med placeboeffekten (26). 
 
Oppsummert: Lavere placeborespons ved OCD enn andre angstlidelser, g = 0,49. Høyest for 
generalisert angstlidelse, med g = 1,10. OCD hadde også lavest heterogenitet av alle 
angstlidelsene de har undersøkt, det er altså jevnt over lavere placeborespons for OCD. 
 
3.2.2 Enkeltstudie på generalisert angstlidelse 
Development of a patient-reported assessment to identify placebo responders in a 
generalized anxiety disorder trial 
Enkeltstudie publisert i Journal of Psychiatric Research i 2009. Forfatterne åpner med å legge 
fram at placebokontroller er blitt brukt i mer enn 50 år for å identifisere effektive 
medikamenter. Dessverre er det slik at medikamenter ofte ikke viser signifikant effekt 
sammenlignet med placebomidler, som fører til feilslåtte studier. De hevder at omtrent 
halvparten av studiene på medikamenter for alvorlig depressiv lidelse (MDD) har feilet i å 
vise signifikant større effekt enn placebo. Dette har også vært et stort problem ved studier på 
angst og andre sykdommer. De viser til en studie fra 2002 som hevder at kun 45 % av 
angstdempende midler ga statistisk signifikante resultater i kliniske studier på generalisert 
angstlidelse, og skylder dette på høy placeborespons. De ønsker å finne verktøy for å 
predikere placeborespons, for å så kunne benytte verktøyet i studier for å bedre kunne skille 
mellom effekten av aktive medikamenter og placebo. Dette har vært gjort i studier tidligere, 
og det er blant annet funnet at økt placeborespons er assosiert med mindre alvorlige 
symptomer i angst- og depresjonsstudier, men evidensen for dette er sterkere for depresjon 
enn for angst. 
 
I denne studien har de utviklet et verktøy for å identifisere sannsynlige placebo-responders, 
kalt Placebo Response Screening Scale (PRSS). De utførte så en fire uker lang randomisert, 
dobbelblindet, multisenter, fiksert dose, placebokontrollert klinisk studie. Pasientene hadde 
alle generalisert angstlidelse etter DSM-IV-diagnosekriterier, og de hadde en 
minimumsbegrensning på HAM-A (Hamilton angstskår) høyere eller lik 20. Totalt var det 
211 pasienter, 50 fikk placebomiddel og 161 fikk aktiv behandling, men det var noe frafall og 
i resultatene gjøres det rede for 35 i placebogruppen og 115 i medikamentgruppen. 
 
Gjennom en rekke regresjons- og korrelasjonsanalyser har de klart å identifisere prediktorer 
for placeborespons, de kunne blant annet se en signifikant forskjell om de ekskluderte 
pasienter som fikk en skår t 50 på PRSS-skjemaet deres. For alle pasientene så de en 
gjennomsnittlig HAM-A-endring fra baseline på -7,89 (standardavvik 8,03) for 
placebogruppen, 35 pasienter, og -11,06 (SD 7,15) i behandlingsgruppen, 115 pasienter. Fra 
disse tallene kan man regne ut Hedges g, med vektet standardavvik for ulike gruppestørrelser. 
g = 0,431. 
 
Om de fjernet pasientene med PRSS t 50 var gjennomsnittlig endring -4,14 (SD 7,65) for 
placebogruppen (21 pasienter) og -10,22 (SD 7,22) i behandlingsgruppen (73 pasienter). Det 
var med andre ord en større reduksjon av respons i placebogruppen enn i 
medikamentgruppen, som er lovende for implementering av PRSS i kliniske studier, men det 
må valideres ytterligere (27). 
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Oppsummert: Hedges g = 0,431 for generalisert angstlidelse. Ved hjelp av skåringsskjema 
har de identifisert placeborespondere, og ved å ekskludere disse så de en større forskjell 
mellom medikamentrespons og placeborespons. 
 
3.2.3 Oppsummering av resultater for angst 
For angst har vi dessverre kun to studier, en omfattende metaanalyse og en enkeltstudie. 
Metaanalysen ser på fem ulike angstlidelser, og finner Hedges g som varierer fra 0,49 for 
OCD til 1,10 for generalisert angstlidelse. g = 1,10 er en svært høy effektstørrelse, og står i 
motsetning til enkeltstudien, der vi har kunnet regne ut Hedges g = 0,431, en mer moderat 
effektstørrelse. Det er dog kun 21 pasienter randomisert til placebo som har fullført studien, 
mens det i metaanalysen var gjennomgått 15 ulike studier på GAD. Det skal også nevnes at 
det var høy heterogenitet i metaanalysen, lavest for OCD, I2 rett under 50 %, og høyest for 
panikklidelse med 83,4 %. Se figur 3.3 (26, 27). 
 
Studie Studiedesign Placeboeffekt Måleenhet Kommentar 
Sugarman et al, 2017 (26) Metaanalyse g = 0,49–1,10 SMD 1, 

Hedges g  
OCD lavest 
0,49, GAD 
høyest 1,10. 
I2 = 48,6–
83,4 %,  
OCD lavest, 
panikklidelse 
høyest. 

Feltner et al, 2009 (27) Enkeltstudie HAM-A-
endring ved 
GAD =  
-7,89 (SD 2 
8,03) 

Endring i 
HAM-A-
skår 

Hedges g  
= 0,431, egen 
utregning. 

Figur 3.3: Placeboeffektstørrelser for alle gjennomgåtte studier på angstlidelser. 
1. SMD: Standardisert gjennomsnittlig forskjell. 2. SD: Standardavvik. 3. PB: Placebo. 
 
3.3 Placeboeffekt ved psykose, schizofreni og mani 
Vi har gått gjennom en metaanalyse og en oversiktsartikkel av placeborespons ved behandling 
av schizofreni og to metaanalyser av placeborespons ved behandling av bipolar mani. De tar 
for seg placeborespons ved antipsykotisk behandling, faktorer som påvirker denne, 
utviklingen av den over tid, og synspunkter på hva som kan gjøres for å minimere den i 
fremtidig forskning. Effektstørrelsene som oppgis er ulike; regresjonskoeffisient, andel 
pasienter som hadde bedring, standardisert gjennomsnittlig forskjell av skår på et diagnostisk 
skåringsverktøy.  
 
Meta-Regression Analysis of Placebo Response in Antipsychotic Trials, 1970–2010  
Metaanalyse publisert i The American Journal of Psychiatry i 2013. Bakgrunnen for denne 
studien var å identifisere faktorer som bidrar til placeboresponsen i randomisert kontrollerte 
studier av antipsykotisk behandling av schizofrenispekterlidelser. De gikk gjennom 50 studier 
publisert mellom 1960 og 2010 på antipsykotisk behandling av schizofreni-spekterlidelser 
(schizofreni, schizoaffektiv lidelse og schizofreniform lidelse). Analysen fokuserte på 
placebobehandling. Effektstørrelsen for placeborespons ble angitt i standardisert 
gjennomsnittlig forskjell av totalskår i Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) eller Positive 
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and Negativ Syndrom Scale (PANNS) fra studiets start til slutt (to og 12 uker).  Med 
bakgrunn i Glass og Cohen kunne de sammenligne studienes utfall.  
 
Interessant nok hadde de etter at de hadde gjennomført søket 3304 artikler. Men blant disse 
var det hele 929 som ikke oppga noe informasjon om placebogruppa. Resultatene av denne 
analysen viste en SMC på placeborespons på -0,33 (KI -0,44 til -0,22). Den totale størrelsen 
av placeboresponsen viste stor heterogenitet (I2 = 87,3 %). De fant en signifikant positiv 
assosiasjon mellom medikamentrespons og placeborespons, altså at disse samvarierte. I 
studier der det generelt var høy respons på aktivt medikament var det også høyere 
placeborespons. Motsatt viste de at i de tilfellene det ble funnet en negativ effekt av 
medikament (en forverring) var også placeboresponsen svært liten. De fant at placeborespons 
økte fra perioden 1970 til 1989, men at den fra 1990 til 2010 holdt seg stabil på tvers av 
studiene. De forklarer denne endringen med endringer i studiedesign som også skjedde i 
denne perioden. Denne hypotesen underbygger de med å vise at de eldre studiene var mindre 
konsistente med hensyn til størrelsen på placeboresponsen, de hadde et større 
konfidensintervall. Dette underbygges også av at faktorer ved studiedesign som har endret seg 
siden 1990-tallet var assosiert med lav placeborespons. Dette gjelder blant annet at det var 
vanligere med at en relativt høy andel pasienter ble tildelt placebo fremfor aktivt medikament. 
Fordi publikasjonsår er en konfunderende variabel, tok de hensyn til dette i den videre 
analysen. De kontrollerte derfor for om en faktor de fant som påvirket placeborespons var 
uavhengig eller avhengig av publikasjonsår.  
 
