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Sammanfattning  
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

omkring 5 % av alla unga i Sverige har diagnostiserats med ADHD. Globalt är prevalensen för barn 

och ungdomar 5,3-7,1 %. En trend, som setts bland unga med ADHD, är att de senare i livet lättare 

kan hamna i missbruk eller kriminalitet. Symtom vid ADHD är främst hyperaktivitet, impulsivitet och 

svårigheter att bibehålla uppmärksamhet. ADHD:s patofysiologi är ännu inte fastställd, men obalans i 

neurotransmittorer, proinflammatorisk inverkan, gener och kost är exempel på faktorer som kan ge 

upphov till ADHD eller ADHD- symtom. Personer med ADHD har oftast en lägre nivå av omega-3, 

som setts vid blodprovsanalys. Omega-3 är en fleromättad fettsyra och viktig för hjärnans utveckling 

och funktion. Maten vi äter innehåller låga halter av omega-3 vilket bidrar till en obalans av 

fettsyranivåer i kroppen. Syftet med examensarbetet var att studera effekten av tillskott med omega-3 

och omega-6 som monoterapi och adjuvans vid traditionell läkemedelsbehandling till barn och 

ungdomar med ADHD. Fem olika studier valdes via databasen PubMed till denna litteraturstudie, som 

sedan granskades. En studie fann att en subgrupp av deltagare med ADHD svarade positivt på omega-

3 och omega-6 med symtomreducering. Specifikt förbättrades uppmärksamhetsproblem. 

Behandlingskombination av metylfenidat, omega-3 och omega-6 till unga med ADHD bidrog till en 

ökad följsamhet hos deltagarna, troligtvis eftersom färre biverkningar uppstod och högre andel 

svarade positivt med reducering av symtom. Högre nivåer av total omega-3 i kroppen förbättrade 

läsförmågan hos barn och ungdomar. Omega-3 kan bidra till att minska inflammation och oxidativ 

stress, som kan ge upphov till ADHD. Studierna visade på att omega-3 och/eller omega-6 har en 

koppling till reducering och förbättring av ADHD- symtom. Brister i studierna var att det var få antal 

deltagare och större underlag krävs för att kunna stärka erhållet resultat. Dock bör mer forskning kring 

ämnet genomföras för att kunna rekommendera unga med ADHD att inta omega-3 och/eller omega-6 

för att förbättra symtom eller förhindra uppkomst av ADHD.
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ABSTRACT  

 

 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability 

and about 5 % of all children and adolescents in Sweden have been diagnosed with 

ADHD. The global prevalence is 5,3-7,1 %. Children diagnosed with ADHD early in 

life have a higher risk of ending up with addiction and criminality later in life. 

Common symptoms of ADHD are hyperactivity, impulsivity and difficulty in 

maintaining the attention. The pathophysiology of ADHD has not been established 

yet and is still unknown. Imbalance in neurotransmitters, proinflammatory effects, 

genes and diet are examples of some factors that may cause ADHD or give 

symptoms of ADHD. Analyses of blood samples indicate lower levels of omega-3-

fatty acids among people with ADHD. Omega-3 is a polyunsaturated fatty acid and 

has an important roll for the brain development and preserves normal brain function. 

The present diet pattern is lacking omega-3-fatty acids and the people are not getting 

enough omega-3 that is required from the food, which could contribute to an 

unbalance of fatty acid levels in the body.  

 

The aim of this thesis was to investigate the potential of omega-3 and omega-6 as 

monotherapy and adjuvant in traditional drug treatment for children and adolescents 

with ADHD.  

 

Method used for this literature thesis was to search for relevant articles from the 

database PubMed. Five articles were selected and reviewed. 

 

The results of this study indicate that omega-3 and omega-6 as adjuvants have 

improved the attention deficits among the ADHD children. A combination of 

methylphenidate with, omega-3 and omega-6 increased the compliance, due to fewer 

severe side effects and also a good response to the treatment. Higher levels of total 

omega-3 gave a better reading capacity in children. Omega-3 can also decrease the 

inflammation and oxidative stress, which is indicated in the pathogenesis of ADHD. 

This literature review suggests that omega-3 and/or omega-6 can help to improve the 

ADHD symptoms and prevent the development of ADHD.  

 

The articles had few participants and more participants are needed to gain more 

power to the results. More research is required before omega-3 and/or omega-6 can 

be prescribed for children with ADHD. 
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INTRODUKTION  
 
 

I Sverige har antalet Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) -diagnoser 

ökat och allt större fokus har lagts på att kunna ”fånga upp” de elever som är i behov 

av mer resurser och hjälp i skolor runt om i landet. Kunskapen kring ämnet har ökat 

vilket bidragit till att antalet ADHD- diagnoser blivit fler. Barn och ungdomar i 

skolåldern är överrepresenterade då de oftare har svårt för att tygla ADHD-

symtomen än vad vuxna har med samma diagnos. Prevalensen för svenska barn och 

ungdomar i skolåldern är omkring 5 % och leder för det mesta till besvärligheter 

under skolgången (1). I Europa är prevalensen för ADHD bland barn, sex år eller 

yngre, 1,8-1,9 % medan bland barn och ungdomar över hela världen finns en 

prevalens på 5,3-7,1 % (2). Diagnostiken av ADHD på barn sker främst när barnet är 

mellan fyra och 12 år gammalt. Det är bland annat läkare och psykologer som har 

behörighet att fastställa en ADHD-diagnos (3). Riskfaktorer för att utveckla ADHD 

är flera, men biologiska faktorer som ärftlighet och neurotransmittorer är endast 

exempel. En studie belyser bland annat hur låg utbildningsnivå hos modern och en 

ung ålder som förstföderska, men även låg födelsevikt hos barnet kan vara faktorer 

som kan påverka att barnet senare får ADHD-symtom och slutligen en ADHD-

diagnos (4). Personer med ADHD har även högre risk att senare hamna i  

missbrukssammanhang eller i kriminalitet vilket visar betydelsen av att kunna hjälpa 

dessa barn och ungdomar tidigt i livet (1).  

 

 

Vad är ADHD? 
 
 

Diagnosen ADHD är en av flera diagnoser som ingår i neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och innefattar svårigheter vid situationer som kräver fokus då 

brist i uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet förekommer. Känsla av 

rastlöshet och utåtagerande såsom känslostormar är vanligt hos personer med ADHD 

vilket kan ge utanförskap och ensamhet som följd (5).   

 

Diagnostik av ADHD beror bland annat på vilka symtom som är mest framträdande. 

Kombinerad form av ADHD, är den vanligaste formen av ADHD, och innebär brist i 

uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. ”Övervägande ouppmärksam” är en 

form av ADHD där symtomen till största del endast är svårighet att fokusera och 

bibehålla uppmärksamhet. ”Hyperaktiv och impulsiv form” av ADHD kännetecknas 

av impulsivitet och överaktivitet som de mest framträdande symtomen och denna 

form kan övergå till kombinerad (6). 

 

Det finns forskare som spekulerar kring hur fel i mag-tarmkanalens sammansättning 

av bakterier och funktion, allergier och låga halter av olika näringsämnen tidigt under 

livet kan påverka hjärnan och ge upphov till ADHD-symtom och till en 

inflammationsprocess som kan drabba hjärnan (7). 
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Symtom 

 

ADHD-symtom kan variera mellan individer och symtombilden kan ändra sig genom 

livet. Vuxna med ADHD brukar kunna hantera vardagliga situationer enklare än små 

barn då de är mer medvetna om sin diagnos. Typiska ADHD-symtom är svårigheter 

att bibehålla uppmärksamheten, impulsivt agerande och överaktivitet. Barn med 

ADHD blir mer trötta än andra barn, har svårt att hänga med under lektionstid och 

förstår oftast inte konsekvenserna av sitt beteende till exempel vid humörsvängningar 

och impulsivt beteende, som kan leda till konflikter (1). 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar innebär en oförmåga att bearbeta och ta in till 

exempel information och känslor från sin omgivning (8). Personer med ADHD bär 

oftast på denna oförmåga i form av exekutiva funktioner och får svårigheter med 

planering, hantering av känslor och beteende och att skapa minnen, men även svårt 

att hitta motivation till uppgifter som kräver fokus (9). Brist på motivation kan bero 

på dysfunktion i hjärnans belöningssystem, eftersom dopaminsignaleringen till 

hjärnan kan bli hämmad vid ADHD och känsla av belöning uteblir, vilket inte triggar 

till motivation (10). Därför kan personer med ADHD söka sig till droger, som kan 

aktivera frisättning av dopamin över det normala (11).   

  

Tillsammans med en ADHD-diagnos ökar också risken för till exempel oro och 

depression (12). 
 
 

ADHD-patofysiologi      
 
 

Neurotransmittorers roll  
 

Det är via vissa neurotransmittorers närvaro som olika känslor hos en person kan 

uppstå och ett visst beteende kan uttryckas. Neurotransmittorer som till exempel 

serotonin, dopamin, acetylkolin och gammaaminosmörsyra (GABA) är några av de 

viktigaste neurotransmittorerna i centrala nervsystemet (CNS). Låga halter av dessa 

neurotransmittorer kan ge upphov till tydliga ADHD relaterade symtom (7). 

