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Sammanfattning 
Inledning:  
Vitamin A är ett viktig fettlöslig vitamin som är involverad i immunfunktion, syn, 
hud, slemhinnor och reproduktionsförmåga. Vitamin A stöder även celltillväxt och 
differentiering, detta är inblandat i bildandet av hjärta, lungor, njurar och andra 
organ i kroppen (1). De aktiva formerna av vitamin A som finns i djurriket heter 
retinol och retinal. I växtriket finns vitamin A som karotenoider. En lindrig brist av 
vitamin A kan leda till nattblindhet, medan en allvarlig brist kan ge nedsatt 
immunförsvar, vilket leder till att kroppen har lätt att drabbas av olika typer av 
infektioner. WHO:s rekommendationer för intag av vitamin A är 100 000 IE 
engångsdos till barn mellan 6-11 månaders ålder och 200 000 IE var 4:e till 6:e 
månad till barn mellan 1-5 års ålder. 
 
Syfte:  
Litteraturstudien utfördes för att undersöka effekten av vitamin A-tillskott på 
dödlighet och sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner bland barn mellan 6 
månader och 6 års ålder i utvecklingsländer samt hur effekten skiljer sig mellan olika 
doseringar av vitamin A-tillskott. 
 
Metod:  
Artikelsökning genomfördes i PubMed och resulterade i totalt sju originalartiklar 
som publicerats under 2000-talet. Sökorden som användes i PubMed var: “vitamin 
A”, “morbidity and mortality”, ”preschool-child”, “diarrheal disease”, “respiratory 
tract infections” och “different dose of vitamin A”.  
 
Resultat:  
Totalt sju studier visade splittrade resultat. Endast två studier hade ett gemensamt 
resultat där negativa effekter uppkom hos barn på grund av en låg dos av vitamin A 
(20 000 IE – 50 000 IE). I de resterande fem studierna var författarna överens om 
att vitamin A inte visade en betydlig effekt på dödligheten och sjukligheten i diarré 
och luftvägsinfektioner bland barn som var mellan 6 månader och 6 års ålder. De 
negativa effekterna var att den låga dosen av vitamin A-tillskott ökade antal episoder 
i diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner hos barn som var mellan 6-18 månaders 
ålder samt det visades att denna låga dosering gav en ökning i dödlighet hos pojkar, 
jämfört med flickor.  
 
Diskussion: 
Studierna som ingick i denna litteraturstudie visade relativt heterogena resultat. Det 
var svårt att visa på en klar preferens för vilken dos av vitamin A-tillskott som skulle 
hjälpa barnen, eftersom det fanns en effektskillnad mellan båda könen, när det gäller 
mortaliteten och en negativ effekt på morbiditeten hos barn i åldersgrupp (6-18 
månaders ålder). Det krävs vidare forskning för att säkerställa en mer bevisad effekt 
när det gäller vitamin A och dess effekt. Nya och framtida studierna behöver göras så 
att det blir lätt att dra en säker slutsats om studierna har samma syfte och 
utfallsmått.  
 
Slutsats: 
De flesta resultaten tyder på att tillskott av vitamin A inte ger någon betydlig effekt på 
dödlighet och sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner bland barn mellan 6 
månader och 6 års ålder. I enstaka studier antydde resultat att tillskott av vitamin A i 
vissa fall kunde försämra barnens hälsa. 
 
Nyckelord:  
Vitamin A, diarrésjukdom, luftvägsinfektioner, mortalitet och morbiditet. 
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1. Introduktion 
1.1 Vitamin A 
 
Vitamin A är ett samlingsnamn på en grupp av retinoider och karotenoider som har 
många viktiga uppgifter i kroppen, till exempel skydda hud, syn, slemhinnor, 
immunförsvaret och embryoutveckling (1). De aktiva formerna av vitamin A som 
finns i djurriket heter retinol och retinal. Retinol förekommer som retinal i 
människans kropp, vilket innebär att den är en aldehyd och en nedbrytningsprodukt 
av retinol. Både retinol och retinal kallas för färdigbildad A-vitamin, eftersom de har 
en grundläggande betydelse för A-vitaminaktiviteten i kroppen. I växtriket finns 
vitamin A som karotenoider. Karotinoider kallas även för provitamin A därför att de 
inte har någon retinolaktivitet i sig utan att de måste omvandlas till retinol i kroppen 
(2). Däremot finns några karotenoider i livsmedel såsom lykopen, lutein och 
zeaxantin som inte kan omvandlas till vitamin A (retinol) i kroppen (1). Det mesta av 
kroppens vitamin A lagras i lever i form av retinylestrar men delvis även i lungor, 
fettväv och njurar. Levern är en depå för vitamin A. Genom att mäta plasmanivåer av 
retinol i kroppen så kan vitamin A-bristen utvärderas. Det är svårt att bedöma 
nivåerna av vitamin A i plasman, eftersom A-vitaminvärde inte sjunker förrän 
upplagrat vitamin A är nästan slut i levern. Hela processen pågår under några 
månader (1, 3).  
 
Brist på vitamin A är ovanligt i Sverige idag, eftersom den svenska normalkosten 
täcker dagsbehovet på ett bra sätt (3). Däremot utgör vitamin A-brist ett stort 
problem i låg- och medelinkomstländer i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) 
uppger att ca 120 länder är måttlig till svår brist på vitamin A ett folkhälsoproblem. 
Anledningen till detta är att invånare har en mycket begränsad tillgång till livsmedel 
som innehåller vitamin A. Cirka 190 miljoner barn i förskoleåldern i världen har låga 
serumkoncentrationer av retinol (<0,70 mikromol/L), vilket leder till många negativa 
hälsokonsekvenser (4). WHO:s rekommendationer för intag av vitamin A visas i 
tabell 1 (5).  
 
Tabell 1. Det rekommenderade intaget av vitamin A-tillskott anger hur mycket retinol ett barn bör inta. 
Data omarbetad från WHO (5). 

Ålder Rekommenderade 
intaget/retinolekvivalenter (RE) 

6-11 månader 100 000 IE§ (30 mg RE) 

12-59 månader 200 000 IE° (60 mg RE) 
§ Engångsdos. 
° Var 4:e till 6:e månad. 
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1.1.1 Vitamin A-brist 
 

Brist på vitamin A kan leda till nattblindhet, vilket är en konsekvens som uppstår till 
följd av en lindrig brist på vitamin A. En allvarlig brist på vitamin A kan ge nedsatt 
immunförsvar, vilket leder till att kroppen har lätt att drabbas av olika typer av 
infektioner. Vitamin A-bristen börjar vanligtvis under spädbarnstiden, när barnet 
inte får tillräckligt mängd av vitamin A i bröstmjölken. Detta kan öka risken för 
diarré, vilket gör att små barn kan ha kronisk diarré som leder till ännu större 
förluster av vitamin A. Ett av det vanligaste symtomet på vitamin A-bristen hos små 
barn är xeroftalmi (1). Xeroftalmi är ett tillstånd där den drabbade har en nedsatt 
mörkerseende på grund av en minskning av vitamin A nivåer som utgör en viktig del i 
rodopsin (vilket är ett färgämne som har till uppgift att omvandla ljuset som träffar 
näthinnan till en elektrisk impuls). Processen resulterar i torra ögon som 
förekommer på grund av förändringar i bindhinnan (förlust av slemproducerande 
celler), vilket medför sår och så småningom ärrbildning på hornhinnan. En tidig 
behandling med vitamin A kan normalisera tillståndet, medan obehandlat tillstånd 
kan medföra blindhet och död. Det är mellan 5 och 10 miljoner barn som drabbas 
varje år av denna ögonsjukdom i Asien (6).  
 
