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I en liten men väldesignad studie undersökte
en forskargrupp från Massachusetts Insti-
tute of Technology i Boston om ett läkeme-

dels placeboeffekt påverkas av dess pris. Två
försöksgrupper informerades om att de skulle
få utvärdera ett nytt smärtstillande medel.

Ena gruppen fick besked om att medicinen
var ett fullprispreparat och den andra att det
var ett lågprismedel. I själva verket var bägge
medlen samma placebosubstans. Smärtimpul-
sen var en strömstöt av ökande styrka. Inte helt
oväntat var fullprispreparatet signifikant mer
effektivt, med i genomsnitt tio procent bättre
smärtlindring (JAMA 2008;299:1016-7).

Men inte bara behandlingens pris utan även
mötet med behandlaren påverkar placeboef-
fekten (BMJ 2008;336:999-1003). I en trear-
mad studie på 262 patienter med irritabel
kolon (IBS) fick deltagarna antingen tid för be-
sök, placeboakupunktur eller placeboaku-
punktur i samband med ett förlängt läkarbe-
sök. I den sistnämnda gruppen (förstärkt pla-

ceboakupunktur) var effekten slående, 62 pro-
cents klinisk förbättring. Det var 18 procenten-
heter bättre än enbart placeboakupunktur och
34 procentenheter bättre än väntelista. 

Om bra behandlingsresultat är sjukvård-
ens mål kan man fundera på hur dagens
information om generikautbyte påver-

kar behandlingseffekterna. Patienterna infor-
meras om att deras medicin har ersatts med
det för tillfället billigaste likvärdiga medlet.
Likvärdigt farmakologiskt är troligen inte det-
samma som likvärdigt kliniskt. 

Mer oroande är att den faktiska läkartid som
står till buds för patientkonsultationen har
krympt, dokumentation och datorarbete tar
allt större utrymme på bekostnad av patient-
kontakter. Med så handfasta bevis på konsulta-
tionens terapeutiska potential, placebo eller ej,
måste vi avsätta en helt annan tid för patient-
besöken, menar ledarskribenterna i BMJ (BMJ
2008;336:967-8).

Placeboeffekten och dess komponenter
»Om bra behand-
lingsresultat är
sjukvårdens mål
kan man fundera
på hur dagens
information om
generikautbyte
påverkar behand-
lingseffekterna.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
‹www.icmje.org›.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.

Rättelse
I artikeln »Nya riktlinjer för urinvägsinfek-
tion hos kvinnor«, som publicerades i 
Läkartidningen 2008;105(15):1107-9, blev
det fel i Tabell I. Raden »Cystit/nedre urin-
vägsinfektion?« i mitten av tabellen hade
kommit dit av misstag och ska utgå.
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