Det ble funnet større placeboeffekt i studier med unge pasienter og kortere varighet av 
sykdommen. Dette påvirket også placeborespons uavhengig av når studien ble gjennomført. 
Kjønn ble derimot ikke funnet å ha noen signifikant påvirkning på placeboresponsen. En 
annen faktor ved pasientene i studie som påvirket størrelsen av placeboresponsen var 
symptomtrykket ved studiens begynnelse. En høy skår på CGI (Clinical Global Impressions 
Scale) var assosiert med en høyere placeborespons. SMC = -0,49 for alle med utgangsverdi ≥ 
4,75. Dette ble tolket som delvis grunnet regresjon til gjennomsnittet. Studier med kortere 
varighet ble forbundet med en større placeborespons enn studier av lengre varighet. (SMC =- 
0,55 for studier med varighet to til fire uker, SMC = 0,08 for studier av varighet ni til tolv 
uker. Studiens varighet hadde, uavhengig av studieår, en signifikant påvirkning på 
placeboresponsen. I motsetning til dette var det faktorer som viste seg å påvirke 
placeborespons, men som viste seg å være avhengig av studieår. Dette var antall studiesteder 
og behandlingssetting. Det ble funnet større placeborespons i studier der det var et større 
antall studiesteder. Men fordi dette generelt økte med tiden, og tiden var en faktor, ble det 
tolket dithen at dette var avhengige av hverandre.  Det ble funnet lavere placeborespons i 
studier der det var en signifikant høyere sannsynlighet for pasientene å få placebo versus 
medikament. Dette var også avhengig av studieår (28). 
 
Oppsummert: Samlet placeborespons på SMC på -0,33 i endring av skår på BPRS eller 
PANSS med I2 = 87,3 %. En økning i placeborespons fram til 1990, men etter det har den 
vært stabil.  
 
Factors modifying drug and placebo responses in randomized trials for bipolar mania 
Metaanalyse publisert i International Journal of Neuropsychopharmacology, 2011. Målet med 
studien var å komme fram til faktorer som er assosiert med høy placeborespons, og/eller lav 
forskjell mellom placebo og aktiv behandling. I tillegg ønsket de å finne ut om det finnes 
undergrupper av pasienter som er spesielt mottakelig for placebo for eventuelt å minimere 
disse eller eventuelt ta hensyn til dette i framtidige studier.   
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De gjennomførte en metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier gjort på voksne 
pasienter med mani, med medikamentell behandling versus placebo. Utfallet var standardisert 
gjennomsnittlig forskjell (SMD) i skår i Young Mania Rating Scale (YMRS maksimal skår 
60) eller 11-item Mania Rating Scale (MRS maksimal skår 52).  
Til sammen 56 studier med 3812 pasienter randomisert til placebogrupper. For å unngå 
publikasjonsbias, der studier som ikke klarer å påvise forskjell i behandling og placebo ikke 
blir publisert, analyserte de derfor også ikke-publiserte artikler. Blant studiene de inkluderte 
var det 49 studier på 13 forskjellige medikamenter der medikament var signifikant mer 
effektivt enn placebo. 
 
Samlet sett fant de at det var nesten dobbelt så stor effekt av medikamentell behandling (SMD 
12,7 poeng KI 12,0–13,4) som for placebo (6,92 SMD poeng KI 6,02–7,82) i studiene der 
medikament ble funnet mer effektivt enn placebo. Bedring i medikamentgruppen for de 
medikamentene der det ikke ble funnet signifikant forskjell mellom medikament og placebo 
var SMD 7,31 poeng. For å finne faktorer som påvirker placeboresponsen gikk de videre med 
en regresjonsanalyse av de studiene som hadde påvist signifikant forskjell mellom 
medikament og placebo. Resultatene av denne analysen følger: Et lavere antall studiesteder 
var assosiert med lavere placeboindusert symptombedring. De fant at menn hadde en lavere 
placeborespons enn kvinner i tillegg til større effekt av medikamentell behandling. De fant at 
det var faktorer som var assosiert med lavere placeboeffekt: Lav alder hos pasientene og en 
høyere andel menn i studien. Lavere alder var samtidig assosiert med større effekt av 
medikamentet således større forskjell mellom placebo og medikament. I motsetning til annen 
forskning fant de ingen effekt av studieår.  
 
De gjorde også en analyse på samme datamateriale for å finne ut hvor stor prosentandel av 
deltakerne i studiene som etter endt studie hadde en bedring på over 50%. Dette viste 
følgende resultater: 30,7 % i placebogruppene, og 48,3 % i medikamentgruppene. Til sammen 
utgjør dette en absolutt differanse på 17,6 %. De forklarer at bedringen observert i 
placebogruppene kunne være forklart av sykdommens naturlige forløp. Videre mener de at en 
tidsbegrenset, akutt episode som mani kan være følsom for uspesifikke kliniske 
intervensjoner, regresjon til gjennomsnittet, eller det de kaller «the hypothesized placebo 
effect». Med bakgrunn i den store spredningen i resultatene deres, på tross av tilsynelatende 
like pasientpopulasjoner, diagnostiske verktøy og skåringsverktøy, mener de at det er andre 
faktorer som gjorde seg gjeldende. De hevder at de forstyrrende elementene som utgjøres av 
ulike studiedesign og individuelle variasjoner fører til en regresjon til gjennomsnittet, og som 
i sin tur bidrar mest til placeborespons. For å komme dette i møte foreslår de at man i studier 
sørger for færrest mulig studiesteder, og mest mulig homogene studieforhold ellers (29). 
 
Oppsummert: Endring i YMRS- eller MRS- skår på 6,27 for placebo og 12,7 for 
medikament. I placebogruppene hadde 30,7 % av pasientene en bedring på over 50 %, i 
medikamentgruppene var dette tallet 48,3 %.  
 
Placebo response in antipsychotic trials of patients with acute mania: Results of an 
individual patient data meta-analysis 
Metaanalyse publisert i European Neuropsychopharmacology i 2015. Målet med denne 
analysen var å undersøke størrelsen av placeborespons, effekten av placeborespons på 
behandlingseffekt, og hvilken effekt ulike pasient- og studiekarakteristika har på 
placeborespons i placebokontrollerte studier. De analyserte ti studier av antipsykotisk 
behandling av pasienter med akutt mani. Utfallet de undersøkte var standardisert 
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gjennomsnittlig forskjell i skår på YMRS fra starten til slutten av studien. Placeboresponsrate 
ble definert som en reduksjon i minst 50 % skår i den aktuelle perioden. De valgte et kort 
tidsintervall, og hadde kontroll etter tre uker som avslutning av studien.  
 
De undersøkte om hvorvidt pasientkarakteristikker som alder, kjønn, etnisitet, sykdommens 
alvorlighetsgrad ved studiens start, BMI og tilstedeværelse av psykotiske symptomer ved start 
påvirket placeboresponsraten. Studiekarakteristikker de analyserte var studieår, antall 
studiebesøk i løpet av studien, antall «studiearmer», antall land, gjennomsnittlig endring av 
skår i YMRS i behandlingsgruppen og hvor stor andel av deltakerne som ble plassert i 
placebogruppen. 
 
Den gjennomsnittlige placeboresponsen var en endring på 8,5 poeng på YMRS (en bedring på 
27,9 %) med en placeboresponsrate på 32,8 % (andel som hadde en bedring på over 50 %). 
Gjennomgående fant de en høyere placeboresponsrate hos pasienter med mindre alvorlig 
sykdom ved oppstart av studien, og hos de pasientene som ikke hadde psykotiske symptomer 
ved start. Placeboresponsraten var ikke signifikant påvirket av alder, BMI eller etnisitet.  
 
Når det gjaldt faktorer ved studien fant de en høyere placeboresponsrate i studier av nyere 
dato, i studier der pasientene kom fra flere regioner framfor alle fra en region. Ved 
regresjonsanalyse for det andre utfallet (gjennomsnittlig endring i YMRS-skår) fant de at det 
var høyere placeborespons for pasienter med mer alvorlig sykdom ved oppstart, og for 
pasientene med psykotiske symptomer. Dette utfallet var heller ikke signifikant påvirket av 
verken alder, BMI, kjønn eller etnisitet. I tråd med tidligere forskning fant de en sterk 
assosiasjon mellom placeboresponsrate og liten effektstørrelse. I motsetning til annen 
placeboforskning på psykiatrisk sykdom var gjennomsnittlig endring av YMRS-skår 
uavhengig av prosentandel pasienter som var i placebogruppen (30). 
 
Oppsummert: Endring i YMRS- eller MRS- skår på 6,27 for placebo og 12,7 for 
medikament. I placebogruppene hadde 30,7 % av pasientene en bedring på over 50 %, i 
medikamentgruppene var dette tallet 48,3 %.  
 
Structural Models Describing Placebo Treatment Effect in Schizophrenia and Other 
Neuropsychiatric Disorders 
Oversiktsartikkel publisert i Clinical Pharmacokinetics i 2011. Stor variasjon i placeborespons 
i og mellom kliniske studier kan i stor grad påvirke antatt effekt av ny medikasjon i 
psykiatrien. En robust modell for å beskrive placeborespons er viktig for å kvantifisere 
medikamenteffekt. Målet med denne artikkelen var å evaluere ulike empiriske modeller for 
placeborespons. De mener at et av problemene med kliniske studier på psykiatriske diagnoser 
er at dette er lidelser som mangler objektive metoder for å evaluere utfall og effekt av 
behandling. Som en konsekvens av dette er disse utfallene basert på skåringsverktøy som 
evalueres av (og farges av) forskeren. Basert på studier fra 1998 og 2003 refererer de til 
placeborespons som varierer mellom 20 og 70 %. I tillegg til høy placeborespons viser 
kliniske studier på schizofreni også en høy andel drop-outs (40–70 %). Ved en såpass stor 
andel drop-outs mister man disse rapportene, noe som kan ha en tendens til å påvirke 
forskjellen i effektstørrelse mellom placebo og medikament. På grunn av en kombinasjon av 
høy placeborespons og høy drop-out er det vanskelig å få godkjent medikamenter, og å påvise 
effekt av disse. De viser til at det har blitt rapportert opp mot 50 % failure rate for slike 
studier, fordi de ikke har klart å vise at det nye medikamentet har en bedre effekt enn placebo. 
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De trekker fram årsaker til dette som stor placeborespons, stor variasjon av placeborespons 
innad og mellom studier, høy andel drop-out og lav sensitivitet av det subjektive 
skåringsverktøyet som brukes i denne typen forskning (31). 
 