1.1.2 Hypervitaminos A 
 
Detta innebär att det har skett ett alltför högt intag av vitamin A under lång tid, vilket 
gör att överskottsmängder av detta har lagrats i levern och ackumulerats. Intag av 
270 000 till 300 000 IE retinol är en överdos hos barn, vilket kan leda till specifika 
biverkningar såsom huvudvärk, illamående, yrsel, kräkning och retlighet. Andra 
symptom som också kan uppkomma är hudirritation, dubbelseende, håravfall och 
benvävnadskador samt leverskador som inte alltid är reversibla. Om mamman har 
haft för högt intag av vitamin A under graviditeten, kan det ge missbildningar i ögon, 
skallen, lungor och hjärtat hos barn. Intaget av vitamin A hos barn ska inte överstiga 
0,2 mg per kg kroppsvikt per dag. Leverns lagringskapacitet kan överbelastas om 
stora mängder av vitamin A intas under lång tid hos barnet. Vitamin A som kommer 
från växtriket överdoseras nästan aldrig, därför att upptaget av karotenoider minskar 
i takt med att intaget ökar. Vitamin A anges i internationella enheter (IE), vilket 
betyder att 1 IE retinol motsvarar 0,0003 mg retinol (3). 
 
1.2 Infektiösa diarrésjukdomar 
 
I många länder i Asien, Afrika och Latinamerika utgör tarminfektioner ett väldigt 
stort medicinskt problem, där diarrésjukdomarna svarar för en tydlig mortalitet. 
Infektioner i tarmkanalen finns som ett hälsoproblem i Sverige men det är kortvarigt 
och godartat eftersom behandling sätts in så snabbt som möjligt. Risken för 
epidemisk spridning av infektiös diarrésjukdom är låg i Sverige jämfört med många 
länder i andra världsdelar (7). Sjukligheten i diarré är högst hos barn under 5 år i de 
utvecklingsländerna, där det inträffar cirka 525 000 dödsfall varje år. 
Diarrésjukdomar kan vara i flera dagar, vilket gör att kroppen får en hög förlust av 
vatten och salt som är viktiga för överlevnad. Dödsorsaken som förekom tidigare 
bland de drabbade barnen var att de hade en allvarlig dehydrering (vätskeförluster) 
på grund av diarré. Nu kommer andra sjukdomsorsaker som leder till en ökning av 
diarrérelaterade dödsfall bland barn, som septiska bakterieinfektioner. Diarré kan bli 
livshotande om barnen är undernärda och har ett nedsatt immunförsvar. 
Virusinfektion (Rotavirus) och Escherichia coli-bakterier (E. coli) är två av de 
vanligaste orsakerna till inhemska diarrésjukdomar i låginkomstländer. 
Diarréinfektioner är utbredd i hela utvecklingsländer och detta är på grund av 
förorenade livsmedel och vattenkällor (8).  
 



	 3	

 
Enligt WHO beräknas 780 miljoner individer världen över sakna tillgång till rent 
dricksvatten och 2,5 miljarder saknar tillgång till förbättrade sanitetslösningar. Barn 
under tre års ålder upplever i genomsnitt tre diarréepisoder varje år i de 
låginkomstländerna. Varje diarréepisod berövar barn av den näring som är viktig för 
tillväxt, vilket kan leda till undernäring. Undernärda barn är också mer benägna att 
få diarrésjukdomen (8).  
 
Sjukdomsförloppet kan bli långdraget över veckor och månader, därför är det viktigt 
att ta reda på och ställa rätt diagnos utifrån att utesluta en infektion och analysera 
avföringsprov för sjukdomens orsakade mikroorganismer (9). Sjukdomsbilden och 
symtomen är varierande vid diarrésjukdomar, och kan det delas in i tre kliniska 
grupper som visas i figur 1 (8). 
 

Figur 1. Diarrésjukdomar delas in i akut vattnig diarré, akut blodig diarré och långvarig diarré. 
Informationen är hämtad från WHO (8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarrésjukdomar 

1. Akut vattnig diarré 
som inkluderar kolera 
- varar i flera timmar 

eller dagar  

2. Akut blodig diarré 
(dysenteri) 

3. Långvarig diarré - 
varar 14 dagar eller 

längre  
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1.3 Andningsbesvär och luftvägsinfektioner 
 
Symtomen på andningsbesvär hos barn beror oftast på trånga luftvägar. 
Inandningssvårigheter som barn upplever är till exempel nästäppa, förstorade 
halsmandlar, krupp (slemhinnan svullnar som är strax nedanför stämbanden) och 
struplocksinflammation. Utandningssvårigheter är till exempel luftrörskatarr och 
astma, infektion i luftrören, pneumoni, bronkiolit och lunginflammation. 
Andningsbesvär kan medföra andnöd och intensiv hosta hos barn (10).  
 
Infektioner i nedre luftvägarna är en akut sjukdom som oftast drabbar barn, när 
luftstrupen och luftrören i lungorna blir infekterade på grund av antingen virus eller 
bakterier. Bland barn är virus den vanligaste orsaken som leder till lunginflammation 
(särskilt barn under 2 år), där respiratoriskt syncytial virus (RSV) orsakar de flesta 
lunginflammationer. Detta virus sprids över hela världen under vintertid. 
Symtombilden hos barn när de drabbas av nedre luftvägsinfektion är feber, hosta, 
andnöd och väsande andning som kan medföra ansträngning, vilket kan ge 
bröstsmärta (11). Två vanliga luftvägsinfektioner som drabbar nedre luftvägarna, kan 
vara akut bronkit (luftrörskatarr) och lunginflammation. Dessa sjukdomar är den 
främsta orsaken till dödlighet bland barn som är yngre än fem års ålder. Enligt 
Global Burden of Disease (GBD) uppskattade det årliga antalet dödsfall i 
luftvägsinfektioner till 2,1 miljoner. Detta innebär att cirka 20% av dödsfall i denna 
åldersgrupp är orsakad av akut respiratorisk sjukdom. Enligt en annan analys från 
World Wide Distribution ” a complete outsourcing service” tyder på att 1,9 miljoner 
dödsfall överkom i världen år 2000 som orsakades av akut respiratorisk sjukdom. 
Cirka 70% av dessa dödsfall var i Afrika och Sydostasien. Incidens av 
lunginflammation i låginkomstländer är cirka 0,29 episoder per barn per år, vilket 
motsvarar 150,7 miljoner nya sjukdomsfall bland barn som är yngre än fem års ålder 
(12). Det genomsnittliga antalet av lunginflammation i höginkomstländer år 2009 var 
4,3 fall per 100 ooo invånare. Dödligheten är högst bland barn som är yngre än ett 
års ålder, där 434 779 dödsfall inträffar per år. Cirka 74% av alla dödsfall är hos barn 
som är yngre än fem års ålder i höginkomstländerna (13). 
  
 
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekten av vitamin A-tillskott på 
mortalitet och morbiditet i diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner bland barn 
mellan 6 månader och 6 års ålder i utvecklingsländer. 
 
Frågeställningar 
Litteraturstudien utgår från dessa frågeställningar: 

• Kan vitamin A-tillskott medföra en lägre mortalitet och morbiditet i diarré 
och luftvägsinfektioner bland barn mellan 6 månader och 6 års ålder? 