 

Dopamin påverkar delar av hjärnan som bland annat kontrollerar kroppens 

koordination, känslointryck, beteendemönster (13), humör och välbehag (11). 

Signalsubstansen dopamin bildar även noradrenalin. Noradrenalin bidrar till att öka 

förmågan till att fokusera och bli alert. Brist på dopamin ger ökad impulsivitet, och 

ger ett okontrollerat humör som kan pendlar snabbt mellan olika känslor (7). 

Acetylkolin har betydelse för funktion i CNS att exempelvis bilda och bibehålla 

minnen, bidra till motivation och uppmärksamhet. Vid låga nivåer av acetylkolin kan 

minnesstörningar, talsvårigheter fås och att aktivt välja att undvika sociala 

sammanhang, men kan också ge uppmärksamhetssvårigheter och utebliven 

motivation (14). Serotonin är en annan viktig signalsubstans i hjärnan som gör oss 

lugna, är inblandad i smärtupplevelse, kontrollerar aptit och sömnmönster. Låga 

halter av serotonin kan ge nedstämdhet, oro, sömnproblem och ett ökat sockerintag. 

Brist på signalsubstansen GABA, som vanligtvis är involverat i bildande av minne, 

kan ge allergier, huvudvärk, repetitiva beteendemönster och minnesluckor för att 

nämna några exempel (7). 
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Dessa neurotransmittorer som nämndes ovan är endast några få av många fler, men 

som är mest relaterade till ADHD.  

 

 

Proinflammatorisk inverkan 
 

Vid en inflammation svarar kroppens celler från immunsystemet med att syntetisera 

och frisätta små proteiner som kallas cytokiner. Cytokiner är en viktig del av den 

inflammatoriska processen, som då startar. De små proteinernas funktion är att 

överföra information och signalera informationen till och mellan olika celler. 

Signaleringen sker genom att cytokiner binder in till receptorer på målcellens yta och 

ger signal till cellen att till exempel uppreglera specifika receptorer eller övriga 

mediatorer, som har betydelse vid en inflammation (15). Mediatorer hjälper till att 

signalera information från exempelvis en cell till en annan(16). Cytokinernas exakta 

funktion och verkan är ännu oklar. Cytokiner kan delas in i fyra olika grupper som är 

följande; interleukiner (IL), kemokiner, kolonistimulerande faktorer och interferoner 

(15). 

 

En studie visar att personer med ADHD har en högre halt av vissa 

proinflammatoriska cytokiner, som kan leda till en ökad benägenhet till 

inflammation. Uppemot fyra gånger högre koncentration av IL-1 och IL-6 har 

uppmätts. Överproduktion av proinflammatoriska cytokiner leder bland annat till 

inflammation i vävnad i hjärnan, som kan övergå till en kronisk inflammation, och ge 

upphov till beteendeförändringar som är typiska vid ADHD (17).   

 

Ännu en studie skriver om hur höga halter av IL-1β, IL-2 och IL-6 också kan ge 

upphov till beteendemönster och symtom liknande de vid ADHD (18). De nämnda 

cytokinerna kan påverka metabolismen av tryptofan och de dopaminerga banorna i 

hjärnan, men kan också bidra till att minska nivåer av dopamin och öka mängden 

noradrenalin. Cytokiner har egenskapen att passera över blod-hjärnbarriären och på 

så vis ge upphov till inflammation i hjärnvävnad vilket ha visat ge ADHD relaterade 

symtom (19). Påverkas metabolismen av tryptofan, som är en av flera essentiella 

aminosyror (20), kan bildandet av serotonin i kroppen minska då serotonin 

syntetiseras från tryptofan. Låga nivåer av neurotransmittorn serotonin hänger 

samman med uppkomsten av symtom som kan ses vid ADHD (7). Förhöjda nivåer 

av proinflammatoriska cytokiner kan minska aminosyran tyrosin, som krävs för 

syntes av dopamin. En studies resultat visade att omkring 47 % av tyrosin kan 

minska i samband med proinflammatoriska cytokiners inverkan och ge lägre halt av 

dopamin, vilket kan ge upphov till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (21).  

 

I en annan studie beskrivs hur IL-6 och tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α) återfanns i 

normala nivåer hos vuxna med en ADHD- diagnos, men att författarna anser att 

fyndet inte är relevant. Detta eftersom ADHD oftast fås i ung ålder och att cytokiner 

kan ha en mer betydande roll på hjärnans utveckling i unga år (22). 

 

De nämnda proinflammatoriska cytokinerna ovan är endast exempel på cytokiner 

som kan ha en påverkan vid ADHD.  
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Genetiska faktorer  
 

Det finns forskning som tyder på att olika gener kan påverka uppkomsten av ADHD. 

Ärftlighet har betydelse och olika aktuella gener har uttryckts hos personer med en 

ADHD-diagnos. Gener som tas upp i detta arbete kan vara en förklaring till varför 

ADHD uppkommer, dock finns det fler gener än det som nämns här och mycket 

kring ämnet är ännu oklart.  

 

Forskning beskriver hur en typ av gen för dopaminreceptorn D4 (DRD4) kan ha en 

koppling till ADHD-symtom. DRD4 har affinitet för både dopamin och noradrenalin. 

Genen till DRD4 innehåller en polymorfism med sju stycken repeterande alleler och 

har betydelse för DRD4:s funktion (23). 

 

Genen för dopaminreceptorn D5 (DRD5) är också en gen, som är av betydelse för att 

ADHD kan uppstå. DRD5:s gen har en genmarkör som kallas för mikrosatellit (24). 

Genmarkören innefattar omkring 10-100 upprepade sekvenser av två till fem baspar 

(25). En annan gen är dopamin transportör genen (DAT1) kan också bidra till 

uppkomst av ADHD (26). Katekol-O-metyl-transferas (COMT) genen har en 

polymorfism, som bidrar till ökad aktivitet hos enzymet. Enzymet bryter ner 

signalsubstansen dopamin i kroppen och ökad aktivitet bidrar därmed till lägre nivåer 

av dopamin (27). 

 

 

Kostens påverkan 
 

Det finns forskning som stödjer sambandet mellan ADHD och intag av viss typ av 

föda. Delar av världen lever i ett konsumtion- och produktionssamhälle där vi äter 

mer och mer halvfabrikat (28). Halvfabrikat är mat som framställts i fabriker och 

som kräver mindre tillagning av konsumenten, exempelvis endast uppvärmning av 

maten (29). Mat som producerats i fabriker innehåller mer fett och kolhydrater, ger 

en kraftig ökad blodsockernivå och har oftast förlorat till exempel viktiga vitaminer, 

mineraler och fettsyror till exempel omega-3 och omega-6 (30).  Födan innehåller 

mer socker och kan påverka kroppen negativt såsom ge och förvärra ADHD- 

symtom. Ökar mängden socker i blodet leder det till att mer insulin från 

bukspottkörteln frisätts för att sänka blodsockernivån i kroppen (31). Insulinet kan 

bidra till att blodsockret sänks till under det normala vilket i sin tur kan leda till att 

speciellt barn, vid lågt blodsocker, kan bli exempelvis aggressiva. Kost med snabba 

kolhydrater bör väljas bort för att på så vis uppnå en mer balanserad blodsockernivå 

för att undvika beteendeförändringar och förvärrade ADHD-symtom. Även frukt kan 

påverka ”sockerkänsliga” personer, eftersom de innehåller fruktos. Ljust bröd, vitt 

mjöl, kakor och potatis är exempel på föda som innehåller snabba kolhydrater och 

som snabbt höjer blodsockret (7).  

 

Det finns även studier som påvisar gluten, som en faktor till uppkomst av symtom 

likvärdiga vid ADHD. Celiaki, glutenintolerans, är ett tillstånd som gör 

tarmslemhinnan skör (7) vilket kan leda till neurologiska symtom hos barn (32). En 

glutenfri kost kan eliminera dessa symtom (7). En koppling mellan 

komjölksintolerans, mer specifikt mjökproteinet kasein, och ADHD har setts i en 
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studie. Barn med ADHD kan då testa att utesluta komjölk från kosten för att se om 

ADHD-symtom reduceras (33).  

 

Salicylater är en syra-grupp, som återfinns i viss typ av föda och i läkemedlet aspirin 

i form av salicylsyra och har även en koppling till konstgjorda färgämnen, som 

används för att framhäva eller ge färg åt föda (34). För att ge några exempel så 

innehåller gurka, hallon och tomat salicylater. Detta blir först ett problem om det 

uppstår en brist av enzymet phenol-sulfo-transferas (PTS). Enzymet är viktigt för att 

exempelvis bli av med gifter i kroppen, men också för att bryta ner salicylater. Vid 

enzymbrist kan symtom som problem med sömn, oförberedda skrattattacker och 

hyperaktivitet fås (7). Detta kan orsaka ADHD-symtom och bör om möjligt 

undvikas. 