Oppsummert: Basert på tidligere studier på schizofreni estimerer de placeboresponsen til 
mellom 20 og 70 %. Mellom 40 og 70 % av pasientene i kliniske studier på schizofreni 
dropper ut i løpet av studien.  
 
Placebo response in clinical trials with schizophrenia 
Oversiktsartikkel publisert i Current Opinion in Psychiatry i 2011. Bakgrunnen for studien er 
å belyse placeborespons som en viktig årsak til at psykofarmaka ikke klarer å vise seg 
overlegent placebo i kliniske studier på psykiatriske diagnoser. Dette kan gjøre at interessen 
for å utvikle nye legemidler i denne gruppen reduseres, da det ikke ses på som lønnsomt å 
utvikle legemidler som ikke viser seg å være mer effektive enn placebo. Det refereres til en 
undersøkelse gjort der 25 % av schizofrene pasienter responderer på placebo, og at 
responsraten varierer fra 0 til 41 %. De mente å finne at placeborespons i schizofreni lignet 
den man kan finne i depresjon. Videre mener de at det har vært en utvikling mot større 
placeborespons i studier på behandling av schizofreni, og at effekten av medikament er 
redusert tilsvarende. Dette hevder de er en unik utvikling innen studier på schizofreni og 
behandling. De forklarer denne utviklingen delvis ut fra at tidligere studier var på 
førstegenerasjons antipsykotika, med stor grad av ekstrapyramidale bivirkninger. Med disse 
bivirkningene var det såpass tydelig for pasientene at de fikk medikament, og liketil tydelig at 
de fikk placebo ved fravær av bivirkninger. Dersom medikamentet som blir testet har mindre 
tydelige bivirkninger, blir det vanskeligere for både pasient og forsker/helsepersonell å anta 
hvilken gruppe pasienten er i, og følgelig øker forventningene. En annen forklaring på at 
forskjellen mellom medikamenteffekt og placeborespons har blitt mindre tydelig med årene er 
at det har blitt en mindre andel som blir tildelt placebo. Det er forskning som tyder på at når 
sannsynligheten for å komme i placebogruppa reduseres minker også forskjellene mellom 
medikamenteffekt og placeborespons. Muligens fordi pasientene får en større forventning om 
å motta aktiv behandling. For å unngå feilaktig over- eller underestimering av placeborespons 
referer de til utviklingen av nye, avanserte metoder for studiedesign som inkluderer 
algoritmer for å fjerne placebo-responders tidlig i studier, eller å la placebo-non-responders 
bli re-randomisert til medikamentgruppen. Alternativt kan man ta i bruk en screening for 
placeborespons i forkant av studier (32). 
 
Oppsummert: Refererer til en undersøkelse der 25 % av pasienter med schizofreni 
responderte på placebo, og placeboresponsen da varierte fra 0 til 41 %. Foreslår bruk av 
algoritmer for å fjerne placebo-responders tidlig i studier.  
 
Oppsummering av funn for psykose, mani og schizofreni 
Agid et al (28) fant i sin metaanalyse av schizofreni at placebo reduserte skåren på BPRS eller 
PANSS med en endring i standardisert gjennomsnittlig forskjell på 0,33. Yildiz et al (29) fant 
i sin analyse av mani at skåren i placebogruppen med redusert med 6,92 poeng på YMRS 
eller MRS. Medikamentgruppen fikk i denne analysen redusert sin skår med 12,7 poeng. 
Welten et al (30) fant i sin studie på mani en reduksjon av gjennomsnittlig reduksjon i 
YMRS-skår i placebogruppa på 27,9 %. Pilla et al (31) fant i sin oversiktsartikkel at mellom 
20 og 70 % av scizofrenipasientene i placebogruppa hadde effekt av placebo. Kinon et al (32) 
fant i sin oversiktsartikkel om schizofreni en prosentmessig endring av PANSS-skår i 
placebogruppa som varierte mellom 0 og 41 %. Funnene er oppsummert i figur 3.5.   



 
 

25 

 
Studie Studiedesign Placeboeffekt Måleenhet Kommentar 
Agid et al, 2013 
(28) 

Metaanalyse SMC1= 0,33 
(KI = 0,22-0,44) 

SMC1 i BPRS2 
eller PANSS3 

I2 = 87,3% 
Schizofreni 

Yildiz et al, 
2011 (29) 

Metaanalyse Placebo 6,92 
(Medikament 
12,7 poeng 
endring) 

Gjennomsnittlig 
endring i 
YMRS 4 eller 
MRS 5 

Mani 

Welten et al, 
2015 (30) 

Metaanalyse 27,9% (8,5 
poeng) 
32,8 % bedring 
på over 50%. 

Gjennomsnittlig 
endring i 
YMRS 4 

Mani 

Pilla et al, 2011 
(31) 

Oversiktsartikkel 20-70 %* Andel i 
placebogruppe 
med effekt 

I2 = 91,8 % 
Schizofreni 

Kinon et al, 
2011 (32) 

Oversiktsartikkel  0-41 % Prosentmessig 
endring i 
PANSS3-skår 

Blant de 25 % av 
schizofreni-
pasienter som 
responderte på 
placebo. 

Figur 3.4: Placeboeffekt ved psykose, mani og schizofreni. 
1. SMC: Standardized mean change. 2. BPRS: Brief Psychiatric Rating Scale. 3. PANSS: Positive and Negative 
Syndrome Scale. 4. YMRS: Young Mania Rating Scale. 5. MRS: 11-item Mania Rating Scale  
* Ikke spesifikt for schizofreni 
 
3.4 Placeboeffekt i forskning, samt for nevrologiske og 
psykiatriske sykdommer 
Vi inkluderte tre artikler til resultatdelen som ser på hele områder av medisinen, eller på 
kliniske studier. Disse ble inkludert fordi de oppgir effektstørrelser eller responsrater for 
placebo for ulike diagnoser. Her har vi valgt ut det som er relevant for oss fra studiene, og 
presenterer ikke resultatene fra hele studier. 
 
3.4.1 Oversiktsartikler på nevrologiske og psykiatriske sykdommer, samt i  
kliniske studier 
Mechanisms and therapeutic implications of the placebo effect in neurological and 
psychiatric conditions 
Oversiktsartikkel publisert i Pharmacology & Therapeutics i 2013. Forfatterne legger her til 
grunn at placeboeffektens evne til å gi nevrobiologiske endringer er vist, men at 
mekanismene ikke er fullt forstått. Psykologisk disposisjon, kontekstuelle og biologiske 
faktorer påvirker et menneskes mottakelighet for placeboeffekt. Placeboeffekten er 
avhengig av en rekke ulike forventninger, som kan endres på ulike vis, for eksempel ved 
kondisjonering gjennom eksplisitte eller implisitte læringsassosiasjoner. De viser til at det 
er påvist en dopaminerg respons på forventning om bedring ved Parkinsons sykdom. 
Dopaminerge baner er senere blitt knyttet til placeboeffekt ved smerte og depresjon. 
 
De har her ønsket å gjøre rede for mekanismer og kliniske implikasjoner ved placeboeffekt. 
Det er gjort mye forskning på placeboeffekt ved nevrologiske sykdommer, og det er gjort 
rede for generelle mekanismer, nevrotransmittere og områder aktivert er undersøkt 
gjennom bildeundersøkelser. De siterer Benedetti et al på at placeboeffekten ikke er et 



 
 

26 

konsekvent eller enkelt utfall, men et psykobiologisk fenomen som et resultat av 
varierende mekanismer med ulike effekter, avhengig av hvilken sykdom det er snakk om, 
hvilket system som er involvert og intervensjonen som benyttes. 
 
De hevder at placeboeffekten er prominent i depresjon, men vanskelig å studere grunnet 
fraværet av klare nevrobiologiske markører for sykdommen, og at utfallsmålene generelt er 
mer subjektive enn ved andre sykdommer. 
 
En omfattende og kontroversiell metaanalyse, utført av Kirsch og Sapirstein i 1998, hevder 
at en stor del av effekten av antidepressiva, uavhengig av type, kan tilskrives 
placeboeffekt. Andelen av effektstørrelsen som kunne tilskrives placebo var nærmest alltid 
a75 %. De viser videre til en studie fra 2012, som også fant placeboeffekt på 75 % ved 
bruk av antidepressiva for pasienter med Parkinsons sykdom. En annen metaanalyse fra 
2009 fant også en stor placeboeffekt ved depresjon på 68 %. 
 