• Hur skiljer sig effekten av olika doseringar av vitamin A-tillskott på 
dödligheten hos barn? 
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3. Metod 
 
Originalartiklar hämtades från databasen PubMed. Sökningarna presenteras i tabell 
2. Andra medicinska informationskällor som använts, är Läkemedelsverket, 
Livsmedelsverket, Internetmedicin, 1177.se, National Institutes of Health, Store 
norske leksikon och World Health Organization. Litteratursökningarna resulterade i 
ungefär samma artiklar med hjälp av MeSH-termer med fokus på effekten av vitamin 
A-tillskott på mortalitet och morbiditet bland barn. Tre av de totala sju artiklarna 
hittades via en fritextsökning i PubMed som presenteras i de nedersta tre 
sökningarna i tabell 2. Studierna valdes ut genom att läsa abstract samt delar av 
studiernas metod och resultat. För att selektera ut de mest relevanta artiklarna med 
god kvalitet, sattes urvalskriterier upp. Dessa kriterier var: randomiserade kliniska 
studier, publicerats under 2000-talet samt enbart engelskspråkiga artiklar. Studierna 
skulle även ha pågått under minst sex månader och vara genomförda på minst 100 
barn mellan 6 månader och 6 års ålder.  
 
De studier som inte uppfyllde kraven eller inte undersökt effekt av vitamin A-tillskott 
på mortalitet eller morbiditet i den önskade åldersgruppen sorterades bort.  
 
Tabell 2. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170327 [("vitamin a"[MeSH Terms] 
AND ("child, preschool"[MeSH 
Terms] AND 
("morbidity"and"mortality")]  

Clinical Trial, 
Humans 

30 17, 20 

170401 ("vitamin a"[MeSH Terms] 
AND "diarrhea"[MeSH Terms] 
AND "infection"[MeSH Terms] 
AND "child"[MeSH Terms])  

Clinical Trial, 
Humans, 

19 15, 18 

170403 effect of vitamin a, morbidity, 
child 

Clinical Trial, 
Humans, 
Last 5 years 

24 14 

170403 vitamin a, diarrheal disease, 
respiratory tract infections 

Clinical Trial, 
Humans 

8 21 

170411 different dose of vitamin A Clinical Trial, 
Humans, 
Last 10 years 

21 19 
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4. Resultat 
Nedan presenteras sammanfattningar och resultat från sju originalartiklar, som 
inkluderats i arbetet. 
 
4.1 Fisker AB et al. High-dose vitamin A with vaccination after 6 
months of age: a randomized trial. (14) 
 
Detta var en randomiserad studie som utfördes på barn mellan 6-23 månaders ålder i 
städer och på landsbygden i Guinea-Bissau. Studiens syfte var att utvärdera effekten 
av vitamin A-tillskott på den totala dödligheten. Det var 7 587 deltagare som 
slumpmässigt valdes ut till en interventiongrupp och en kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen fick en engångsdos av vitamin A-tillskott på (100 000 IE till 
barn mellan 6-11 månaders ålder och 200 000 IE till barn mellan 12-23 månaders 
ålder). Kontrollgruppen fick en dos av placebo vid samma tidpunkt. Studiens 
exklusionskriterier var om vitamin A-tillskott hade intagits en månad före och om 
barn hade deltagit med en annan forskningsstudie. I studien ansågs p-värden under 
0,05 visa på statistiskt signifikans. 
 
Resultatet visade att det inte fanns någon större effekt i dödligheten enligt riskkvoten 
efter 6- och 12-månadersuppföljning, se tabell 3. Det fanns dock en skillnad mellan 
pojkar och flickor, där riskkvoten för dödligheten efter 6-månadersuppföljning för 
pojkar var 1,92 (0,98-3,75) och 0,45 (0,24-0,87) för flickor. Interaktionen 
beräknades även mellan vitamin A-tillskott och kön som motsvarade (P= 0,003) vid 
6-månaders uppföljningstid. Kön visade sig därmed ha en statistiskt signifikant 
betydelse för sambandet mellan vitamin A-nivåer och mortalitet. Efter 12-
månadersuppföljning var ingen betydande förändring i resultatet jämfört med 6-
månadersuppföljning mellan båda könen, där riskkvot för dödlighet är 1,22 (0,77-
1,95) för pojkar och 0,69 (0,43-1,13) för flickor. Interaktionen beräknades även 
mellan vitamin A-tillskott och kön som motsvarade (P= 0,10), vilket innebär att kön 
även här hade statistiskt signifikant inverkan på sambandet mellan vitamin A-nivåer 
och mortalitet. 
 
Tabell 3. Effekten av vitamin A presenteras i antal dödsfall per 1000 personår, jämfört med placebo vid 
6- och 12-månadersuppföljning. Riskkvot för dödlighet i vitamin A-grupp jämfört med placebogrupp 
(95% konfidensintervall). Omarbetad utifrån tabell i artikel (14). 

6-månaders-
uppföljning 

Vitamin A# Placebo# Riskkvot för dödlighet 
(95% KI) 

Alla 20,6 (38/1845) 22,7 (42/1849) 0,91 (0,59-1,41) 

Pojkar 26,8 (25/932) 13,9 (13/936) 1,92 (0,98-3,75) 

Flickor 14,2 (13/913) 31,8 (29/913) 0,45 (0,24-0,87) 

 
12-
månaders-
uppföljning 

Vitamin A# Placebo# Riskkvot för dödlighet 
(95% KI) 

Alla 18,8 (66/3516) 20,1 (71/3526) 0,93 (0,67-1,30) 

Pojkar 21,9 (39/1777) 17,9 (32/1787) 1,22 (0,77-1,95) 

Flickor 15,5 (27/1739) 22,4 (39/1739) 0,69 (0,43-1,13) 
# Antal dödsfall per 1000 personår. 
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Författarna diskuterade att det var svårt att utvärdera effekten av vitamin A på den 
totala dödligheten. Resultatet visade att vitamin A-tillskott inte ger en betydande 
effekt på den totala dödligheten bland barn, men effekten skilde sig åt mellan könen. 
Detta kan bero på bland annat vilka vacciner som barnen hade fått, vilket ledde till 
att resultatet hade kunnat påverkas eller att det kunde vara en orsak till att resultaten 
inte överensstämde med vad som kom fram på 1980- och 1990-talet om de positiva 
effekterna av vitamin A-tillskott. Resultaten i de gamla studierna visade att vitamin A 
kan medföra en minskad barnadödlighet med 24%.  
 
Studiens slutsats var att fler studier behöver göras för att kunna säkerställa när 
vitamin A kan ha fördelaktiga effekter samt om den gynnsamma effekten av vitamin 
A håller i sig med tiden. Det måste även säkerhetsställas att tillskott av vitamin A, om 
det ska fortsätta rekommenderas, inte medför skadliga effekter. 
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4.2 Yakymenko D et al. The impact of different doses of vitamin A 
supplementation on male and female mortality. A randomised trial 
from Guinea-Bissau. (15) 
 
Denna studie genomfördes i Guinea-Bissau. Studiens syfte var att testa hypoteser 
baserade på observationer gjorda av tidigare studier. Den första hypotesen var att en 
lägre dos av vitamin A skulle vara mer gynnsamt för flickor som hade fått vaccin mot 
difteri, stelkramp och kikhosta (DTP-vaccin) som deras senaste vaccin, jämfört med 
andra flickor som hade fått andra vacciner, WHO/CHD Immunisation-Linked 
Vitamin A Supplementation Study Group (16). Den andra hypotesen var att en låg 
dos av vitamin A-tillskott hade en lägre dödlighet hos flickor, jämfört med en hög 
dos, Benn CS et al. (17). Det var 8 626 barn mellan 6 månader och 5 års ålder från tre 
olika vårdcentraler. Studien utfördes på ett randomiserat sätt, där barnen delades 
slumpmässigt upp till två grupper. Den första gruppen fick en hög dos på (100 000 
IE engångsdos till barn mellan 6-11 månaders ålder och 200 000 IE till barn mellan 
1-5 års ålder). Den andra gruppen fick en låg dos på (50 000 IE till barn mellan 6-11 
månaders ålder och 100 000 IE till barn mellan 1-5 års ålder). Barn som hade 
vitamin A-brist eller vitamin A-tillskott inom en månad före studiens tid, valdes bort. 
Signifikansnivån i studien var 0,05 vilket visade statistiskt signifikans. 
 