 

Rekommendationer för att lindra symtom vid ADHD är till exempel att införa mer 

frukt och grönt dagligen, välja äkta smör, undvika socker, reducera mängden 

halvfabrikat och mängd gluten i maten och välja att laga maten från grunden (7). 

 

 

Läkemedelsbehandling vid ADHD 
 
 

Läkemedel och dess biverkningar 
 

Medicinering vid ADHD görs i första hand med läkemedlet metylfenidat (35). 

Ritalin® (36) och Concerta® är två exempel på generika med metylfenidat som aktiv 

substans. Metylfenidat är centralstimulerande och verkar i CNS, men dess exakta 

verkningsmekanism är ännu okänd. Troligtvis verkar det genom att hämma 

återupptaget av dopamin och noradrenalin vid den presynaptiska klyftan, vilket ökar 

nivån av dessa neurotransmittorer i synapsen. Behandlingsstart av metylfenidat bör 

börja i låg dos för att sedan dostitreras upp till optimal individuell anpassad dos (37). 

Vanliga biverkningar vid behandling är till exempel sömnstörningar, oro, huvudvärk 

och viktminskning, men också psykiska störningar som ångest, aggression och 

avvikande beteende (37). Viktminskning är oftast ett resultat av att läkemedlet ger en 

minskad aptit och biverkningarna kan minskas med dosjustering. Biverkningar som 

sömnsvårigheter, oro och depression kan lindras vid ändras dos, men kan också avta 

längre fram i behandlingen. Läkemedlet kan också ha en viss beroendeframkallande 

effekt och är narkotikaklassat (35).  

 

En annan aktiv substans som är aktuell vid behandling av ADHD är dexamfetamin 

och Elvanse® är ett exempel på generika, som innehåller det aktiva ämnet. 

Läkemedlet är en prodrug och den inaktiva formen heter lisdexamfetamin. Den 

inaktiva formen metaboliseras efter oral administrering och absorption i mag-

tarmkanalen till den aktiva formen dexamfetamin av erytrocyter. 

Amfetaminpreparatets verkningsmekanism är, likt metylfenidat, att öka nivåer av 

dopamin och noradrenalin (38). Dexamfetamin och metylfenidat har liknande 

biverkningar (35).  

 

Atomoxetin, som till exempel generikumet Strattera® innehåller, blockerar selektivt 

återupptaget av noradrenalin. Biverkningar som kan uppstå är buksmärtor, 
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illamående, huvudvärk och en minskad aptit (39). Läkemedlet är inte 

narkotikaklassat och tros inte ge beroende (40). 

 

Läkemedlen som nämns ovan är exempel på preparat som kan användas vid 

behandling av ADHD, dock kan biverkningar uppstå vilket kan påverka och ge en 

försämrad följsamhet. Adjuvans kan tillföras till traditionell läkemedelsbehandling 

för att kunna reducera dos och biverkningar och på så vis erhålla en bättre följsamhet 

till behandlingen. Exempel på adjuvans är kosttillskott av omega-3 och/eller omega-

6. I tillägg kan även annan medicinering för symtomlindring av till exempel oro, 

depressioner och sömnlöshet ske i kombination med ADHD-läkemedel.  

 

 

Adjuvans  
 

Ordet adjuvans innebörd inom farmakologi är något som kan öka effekten av en 

aktiv substans i ett läkemedel och bidra till förbättring av en behandling (41).  

 

Lidmark (2016) tar i sin bok upp hur personer med ADHD uppvisar en lägre nivå av 

funktionella vitaminer och fettsyror, som till exempel järn, zink, magnesium, omega-

3, D- och B-vitamin. Bokens författare nämner även hur olika kosttillskott kan vara 

värt att testa vid en ADHD-diagnos för att jämna ut obalanser av vitaminer och 

fettsyror. En obalans av vitaminer och fettsyror kan skapa symtom som är likt vid en 

ADHD-diagnos (7). 

 

Omega-3 är en fettsyra som är en viktig byggsten vid utveckling av hjärnan. Intag via 

födan är dock till mestadels för låg i västvärlden, vilket skapar en obalans i fettsyror 

(42). Människokroppen kan inte tillverka tillräckliga nivåer av omega-3 och därför 

krävs en omega-3-rik kost eller kosttillskott för att öka halten vid brist (43). En 

mänsklig hjärna består till mestadels av fett, cirka 60 %, och essentiella fettsyror, 

som exempelvis omega-3. Omega-3 har en positiv inverkan på hjärnans funktion och 

utveckling. Störst utveckling av hjärnan sker upp till att barnet är fem eller sex år och 

betydelsen av omega-3 under uppväxten tros ha betydelse för utveckling av en 

funktionsduglig hjärna (44). Det finns olika studier som genomförts på barn, som fått 

kosttillskott i form av omega-3 och resultatet visar en märkbar beteendeskiftning. 

Barnen, som intagit omega-3, blev mycket lugnare i skolbänken och kunde fokusera 

under längre perioder. Fördelaktiga resultat, som minskade exempelvis 

hyperaktivbeteende, kunde noteras mest hos barn som tidigare haft problem med 

inlärning och fokus i skolan. Det var dock inte alla barn som svarade på tillskott av 

omega-3 (45). I en annan studie testades behandling med metylfenidat med tillägg av 

omega-3 och omega-6 till barn som var sex till 12 år gamla. Kombinationen av ett 

läkemedel mot ADHD tillsammans med omega-3 och omega-6 visade på en bättre 

följsamhet i jämförelse med monoterapi av metylfenidat eller omega-3 och omega-6, 

troligtvis på grund av färre biverkningar. Metylfenidat, omega-3 och omega-6 i 

kombination visade även på bättre effekt på att reducera ADHD-symtom än de andra 

två behandlingsalternativen. Detta visar att adjuvans i form av exempelvis omega-3 

och omega-6 kan bidra till en ökad effekt av ett traditionellt läkemedel vid ADHD 

(46). 
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Fleromättade fettsyror  
 

De mest relevanta fleromättade fettsyrorna är omega-3 (ursprung från alfa-

linolensyra) och omega-6 (ursprung från linolsyra) och är två huvudgrupper där flera 

olika fleromättade fettsyror ingår. Eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra 

(DHA) är exempel på omega-3-fettsyror. Arakidonsyra (47) och gammalinolsyra är 

exempel på omega-6-fettsyror. Gammalinolsyra bildar även arakidonsyra efter 

påverkan från enzym (48). 

 

Rekommenderat dagligt intag av fleromättade fettsyror är 5-10 % av totala energin 

från kosten. För omega-3 finns en daglig rekommendation på 2,5-3 gram vilket 

motsvarar en portion lax (47).  

 

 

Kost rik på fleromättade fettsyror 
 

Mat rik på omega-3 är lax, sill, sardiner, vissa alger, rapsolja och valnötter. Omega-6 

återfinns naturligt i solrosolja, majsolja, sesamfrön och rapsolja (47). Chiafrön, 

sojabönor, kaviar (innehållande fiskägg) är ytterligare exempel på livsmedel som 

innehåller hög andel omega-3 (49). Bröstmjölk är ännu en naturlig källa rik på 

omega-3 (7).   

 

 

SYFTE 
 
 

Syftet med examensarbetet var att studera effekten av tillskott med omega-3 och 

omega-6 som monoterapi och adjuvans vid traditionell läkemedelsbehandling till 

barn och ungdomar med ADHD.   

 

Är det möjligt att tillskott med omega-3 och omega-6 kan minska ADHD- symtom 

och är det då möjligt att reducera medicineringen för dessa barn och ungdomar? 

 

 

MATERIAL OCH METODER  
 
 

Detta arbete är en litteraturstudie och databasen PubMed användes för att söka efter 

vetenskapliga artiklar för att studera effekten av omega-3 och omega-6 vid ADHD. 

Vid sökning användes sökorden ”omega-3/6” och ”ADHD” vilket resulterade i 97 

artiklar. Sökningen begränsades till att enbart visa kliniska och randomiserade 

kontrollerade studier, inte äldre än 10 år, studier gjorda på människa, engelskt språk 

och fulltext. Sökordet ”children” lades till och 21 stycken artiklar erhölls. Därefter 

gjordes en andra sökning. Sökord vid andra sökningen var ”DHA”, ”EPA” och 

”ADHD”. Samma begränsning i sökningen gjordes även i andra sökningen och gav 

13 träffar. Fyra stycken artiklar valdes ut från de båda sökningarna. Ytterligare en 

artikel, som handledaren hittat, nyttjades med sökorden ”proinflammatory response” 

och ”oxidative stress”. Inkluderingskriterier var barn och ungdomar (under 18 år) i 
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skolåldern med en fastställd ADHD-diagnos eller med tydliga ADHD-symtom. 

Totalt användes fem vetenskapliga artiklar.  

 

 

RESULTAT  
 
 

Studie 1 ”Omega-3/omega-6 fatty acids for Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder: A randomized placebo-controlled trial in 

children and adolescents” (50) 
 
 

Syfte 
 

Studiens syfte var att värdera effekten av omega-3 och omega-6 vid ADHD och 

undersöka subgrupper och komorbiditet (ytterligare sjukdomstillstånd utöver aktuell 

diagnos (51)), som möjligtvis kan påverka behandlingsresultatet. 