For schizofreni oppgir de en høyst variabel placeboresponsrate, på 20–70 %, men det var 
også høyt frafall i disse studiene, på 40–70 %. Det er dog vist at positiv effekt av aktive 
medikamenter sammenlignet med placebo kan ses etter bare 24 timer med behandling med 
antipsykotika. Det er også vanskeligere å studere en positiv placeboeffekt ved schizofreni, 
grunnet presentasjonen med både positive og negative symptomer. Pasientenes 
forventninger kan variere betydelig, og noen pasienter kan anse sine positive psykotiske 
symptomer som verdifulle. Det kreves derfor mer forskning på placeboeffekt ved 
schizofreni (33). 
 
Oppsummert: Placeboresponsratene er store og betydelige, de oppgir 68 % for depresjon 
fra en annen metaanalyse, men det er uklart om de mener det som en effektstørrelse eller 
som andel av effekten i medikamentgruppen som kan tilskrives placebo. De oppgir også 
høyst varierende placeboresponsrate for schizofreni på 20–70 %, men at det er vanskelig å 
studere placeboeffekt ved psykoselidelser. 
 
Mechanisms of the placebo effect in pain and psychiatric disorders 
Oversiktsartikkel publisert i The Pharmacogenomics Journal i 2016. Forfatterne åpner her 
med at den største faktoren som spiller inn ved placeboeffekt er forventningen om 
symptomforbedring. Slike forventninger er skapt av tidligere erfaringer, kontekst, hint og 
biologiske trekk, som modulerer den enkeltes grad av placeborespons. Det er etablert at det 
endogene opioidsystemet og det dopaminerge nettverk er involvert i placeboanalgesi. Ved 
psykiske lidelser, som angst og depresjon, er det stort overlapp i nevrologiske endringer 
hos medikamentrespondere og placeborespondere, som støtter rollen til det serotonerge 
nettverk i placeboresponsen. De ønsket her å presentere en oversikt over fenotyper og 
genetiske markører for placeborespondere, ved smerte, schizofreni, angstlidelser og 
depresjon, og baserer seg her på en rekke artikler som er redegjort for i denne oppgavens 
innledning. 
 
De presenterer så at forskning har ledet oss nærmere en forståelse av hvordan 
placebobehandling kan lindre symptomer i nesten like stor grad som farmakoterapi. De 
referer til en studie, som sier at placebobehandling reduserte postoperative sårsmerter for 
21–39 % av individene. De oppgir videre at det i det siste tiåret har det vært rapportert 
placeborespons > 40 % i mange studier. Dette har ført til en økning i feilede kliniske 
studier, og rammer legemiddelindustrien hardt. Ved schizofreni er placeboresponsraten den 
største prediktoren for studiesuksess (34). 
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Oppsummert: Placebobehandling har redusert postoperative sårsmerter for 21–39 % av 
individene i en studie, mens det er rapportert placeborespons > 40 % i mange studier det 
siste tiåret. Det spesifiseres ikke hvilke typer lidelser dette gjelder.  
 
The placebo response in clinical trials: more questions than answers 
Oversiktsartikkel publisert i Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences i 2011. Forfatterne etterlyser her et svar på om placeborespons kan forutses, og om 
placeboresponsen i medikamentgruppen og placebogruppen er den samme. Det er vanlig å 
bruke den «additive modellen», hvor man trekker effekten i placebogruppen fra effekten i 
medikamentgruppen, for å finne den sanne medikamenteffekten, men det er lite testet 
hvorvidt dette er riktig. De ønsker også å se på om placeborespons er en funksjon av 
sannsynligheten for å motta medikament/placebo, og hvor stor placeboresponsen er i 
komparatorstudier (medikament mot annet medikament). De undersøker også placeborespons 
i klinikken, og hvorvidt medikamenteffekt i studier er overførbart til medikamenteffekt ved 
reell behandling av pasienter. 
 
De viser til en metaanalyse ved Rutherford et al fra 2009, som sammenlignet 
komparatorstudier med placebokontrollerte studier. De fant at det var gjennomsnittlig 15 % 
høyere responsrate for antidepressiva i komparatorstudier, enn i placebokontrollerte studier. 
Dette ble tilskrevet forventningsrespons, da pasientene visste at de ville få aktiv behandling 
uansett. De fant at den gjennomsnittlige placeboresponsen i placebokontrollerte 
antidepressivastudier var 35 %, og hevder derfor at placeboresponsen er 50 % i 
komparatorstudier. 
 
Følgelig argumenterer de med at det i klinisk praksis er høyere medikamentrespons enn i 
kontrollerte studier, fordi effekten øker når man eliminerer sjansen for å motta placebo. Man 
får altså høyere placeboeffekt ved å fjerne muligheten for å motta placebomidler, som gir 
høyere medikamentrespons. Det som dog kan gi høyere medikament- og placeborespons i 
studiesammenheng er at man følges opp tettere, har flere konsultasjoner og bruker mer tid 
med pasientene, enn det som vanligvis gjøres i klinisk praksis. 
 
Det er et etisk paradoks at høyere randomiseringsrate til medikamentgruppen er etisk 
nødvendig for å sikre flest mulig best mulig behandling, med færrest mulig i placebogruppen, 
og at en slik skjevhet i randomisering øker placeboresponsen i seg selv ved at det er større 
sannsynlighet for å motta effektiv behandling (35). 
 
Oppsummert: Det er større placeborespons om det er høyere sannsynlighet for å motta aktivt 
medikament i stedet for placebo, også i komparatorstudier der man uansett ikke mottar 
placebomidler. For depresjon angir de en placeboresponsrate på 35 % ved RCT, men at det 
gjennomsnittlig er 15 % større medikamenteffekt i komparatorstudier, det vil si at 
placeboresponsen er 50 %. 
 
3.4.2 Oppsummering av resultater for nevrologi, psykiatri og i studier 
Disse studiene oppgir ulike placeboresponser for litt ulike sykdommer. En oppgir 
placeborespons ved depresjon for å være 68 %, mens en annen sier den er 35 % i RCT-er, og 
50 % i komparatorstudier (hvor man jo ikke har noen placebogruppe). Det er dog usikkert om 
de refererer til andel av total effekt der de nevner 68 %. For schizofreni oppgis det høyst 
variable tall, fra 20–70 %. Det oppgis også at 21–39 % av pasienter i en studie fikk reduksjon 
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av postoperative sårsmerter med placebomidler. Det hevdes også at placeboresponsen generelt 
er på over 40 %, da ikke spesifisert for diagnoser. Se figur 3.5 (33, 34, 35). 
 
Studie Studiedesign Placeboeffekt Måleenhet Kommentar 
Murray, Stoessl 2013 (33) Systematisk 

oversikt 
Schizofreni: 
20–70 % 
Depresjon: 
68 % 

Andel i 
PB1-
gruppen 
med effekt 

Høyt frafall 
ved 
schizofreni. 
Uklare tall. 

Holmes et al, 2016 (34) Systematisk 
oversikt 

Sårsmerter: 
21–39 % 
Generelt: 
> 40 % 

Andel i PB-
gruppen 
med effekt 

Spesifikt for 
sårsmerter, 
uspesifikt 
ellers. 

Enck et al, 2011 (35) Systematisk 
oversikt 

Depresjon: 
35 % / 50 % 

Andel i PB-
gruppen 
med effekt 

Placebo-
kontroll vs. 
komparator 

Figur 3.5: Placeboeffektstørrelser for mer generelle studier. 1. PB: Placebo. 
 
3.5 Placeboeffekt ved somatiske sykdommer 
Vi har gått gjennom en metaanalyse på placeborespons i behandling av ulcerøs kolitt, en 
metaanalyse av placeborespons i behandling av hypertensjon, en metaanalyse av 
placeborespons i behandling av astma. Målet med studiene var blant annet å finne ut om 
placeboresponsen var like stor i disse tilstandene som i psykiatrien. I likhet med studiene om 
psykose handlet også disse studiene om å finne faktorer ved studiene og/eller pasientene som 
påvirket graden av placeborespons. Verdiene var oppgitt i prosentandel av deltakere/pasienter 
med bedring over en definert verdi, prosentmessig bedring av en skår og gjennomsnittlig 
endring av målbare variabler. 
 
3.5.1 Metaanalyser på somatiske sykdommer 
Effect of placebo groups on blood pressure in hypertension: a meta-analysis of beta-
blocker trials 
Metaanalyse publisert i Journal of the American Society of Hypertension i 2016. Effekten i 
medikamentgruppa må være substansiell sammenlignet med placebogruppa for å demonstrere 
effekt av medikamentet. Forskning viser dog at effekt i placebogruppa ikke bare viser 
statistisk signifikant endring, men også kliniske signifikant symptomendring. Hvor mye av 
den positive symptomendringen i medikamentgruppa kan observeres i placebogruppa? For å 
finne ut av dette mener de at det er viktig å undersøke placeborespons i en tilstand der utfallet 
er objektivt og kvantifiserbart, som for eksempel blodtrykk. Videre sier de at det 
kardiovaskulære systemet er følsomt for placebomekanismer. De gjennomførte en 
metaanalyse på dobbeltblinde randomisert kontrollerte studier på behandling av hypertensjon 
med betablokker. Utfallet var endring i systolisk eller diastolisk blodtrykk og endring i 
hjerterytme der dette var oppgitt. 
 