Studiens resultat visade att det inte fanns någon större skillnad i mortalitet vid 6- 
respektive 12-månadersuppföljning mellan en låg dos och en hög dos av vitamin A-
tillskott, se tabell 4. Riskkvot för dödlighet hos alla deltagande barn efter 6-
månadersuppföljning är 1,23 (0,60-2,54) och 1,17 (0,73-1,87) efter 12-
månadersuppföljning. Riskkvot för dödligheten skilde sig inte mellan könen.  
 
Tabell 4: Dödligheten efter 6 och 12-månadersuppföljning mellan en låg dos och en hög dos av vitamin 
A-tillskott hade beräknats i procent i båda könen. Riskkvot för dödlighet i lågdos-grupp jämfört med 
högdos-grupp (95% konfidensintervall). Omarbetad utifrån tabell i artikel (15). 

6-månaders-
uppföljning 

Vitamin A# 

(Låg dos) 
Vitamin A# 

(Hög dos) 
Riskkvot för 
dödlighet 
(95% KI) 

Alla 0,009 (17/1952) 0,007 (13/1922) 1,23 (0,60-2,54) 

Pojkar 0,005 (5/1005) 0,005 (5/955) 0,92 (0,27-3,17) 

Flickor 0,013 (12/947) 0,008 (8/968) 1,43 (0,59-3,51) 

 
12-månaders-
uppföljning 

Vitamin A# 

(Låg dos) 
Vitamin A# 

(Hög dos) 
Riskkvot för 
dödlighet 
(95% KI) 

Alla 0,011 (39/3476) 0,009 (32/3451) 1,17 (0,73-1,87) 

Pojkar 0,010 (18/1788) 0,008 (13/1714) 1,30 (0,64-2,65) 

Flickor 0,012 (21/1688) 0,011 (19/1737) 1,08 (0,58-2,02) 
# Antal dödsfall per personår. 
 
I denna studie kunde författarna inte säkerställa om en lägre dos av vitamin A-
tillskott kunde medföra en lägre dödlighet bland flickorna som var över 18 månaders 
ålder. Studiens slutsats var efter 6 och 12-månadersuppföljning att det inte gick att 
säkerhetsställa tidigare observerade positiva effekter av en låg dos av vitamin A-
tillskott. 
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4.3 Benn CS et al. Randomised study of effect of different doses of 
vitamin A on childhood morbidity and mortality. (17) 
 
En randomiserad studie som genomfördes i Guinea-Bissaus huvudstad. Studiens 
syfte var att undersöka om en låg dos av vitamin A-tillskott skulle ge bättre skydd 
mot sjuklighet och dödlighet. Totalt deltog 4 983 barn mellan 6 månader och 5 års 
ålder. Barnen delades upp slumpmässigt i två grupper. Den första gruppen fick en 
hög dos av vitamin A på (100 000 IE engångsdos till barn mellan 6-11 månaders 
ålder och 200 000 IE till barn mellan 1-5 års ålder). Den andra gruppen intog en låg 
dos på (50 000 IE till barn mellan 6-11 månaders ålder och 100 000 IE till barn 
mellan 1-5 års ålder). Det enda exklusionskriteriet var att barn som hade vitamin A-
brist, exkluderades bort. Signifikansnivån i studien var 0,05 vilket visade statistiskt 
signifikans. 
 
Studiens resultat visade att det fanns en betydande minskning i dödlighet bland 
flickor som intog en låg dos av vitamin A-tillskott, jämfört med en hög dos, se tabell 
5. Vid 6-månadersuppföljning beräknades riskkvoten för dödlighet mellan pojkar 
1,98 (0,74-5,29) och flickor 0,19 (0,06-0,66). Efter 9-månadersuppföljning 
beräknades även interaktionen mellan pojkar och flickor som motsvarade (P= 0,02). 
Könen visade sig därmed ha en statistiskt signifikant betydelse för sambandet mellan 
vitamin A-nivåer och mortalitet. En annan analys som utfördes på sjukhuset, medgav 
en minskad dödlighet bland flickor 0,19 (0,02-1,45) som hade fått en låg dos av 
vitamin A-tillskott, jämfört med pojkar 1,60 (0,48-5,30) efter 9-
månadersuppföljning. Det var 1 337 barn mellan 6-18 månaders ålder som mottog en 
låg dos av vitamin A-tillskott. Det visade sig att den låga dosen av vitamin A var 
förknippad med ökad diarréfrekvens riskkvot 1,14 (1,01-1,28). Denna tendens var 
likartad hos pojkar och flickor.  
 
Tabell 5. Dödligheten efter 6- och 9-månadersuppföljning mellan en låg dos och en hög dos av vitamin 
A-tillskott hade beräknats i procent i båda könen. Riskkvot för dödlighet i lågdos-grupp jämfört med 
högdos-grupp (95% konfidensintervall). Omarbetad utifrån tabell i artikel (17). 

6-månaders-
uppföljning 

Vitamin A# 

(Låg dos) 
Vitamin A# 

(Hög dos) 
Riskkvot för 
dödlighet 
(95% KI) 

Pojkar 0,020 (12/602) 0,009 (6/636) 1,98 (0,74 – 5,29) 

Flickor 0,005 (3/597) 0,025 (15/597) 0,19 (0,06-0,66) 

 
9-månaders-
uppföljning 

Vitamin A# 

(Låg dos) 
Vitamin A# 

(Hög dos) 
Riskkvot för 
dödlighet 
(95% KI) 

Pojkar 0,017 (15/884) 0,014 (13/932) 1,14 (0,54 – 2,41) 

Flickor 0,007 (6/877) 0,023 (20/877) 0,28 (0,11-0,70) 
# Antal dödsfall per personår. 
Författarna diskuterade att deras studie var otillräcklig för att dokumentera en 
minskad dödlighet, men dödligheten sjönk vid en tidpunkt tillfälligt vilket gjorde det 
svårt att dokumentera någon effekt. Det var viktigt att notera att dödligheten hos 
flickorna som var med i högdos-gruppen hade lägre dödlighet jämfört med de flickor 
som inte hade poliovaccin. En låg dos av vitamin A-tillskott kan ha fördelaktiga 
effekter, särskilt när det ges tillsammans med poliovaccin. Studiens slutsats visade 
att en låg dos av vitamin A-tillskott medförde en likvärdig eller bättre effekt än den 
högre dosen av vitamin A-tillskott.  
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4.4 Chen K et al. Effect of simultaneous supplementation of 
vitamin A and iron on diarrheal and respiratory tract infection in 
preschool children in Chengdu City, China. (18) 
 
Denna studie är en randomiserad placebokontrollerad och blindad som utfördes i 
västra Kina. Syftet med studien var att undersöka om vitamin A i kombination med 
järn skulle kunna minska sjukligheten i diarré och luftvägsinfektioner under 6-
månadersuppföljning. Deltagare var 445 barn mellan 3-6 års ålder som rekryterades 
från åtta förskolor. Barn med akuta, kroniska sjukdomar eller anemi (Hb <60 g/L) 
exkluderades ur studien. Barnen delades slumpmässigt in i fyra olika grupper. Den 
första gruppen för vitamin A (200 000 IE kapsel engångsdos). Den andra gruppen 
fick järn (1-2 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen). Den tredje gruppen intog 
vitamin A i kombination med järn (200 000 IE kapsel engångsdos och 1-2 mg per kg 
kroppsvikt en gång dagligen). Den fjärde gruppen var placebo (varken vitamin A eller 
järn). I studien räknades p<0,05 vara signifikant. 
 
