Ett mirakel eller placebo?
Anta att person A har en sjukdom som denne får pågående medicinsk behandling för.
Personen tillfrisknar från sin sjukdom efter att en annan person har bett för dennes sjukdom.
Kan vi veta om detta verkligen var ett mirakulöst tillfrisknande? Eller kan det ha varit
placebo?
Många gånger lyfts placebo som en invändning mot mirakler eller helanden från
sjukdomstillstånd. Kritiker som lyfter detta kan till exempel mena att helandet eller miraklet
har sitt ursprung i något som inte är på riktigt - något inbillat eller påhittat. Andra kritiker kan
lyfta placebo för att mena att det potentiella miraklet kommer ur någon form av önsketänk.
Invändningen är intressant, både vad gäller anspråket om vad placebo-effekten är och hur ett
potentiellt helande kan förklaras av placebo. Hur mycket sanning ligger i den här typen av
invändning?
Innan detta kan diskuteras närmare behöver en korrekt förståelse av vad placebo-effekten är
finnas, liksom en förståelse för hur och när placebo kickar in. Om inte, riskerar placebo att
användas som bortförklaring för tillfrisknande på ett slentrianmässigt sätt.
Faktum är att placebo-effekten på många sätt har format dagens medicinska kunskap och
sjukvården vi har nu, eftersom bra medicinska studier bör kontrollera för placebo-effekten när
nya behandlingar/mediciner testas. Så för att kunna undersöka huruvida ett tillfrisknande är
placebo eller ett äkta mirakel behöver nedanstående frågor klargöras och diskuteras.

•

Vad är placebo?

•

När kan placebo-effekten kicka in?

•

När funkar inte placebo?

•

Funkar placebo för alla?

•

Vad krävs för att ett mirakel med största sannolikhet inte är placebo?

•

När kan ett påstått mirakel eventuellt vara placebo?

•

Kan man skapa sig ett eget placebo-mirakel?

Detta kommer göras på seminariet “Ett mirakel eller placebo?” på konferensen “Mirakler och
Guds existens” i Roseniuskyrkan i Stockholm den 14 september. Välkommen!
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