Metaanalysen inneholdt 23 artikler. De fant Hedges g for systolisk blodtrykk på -0,27, -0,49 
for diastolisk blodtrykk og -0,09 på hjerterytme. De mente at placeborespons kunne forklare 
34 % av medikamentresponsen ved reduksjon i systolisk blodtrykk, og 47 % av 
medikamentresponsen i reduksjon av diastolisk blodtrykk. De fant at pasienter med 
hypertensjon responderer på placebo, og at dette reduserer blodtrykket signifikant med en 
liten til medium, robust effektstørrelse. Nesten halvparten av blodtrykksreduksjonen som ble 
observert i medikamentgruppa ble også observert i placebogruppa. 
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De hevder at det er sannsynlig at studier med mindre forskjell mellom medikament og 
placebo ikke blir publisert, og at det således kan være en underestimering av 
placeboresponsen i denne metaanalysen. De fant at høyere kvalitet på studien, og flere 
studiesteder førte til marginalt høyere placeborespons. De gjorde videre en analyse for å finne 
moderatorer som kunne påvirke placeboresponsen. De fant ikke signifikant effektstørrelse for 
verken varighet av studien. Studiekvalitet og antall studiebesøk var kun marginalt forbundet 
med høyere negativ effektstørrelse som indikerer en større placeborespons. De mente at deres 
funn av en signifikant placeboeffekt i antihypertensivbehandling viste at placeborespons er 
relevant i det kardiovaskulære systemet. De tar forbehold om at placeborespons i deres 
metaanalyse også inkluderer uspesifikke effekter som naturlig forløp og regresjon til 
gjennomsnittet. For å kontrollere for dette skulle det også vært inkludert en venteliste-
kontrollgruppe. 
 
I sin estimering av andel av respons som kan bli observert i placebogruppa har de brukt en 
additiv modell. De trekker fram at ny forskning foreslår at det er et samspill mellom 
medikamenteffekt og placeboeffekt som gjør seg gjeldende i all medikamentell behandling. 
Basert på dette samspillet er det foreslått at det er en interaksjon mellom å ta et medikament, 
og hvilken kontekst dette skjer i. De mener at de ikke har tatt høyde for dette samspillet, og at 
deres estimat av placeboresponsen i denne metaanalysen er underestimert. Gitt deres resultat 
at omtrent halvparten av effekten til betablokkere også kan observeres i placebogruppa, mener 
de at man kan vurdere aktiv bruk av placebomekanismer (positive forventninger til 
behandling og relasjon mellom lege og pasient) i behandling av hypertensjon. De hevder at 
dette vil kunne øke effekten av medikamentet gjennom placeboeffekt (36). 
 
Oppsummert: Hedges g systolisk blodtrykk -0,27, diastolisk blodtrykk -0,49 og -0,09 for 
hjerterytme i placebogruppene. Placeboresponsen kunne forklare 34 % av medikamentrespons 
i endring av systolisk blodtrykk og 47 % av medikamentresponsen i endringen av diastolisk 
blodtrykk.  
 
Does the rising placebo response impact antihypertensive clinical trial outcomes? An 
analysis of data from the Food and Drug Administration 1990-2016.  
Metaanalyse publisert i PLOS One i 2018. Bakgrunnen for studien var at det i nyere studier 
har vist seg at placeborespons har økt signifikant i studier av på antidepressiva, ADHD-
medikasjon, antiepileptika og antidiabetika. Samtidig hevder de at på tross av en økning i 
placeboresponsen i studier på disse medikamentelle behandlingene, har ikke suksessraten til 
studiene endret seg. For å finne ut om dette også gjelder for tilstander med symptomer som 
blir fysiologisk målt, som hypertensjon, gikk de gjennom studier på antihypertensiva.  
De valgte ut 63 studier med til sammen 32 022 pasienter. Med en metaregresjonsanalyse ble 
medikamentrespons, placeborespons, effektstørrelse, og forskjeller mellom placebo og 
medikament kalkulert. Utfallet var endring i diastolisk blodtrykk målt i mmHg.  
 
Effektstørrelse ble regnet ut ved bruk av Hedges G for å kalkulere standardisert effektstørrelse 
for forskjellen mellom placebogruppe og medikamentgruppe. Det var derimot ikke regnet ut 
effektstørrelse for placebo, og dette ble derfor gjort av forfattere. Resultatet av dette var at 
endringen i diastolisk blodtrykk for placebogruppene var – 2 mmHg etter fire uker 
(utgangsverdi 101,6 mmHg) og – 4 mmHg etter åtte uker (utgangsverdi 101,6 mmHg). 
 
De fant at placeboresponsen har økt med tiden, men det samme gjorde medikamentresponsen. 
Selv om placeboresponsen økte, ble ikke forskjellen mellom placeboresponsen og 
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medikamenteffekt mindre. I deres metaregresjonsanalysen fant at det ikke var signifikant 
økning av den generelle effektstørrelsen. Det var heller ikke noen statistisk signifikant 
endring med henblikk på forskjellene mellom placebo og medikament. Generelt var 
medikamentell behandling mer effektivt enn placebo med en gjennomsnittlig reduksjon i 
diastolisk blodtrykk på 7,2 mmHg (+/- 3,1 mmHg). Medikamentet var signifikant overlegent 
placebo i 94,4 % av studiene de så på. 
 
For å finne hvilke faktorer som bidro til økt placeborespons undersøkte de lengden av studien, 
antall «armer» i studien, blodtrykk ved starten av studien og treatment arm sample size. Den 
eneste av disse faktorene som hadde signifikant påvirkning på placeborespons var størrelsen 
på utvalget (sample size). I studier med større utvalg var placeboresponsen lavere. De fant 
støtte for sin hypotese om at kliniske studier på antihypertensjonsbehandling følger sammen 
mønster som studier på behandling av psykiatriske lidelser med en økende placeborespons 
over tid, samtidig som forskjellen mellom respons til placebo og medikament samt effekten 
av medikamentet ikke er endret. De foreslår at omtrent 50 % av økningen i 
medikamentrespons skyldes en additiv effekt av placeborespons, som bidrar til målingen av 
den effekten av medikamentet. De mener altså at den økningen de fant i den generelle 
responsen på antihypertensiva skyldes en økning av placeboresponsen over tid. 
Informasjon om variabler mellom pasientene i disse studiene var ikke tilgjengelige, og ble 
således ikke undersøkt (37). 
 
Oppsummert: Placebo ga en endring på - 2 mmHg på diastolisk blodtrykk etter fire uker, og – 
4 mmHg etter åtte uker sammenlignet med en gjennomsnittlig medikamentrespons på -7,2 
mmHg. 
 
Systematic Review and Meta-analysis: Placebo Rates in Induction and Maintenance 
Trials of Ulcerative Colitis 
Metaanalyse publisert i Journal of Crohn’s and Colitis i 2016. Minimering av placeborespons 
i RCT er essensielt for å kunne vurdere effekten av ny behandling. Placeboraten har vært høy 
i kliniske studier på ulcerøs kolitt, og det har vært lite forståelse av hvilke faktorer som bidrar 
til dette. De gikk gjennom 51 studier. Noen studier omhandlet oppstart av behandling, andre 
om vedlikeholdsbehandling. Utfallet ble målt som endoskopisk evaluering av 
sykdomsaktivitet enten ved Disease Activity Index eller Mayo-skår. Metaregresjons ble 
gjennomført for å identifisere trekk ved studiene som påvirket placeborespons. Til sammen 
var det 4062 pasienter som fikk placebo.  
 
Pooled estimates av placeboremisjon og responsrate ble estimert til 21,5 %. De fant at studier 
der pasientene i snitt hadde m er aktiv sykdom ved oppstart (verifisert ved endoskopi) var 
assosiert med en lavere placeborate. Placeboraten økte med lengde 
 
n av studien, og et høyere antall avtaler i løpet av studien. I studiene med induksjon/oppstart 
var remisjonsraten i placebogruppen 10 %, og placeboresponsrate var 33 %. Signifikant 
heterogenitet. I studier på vedlikeholdsbehandling var remisjonsraten i placebogruppen på 19 
%, og placeboresponsraten var på 22 %. Faktorer som påvirket remisjon i placebogruppen i 
induksjonsstudiene: Mindre alvorlig sykdom ved studiestart, lengre varighet av studien 
(regresjon til gjennomsnittet), flere protokollvisitter og mer interaksjon med helsepersonell i 
løpet av studien. Pasienter med varighet av sykdommen > 5 år hadde mindre placeborespons 
sammenlignet med varighet < 5 år. 
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Med bakgrunn i informasjonen om at placeboresponsen var høyere hos pasienter med mindre 
alvorlig sykdom mener de at det er viktig å sikre en viss alvorlighetsgrad av sykdommen blant 
deltakerne i studien for på den måten å eliminere placeborespons. På bakgrunn av denne 
typen studier, og deres egne studie mente de å finne høyere placeborespons i studier der 
utfallet blir målt i pasientrapporterte utfall. For å unngå dette foreslår de at man bruker 
endring av endoskopisk biopsi som utfall (38). 
 
Oppsummert: Samlet estimat av placeboindusert remisjon og placeboresponsrate på 21,5 %. I 
studier på oppstart av behandling var remisjonsraten 10 % og placeboresponsraten på 33 %. I 
studier på vedlikeholdsbehandling var remisjonsraten 19 %, og placeboresponsraten 22 %.  
 