 

 

Metod  
 

Studien var randomiserad, placebo-kontrollerad och pågick i två perioder under tre 

månader per period. Första perioden erhölls identiska läkemedelsburkar och kapslar 

från läkemedelsföretag, där hälften av burkarna innehöll kosttillskott (eye q) med 

omega-3 och omega-6 och resterande burkar innehöll placebo (kapslar med olivolja). 

Inkluderade patienter i studien, totalt 75 stycken, randomiserades till två olika 

grupper som antingen fick kosttillskott med omega-3 och omega-6 (37 stycken) eller 

placebo (38 stycken). Behandlingsgruppen, som behandlades med kosttillskott fick 

tre stycken kapslar två gånger dagligen (558 mg EPA, 174 mg DHA, 60 mg av 

omega-6-fettsyran gammalinolsyra, vitamin E). Behandlingsperiod 2 fick alla 

deltagare samma dos av kosttillskott med omega-3 och omega-6, som i period 1, 

ingen fick placebo. I studien inkluderades 75 personer både flickor (11 stycken) och 

pojkar (64 stycken) i åldern åtta till 18 år. Deltagarna hade antingen diagnosen 

kombinerad ADHD eller ADHD med brist på uppmärksamhet (AD). Deltagarna fick 

genomföra olika tester för att bedöma läs- och skrivförmåga. Sjukdomstillstånd, 

utöver ADHD-diagnos som till exempel depression eller ångest, 

inlärningssvårigheter och autistiska drag påvisades hos 59 av 75 deltagare. Personer 

diagnostiserade med autism, psykos, bipolär sjukdom, använde läkemedel eller 

intagit omega-3 tre månader innan studiens start exkluderades. Tre olika 

besökstillfällen skedde under period 1 för läkarundersökning, neurologiska tester hos 

en psykolog, läs- och skrivtester och blodprovstagning för att analysera fettsyra 

mängden i blodet. Barnen och deras föräldrar fick berätta i en intervju om eventuella 

symtom och biverkningar. Olika skalor med poäng användes för att validera om 

studiens deltagare erhållit förbättring eller försämring. ADHD symtomen noterades 

med hjälp av ADHD rating scale poängsystem, som är ett frågeformulär bestående av 

18 stycken frågor. Frågorna är baserade på beteende som förekommit under de 

senaste sex månaderna och som kan utgöra underlag vid eventuell diagnostisering av 

ADHD. Skalan finns i olika versioner (52). Clinical global impression (CGI) är en 
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annan skala som användes i studien. CGI är en skala för att bedöma en behandlings 

effekt utifrån förbättring av symtom. Skalan består av en gradering från 1 (inte sjuk) 

till 7 (mycket sjuk) (53).  

 

Studien genomfördes i Sverige på två olika kliniker i Göteborg och en klinik i 

Mariestad.  

 

 

Resultat  
 

Det var 64 stycken av totalt 75 som fullföljde behandlingsperiod 1 och 59 deltagare 

var kvar till slutet av denna 6-månaders studie. Avhopp under period 1 berodde till 

exempel på att det var besvärligt att svälja kapslarna och att motivation till fortsatt 

behandling saknades. Andra orsaker till avhopp var biverkningar som till exempel 

diarré, kräkningar och dyspepsi. Två deltagare som behandlades med kosttillskott 

och en person som fick placebo upplevde dessa biverkningar. Deltagare som valde 

att hoppa av studien ingår inte i det slutliga resultatet.    

 

I period 1 visades ingen signifikant skillnad i reducering av ADHD-symtom mellan 

behandlingen med omega-3 och omega-6 i jämförelse med placebo och ADHD-

poängen var likvärdiga. Det förekom inte heller någon märkbar skillnad mellan 

deltagare som fick kosttillskott både period 1 och 2 i jämförelse med deltagare som 

enbart fick kosttillskott under period 2.  

 

Skillnad sågs i behandlingsgruppen med kosttillskott vid det sista besöket med ett 

medelvärde på 3,38 i jämförelse med det tidigare medelvärdet på 4,67 och gav en 

märkbar förbättring gentemot placebogruppen. CGI poängen för deltagare som 

behandlades med kosttillskott minskade från märkbar svårighetsgrad till nära det 

normala vilket är graderat 2-3 på skalan. Reducering av CGI poäng sågs tydligt vid 

studiens slut, period 2.  

 

Vid period 1 var det 26 % av alla deltagare i gruppen som fick kosttillskott och 7 % i 

placebogruppen som svarade positivt med över 25 % reducering av ADHD-symtom. 

Fyra deltagare under period 1 som intagit tillskott erhöll över 50 % 

symtomreducering i jämförelse med placebo. Efter period 2 svarade 47 % av de 59 

deltagarna på behandlingen av tillskott och sju deltagare av 59 hade över 50 % 

reducering av ADHD-symtom. Under period 2 svarade 47 % av alla pojkar och 50 % 

av flickorna på behandlingen med kosttillskott, som medförde förbättring av ADHD-

symtom utifrån reducering av poängen på ADHD rating scale. Skillnad mellan kön i 

behandlingssvar fanns.  

 

Studien beskriver även att deltagare med AD svarade bättre och mer frekvent på 

kosttillskott än deltagare med ADHD och en utebliven respons av behandlingen för 

studiedeltagare med komorbiditeter.  
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Studie 2 ”Reduced symptoms of inattention after dietary omega-3 fatty 

acid supplementation in boys with and without Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder” (54) 
 
 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka ADHD-symtom och kognitivt beteende vid 

komplement av omega-3-fettsyror i kosten till pojkar med eller utan en ADHD-

diagnos.  

 

 

Metod  

 

Till studien rekryterades 40 stycken pojkar i åldern åtta till 14 år med en ADHD-

diagnos. Pojkarna var patienter på psykiatriska institutionen vid universitetssjukhuset 

i staden Utrecht, Nederländerna. De inkluderade pojkarna var antingen helt utan 

medicinering eller under behandling med metylfenidat vid studiens start. Ytterligare 

39 pojkar, dock utan en ADHD-diagnos och utan neurologiska dysfunktioner, antogs 

till studien som en kontrollgrupp. Alla deltagare fick genomgå tester för att mäta 

intelligenskvoten. De som inkluderade i studien matchades noga med bland annat 

ålder och vikt. 

 

Studien var dubbelblind, randomiserad och pågick i 16 veckor. Totalt var det fyra 

olika behandlingsgrupper med en slumpmässig indelning. Deltagarna med en 

ADHD-diagnos fick antingen inta omega-3-berikat margarin eller placebo där 20 

stycken fick aktiv behandling och 20 stycken fick placebo. I gruppen med pojkar 

utan en ADHD-diagnos fick 20 stycken aktiv behandling och 19 stycken fick 

placebo. Deltagarna fick komma på återbesök för att mäta eventuella ADHD- 

symtom och beteenden under månad 1, 2 och 3. Placebogruppen fick inta vanligt 

margarin utan omega-3. 

 

Alla grupper skulle inta 10 gram dagligen av antingen berikat margarin med omega-3 

(aktiv) eller margarin utan omega-3 (placebo). Margarinet som var berika med 

omega-3 innehöll 80 % rent fett med 650 mg DHA och 650 mg EPA per 10 gram. 

För att kunna bedöma följsamheten vägdes det överblivna margarinet från alla 

deltagare varje månad och barnens föräldrar fick även notera dagligt intag, som en 

påminnelse. Ytterligare användning av tillskott med omega-3 eller berikad föda med 

DHA eller EPA var inte tillåtet att konsumera under studien. Kost innehållande fet 

fisk fick intas max en gång i veckan. 

 

Fosfolipid fettsyranivåerna mättes och analyserades med hjälp av provtagning via 

topsning. Denna metod användes på grund av att blodprovstagning kan verka 

skrämmande för barn i ung ålder. Urinprover samlades in för att mäta kreatinin och 

omsättning av dopamin. För att undersöka eventuell fettsyrabrist svarade deltagarna 

på ett frågeformulär från The Essential Fatty Acids Questionnaire (EFAQ). ADHD-

symtomen bedömdes utifrån olika listor och skalor. Child behavior checklist (CBCL) 

användes för att gradera uppmärksamhet och beteendeproblematik inklusive 

aggression och om barnet hade svårt att följa regler. Analysis of covariance 

(ANCOVA), användes för att se behandlingarnas effekt. 
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Kraven för god följsamhet till behandlingarna var att två tredjedelar av margarinet 

skulle konsumerats och att uppehåll av behandlingen inte varade längre än sju dagar. 

 

 

Resultat  

 

Det var 77 deltagare som avslutade studien och genomgick magnetröntgen två 

gånger. En deltagare i kontrollgruppen som fick placebo avslutade inte studien på 

grund av privata skäl. Ett barn i kontrollgruppen som fick aktiv behandling hoppade 

av då barnet fick hudutslag av andra orsaker och berodde inte på behandlingen i 

studien. Uppehåll av behandlingen kunde förekomma då exempelvis illamående 

upplevts.  