Studiens resultat visade en gynnsam effekt i den tredje gruppen (200 000 IE kapsel 
engångsdos och 1-2 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen) vilket resulterade i en låg 
incidens av diarré och andningsrelaterade sjukdomar, jämfört med barn i de andra 
grupperna (p <0,05). Det fanns ingen betydlig förändring mellan vitamin A-gruppen 
och placebogruppen, se tabell 6.  
 
Tabell 6. Incidens per 100 barn per dygn för sjuklighetsepisoder representeras i fyra olika grupper vid 
6-månadersuppföljning. Omarbetad utifrån tabell i artikel (18). 

Sjukdomsbild 1. vitamin A 
(n* = 95) 

2. järn 
(n* = 98) 

3. vitamin A i 
kombination 
med järn 
(n* = 90) 

4. placebo 
(n* = 104) 

Andnings-
relaterade  

1,53 1,57 1,37 1,61 

Diarré-
relaterade 

0,40 0,45 0,29 0,46 

Diarré 0,35 0,40 0,28 0,43 
* Antal deltagande barn. 
 
Resultatet se tabell 7, visade att varaktigheten av andningsrelaterade och 
diarrérelaterade sjukdomar i dagar var lägst i grupp 3. Det fanns ingen betydande 
skillnad i sjuklighets varaktigheter mellan vitamin A-gruppen och placebogruppen. 
Det visade sig att effekten av vitamin A var mer gynnsam än järn när det gällde 
sjukligheten i diarré och andningsrelaterade sjukdomar. 
 
Tabell 7. Den genomsnittliga varaktigheten på sjuklighet i dagar presenteras i de fyra grupperna. 
Omarbetad utifrån tabell i artikel (18). 
Sjukdomsbild 1. vitamin A 

(n* = 95) 
2. järn 
(n* = 98) 

3. vitamin A i 
kombination 
med järn 
(n* = 90) 

4. 
placebo 
(n* = 
104) 

Andningsrelaterade  5,5 (32) 7,8 (35) 4,1 (29) 8,0 (37) 
Diarrérelaterade 6,1 (28) 7,4 (31) 5,2 (19) 7,5 (33) 
* Antal deltagande barn. 
Studiens slutsats visade att vitamin A i kombination med järn gav en minskning av 
sjukligheten bland barn som led av diarré och andningsbesvär.  
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4.5 Sattar S et al. Efficacy of a High-Dose in Addition to Daily Low-
Dose Vitamin A in Children Suffering from Severe Acute 
Malnutrition with Other Illnesses. (19) 
 
Detta var en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk studie. Syftet 
med studien var att bedöma effekten av vitamin A-tillskott på morbiditet mellan två 
grupper en låg daglig dos jämfört med en hög dos bland barn på sjukhuset. 
Undersökningen gjordes bland 260 barn mellan 6 månader och 5 års ålder, som led 
av svår akut undernäring i samband med diarré och luftvägsinfektioner. Studien 
genomfördes i två faser, en stabiliseringsfas och en näring-rehabiliteringsfas. Den 
första fasen deltog båda grupperna för att barn skulle stabiliseras med 5 000 IE 
dagligen i 15 dagar. Den andra näring-rehabiliteringsfasen var att barn fick 
engångsdos av vitamin A-tillskott (100 000 IE till barn mellan 6-11 månaders ålder 
och 200 000 IE till barn mellan 1-5 års ålder). Gruppen som fick den låga dosen 
behöll 5 000 IE dagligen under studiens period. Uppföljningstiden var ej nämnd i 
studien. Barn som hade kognitiv nedsättning, mässling, nattblindhet, vitamin A-brist 
eller andra svåra kroniska sjukdomar exkluderades ur studien. I studien ansågs p-
värden under 0,05 visa på statistiskt signifikans. 
 
Resultatet visade att egenskaperna hos barn inte skilde sig åt enligt någon baslinje i 
de två olika grupperna. Barns kroppsmått, där strukturell och funktionell data 
samlades in under studien för att kunna bedöma eventuell grad av undernäring hos 
barn. Näringsstatus och biokemiska indikatorer på vitamin A-tillskott var liknande 
mellan båda grupperna, se tabell 8.  
 
Tabell 8. Sjukligheten i diarré och akut respiratorisk infektion hos 260 barn bygger på riskkvoten (95% 
konfidensintervall). Omarbetad utifrån tabell i artikel (19). 

Sjukdomsbild Riskkvot för 
sjuklighet  
(95% KI) 
Lägst 

Riskkvot för 
sjuklighet  
(95% KI) 
Högst 

Akut respiratorisk infektion   

Vitamin A (Hög dos) - engångsdos 0,36 1,09 

Vitamin A (Låg dos) - daglig dos 0,35 1,40 

Diarrésjukdom   

Vitamin A (Hög dos) - engångsdos 0,67 2,34 

Vitamin A (Låg dos) - daglig dos 0,68 4,00 
 
Studiens slutsats visade att effekten av en låg daglig dos av vitamin A-tillskott, 
jämfört med en enstaka hög dos inte observerades vara bättre hos barn som lider av 
svår akut undernäring med andra akuta sjukdomar. En hög engångsdos av vitamin A 
kan ges speciellt till barn med svår akut undernäring när de lämnar sjukhuset tidigt. 
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4.6 Swami HM et al. Impact of mass supplementation of Vitamin A. 
(20) 
 
Detta var en randomiserad placebokontrollerad studie som utfördes i norra Indien, 
Chandigarh med 528 deltagande barn. Studiens syfte var att studera om tillskott av 
vitamin A kunde påverka barnens sjuklighet i diarré och akut respiratorisk infektion. 
Barnen var mellan 1-5 års ålder som indelades slumpmässigt i en interventionsgrupp 
och en kontrollgrupp. En fjärdedel av de deltagarande barnen led av vitamin A-brist. 
Signifikansnivån i studien var 0,05 vilket visade statistiskt signifikans. 
 
Resultatet visade att det inte fanns större skillnader mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen, men utfallsmåttet visade ändå färre episoder av akut respiratorisk 
infektion och diarrésjukdomar bland barn som fick tillskott av vitamin A, jämfört 
med den kontrollerade gruppen. Vitamin A-tillskott hade en betydande effekt vid 
vitamin A-brist, vilket sågs hos en fjärdedel av deltagande barn som led av vitamin A-
bristen. Dödligheten var högre bland barn i kontrollgruppen på 8 per 1000 personår 
under studieperioden, jämfört med interventionsgruppen där inget dödsfall 
inträffade. Medelvärdet hade beräknats i vitamin A-gruppen och kontrollgruppen, 
men värdena var dock inte statistiskt signifikant. Interventionsgruppen hade lägre 
medelvärde för antal diarréepisoder (3,96), jämfört med motsvarande kontrollgrupp 
(5,21) och i akut respiratoriska infektionsepisoder låg medelvärdet på (5,15), jämfört 
med dess kontrollgrupp (6,04). Antal episoder av diarré per personår skilde sig 
något. Det var färre i vitamin A-grupp, jämfört med placebogrupp, se tabell 9. Akut 
respiratorisk infektion skilde sig inte mellan båda grupperna efter 6- och 9-
månadersuppföljning.  
 