Does short-term placebo response predict long-term observation? Meta-analysis on 
forced expiratory volume in 1 second from asthma trials. 
Metaanalyse publisert i Clinical Pharmacology i 2014. Karakterisere placeborespons på 
FEV1-målinger hos pasienter med astma. 2) Identifisere potensielle faktorer som påvirker 
FEV1. Utvalget var på 800 deltakere fra 11 randomiserte kontrollerte studier gjort på 
pasienter med mild til moderat astma. Studiene var utført mellom 1991 og 2003. Forced 
experatory volume in 1 second (FEV1) er den vanligste måten å vurdere grad av 
luftveisobstruksjon. Samtidig er det en objektiv måte å evaluere effekten av medikamenter. 
Bedring ble definert som en økning i FEV1 på 150 ml som anses som klinisk signifikant. 
Resultatet ble derfor angitt prosentandel som hadde en slik bedring av FEV1 fra start til slutt 
av studien, 12 uker etter. 
 
Av studiene som inngikk i metaanalysen var det varierende placeborespons mellom fra 34,9% 
som laveste opp til 79,1 % som høyeste. Gjennomsnittlig placeborespons var 51 %. Ved hjelp 
av regresjon fant de ut at noen faktorer var assosiert med en høyere placeborespons. Unge 
pasienter tenderer til å respondere mer på placebo enn eldre mennesker. Hvis alderen øker 
med 10 år, reduseres odds ratio for å respondere på placebo til 24 %. Pasienter med høyere 
FEV1 ved oppstart, noe som representerer pasienter med bedre lungefunksjon, hadde lavere 
sannsynlighet for å respondere på placebo sammenlignet med dem med mer alvorlig sykdom. 
Dette ble tolket som at de pasientene med bedre FEV1 ved oppstart ikke hadde like kapasitet 
til å få bedre FEV1. På den andre siden fant de en tendens til at pasienter med mer alvorlig 
sykdom muligens hadde høyere placeborespons noe som ville kunne redusere effektstørrelsen 
av medikamentet som ble testet. En annen faktor som i stor grad bidro var FEV1 målt etter to 
uker. Denne korrelerte bra med verdien etter 12 uker. De mente derfor at man kunne si at de 
som responderte på placebo etter to uker også ville respondere etter 12 uker, og således at 
man kan dele opp pasienter i de som responderer på placebo og de som ikke gjør det(39). 
 
Oppsummert: Gjennomsnittlig placeborespons på 51 % med en stor variasjon fra 34,9 % til 
79,1 %. 
 
Oppsummering av funn for somatiske tilstander 
Wilhelm et al (36) fant følgende endringer i placebogrupen (angitt i Hedges g) -0,27 i 
systolisk blodtrykk, -0,49 i diastolisk blodtrykk og -0,09 endring i hjerterytme. Khan et al (37)  
oppga ikke endringer i placebogruppene, men vi brukte tallene deres til å regne ut 
gjennomsnittlig endring i diastolisk blodtrykk på 2,9 mmHg etter fire uker og 4,0 mmHg etter 
åtte uker. Jairath et al (38) fant 33 % placeboresponsrate i studier på oppstartsbehandling og 
22 % placeboresponsrate i studiene på vedlikeholdsbehandling. Utfallet var målt med 
endoskopisk evaluering av sykdomsaktivitet.  Yang et al (39) fant i sin metaanalyse at 51 % 
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av pasientene i placebogruppen hadde en klinisk signifikant økning i FEV1. Funnene er 
oppsummert i figur 3.7.  
 
Studie Studiedesign Placeboeffekt Måleenhet Kommentar 
Wilhelm et 
al, 2016 (36) 

Metaanalyse -0,27 sBT1 

-0,49 dBT2 

-0,09 HR3 

Hedges g 
MmHg 

Hypertensjon 

Khan et al, 
2018 (37) 

Metaanalyse -2,9 mmHg (4 uker) 
-4,0 mmHg (8 uker) 

Reduksjon av 
blodtrykk i 
mmHg 

Hypertensjon 

Jairath et al, 
2016 (38) 

Metaanalyse 33 % 
placeboresponsrate for 
studiene med 
induksjon 
22% 
placeboresponsrate i 
studiene på 
vedlikeholdsbeh.  

Endring i 
DAI4 

Ulcerøs kolitt  

Yang et al, 
2014 (39) 

Metaanalyse 51 % 
 

Andel med 
økning > 150 
ml FEV1 

Astma 

Figur 3.7: Placeboeffektstørrelser for alle gjennomgåtte studier på somatiske sykdommer/lidelser.  
1. sBT: Systolisk blodtrykk. 2. dBT: Diastolisk blodtrykk. 3. HR: Heart rate. 4. DAI: Disease Activity Index. 
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4 Diskusjon 
4.1 Diskusjon av hovedfunn 
4.1.1 Er det større placeboeffekt ved medikamentell behandling av mildere 
psykiske lidelser enn ved mer alvorlige psykiske lidelser? 
Vår hypotese var at det er høyere placeborespons ved mindre alvorlig psykiske lidelser enn 
ved mer alvorlige. For å svare på dette har vi gjennomgått 12 studier på angst og depresjon, 
samt fem studier om psykose, mani og schizofreni. Effektstørrelsene er oppgitt i ulike former, 
og er derfor ikke alltid direkte sammenlignbare, men kan peke i retning av stor eller liten 
effektstørrelse. 
 
For generalisert angstlidelse fant vi effektstørrelser som varierte fra medium til store i Cohens 
d/Hedges g, fra 0,43 til 1,10 (26, 27). Cohen selv foreslo 0,2 som liten, 0,5 som medium og 
0,8 som stor effekt som en tommelfingerregel (16). Sugarman et al (26) fant i sin metaanalyse 
at OCD hadde lavest effektstørrelse, mens generalisert angstlidelse hadde størst, og mener at 
tvangslidelser er mindre sensitive for placebo. For depresjon var effektstørrelsene mer 
sprikende, og varierte fra 0 til 70 % i en studie (17), og fra liten til medium størrelse på 
d/g = 0,341 i en enkeltstudie (25), til svært stor på d = 1,69 i en metaanalyse (21). Jevnt over 
er det dog forholdsvis store effektstørrelser, og Furukawa et al (17) fant at det konvergerte 
mot 35–40 %, sammenlignet med en gjennomsnittlig medikamenteffekt på 50 %. Det er også 
oppgitt størrelser rundt 30–40 % i flere andre gjennomgåtte studier (15, 19, 20, 23, 24). 
 
For psykose, mani og schizofreni er det vanskeligere å trekke en konklusjon om 
effektstørrelsen, da det er forskjeller ved studiene, typen effektstørrelse oppgitt og også større 
forskjeller mellom diagnosene. Agid et al (28) finner for schizofrenipasienter en standardisert 
gjennomsnittlig endring = 0,33, ikke oppgitt om dette er i d eller g, men tar man utgangspunkt 
i Cohens tommelfingerregel må det sies å være en liten til medium effekt. Yildiz et al (29) 
finner for mani en reduksjon i YMRS-skår på 6,92 poeng i placebogruppen, mot 12,7 poeng i 
medikamentgruppa, altså ca. 54,5 % av reduksjonen sett i medikamentgruppen. En annen 
metaanalyse finner endring i YMRS-skår på 8,5 poeng og angir at 32,8 % av pasientene i 
placebogruppen hadde en bedring på over 50 % i skår (30). Pilla et al (31) angir i sin 
oversiktsartikkel placeboresponsrater på 20–70 % for nevropsykiatriske diagnoser, men 
kommenterer at frafallet i studiene er høyt. Kinon et al (32) oppgir at 25 % av 
schizofrenipasientene responderte på placebo, og at de hadde en forbedring som varierte fra 
0–41 %, uten at det kommer klart frem hvordan noen som responderer på en behandling kan 
ha 0 % bedring. Ut fra disse tallene kan vi si at effektstørrelsene av placebo for alvorlige 
psykiske lidelser er usikre, men det kan peke i retning av noe lavere effektstørrelse enn for 
mindre alvorlige psykiske lidelser, de er i hvert fall enda mer varierende. 
 
Det nevnes i flere studier at lavere symptomtrykk eller alvorlighetsgrad ved studienes 
oppstart, baseline, er korrelert med høyere placeborespons (14, 19, 22, 38), mens Rief et al 
(21) fant at det var signifikant større placeborespons hos de med alvorlig depresjon enn hos de 
med dystymi. De spekulerer da i om det skyldes at dystymi har en mer kronisk natur, enn det 
mer sykliske forløpet sett ved depressiv lidelse, til tross for at dystymi regnes som mindre 
alvorlig enn MDD. Dette langt på vei bekrefter vår hypotese om at økt alvorlighetsgrad gir 
mindre placeborespons, uten at årsaken til dette forklares nærmere. Samtidig er det i én studie 
på antipsykotika angitt at høyere skår på CGI (Clinical Global Impressions Scale) var 
assosiert med høyere placeborespons, hvor dette delvis ble tolket som regresjon til 
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gjennomsnitt (28). Ellers kan man tenke at det ved kontinuerlige utfallsmål, som ved 
reduksjon i symptomtrykk eller måling ved hjelp av skåringsverktøy, kan få kraftigere 
reduksjon i skår hos de med mer alvorlig sykdom, mens de med mindre alvorlig sykdom vil 
kreve en relativt mindre reduksjon i skår for å anses som bedre (19).  
 