 

Högst poäng på CBCL- skalan initialt med avseende på ”uppmärksamhetsproblem”, 

”följer inte regler” och ”aggressivt beteende” fick barn med en ADHD- diagnos 

(p<0,001). ANCOVA visade att deltagarna som intagit margarin berikat med omega-

3 minskade sina poäng i kategorin ”brist på uppmärksamhet” på CBCL och var 

statistiskt signifikant lägre i jämförelse med placebo (p<0,001). Under studiens gång 

fick även tre barn, med en ADHD- diagnos, i den aktiva behandlingsgruppen och 

fyra barn med ADHD i placebogruppen, öka dosen av centralstimulerande 

läkemedel.  

 

Barnen med en ADHD- diagnos hade brist på fettsyror vid studiens start enligt 

EFAQ. Vid studiens slut fanns det ingen signifikant skillnad i EFAQ-poäng mellan 

barn med ADHD och kontrollgruppen som båda fick aktiv behandling.  

 

Andelen DHA i procent var högre efter studien i behandlingsgruppen som fick 

berikning av omega-3 i förhållande till placebo. Dock var analystekniken inte 

optimal då flera prover innehöll för liten mängd fosfolipider för att kunna notera 

DHA halten.  

 

Resultat från magnetröntgen visade ingen positiv effekt efter behandling med omega-

3 via kosten med avseende på aktiviteten i hjärnan vid kognitiva tester. 

   

 

Studie 3 ”Efficacy and safety of omega-3/6 fatty acids, metylphenidate, 

and a combined treatment in children with ADHD” (46) 
 
 

Syfte  

 

Studiens syfte var att jämföra effekten av tre olika behandlingar, den ena med endast 

omega-3 och omega-6, den andra med metyfenidat och sist en kombination av 

metylfenidat tillsammans med omega-3 och omega-6 hos barn med ADHD. 
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Metod  
 

Studien var en 12 månader lång randomiserad pilotstudie som ägde rum i Mexiko vid 

Nationella hälsoinstitutet för barn. Inkluderade rekryterades under oktober 2009 till 

december 2010 i åldern sex till 12 år och som hade fått en fastställd ADHD-diagnos. 

Via intervjuer med barnen och föräldrarna kunde andra sjukdomstillstånd, 

komorbiditet, associerade till ADHD noteras, men också andra väsentliga faktorer 

som exempelvis medicinering och sömnrutiner. Personer med till exempel 

neurologiska sjukdomar, autism eller överkänslighet mot omega-3 och omega-6 

exkluderades.  

 

Studien inkluderade 90 barn som randomiserades in i tre olika behandlingsgrupper 

med 30 deltagare per grupp. Deltagarna fick antingen monoterapi eller 

kombinationsbehandling. Monoterapi bestod enbart av omega-3 och omega-6 eller 

metylfenidat. Deltagarna som fick kombinationsbehandling skulle inta både omega-3 

och omega-6 tillsammans med metylfenidat. Dos av omega-3 och omega-6 var tre 

kapslar två gånger per dag. Kapslarna innehöll 558 mg DHA och 60 mg 

gammalinolsyra. Den dagliga dosen av metylfenidat var 0,3 mg/kg med en 

dosökning till 0,5 mg/kg per dag. Dosen av metylfenidat höjdes två veckor efter 

studiens start med en maxdos på 1 mg/kg dagligen. Deltagarna fick närvara vid fem 

uppföljningsbesök under studien. 

 

Definition av positivt behandlingssvar var om ADHD-symtomen reducerats med 

minst 30 %. 

 

Totalt hade 51 deltagare en kombinerad form av ADHD, 32 stycken en ADHD- 

diagnos där ”ouppmärksamhet” var det dominerande symtomet och sju stycken med 

”hyperaktivitet och impulsivitet form”. 

 

 

Resultat 
 

Vid singelbehandlingen med metylfenidat valde 10 stycken att avsluta behandlingen 

på grund av biverkningar eller utebliven effekt vilket två stycken rapporterade. Vid 

behandling med omega-3 och omega-6 hoppade åtta stycken av där fem stycken inte 

fick någon behandlingseffekt. I gruppen som fick kombinationsbehandling avslutade 

tre stycken av deltagarna behandlingen innan studiens slut och det var en person som 

inte fick någon positiv behandlingseffekt.  

 

Efter 12 månader erhölls en märkbar förbättring av symtom och en statistisk skillnad 

fanns i alla behandlingsgrupper (p≤ 0,001). Vid jämförelse av singelbehandlingarna 

var behandlingen med metylfenidat till en fördel för att sänka ADHD- poängen för 

symtom. Inga statistiska skillnader sågs mellan kombinationsbehandlingen och 

singelbehandlingen med omega-3 och omega-6 med avseende på totala ADHD- 

poängen. Medelvärdet av ADHD rating scale poäng som initialt för omega-3/6 var 

43 sjönk efter 12 månader till 30, initialt för metylfenidat var medelvärdet 41vilket 

efter 12 månader minskade till 27 och för kombinationsbehandlingen som initialt 

hade medelvärdet 42 som efter 12 månade minskade till 25.  
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CGI skalan visade dock en signifikant skillnad mellan omega-3 och omega-6 och 

kombinationsbehandlingen, men inte mellan singelbehandlingarna.  

 

Genom att använda ANCOVA kunde behandlingseffekten mellan de olika 

behandlingsgrupperna beräknas. Enligt ANCOVA fanns en signifikant skillnad 

mellan den totala ADHD- poängen (p=0,007) och för hyperaktivitet/impulsivitet 

(p=0,009). Vid jämförelse mellan omega-3 och omega-6 och 

kombinationsbehandlingen visades en signifikant skillnad (p<0,012) och belägg som 

stödjer effekt av kombinationsbehandling att vara mer effektiv än enbart behandling 

med omega-3 och omega-6. 

 

Kombinationsbehandlingen fick flest andel deltagare som svarat positivt på 

behandlingen (93 %), med minst 30 % minskning av symtom, följt av metylfenidat 

(80 %) och sist omega-3 och omega-6 (60 %).  

 

Biverkningar som förekom var exempelvis hypoxi (innebär syrebrist i kroppen eller 

delar av kroppens vävnader (55)) och det var flest barn i metylfenidatgruppen som 

drabbades, totalt 16 stycken. Överlag var de flesta biverkningarna rapporterade från 

deltagare som enbart fick metylfenidat. Biverkningar som uppträdde i samband med 

omega-3 och omega-6 behandling var dyspepsi och diarré, men dessa symtom var 

oftast övergående och biverkningarna lindrades efter första behandlingsmånaden. 

Färre biverkningar sågs vid behandling med omega-3 och omega-6 och i 

kombinationsbehandlingen.  

 
 

Studie 4 ”Polyunsaturated fatty acids, cognition and literacy in 

children with ADHD with and without learning difficulties” (56) 
 
 

Syfte  
 

Syftet med studien var att via blodprovsanalyser undersöka skillnad i erytrocyt 

polyunsaturated fatty acids (PUFA), fleromättade fettsyror, hos barn med ADHD 

antingen med eller utan inlärningsproblem.  

 

 

Metod  
 

Studien var en placebokontrollerad studie som genomfördes på ADHD 

diagnostiserade barn eller barn med ADHD-symtom enligt Conners´ Parent Rating 

Scale (CPRS) (som är ett föräldraskattningsformulär (57)) i åldern sju till 12 år i 

Adelaide och Brisbane, Australien. Exklusionskriterier var om barnet intog 

stämningshöjande mediciner eller kosttillskott med PUFA tre månader före studiens 

start. Totalt rekryterades 75 barn, 27 stycken med inlärningsproblem och 48 utan 

inlärningsproblem.  

 

Under studiens 12 månader bedömdes barnens läsförmåga, stavning, vokabulär och 

ADHD-symtom utifrån föräldrarnas frågeformulär, men också exempelvis kost och 

sömnvanor via CPRS. I CPRS-formuläret fanns även frågor angående till exempel 
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föräldrarnas utbildningsnivå, om de intog alkohol under graviditeten och om de valde 

att amma barnet.  

 

Barnen fick lämna blodprov, 6 ml i EDTA-rör, via venösprovtagning. 

Fettsyraprofilen i erytrocyters membranfosfolipider mättes via en tidigare beprövad 

metod.  

 

I studien jämförs barn med och utan inlärningsproblem vilket definieras som att 

barnen är långsammare i utvecklingen i läs- och skrivförmåga gentemot deras 

faktiska ålder. 

 

 

Resultat 
 

Blodprov analyserades från 75 stycken barn där 53 % av barnen hade en 

diagnostiserad ADHD-diagnos. Erhållet resultat från studien visar att barn med en 

fastställd ADHD-diagnos hade mer problem med språket, även att dessa barn var 

något äldre än barnen utan ADHD. Frågeformuläret till föräldrarna angående 

ADHD-symtom saknade märkbara skillnader.  