Tabell 9. Antal episoder av diarré och akut respiratorisk infektion presenteras efter 6- respektive 9-
månadersuppföljning. Antal episoder per personår i vitamin A-grupp och kontrollgrupp. Omarbetad 
utifrån tabell i artikel (20). 

Vid 6-månadersuppföljning Grupp Antal 
episoder/personår 

Diarrésjukdom     Vitamin A 57/2,90 

 Placebo 67/3,60 

   
Akut respiratorisk infektion Vitamin A 110/5,60 

 Placebo 108/5,81 

   
Vid 9-månadersuppföljning Grupp Antal 

episoder/personår 

Diarrésjukdom Vitamin A 56/2,98 

 Placebo 61/3,47 

   
Akut respiratorisk infektion Vitamin A 112/5,97 

 Placebo 107/6,08 
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4.7 Long KZ et al. A double-blind, randomized, clinical trial of the 
effect of vitamin A and zinc supplementation on diarrheal disease 
and respiratory tract infections in children in Mexico City, Mexico. 
(21) 
 
En dubbelblind randomiserad studie var genomförd i La Magdalena Atlicpac, 
Mexiko. Syftet med denna studie var att utvärdera effekterna av vitamin A och zink-
tillskott på insjuknande i diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner bland barn. Det 
var 786 barn i åldern 6-15 månader som ingick i studien. Barnen delades 
slumpmässigt in i fyra olika grupper. Den första gruppen var vitamin A (20 000 IE 
till barn mellan 6-11 månaders ålder och 45 000 IE till barn mellan 12-15 månaders 
ålder varje två månader). Den andra gruppen fick zink (20 mg en gång dagligen). Den 
tredje gruppen intog vitamin A i kombination med zink (20 000 IE till barn mellan 6-
11 månaders ålder, 45 000 IE till barn mellan 12-15 månaders ålder och 20 mg zink 
en gång dagligen). Den fjärde gruppen var en placebogrupp (varken vitamin A eller 
zink). Barn exkluderas ur studien om de hade nedsatt immunförsvar, kognitiv 
störning, redan tagit vitamintillskott eller något som förhindrar absorption av 
näringsämnen. I studien räknades p<0,05 vara signifikant. Resultatet visade att 
vitamin A-tillskott hade ökat episoderna i diarré och andningssvårigheter, jämfört 
med placebogruppen, se tabell 10.  
 
Tabell 10. Risken för diarrésjukdomar och andningssvårigheter presenteras i antal episoder per 
personår i fyra olika grupper efter 12-månadersuppföljningstid. Riskkvot för sjuklighet (95% 
konfidensintervall). Omarbetad utifrån tabell i artikel (21). 

Grupp Antal diarréepisoder/personår Riskkvot för 
sjuklighet 
(95% KI) 

Vitamin A 481/159,2 1,27 (1,10-1,45) 

Zink 375/161,8 0,97 (0,84-1,12) 

Vitamin A i 
kombination med 
Zink 

431/160,2 1,13 (0,98-1,29) 

Placebo 375/157,5 1,00 

Grupp Antal episoder i 
andningssvårigheter/personår 

Riskkvot för 
sjuklighet 
(95% KI) 

Vitamin A 5/153,9 1,98 (0,66-5,87) 

Zink 4/157,8 1,75 (0,47-6,48) 

Vitamin A i 
kombination med 
Zink 

9/155,1 0,8 (0,18-3,42) 

Placebo 10/155,1 1,00 
Studiens slutsats var att vitamin A hade en ökning på diarrésjukdom och 
luftvägsinfektioner hos barn. Det visade sig att vitamin A i kombination med zink 
hade en mer gynnsam effekt på barn i olika miljöer.  
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5. Diskussion 
Totalt sju randomiserade kliniska studier med olika inriktningar inkluderades i detta 
arbete. Tre av de sju studierna handlade om mortaliteten i Guinea-Bissau. De 
resterande fyra studierna fokuserade på morbiditeten i Kina, Mexiko, Indien och 
Bangladesh. Studierna utfördes med olika kontrollgrupper och doser av vitamin A-
tillskott.  
 
5.1 Metoddiskussion  
 
Det var svårt att hitta artiklar som överensstämde med valda frågeställningar till 
denna litteraturstudie. Sökträffarna var relativt få genom att enbart ange de aktuella 
sökorden med MeSH-termer i PubMed. Fritextsökningar gav ytterligare några 
artiklar där effekterna av vitamin A hos barn i utvecklingsländer studerats. Det visade 
sig att antalet jämförande studier som gjordes på vitamin A och placebo var 
begränsade samt även när det gällde vitamin A i olika doseringar (en hög dos jämfört 
med en låg dos). Studierna representerade ett stort patientunderlag där många barn 
deltog i samtliga artiklar. Studien med minst population omfattade 260 barn och i 
studien med störst population ingick 8 626 barn. Det kunde vara en positiv faktor, 
eftersom ju fler barn som var med i en undersökning desto bredare resultat 
åstadkoms och desto större chans var det att finna specifika fall. Det var bra att 
många barn ingick i studierna för att det då kunde populationerna vara olika, vilket 
kunde leda till att generaliserbarheten ökas på så sätt. Det hade varit en fördel att 
upptäcka delpopulationer som avviker för att kunna förstärka det resultatet som 
vissa studier hade visat till exempel skillnaden mellan pojkar och flickor. Stora 
patientgrupper gjorde det mindre problematiskt att generalisera resultaten på större 
populationer. Eftersom att insjuknande i diarré och luftvägsinfektioner var ett väldigt 
vanligt problem hos barn så var det troligen därför antalet deltagare i studierna var så 
många. Resultatmått som vitamin A-värde hade inte studerats i de sju studierna och 
utifrån detta kunde det vara problematiskt att fastställa en tillförlitlig slutsats. 
Jämförelsen av studierna och resultaten påverkades på grund av att olika effektmått 
som användes i studierna. 
 
Studier som var utförda innan år 2000 valdes bort då det är av intresse att använda 
upplägg som baseras på gällande rekommendationer från WHO. Längre tillbaka i 
tiden var troligen rekommendationerna annorlunda. Eftersom att syftet med denna 
litteraturstudie inte var att studera hur effekterna av vitamin A-tillskott skilde sig 
mellan gamla och nya rekommendationerna av WHO granskades inte sådana studier 
överhuvudtaget, inför sammanställningen av denna studie.  
 
5.2 Etik 
 
Alla studier erhölls skriftliga samtycken från deltagarnas mammor och/eller 
vårdnadshavare. Studieupplägget hade i samtliga artiklar godtagits av etiska 
kommittéer.  
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5.3 Resultatdiskussion 
 
Syftet med arbetet var att undersöka om vitamin A-tillskott kunde medföra en lägre 
dödlighet och sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner bland barn mellan 6 
månader och 6 års ålder i utvecklingsländer samt hur effekten skiljer sig mellan olika 
doseringar av vitamin A.  
 