Gjennomgående for alle psykiatriske diagnoser gjennomgått her er det stor grad av 
heterogenitet mellom studiene i metaanalysene, og aller høyest for alvorlige psykiske lidelser 
med I2 opp til 91,8 % (31). Kun én diagnose har ligget under den akseptable grensen for 
metaanalyser, oppgitt i vår KLoK-undervisning, på 50 %, og det var for OCD med 
I÷ = 48,6 %, som altså hadde relativt lav placeboresponsrate. 
 
Det er mye fokus på at placeboresponseratene er høye i kliniske studier av psykiatriske 
lidelser, og at dette fører til mindre forskjell mellom aktivt medikament og placebo. Det er 
også snakk om at placeborespons bare øker og øker, men både for depresjon og psykose er det 
funnet at responsratene for placebo har vært noenlunde stabile siden 1990 (17, 28). Det er dog 
svært sprikende responsrater, selv innenfor samme diagnose, demonstrert ved gjennomgående 
høye I2-verdier i alle metaanalysene vi har gjennomgått. Årsaken til dette bruddpunktet rundt 
1990 er ikke kjent, men kan tenkes å ha noe med endrede diagnostiske kriterier for depresjon 
og psykose, da det kom nye revisjoner av DSM-systemet i 1987 og 1994. Det er også 
spekulert i om studiedesign tidligere ga lavere placeborespons, da det var flere som ble 
randomisert til placebogruppene enn det er nå (28). Den lave forskjellen mellom medikament 
og placebo er et reelt problem, da man tilsynelatende ikke klarer å utvikle gode nok medisiner 
for blant annet depresjon. Flere av studiene vi har gjennomgått har forsøkt å kartlegge 
placeboresponders for å bedre kunne teste medikamenters effekt ved å utelate de som 
responderer godt på placebobehandling. På denne måten vil man kunne øke forskjellen 
mellom gruppene, og få et mer reelt bilde av effekten. Man vil dog ikke øke effekten av 
behandlingen på ved slike tiltak, kun demonstrere forskjell tydeligere, og er det da egentlig 
spesielt god medikamentell behandling? Samtidig var det gjennomgående bedre 
effektstørrelser, i alle former, for medikamentell behandling enn for placebo, i alle studiene vi 
gjennomgikk. 
 
De gjennomgående høye placeboresponsratene i psykiatrien kan man forholde seg til både 
positivt og negativt. Det positive er at man kan hjelpe psykisk syke pasienter i noen grad med 
svært enkle midler, altså ved å formidle håp om bedring, støttende behandling, oppfølgende 
kontroller og allianse om behandlingen. Det er som nevnt dog negativt at man strever med å 
bevise medikamenters suverenitet over placebo, da det kanskje kan føre til redusert innsats i 
forskningen på nye medikamenter, da det å utføre studier som så ikke genererer nye 
medikamenter på markedet er et tapsprosjekt for legemiddelfirmaene. Det er også negativt for 
pasientene med alle oppslag i mediene om økt placeboeffekt, sammenlignet med liten effekt 
av medikamenter, da det kan føre til at pasienter nettopp ikke tror på behandlingen, og 
kanskje til og med lar være å søke hjelp for sine plager. Nettopp oppslagene om stor 
placeboeffekt og relativt lav medikamenteffekt kan bidra til å minske både medikament- og 
placeborespons hos enkeltindivider. Det er nemlig demonstrert utover en hver tvil at det er 
nettopp forventning om bedring som er den viktigste bidragsyteren til placeboresponser. Flere 
av studiene vi har gjennomgått har fokusert på å minimere placeboresponsratene i 
forskningen, for å lettere kunne demonstrere forskjeller, og maksimere de i klinisk praksis. En 
slik holdning vil være til det beste for pasientene, som både kan ha nytte av at det utvikles nye 
og forhåpentligvis bedre medikamenter, og også får best mulig behandling. 
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I vårt utvalg av studier er det jevnt over oppgitt høye placeboresponsrater og effektstørrelser, i 
motsetning til Hrobjartsson og Gøtzches (9) metaanalyse gjennomgått i innledningen. Den 
viktigste forskjellen mellom den studien og de vi presenterer i resultater er at Hrobjartsson og 
Gøtzsche kun har inkludert studier med en «no treatment»-gruppe, og sammenlignet disse 
med placebogruppene. I første omgang kan man spørre seg om disse gruppene vil være 
direkte sammenlignbare, spesielt med tanke på forskjellene i hva en slik kontrollgruppe 
mottar av eventuell oppfølging og støttende behandling, som det er god evidens for at også vil 
bidra til placeborespons. Det er dog vist at støttende behandling alene har betydelig mindre 
effekt enn støttende behandling sammen med tablettaking, placebo eller medikament (25). I 
en studie har vi kunnet regne ut Hedges g for placebogruppe sammenlignet med 
medikamentgruppe, og placebogruppe sammenlignet med «støttende behandling»-gruppe. Da 
fant vi en stor effektstørrelse (g = 0,89) når man sammenlignet placebo med støttende 
behandling. Dette stikk i strid med Hrobjartsson og Gøtzsches funn av SMD = -0,25 ved 
depresjon. I tillegg har Hrobjartsson og Gøtzsche (9) ikke veldig mange studier inkludert for 
hver diagnose, som en direkte følge av inklusjonskriteriene sine. 
 
Konklusjon: 
Om man skal forsøke å konkludere forsiktig kan man si at placeboresponsratene er høye ved 
psykiske lidelser, og alvorlighetsgrad spiller inn på størrelsen, i alle fall innad i diagnosene. 
Det kan dog virke som antakelsen om at man er mer påvirkelig av placebo og manipulering 
ved mildere psykiske lidelser er riktig. Det virker dog å være flere individuelle forskjeller, 
heller enn helt klare forskjeller mellom diagnoser, demonstrert ved de store variasjonene i 
effektstørrelser. De aller største størrelsesintervallene har vi også sett ved alvorlige psykiske 
lidelser. Tidligere erfaringer, negative og positive, forventninger, personlighetstrekk og alder 
er alle faktorer som spiller en rolle for individets placeboresponsrate. Variasjoner mellom 
studiene og deres design er også med på å enten øke eller minimere placeboresponsen, aller 
mest påvirkning har sannsynligheten for å motta placebo i studien - jo lavere sannsynlighet, jo 
høyere placeborespons. Dette viser igjen at det er nettopp forventningen om bedring som er 
den viktigste drivkraften bak placeboeffekten. 
 
4.1.2 Er det større placeboeffekt ved medikamentell behandling av psykiske 
lidelser enn ved somatiske lidelser? 
Hypotesen var at det ville være større placeboeffekt i studier på psykiske lidelser enn i 
somatiske lidelser. Det er vanskelig å sammenligne tallene på effektstørrelse når de er oppgitt 
i så forskjellige mål på effektstørrelse, og når variasjonen i effektstørrelse er såpass stor innad 
i hver diagnosekategori. Det er vanskelig å finne en fellesnevner for placeboresponsen innen 
hver kategori. For milde psykiske lidelser, her representert ved depresjon og angst ser det ut 
til at placeboresponsen konvergerer til omkring 35–40 % i depresjon (17), en medium stor 
effekt av placebo på behandling av OCD og en stor effekt av placebo i behandling av angst 
(26). I mer alvorlige psykiske lidelser er det også stor variasjon, men den ser ut til å 
konvergere mot et lignende estimat som for depresjon. I somatiske tilstander som vi har sett 
på i denne studien varierer det mellom en lav Hedges g for placeborespons på hjerterytme på 
0,09 (36) til over 50 % for FEV1 (39). Dersom man ser bort fra den høye verdien i studier på 
astma, ser vi en tendens til en lavere placeborespons i de somatiske tilstandene i denne 
studien. De fire studiene på placebo innen somatiske lidelser redegjør i ulik grad for 
utregninger av effektstørrelse, noe som vanskeliggjør sammenligning. Utgangspunktet til to 
av studiene på somatiske lidelser var å finne ut om placeboresponsen var like stor, og har 
fulgt samme utvikling som placeboresponsen i studier på psykiske lidelser (36, 37). I kliniske 
studier av psykiske lidelser blir effekten både til medikament og til placebo målt i 
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observatørrapporterte endringer av en poengskår. Dette gjelder YMRS, MRS, PANSS, 
MADRS, HAM-D, HAM-A og BPRS. Skåringen av pasientene er således en subjektiv 
vurdering gjort av observatør. I motsetning har vi måling av blodtrykk i studier på 
hypertensjon. Man kan se for seg at variasjonen i utfallene vil være større i effektstudier der 
det benyttes subjektive skåringsverktøy. En pasient kan bli tolket forskjellig avhengig av 
hvem som observerer, og det kan stilles spørsmål ved reliabiliteten til slike skåringsverktøy. 
Men når det er snakk om psykiske lidelser er det i mangelen av et mer reliabelt 
målingsverktøy det eneste alternativet man har for å evaluere effekt av medikamenter. Dette 
kan ytterligere vanskeliggjøre en sammenligning mellom de ulike diagnosekategoriene.  
 