 

Studiens resultat visade att 40 %, av barnen som deltog var efter i sin utveckling i 

förhållande till deras ålder, vid läskunskapstester, 55 % vid stavning och skrivning 

och 36 % vid både läs- och skrivförmåga. Resultatet visade att barnen med 

inlärningssvårigheter var omkring två år eller fler år efter i utveckling.  

 

Resultat från blodprovsanalyserna visade på en förbättrad läsförmåga hos deltagare 

med en ökad procentuell nivå av omega-3 där främst EPA och DHA ökning har visat 

sig viktiga. En förhöjd procenthalt av andelen omega-6 sågs istället kunna leda till 

ökad risk för läs-, språk- och skrivsvårigheter bland deltagarna. Låg halt av omega-3, 

procentuellt, kunde öka risken för uppkomst av oro och reservation.  

 

Barn i studien med inlärningsproblem hade lägre nivåer av DHA och totala omega-3-

fettsyror än barn utan inlärningsproblem. Barnen med inlärningssvårigheter var äldre, 

än barnen utan problem, deras föräldrar angav att deras barns hälsa var bättre men att 

den sociala biten var mer drabbad och medförde problem. Det fanns en signifikant 

skillnad i nivåer av DHA mellan ADHD-barn med och utan inlärningsproblem 

(p=0,017).  

 
 

Studie 5 ”Effect of n-3 supplementation on hyperactivity, oxidative 

stress and inflammatory mediators in children with Attention- Deficit- 

Hyperactivity Disorder” (58) 
 
 

Syfte  
 

Syftet med studien var att studera den terapeutiska effekten vid tillskott med omega-

3 på hyperaktivitet, oxidativ stress och inflammation hos barn med ADHD.  
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Metod  
 

Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och utfördes i Iran. 

Totalt inkluderades 120 barn med diagnostiserad ADHD, 46 flickor och 74 pojkar i 

ålder sex till 11 år. Exklusionskriterier var bland annat diabetes, epilepsi, 

infektionssjukdomar och användning av kosttillskott med omega-3. Psykologer 

intervjuade barnen och faktorer som vikt, längd och body mass index (BMI) 

noterades. Barnen i studien använde läkemedlet Ritalin®.  

 

Dosering av omega-3 var i form av kapslar och en dagligdos på 900 mg. Kapslarna 

med omega-3 innehöll 635 mg EPA, 165 mg DHA och 100 mg andra omega-3-

fettsyror. Placebo var kapslar med olivolja. Deltagarna i studien fick antingen 

omega-3 kapslar eller placebo i åtta veckor. Vid studiens start och efter åtta veckors 

behandling togs blodprov. Nivåer och aktivitet av C-reaktivt protein (CRP), IL-6, 

glutation reduktas, katalas och superoxide dismutase (SOD) analyserades utifrån 

blodproven. Skalan Conners´Abbreviated Questionnaires användes för att gradera 

beteende och symtom. God följsamhet definierades till att deltagarna intagit 90 % av 

kapslarna.  

 

 

Resultat  
 

Efter åtta veckor var det 103 deltagare som avslutade studien. Totalt valde 17 

deltagare att lämna studien tidigare. I gruppen som behandlades med omega-3 

hoppade två deltagare av på grund av steatorré, tre deltagare på grund av okänd 

anledning och två deltagare ville inte lämna blodprov. Gruppen som fick placebo 

avsluta tre deltagare tidigare på grund av hudutslag, fem deltagare på grund av dålig 

följsamhet och två stycken vägrade att lämna blodprov.  

 

Ingen signifikant skillnad sågs initialt mellan de olika behandlingsgrupperna med 

avseende på IL-6 och CRP koncentration eller glutation reduktas, SOD och katalas 

aktivitet. Efter åtta veckor sågs en signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna i 

IL-6 och CRP koncentration och vi aktivitet av glutation reduktas och SOD 

(p<0,001). Vid studiens slut sågs signifikant skillnad i Conner´s Abbreviated 

Questionnaires (p<0,001). 

 

Tabell 1 Plasmakoncentrationen av mediatorer som indikerar på inflammation och 

oxidativ stress initialt och efter 8 veckor   

 

 Initialt  Efter 8 veckor  

IL-6 (pg/ml) 41,83 23,46 

CRP (mg/ml) 8,05 5,24 

Glutation reduktas  

(u/g hb)  

7,29 9,89 

SOD (u/g hb) 1277,08 1411,04 

Conner´s Abbreviated 

Questionnaires 

24,45 21,03 
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Tabell 2 Sammanfattning av valda studiers syfte, metod, resultat och slutsats   

 
STUDIE SYFTE METOD RESULTAT SLUTSATS 

1 Värdera omega-3/6 

effekt och undersöka 

subgrupper och 

komorbiditet vid 

ADHD 

3 månader 

placebokontrollerad + 3 

månaders behandling 

med omega-3/6 för alla 

deltagare, 75 barn 8-18 

år, utvärdera om ADHD-

symtom reduceras, 

genomfördes i Sverige 

på kliniker i Göteborg 

och Mariestad 

64 fullföljde, ingen 

signifikant skillnad i 

reducering av ADHD-

symtom vid behandling 

med omega-3/6 i 

jämförelse med placebo, 

efter 3 månader fick 4 

stycken som behandlats 

med omega-3/6 fick 50 % 

reducering av symtom, 

efter 6 månader fick 7 

stycken 50 % 

symtomreducering med 

omega-3/6 behandling 

Endast en subgrupp 

erhöll positiv 

behandlingseffekt, 

dock förekom ingen 

signifikant skillnad 

2 Undersöka effekten av 

omega-3-berikning i 

kosten hos pojkar med 

eller utan en ADHD-

diagnos  

 

16 veckor lång studie, 40 

pojkar 8-14 år med 

ADHD-diagnos, med en 

kontrollgrupp, 4 stycken 

behandlingsgrupper, 

berikat margarin med 

omega-3 eller placebo, 

fosfolipid fettsyranivåer 

mättes, studien gjordes i 

Utrecht, Nederländerna  

77 fullföljde, barn som 

fick berikat margarin 

förbättrade poäng på 

CBCL i kategorin 

uppmärksamhet och ökade 

procentuellt DHA, ingen 

signifikant skillnad i 

beteende och aggression 

på CBCL, magnetröntgen 

visar inte på någon positiv 

förändring av hjärnans 

aktivitet   

Stödjer komplement av 

omega-3 som adjuvans 

vid ADHD    

3 Se effekten och 

jämföra 

behandlingseffekten 

mellan omega-3/6, 

metylfenidat och vid 

kombination på 

ADHD-symtom till 

barn med ADHD-

diagnos 

 

12 månader lång 

pilotstudie, 90 

inkluderade barn 6-12 år 

med ADHD, 3 

behandlingsgrupper, 

omega-3/6, metylfenidat 

och 

kombinationsbehandling, 

deltagare som svarat på 

behandlingen skulle ha 

minst 30 % 

symtomreducering  

Statistisk skillnad i 

symtomreducering fanns i 

alla grupper, 

kombinationsbehandlinge

n mer effektiv än endast 

behandling med omega-

3/6, 93 % svarade på 

behandlingen i 

kombinationsgruppen, 80 

% i metylfenidatgruppen 

och 60 % i omega-3/6-

gruppen 

Kombinationsbehandli

ng är likvärdig 

metylfenidat, 

kombination ger 

mindre biverkningar 

och bättre följsamhet  

4 Via blodprovsanalyser 

undersöka skillnad i 

erytrocyt PUFA hos 

barn med ADHD 

antingen med eller utan 

inlärningsproblem 

12 månader, 75 barn 7-

12 år med ADHD eller 

ADHD-symtom, 27 med 

inlärningsproblem och 

48 utan, bedömning av 

läsning, stavning, 

vokabulär och 

föräldrarnas besvarade 

frågeformulär, barnen 

lämnade blodprov, 

fettsyraprofilen mättes, 

Barn med ADHD mer 

språkliga problem än barn 

med ADHD-symtom, 40 

% av barnen var efter i 

utveckling. Barn med 

inlärningsproblem var 2 år 

eller mer efter i 

utvecklingen, högre nivåer 

av total omega-3 gav 

förbättrad läsförmåga, låg 

halt omega-3 ökade risk 

för oro, hög omega-6 nivå 

Låga nivåer omega-3 

och höga nivåer 

omega-6 kan vara av 

betydande roll för 

symtom och 

inlärningsproblem, lågt 

intag av omega-3 via 

kosten vanligt i 

västvärlden 
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genomfördes i Adelaide 

och Brisbane, Australien 

gav ökad risk för 

inlärningsproblem, 

signifikant skillnad mellan 

barn med och utan 

inlärningssvårigheter  

5 Studera den 

terapeutiska effekten 

vid tillskott med 

omega-3 på 

hyperaktivitet, oxidativ 

stress och 

inflammation hos barn 

med ADHD    

 

8 veckor, 

placebokontrollerad, 120 

barn, 6-11 år med 

ADHD, medicinerades 

med Ritalin®, 2 

behandlingsgrupper, 

omega-3 kapslar eller 

placebo, nivåer och 

aktivitet av CRP, IL-6, 

glutation reduktas, 

katalas och SOD 

analyserades utifrån 

blodprov, 

Conners´Abbreviated 

Questionnaires användes 

för att gradera beteende 

och symtom, god 

följsamhet om 90 % av 

kapslarna intagits, 

deltagare rekryterades 

från Iran  

 

103 fullföljde, signifikant 

skillnad efter 8 veckor i 

IL-6 och CRP 

koncentration och aktivitet 

av glutation reduktas och 

SOD och Conner´s 

Abbreviated 

Questionnaires  

 

Omega-3 minskar 

inflammation och ökar 

aktivitet av SOD och 

glutation reduktas 

vilket minskar oxidativ 

stress 

 
 
 
 

DISKUSSION 

 

 
Antalet ADHD- diagnoser ökar globalt så också i Sverige. Uppemot 5 % av alla unga 

i Sverige har blivit diagnostiserade och globalt är prevalensen för ADHD 5,3-7,1 %. 