Sammantaget blev resultaten från de sju inkluderade studierna att vitamin A-tillskott 
inte verkade medföra en betydande effekt på den totala dödligheten och sjukligheten 
i diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner. Undantaget var i studien av Benn CS et al. 
som undersökte effekten av vitamin A på dödligheten. Men samtidigt gjorde de en 
undersökning på sjukligheten i diarré och luftvägsinfektioner hos barn mellan 6-18 
månaders ålder, vilket visade samma resultat som Long KZ et al. Båda studierna 
Benn CS et al. och Long KZ et al. visade att en låg dos av vitamin A-tillskott (20 000 - 
50 000 IE) hade ökat sjukdomsbilden vid diarré och luftvägsinfektioner bland 
deltagande barn (17, 21). Detta innebär att barnen får längre vistelse på sjukhus och 
även en högre risk för död. I och med att olika doser använts i studierna är de inte 
direkt jämförbara. Olika doser kan ge olika effekt. I studien av Benn CS et al. pekade 
resultatet på att flickorna fick en minskad dödlighet vid låga doser av vitamin A-
tillskott på (50 000 IE respektive 100 000 IE beroende på ålder), jämfört med 
pojkarna. Den totala dödligheten togs inte med i resultatet (17). Även i studien av 
Fisker AB et al. visade att riskkvoterna att dödligheten var lägre för flickor än för 
pojkar (14). I båda studierna där könsskillnader sågs beräknades dock interaktionen 
mellan kön och vitamin A, och i båda fallen observerades ett statistiskt signifikant 
samband (14, 17). Detta innebär att orsakerna bakom könsskillnaderna troligtvis 
beror på andra underliggande faktorer. 
 
I artikeln av Sattar S et al. användes ett upplägg där alla deltagande barn fick en 
likvärdig dos (5 000 IE dagligen i 15 dagar) av vitamin A innan studiens start för att 
ge barnen likvärdiga utgångsnivåer av vitamin A (19). En sådan stabiliseringsfas 
styrker tolkningen av studiens resultat. I andra studier, där denna åtgärd inte görs, 
finns risk att barnens varierande utgångsnivåer kan påverka utfallet. 
 
Doseringen av vitamin A-tillskott i alla ingående studier var beroende på deltagarens 
ålder, i enlighet med WHO:s gällande rekommendationer. Till barn mellan 6-11 
månader rekommenderas dosen 100 000 IE som engångsdos, medan 200 000 IE ska 
ges var 4:e till 6:e månad till barn mellan 1-5 års ålder. Det rekommenderade intaget 
av vitamin A ger ett skydd under 4 till 6 månaders period. Detta baseras på att en hög 
dos av vitamin A-tillskott absorberas och ackumuleras i levern. Sedan metaboliseras 
det i kroppen när det behövs över en längre tidsperiod (5). Inte i någon av de 
ingående studierna har påfyllningsdoser av vitamin A nämnts, trots att studiernas 
hade mellan 6 - 12 månaders uppföljningstid (14, 15, 17, 18, 19, 21). I studien av 
Swami HM et al. nämndes inte doseringen av vitamin A-tillskott över huvud taget 
(20). Resultaten i studierna kan ha påverkats om grundskydd saknades eller en 
påfyllningsdos inte gavs. 
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Två av de tre studierna, som undersökte vitamin A-effekt på dödlighet, hade samma 
metod där jämförelsen var mellan två olika doseringar av vitamin A-tillskott (15, 17). 
Detta gjorde att studier var lätta att jämföra när det gäller doseringen, medan den 
första studien hade en annan metod där författarna använde vitamin A-tillskott 
jämfört med placebo vilket gjorde det svårt att jämföra med andra studierna om 
dödlighet. I de resterande studierna undersöktes effekten av vitamin A på sjuklighet 
och inte dödlighet (14). Studierna som utvärderade effekten av vitamin A på 
sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner genomfördes med liknande metoder där tre 
av studierna hade jämfört vitamin A mot placebo (18, 20, 21) förutom en studie (19) 
som genomfördes med en annan metod där undersökningen byggdes på olika 
doseringar av vitamin A. Detta leder till svårigheter att göra jämförelser av resultatet 
med de andra studierna avseende sjuklighet.  
 
I detta arbete ingår två studier som jämfört effekten av vitamin A-tillskott med andra 
substanser. I studien av Chen K et al. togs järn upp (18) och i studien av Long ZK et 
al. ingick zink (21). I båda dessa studier delades studiepopulationen in i fyra grupper 
där en grupp fick enbart vitamin A, en grupp fick enbart den andra substansen, en 
grupp fick både vitamin A och den andra substansen, samt en grupp som fick 
placebo. I och med studieupplägget blev det möjligt att särskilja om en effekt kom 
från endast ett av de tillförda preparaten. Det blev även möjligt att se om preparat 
har additiv effekt.  
 
I studien av Swami HM et al. visades att barnen hade vitamin A-brist innan 
behandlingen påbörjades men de fick ändå delta i forskningen. Vitamin A-bristen 
kan ha påverkat resultatet (20). Barnen som hade vitamin A-brist, borde ha delats 
upp i en grupp med vitamin A-brist och en utan, för att kunna mäta effekten av 
vitamin A-nivåer på ett tydligt sätt. När vitamin A-värdet är för lågt i levern på grund 
av vitamin A-brist, blir mätningen av nivåerna inkorrekt (1). Vitamin A-tillskottet 
hjälper barn med att lindra symtom som framkallas av vitamin A-bristen. Detta 
innebär att vitamin A kan ersätta den brist som redan är i kroppen och man får inga 
tydliga positiva effekter när det gäller sjukligheten i diarré och luftvägsinfektioner. 
Fisker AB et al. studie exkluderade barn som hade intagit vitamin A-tillskott en 
månad före. Författarna redovisade inte om de hade mätt vitamin A-nivåerna hos 
deltagande barn, vilket kan ge en oklar bild av vitamin A-värdet (14). I de andra 
studierna exkluderades barn som hade vitamin A-brist (15, 17, 18, 19, 21). Detta kan 
sannolikt bero på svårigheter att följa upp studierna.  
 
Fyra studier utfördes på sjukligheten i olika länder. Detta kan ha påverkat resultaten 
då vitamin A-nivåerna kan skilja på grund av miljöproblem i form av bland annat 
vatten- och föroreningar samt klimatombyte. Dessa studier utvärderade effekten av 
vitamin A-tillskott på drabbade av luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. I vissa 
studier var det svårt att identifiera om de deltagande barnen hade en dålig 
näringsstatus. Detta observerades inte, vilket i sin tur innebär att resultaten hade 
kunnat påverkas av under- eller felnäring. Effekten av vitamin A skiljer sig mellan 
platser för att kosten kan vara berikad på vitamin A eller naturligt rik på vitamin A. 
Måltider innehållande vitamin A var ej diskuterat under studiernas period. Denna 
faktor kunde ha påverkan på resultaten och representerade sannolikt confounders.  
 
I varje studie hade många barn deltagit, vilket formade ett stort observations-
underlag. För att kunna dra en säker och tillförlitlig slutsats om effekten av vitamin 
A-tillskott på mortalitet och morbiditet, borde resultaten och 
tillvägagångssättet/utförandet av alla studier ha överstämt. Alla studier måste vara 
analyserade och planerade långsiktigt samt uttala sig om orsakssamband, det vill 
säga effekten av vitamin A-behandling eller som i det här fallet de miljöfaktorerna 
som påverkar barns hälsa. I studien av Long KZ et al. tog upp olika faktorer bland 
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annat mammors utbildning, vattentillgång, och socioekonomisk stats. Dessa faktorer 
kunde påverka förekomsten av specifika patogener. Författarna kom fram till att 
familjers knappa ekonomi kunde påverka barnen på sätt och vis. Hushåll med bättre 
ekonomiskt bistånd avsågs vara bättre än hushåll med sämre socioekonomisk status 
där barnen var mer utsätta för olika grupper av enteriska och respiratoriska 
patogener. Detta talade för bättre överblick på området så att i studien studerades 
alla möjliga faktorer som kunde ha påverkan på barns hälsa (21). Denna 
undersökning gjordes inte i de andra studierna, vilket kunde påverka resultaten (14, 
15, 17, 18, 19, 20). 
 
