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› KLUMME

 M ange forældre kender det at tage 
på skadestuen med deres barn. 
Armen eller benet bliver rønt-

genfotograferet, der er ingen brud. Pludselig 
kan barnet gå på benet igen, armen kan 
bruges. Røntgenfotograferingen har været 
helbredende.

Jeg selv var for nylig til hjertelæge og fik 
efter forskellige undersøgelser at vide, at jeg 
havde et godt og solidt hjerte. Jeg har ikke 
siden dengang haft smerter med udstråling.

Der er alle de fysiske symptomer – og så 
er der alt det andet. Soma og psyke. De er 
ikke mulige at skille fra hinanden, selv om 
videnskaben i årevis har forsøgt.

Tænk blot på de eksempler, hvor nogen 
får effekt af medicin, allerede inden de har 
taget den første pille. Selve forventningen 
om lindring har effekt, både psykologisk og 
neurologisk. Vi kan måle det og se det på 
hjernescanning. I sidste ende sker der en 
ændring af hjernen.

Den traditionelle videnskab har i årevis 
forsøgt at eliminere placebo for at få adskilt 
den egentlige effekt fra forestillingerne om 
effekt. Lige nu er der en bevægelse i viden-
skaberne for også at gå den anden vej og 
dermed anerkende, at det i sidste ende ikke 
er muligt at adskille psyke fra soma.

Tænk på den illustrative debat om AD-
HD-medicin, hvor jeg plejer at give udtryk 
for, at vi ville være et andet sted i dag, hvis 
der var lige så meget tiltro til gode psykoso-

Tro kan flytte bjerge
ciale udviklingsprocesser, som en medicinsk 
tilgang har formået at stille i udsigt.

Behandlingen med medicin i forhold til 
ADHD-adfærd bygger i høj grad på ameri-
kanske MTA-undersøgelser, hvor placebo-
effekten var åbenlys: Effekten afhang af 
intensiteten af kontakt til den ordinerede 
læge og af tiltroen til medicinens effekt 
blandt forældre og lærere. Tænk hvis disse 
undersøgelser var blevet fremlagt som illu-
stration af placebo og dermed en illustrati-
on af, hvor meget tiltro til medicin havde 
været med til at ændre adfærd, hos barnet 
og i barnets omgivelser.

Bjerge flytter ikke sig selv
Det er ikke enten-eller, det er både-og. En af 
de førende forskere i dette felt, Ted Kap-
tchuk fra Harvard University, går et skridt 
videre. Han siger: ”Placeboeffekten er ikke i 
dit sind. Det er i din kultur og i dine erfarin-
ger.” Det handler i sidste ende om, at vores 
indsats som behandlere må gå hånd i hånd 
med folks egne ressourcer til at bevæge sig. 
Det er vel det, der bliver kaldt behandler-
kunst.

Omvendt kan det opbygge begrænsnin-
ger, i sidste ende med effekt på hjernen, når 
vi som behandlere beskriver forventninger-
ne om livslang funktionshæmning og han-
dicap. Forskerne kalder det nocebo – som 
polaritet til placebo. Vi ved, at forudsigelser 
er vanskelige i dette felt, selvopfyldende 

profetier opstår, det er det, forskningen også 
bekræfter. Det er interessant i et felt, hvor 
tilbud om spe cialhjælp og ideen om kom-
pensation, der bygger på en forventning om 
begrænsede udviklingsmuligheder, fylder i 
billedet.

Tro kan flytte bjerge – men bjerge flytter 
ikke sig selv. Det er processerne, der fører os 
derhen. Udvikling sker ikke spontant, men 
assisteret i kraft af samspillet i fællesskaber-
ne. Væk fra en essentialistisk tilgang, som 
om fænomener eksisterer i sig selv, og ind i 
et viden skabssyn, der fokuserer på indfly-
delses- og udviklingsmuligheder.

Handlinger og processer er noget i sig 
selv, men det er den måde, vi taler om pro-
cesserne på, som er med til at gøre en for-
skel: Forleden var jeg sammen med en fami-
lie, som jeg har fulgt det seneste års tid. Jeg 
blev bevæget af det store smil, som moderen 
i familien sendte mig, da jeg sagde, at de 
efterhånden havde udviklet sig til en nær-
mest almindelig familie. Her var der tale om 
en mor, der i årevis havde haft sine to børn 
(og sig selv) i behandling og placeret i spe-
cialsystemer.

Placebo og nocebo er begreber, der 
understreger vigtige pointer. Det er ikke nyt, 
men det er vigtigt i en tid, hvor der er ten-
dens til, at vores felt bliver mere og mere 
instrumentaliseret. 
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KLUmmeN (lat. columna)
Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i 
det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at 
skrive om psykologi. 