Traditionell läkemedelsbehandling vid ADHD kan medföra besvärliga biverkningar 

vilket kan påverka behandlingens följsamhet. Omega-3 och omega-6 har visats i en 

studie kunna agera som adjuvans vid läkemedelsbehandling och på så vis minimera 

biverkningar och förbättra följsamheten. Monoterapi av omega-3 och omega-6 kan 

bidra till symtomreducering vid ADHD. Omega-3 har en viktig roll för hjärnans 

utveckling och funktion. Examensarbetets syfte var att undersöka om tillskott med 

omega-3 och omega-6 kan ha en adjuvant effekt vid behandling av ADHD hos barn 

och ungdomar. Arbetet är en litteraturstudie där fem vetenskapliga artiklar valdts ut. 

Deltagare i studierna var barn och ungdomar med ADHD-diagnos eller tydliga 

ADHD-symtom, som var en del av inkluderingskraven.  

 

 

Studie 1 (50) undersökte effekten av omega-3 och omega-6 hos barn och ungdomar 

med ADHD. Resultatet visar inte någon statistisk skillnad mellan omega-3 och 

omega-6-behandling och placebo efter tre månader. Dock visades förbättring i 
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ADHD- symtom hos enskilda deltagare. En subgrupp på 26 % i omega-3 och omega-

6-gruppen och 7 % i placebogruppen fick symtomreducering. Barn och ungdomar 

som deltog i studien hade diagnostiserad ADHD eller AD och över hälften av 

deltagarna hade komorbiditeter. Bäst svarade deltagare i subgruppen som hade till 

exempel inlärningsproblem, läs- och skrivsvårigheter, depression eller oro. Vid 

avslutad studie hade 47 % av alla deltagare svarat på behandlingen med omega-3 och 

omega-6, som intagits under minst 3 månader. I period 1 med omega-3 och omega-6-

behandling fick 12 % av alla pojkar över 50 % symtomreducering.  

 

Detta visar på hur omega-3 och omega-6 kan vara mer effektiv hos barn med brist i 

uppmärksamhet, svårigheter att kontrollera sin motorik och svårt att uppfatta 

information från omgivningen och att framtida forskning av omega-3 och omega-6-

behandling bör genomföras på personer med funktionsnedsättning eller med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Det var få antal deltagare i studien vilket endast ger en antydan på vilka personer 

som kan få ett positivt behandlingssvar. Fler deltagare krävs för att visa betydande 

effekter från behandlingen. Uppföljningen av deltagarna gjordes via träffar vid få 

tillfällen vilket gör att tidiga effekter av omega-3 och omega-6-behandlingen aldrig 

kunde noteras, dock borde inte effekter under korttid väntas då omega-3 och omega-

6 omsättning är relativt långsam.    

 

Studie 2 (54) undersökte komplement av omega-3 PUFA till pojkar med 

uppmärksamhetssvårigheter med eller utan ADHD. Komplement av omega-3 PUFA 

gav förbättring av ADHD-symtom. Initialt vid studiens start hade pojkar med ADHD 

mer uppmärksamhetssvårigheter än pojkarna utan ADHD, som utgjorde 

kontrollgruppen.  

 

Alla deltagares föräldrar rapporterade symtomreducering. Pojkarna som behandlats 

med omega-3 blev mer fokuserade och förbättrade förmågan till uppmärksamhet mer 

än pojkar som fick placebo. Kosttillskott av omega-3 tros kunna reducera 

uppmärksamhetsproblem mer än allmänna ADHD-symtom. Resultatet från studien 

anser att kosttillskott med omega-3 PUFA kan vara betydelsefullt för 

symtomreducering vid ADHD. Även unga utan en ADHD-diagnos kan nyttja omega-

3. Studien fann dock ingen förändring efter intag av omega-3 i hjärnaktivitet eller i 

problemlösning. Dopaminnivåerna hos deltagarna förändrades inte under studiens tid 

vilket visar att symtomreduceringen inte beror på dopamins funktion.  

 

Deltagare med ADHD och som intagit omega-3 PUFA höjde bland annat DHA 

nivåer och fick en mer optimal förmåga till uppmärksamhet då 

uppmärksamhetsproblemen minskade. Författarna till studien hade önskat att uppnå 

en högre stegring i DHA hos deltagare som intagit omega-3. Resultatet kan dock ha 

påverkats av metodvalet då topsning av insidan av kinden kan bidra till högre 

kontaminationsrisk än blodprov. Mekanismen för DHA och hur förbättring i ADHD-

symtom fås är ännu oklart, men DHA förekommer rikligt i fosfolipidmembranet i 

hjärnan. Studiens deltagare med ADHD fortsatte med sin ADHD- medicinering 

tillsammans med tillskott av omega-3 PUFA. Fortsatta positiva förändringar i 

beteende skedde trots att medicineringen förändrades under studiens gång vilket 

tyder på att omega-3 kan ha en adjuvant effekt även vid dosminskning av 

metylfenidat.  
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Studie 3 (46) resultatet visar att komplement av omega-3 och omega-6 till ADHD- 

medicinering är effektiv och tolereras väl hos barn med ADHD, dock mindre effektiv 

i jämförelse med metylfenidat. Ges omega-3 och omega-6 i kombination med 

metylfenidat kan en dosminskning av metylfenidat genomföras. I studien sänktes 

dosen av metylfenidat från 1,0 mg/kg dagligen till 0,8 mg/kg per dag. 

Kombinationsbehandling vid ADHD gav fler deltagare som svarade på 

behandlingen, färre avhopp, färre svåra biverkningar och ökad följsamhet än vid 

enbart medicinering med metylfenidat. Dock tog det längre tid innan ADHD- 

symtomen reducerades vid behandling med omega-3 och omega-6 och 

kombinationsbehandlingen än vid behandling med methylfenidat då omega-3 och 

omega-6 ger mer effektiv symtomreducering på sikt. Det uppvisades en signifikant 

skillnad i fördelar såsom gav färre svåra biverkningar, ökad följsamhet och dos av 

metylfenidat kunde minskas vid kombinationsbehandling i jämförelse med 

medicinering utan omega-3 och omega-6.  

 

Oxidativ stress och inflammation kan påverka cellmembran och de membranbundna 

proteinerna så att transport av viktiga neurotransmittorer och farmaka kan bli störd 

vilket kan ge upphov till neurologiska funktionsnedsättningar såsom ADHD. Tillförs 

omega-3 och omega-6 kan cellmembran stabiliseras och på så vis främja 

transportproteinernas aktivitet vilket skulle kunna förklara att minskad dos av 

metylfenidat krävs (21). 

 

Omega-3 och omega-6 kan vara likvärdigt metylfenidat, men att fler studier krävs. 

Den genomförda studien hade låg andel deltagare och jämfördes inte med placebo 

vilket kan ha påverkat slutresultatet. 

 

Studie 4 (56) undersökte erytrocyt PUFA nivåer hos barn med ADHD och 

inlärningssvårigheter. Studiens antagande var att barn med ADHD och 

inlärningssvårigheter hade lägre nivåer av omega-3 PUFA och högre nivåer av 

omega-6 PUFA vilket bidrar till svårare ADHD- symtom, försämrad 

kognitivförmåga och läskunskap. Av studiens deltagare med ADHD hade 36 % 

inlärningssvårigheter och presterade sämre än förväntat vid deras ålder. Högre halter 

av omega-6 PUFA var associerat med sämre läs- och skrivförmåga, ordförråd och 

kontroll att behärska sitt beteende. Vid låga halter av EPA och DHA fanns större 

sannolikhet till lässvårigheter. Höga nivåer av omega-3 däremot kunder reducera 

uppkomst av oro och depression. För varje procentuell ökning av DHA förbättrades 

inlärningen hos barnen. Barn med ADHD, som upplever inlärningsproblem kan vara 

en subgrupp med lägre omega-3 nivåer och högre omega-6 nivåer i kroppen vilket 

kan ge ADHD-symtom.  

 

Studie 4 är den första studie som undersöker erytrocyt PUFA-nivåer hos barn med 

ADHD och inlärningsproblem och med en kontrollgrupp av barn med ADHD, men 

utan inlärningsproblem. Dock hade studien önskat fler deltagare för att stärka 

resultatet.  