Khan et al (37) og Wilhelm et al (36) brukte hypertensjon som eksempel på en somatisk 
tilstand som lett lar seg måle, og der utfallet er mulig å kvantifisere for å undersøke om 
placeboresponsen gjorde seg gjeldende på lik linje som i studier på behandling av psykiske 
lidelser. Wilhelm et al (36) mente å finne at placebo senket blodtrykket signifikant med en 
robust, liten til medium effektstørrelse, og konkluderte derfor med at det kardiovaskulære 
systemet er påvirkelig av placebo. Man kan stille seg spørsmålet om hypertensjon er en egnet 
«representant» for somatisk sykdom i denne oppgaven, da blodtrykket kan variere nokså mye 
avhengig av hvilken situasjon man befinner seg i. Men blodtrykket måles på en objektiv måte, 
og således er det lett å tenke seg at det er mindre sensitivt for bias som skyldes observatørs og 
pasientenes tolkning av symptomendring. De hevder selv at deres estimat av 
placeboresponsen i de gjennomgåtte studiene kan være underestimert da de kun gikk gjennom 
publiserte studier. Det er kjent at studier som ikke klarer å vise en signifikant forskjell mellom 
medikament og placebo som oftest forblir upublisert. I sin studie av placeboeffekt i astma fant 
Yang et (39) al en effekt av placebo som varierte mellom 34,9 % og 79,1 %. Utvalget deres 
var derimot relativt lite med elleve studier. I sin kritiske gjennomgang av placeboeffekt fant 
også Gøtzsche og Hrobjartsson (9) en statistisk signifikant effekt av placebointervensjon i 
studier på astma selv om konfidensintervallet var stort, og de mente at det var stor risiko for 
bias. Når det gjelder testing av bedring på FEV1 er det lett å se for seg at interpersonlig 
relasjon har mye å si for effekten. Testen gjennomføres ved at man skal puste så hardt og 
lenge man klarer inn i et rør. Dersom helsepersonellet som veileder pasientene i dette har en 
svært motiverende stil kan dette ha en effekt på pasientens evne til å gjennomføre testen. På 
den måten skiller dette seg fra de andre testene på somatiske lidelser som er gjennomgått i 
denne studien hvor pasientenes egeninnsats i liten grad kan påvirke resultatet av endring i 
blodtrykk og sykdomsaktivitet ved ulcerøs kolitt. 
 
Det som er en drivende mekanisme bak placeboeffekt er forventning om bedring (15, 17, 19, 
24, 25, 32, 34). Denne vil da gjøre seg gjeldende i all behandling både i somatiske og 
psykiske lidelser, ikke bare i placebogruppa, men også i gruppen som mottar medikamentell 
behandling. Et stort fokus i forskningen vi har gått gjennom i denne oppgaven har dreid seg 
om å identifisere faktorer ved studiedesign og studiedeltakere som øker placeboresponsen. 
Målet med dette har vært å kartlegge disse for deretter å kunne eliminere dem i størst mulig 
grad for på den måten å få flere feilslåtte studier. Et av Hrobjartsson og Gøtzsches (9) poeng 
var at det så ut til å være større placeboeffekt i studier der utfallene var observatørrapporterte. 
Dersom vi tar utgangspunkt i at dette stemmer vil det også stemme overens med våre funn der 
psykiske lidelser har en større placeboeffekt enn somatiske. Utfallene i de somatiske lidelsene 
vi har tatt utgangspunkt er angitt i objektive målinger med mmHg, FEV1 og 
endoskopiverifisert sykdomsaktivitet. Utgangspunktet for dette er at det er mindre rom for 
tolkning av forskeren dersom respons på medikament er objektivt og målbart. Men da ville 
man kanskje trodd at den generelle medikamentresponsen også var høyere i studier på 
psykiske lidelser, da dette i stor grad er basert på observatørrapporterte utfall. Dette ser man 
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imidlertid ikke. Et fellestrekk ved forskning på placebo er en utvikling fram til 90-tallet med 
økende grad av placeborespons (15, 17, 28, 30, 36-38), men samtidig ingen økning i 
medikamenteffekt.  Dette har resultert i flere feilslåtte studier, som ikke har klart å vise at 
medikament er mer effektivt enn placebo (27, 28, 30, 37). I studiene på placeboeffekt innen 
psykiske lidelser er det i større eller mindre grad lagt vekt på faktorer ved pasientene som er 
forbundet med økt eller redusert placeborespons. Placeboeffekten er problematisert i større 
grad, og det var i de artiklene vi leste et større fokus på å finne hvilke faktorer som påvirket 
graden av placeborespons i studiene på psykisk lidelse. I to av studiene på placeboeffekt 
innen somatikken var det ikke gjort rede for slike faktorer, og det gikk følgelig ikke fram av 
studiene hvilke teorier forfatterne hadde om hva som påvirket dette. Furukawa et al (17), 
Papakostas et al (19) og Jairath et al (38) fant at økende lengde på studien var assosiert med 
en høyere placeborespons. Man kan se for seg at det på grunn av naturlig forløp vil det være 
en normalisering av verdiene. Men dette gjelder kanskje spesielt med sykdommer som har et 
fluktuerende forløp eller er av en akutt karakter. Ulcerøs kolitt, angst og astma er eksempler 
på sykdommer med et svingende forløp, og som også påvirkes av ytre stress. Det kan da være 
vanskelig å skille mellom en reell effekt av placebo eller medikament eller om det er naturlig 
fluktuasjon av symptomene (2).  
 
Oppsummert er det svært vanskelig å sammenligne placeboeffekten mellom psykiatri og 
somatikk da det er brukt såpass forskjellige mål på effektstørrelse. Det er også vanskelig å 
sammenligne direkte når effekten blir målt på forskjellige måter. Det er stor forskjell på om 
effekten evalueres ved endring av skår på en observatørrapportert skala eller om den evalueres 
som en endring av en fysisk målbar variabel som blodtrykk.  
 
4.2 Diskusjon av metode 
Vi endte opp med 24 studier for gjennomgang i resultatene, da 16 studier tiltenkt resultater 
måtte ekskluderes på grunn av manglende effektstørrelser for placebo, eller ved å kun operere 
med regresjonstall som ikke kunne konverteres til et tall som kunne brukes til sammenligning. 
Det ble klart for oss at det er en av ulempene ved å se direkte på placeboforskning, og ikke på 
metaanalyser av effektstudier på medikamenter. Ved å inkludere slike ville vi trolig fått et 
større utvalg for hver diagnose, mens det nå ble en skjevhet i utvalget, med klart flest som 
omhandlet depresjon. I tillegg kunne vi søkt enda bredere enn vi gjorde, ved å inkludere 
søketermene «placebos» og «placebo response», for å plukke opp ytterligere noen relevante 
studier som ikke kom med her, på grunn av litt ulik MeSH-markering i PubMed. Ved gjentatt 
søk med alle de tre termene får man 127 flere treff enn i søket vi gjennomgikk, hvor det kan 
tenkes å ligge studier som ville bidratt med enda bedre innsikt. 
 
Det er også slik at det er begrenset verdi i å se på de systematiske oversiktene, som i stor grad 
oppgir placeborespons basert på tidligere metaanalyser, eller siterer tidligere systematiske 
oversikter som oppgir respons fra tidligere metaanalyser. Dette gir en uklarhet i hva slags 
respons de refererer til, hvor stor den egentlig er og tallenes usikkerhet. I enkelte tilfeller 
måtte vi selv regne ut standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD), basert på endringer på 
ulike skåringsverktøy. Det ble da brukt en nettbasert effektkalkulator, hvor man kan legge inn 
endring for begge grupper, standardavvik for begge endringene samt gruppenes størrelse. På 
den måten får man SMD i form av Hedges g, som har et vektet standardavvik basert på 
gruppenes størrelse. I de to studiene hvor vi gjorde en slik utregning fikk vi lavere SMD enn 
de andre studiene for samme diagnose, og var nærmere effektstørrelsene sett i Hrobjartsson 
og Gøtzsches metaanalyse fra 2010 (9), som ble presentert i denne oppgavens innledning. 
Med utgangspunkt i at vår utregning er riktig, så kan man spørre seg om det regnes annerledes 
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i andre studier, som oppgir langt høyere effektstørrelser, og at Gøtzsche har rett i sin kritikk? 
For å besvare et slikt spørsmål må man utføre en ny metaanalyse basert på RCT-er, og det er 
ikke noe vi kan trekke konklusjoner om basert på vårt materiale. 
 
Som nevnt var vårt ønske å finne effektstørrelser og tall som kunne brukes til sammenligning, 
men dette viste seg også å være vanskelig med det utvalget vi endte med. De inkluderte 
studiene oppgir effektstørrelse i ulike verdier, enten prosent, standardisert gjennomsnittlig 
forskjell (d eller g) eller endring i ulike skåringsverktøy eller målinger. Disse størrelsene er 
ikke direkte sammenlignbare, og kan heller ikke med enkelhet konverteres uten å få oppgitt 
dataene de er basert på. Dette svekker naturligvis denne studiens mulighet for å si noe bastant 
om forskjeller i effektstørrelse, så lenge utvalgene er små og alt ikke direkte kan 
sammenlignes. Det man dog kan si noe om er hvorvidt tallet er stort eller lite innenfor de 
ulike typene effektstørrelser, og gjøre en mer indirekte sammenligning ut fra det. På den 
måten kan man allikevel foreslå noen forsiktige konklusjoner ut fra hvor resultatene peker. 
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