 

Studien framhäver att låga nivåer av omega-3 PUFA och höga nivåer av omega-6 

PUFA är av betydelse för barn med ADHD och inlärningssvårigheter och att 

uppkomst av dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan öka om obalansen mellan 

PUFA fås. Hur obalansen uppkommer av omega-3 PUFA är ännu okänd, men kan 



27 
 

bero på lågt intag av omega-3 via födan, metabolisk dysfunktion eller att högre andel 

av omega-3 PUFA krävs för vissa individer.    
 

Studie 5 (58) undersöke om kosttillskott av omega-3 kan förbättra ADHD-symtom, 

sänka inflammation och oxidativ stress. Resultatet som erhölls var en minskning i 

inflammation efter intag av omega-3 hos barn med ADHD. En signifikant skillnad i 

minskning av IL-6 och CRP sågs. Minskning av inflammation har även visats i andra 

studier vilket stärker denna aktuella studies resultat. Omega-3 PUFA minskar 

inflammation genom att hämma arakidonsyrans omvandling till inflammatoriska 

mediatorer, minska bildandet av proinflammatoriska cytokiner och sänka 

immunförsvaret. Kosttillskott av omega-3 visar i studien också kunna minska 

oxidativ stress, eftersom omega-3 tros öka glutation reduktas och SOD aktivitet. 

Omega-3 PUFA kan försämra makrofagers funktion och på så vis minskar bildandet 

av fria radikaler och leder till minskad oxidativ stress. Studiens resultat nämner också 

förbättringar i beteende, som hyperaktivitet efter intag av omega-3 under studiens 

åtta veckor.  

 

Studien beskriver också hur nivåer av oxidanter kan vara en faktor till uppkomst av 

ADHD och hur inflammationsmediatorer kan störa tryptofans metabolism. Ökar 

inflammationsprocesser i kroppen genomgår 80-95 % av tryptofan nivåer i hjärnan 

metabolism via kynureninvägen, med biprodukter som är neurotoxiska, resterande 5-

20 % av tryptofan syntetiseras till serotonin. Fås obalans i serotoninnivåer kan 

ADHD- symtom uppkomma. Ökade halter av inflammatoriska mediatorer kan i sig 

ge en ökad risk för ADHD.  

  

 

Artiklarna som valdes undersökte effekter av omega-3 och/eller omega-6 hos barn 

och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid ADHD. 

Gemensamt med alla studier var att de fann en subgrupp av en population av barn 

och ungdomar som svarade positivt med symtomreducering med denna typ av 

alternativ behandling vid ADHD och/eller inlärningssvårigheter. Studie 2 valde att 

endast inkludera pojkar vilket inte ger något resultat på hur flickor skulle svarat på 

omega-3 behandling. Samtliga studier rekryterades fler pojkar generellt än flickor 

vilket kan ha att göra med att allt fler pojkar drabbas av ADHD gentemot flickor i 

samma ålder. Antal deltagare i varje studie är få i antal vilket nästintill alla studier 

kommenterar som problem för att styrka deras resultat. I studie 3 noterades att 

kombination av metylfenidat, omega-3 och omega-6 kan minska den farmakologiska 

dosen av metylfenidat vilket gav färre svåra biverkningar, färre avhopp och en bättre 

följsamhet erhölls. Detta valde även studie 2 att notera.  

 

Resultat från studie 1,2,3 och 5 visade på reducering av ADHD- symtom bland en 

subgrupp av deltagare. Biverkningar av omega-3 och omega-6 var få, som till 

exempel kräkningar och dyspepsi och var övergående i jämförelse med biverkningar 

orsakade av metylfenidats biverkningar. Metylfenidat har allvarligare biverkningar 

enligt FASS som till exempel sömnstörningar, oro, huvudvärk och viktminskning 

(37). Omega-3 och/eller omega-6 kan testas tillsammans med traditionell 

läkemedelsbehandling vid ADHD för att på så vis kunna minska dosen av läkemedlet 

och undvika besvärliga biverkningar. Detta eftersom omega-3 och omega-6 kan 

förstärka den farmakologisk effekt (46). För adekvat dos av omega-3 och/eller 

omega-6 krävs flera studier, men hittills finns positiva aspekter med att införa 
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tillskott även till friska individer. Omega-3 är en viktig faktor för hjärnans utveckling 

under ett barns uppväxt. Maten vi äter innehåller dock allt för låga nivåer av omega-3 

vilket kan bidrar till obalans (42). Det talas om hur en obalans mellan omega-3 och 

omega-6 förekommer då studie 4 menar att låga nivåer av omega-3 och höga nivåer 

av omega-6 kan ge oönskade ADHD-symtom som följd. Patienter med ADHD 

kanske därför bör kontrollera och behandla eventuella obalanser av omega-3 och 

omega-6 i första hand innan farmakologiska preparat används? Mer forskning krävs 

innan antydandet kan besvaras…  

 

Studie 5 visar att omega-3 kan motverka inflammationsprocesser i kroppen och även 

minska bildandet av fria radikaler, som kan ge upphov till ADHD. Inflammationer 

kan störa syntesen av neurotransmittorn serotonin. Serotoninbrist kan ge upphov till 

ADHD liknande symtom. Serotonin gör oss till exempel harmoniska och vid brist på 

serotonin kan bland annat sömnproblem och oroskänslor fås (7).  

 

Betydelsen av främst omega-3 i att reducera uppkomst av symtom av ADHD visar 

vikten av optimalt intag. Vad vi äter och om vi ammar våra barn, bröstmjölk är en 

naturlig källa rik på omega-3 (7), kan möjligtvis vara viktigare än vi tidigare trott. 

Mer kunskap kring kost och vad unga äter kanske kan förhindra att ADHD-symtom 

förvärras.  

 

Intag av socker och halvfabrikat ökar och kan påverka barn med ADHD negativt 

såsom att förvärra ADHD-symtom. Föda med hög andel socker blir mer vanligt i 

samhället vilket ökar blodsockernivån i blodet (31). Vissa barn kan vara känsliga för 

socker vilket kan bidra till hyperaktivitet och aggressioner, typiska ADHD- symtom 

(7). Fördjupning av kostens betydelse kommer endast att nämnas då arbetets syfte är 

omega-3 och omega-6 roll vid ADHD.    

 

Uppkomst av ADHD kan vara ärftligt då gener med koppling till ADHD har hittats 

(23, 24, 26). Unga med ADHD kan med stor sannolikhet också ha en eller båda 

föräldrar med en ADHD-diagnos. Familjesituationen kan bli ohållbar och den 

stöttning som krävs hemifrån kanske inte finns och barnet kan känna sig otrygg (9) 

vilket kan förvärra barnets situation och exempelvis påverka barnets prestation i 

skolan.   

 

Studierna nämner inget om fortsatt behandlingstid med omega-3 och omega-6 för 

personer med ADHD. Det är ännu oklart om patienter med ADHD måste inta 

kosttillskott livet ut eller om det räcker med period av behandling.  

 

En annan studie (59) diskuterar komplement av omega-3, DHA, och effekt på 

barnets kognitiva förmåga om intaget sker till modern under graviditet. Dock fann 

studien ingen signifikant skillnad vid uppföljningen av barnen vid fem års ålder. Fler 

studier krävs för att fastställa om omega-3 kan ha en roll under graviditet för att 

undvika att ADHD- symtom uppstår under barnets första år.   

 

Vidare forskning krävs för att kunna ordinera omega-3 och omega-6 till unga med 

ADHD för att utvärdera och redogöra vilka specifika personer som kan få 

behandlingseffekt, adekvat dos, behandlingstid och om det bör kompletteras till 

farmakologisk behandling eller ges som monoterapi. Fler studier krävs för att styrka 

den icke- farmakologiska behandlingen med omega-3 och omega-6 till unga med 
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ADHD. Det skulle också vara intressant att följa upp barn och unga som intagit 

omega-3 och/eller omega-6 för att se långtidseffekter, eftersom omega-3 och omega-

6 omsätts långsamt i kroppen (50).  

 

 

SLUTSATS  
 
 

Litteraturstudien undersökte om tillskott med omega-3 och omega-6 kan ha en 

adjuvant effekt vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar. De fem studierna 

stödjer den icke-farmakologiska behandlingen, som resulterat i symtomreducering 

vid ADHD. Adjuvant effekt har setts i kombination med farmaka och hänvisar till en 

säker alternativ behandling vilket gav en ökad följsamhet, tolerans och mindre 

biverkningar. Omega-3 kan minska inflammation och oxidativ stress vilket är 

faktorer associerade till ADHD. Obalans i omega-3 och omega-6 indikerar på ökad 

risk för uppkomst av ADHD-symtom vilket bevisar betydelsen av omega-3 och 

omega-6 för att förhindra uppkomst av ADHD. Resultaten från studierna har en 

positiv ton till denna icke-farmakologiska behandling, men fler studier krävs för att 

kunna rekommendera barn och ungdomar med ADHD att inta omega-3 och/eller 

omega-6.  
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