Genom detta arbete har en fråga aktualiserats som kräver vidare forskning. Av de 
samlade resultaten beaktas att nya och framtida studierna behöver göras så att det 
blir lätt att dra en säker slutsats om studierna har samma syfte och utfallsmått. Detta 
medför möjligheten att studera effektskillnad mellan könen samt åldersgruppen (6-
18 månader). Eftersom att de aktuella studierna inte är riktigt nya så behövs fler 
studier för att utreda varför pojkar har en ojämlikhet i dödlighet jämfört med flickor. 
Detta kan antingen bero på att pojkar inte hade fått DTP-vaccin innan vitamin A-
tillskott eller att pojkarna behöver mer påfyllningsdoser för att kunna komma upp i 
samma vitamin A-värde som flickorna har. Generellt sett kan det också bero på till 
exempel andra genetiska faktorer som gör att pojkarna inte får den förväntade 
effekten av vitamin A-behandling.  
 
Metoden för sju studier var i grunden nästan samma. Alla undersökte barnen med 
olika databaser, syfte och ställe (landsbygd, sjukhus eller vårdcentraler) samt att 
studierna genomfördes i olika tidpunkter. 
 
En svaghet med detta arbete är att det inte alltid fanns tillräckligt många studier med 
det eftersökta upplägget, vilket leder till svårigheter att besvara syftet. Samtliga 
studier omfattade många barn sammantaget, vilket är positivt och kan ge ett mer 
tillförlitligt resultat.  
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6. Slutsats 
Baserat på arbetes ingående studier går det sammantaget inte att dra säkra slutsatser 
om effekten av vitamin A-tillskott, då resultaten i artiklarna var varierande. De flesta 
resultaten tyder på att tillskott av vitamin A inte ger någon betydlig effekt på 
dödlighet och sjuklighet i diarré och luftvägsinfektioner bland barn mellan 6 
månader och 6 års ålder. I enstaka studier antydde resultat att tillskott av vitamin A i 
vissa fall kunde försämra barnens hälsa. Det är viktigt att fler studier görs för att 
utreda effekterna av tillskott av vitamin A, och att WHO:s guidelines uppdateras 
utifrån resultaten, för att fler barn kan få bästa tänkbara behandling av brist på 
vitamin A. Det måste även fastställas om det är så att tillskott att vitamin A kan leda 
till ökad sjuklighet eller ej, så att barn i bristområden inte riskerar att få ökad ohälsa 
till följd av vitamin A-tillskott.  
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9. Appendix 
Nedan presenteras litteraturstudiens sju artiklar i tabell 11. 

Tabell 11. Sammanfattning av resultatet i de sju artiklarna som arbetet baseras på. 
Författare 
(referens-
nummer) 
publicerin

gsår 

Uppföljnin
gstid 

Antal 
deltagare  

Syfte Preparat Resultat eller slutsats 

Fisker AB et 
al. (14) 2014 

Vid 6 och 12-
månader  

7 587 
 

Att utvärdera effekten av 
vitamin A-tillskott på den 
totala dödligheten. 

Vitamin A (100 000 IE 
engångsdos till barn 
mellan 6-11 månaders 
ålder och 200 000 IE till 
barn mellan 12-23 
månaders ålder).  
 
Placebo. 

Ingen effekt på den totala 
dödligheten. Det fanns en ökad 
dödlighet hos pojkar, jämfört med 
flickor.  

Yakymenko 
D et al. (15) 
2011 

Vid 6 och 12-
månader 

8 626  Att testa om en låg dos av 
vitamin A-tillskott hade en 
lägre dödlighet hos flickor, 
jämfört med en hög dos. 
Att kontrollera om en 
lägre dos av vitamin A 
skulle vara mer gynnsamt 
för flickor som hade fått 
DTP-vaccin som deras 
senaste vaccin. 

Vitamin A - Hög dos (100 
000 IE engångsdos till 
barn mellan 6-11 månaders 
ålder och 200 000 IE till 
barn mellan 1-5 års ålder). 
 
Vitamin A - Låg dos (50 
000 IE till barn mellan 6-
11 månaders ålder och 100 
000 IE till barn mellan 1-5 
års ålder). 

Ingen effektskillnad mellan en låg 
dos och en hög dos av vitamin A-
tillskott på dödligheten. 
 

Benn CS et 
al. (17) 2005 

Vid 6 och 9-
månader  

4 983  Att undersöka om en låg 
dos av vitamin A-tillskott 
skulle ge bättre skydd mot 
sjuklighet och dödlighet. 

Vitamin A - Hög dos (100 
000 IE engångsdos till 
barn mellan 6-11 månaders 
ålder och 200 000 IE till 
barn mellan 1-5 års ålder). 
 
Vitamin A - Låg dos (50 
000 IE till barn mellan 6-
11 månaders ålder 

Det fanns en ökad dödlighet hos 
pojkar, jämfört med flickor. En låg 
dos av vitamin A-tillskott ledde till 
en ökning på diarrésjukdom och 
luftvägsinfektioner hos barn (6-18 
månaders ålder) 



	

	

och 100 000 IE till barn 
mellan 1-5 års ålder). 

Chen K et al. 
(18) 2013 

Vid 6-
månader 

445 
 

Att undersöka om vitamin 
A i kombination med järn 
skulle kunna förbättra 
sjukligheten i diarré och 
luftvägs-infektioner. 

Vitamin A (200 000 IE 
kapsel engångsdos).  
 
Järn (1-2 mg per kg 
kroppsvikt en gång 
dagligen).  
 
Vitamin A i kombination 
med Järn (200 000 IE 
kapsel engångsdos och 1-2 
mg per kg kroppsvikt en 
gång dagligen).  
 
Placebo. 

De positiva effekterna av vitamin 
A-tillskott på morbiditeten var 
associerad med järn-tillskott bland 
barn.  

Sattar S et al. 
(19) 2012 

- 260 Att bedöma effekten av 
vitamin A-tillskott på 
morbiditet mellan två 
grupper en låg daglig dos 
jämfört med en hög dos 
bland barn på sjukhuset. 

Vitamin A - Hög dos (100 
000 IE engångsdos till 
barn mellan 6-11 månaders 
ålder och 200 000 IE till 
barn mellan 1-5 års ålder). 
 
Vitamin A - Låg dos (5 000 
IE en gång dagligen)  

Ingen effektskillnad mellan en låg 
dos och en hög dos av vitamin A-
tillskott på sjukligheten. 
 
 
 

Swami HM 
et al. (20) 
2007 

Vid 6 och 9-
månader 

528  Att studera barnens 
morbiditet i diarré och 
akut respiratorisk 
infektion.  

Vitamin A (ej nämnt). 
 
Placebo. 

Ingen effektskillnad mellan  
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen, men det visade 
ändå lägre episoder av akut 
respiratorisk infektion och 
diarrésjukdomar.  



	

	

Long KZ et 
al. (21) 2006 

Vid 12-
månader 

786  Att utvärdera hur 
effekterna av frekvent låga 
doser av vitamin A-
tillskott eller zink-tillskott 
oberoende eller i 
kombination med 
varandra hade påverkat 
diarrésjukdomar och 
andningsproblem bland 
barn.  

Vitamin A (20 000 IE till 
barn mellan 6-11 månaders 
ålder och 45 000 IE till 
barn mellan 12-15 
månaders ålder varje två 
månader). 
 
Zink (20 mg en gång 
dagligen).  
 
Vitamin A i kombination 
med Zink (20 000 IE till 
barn mellan 6-11 månaders 
ålder, 45 000 IE till barn 
mellan 12-15 månaders 
ålder dagligen och zink 20 
mg en gång dagligen).  
 
Placebo. 

Tillskott av vitamin A ledde till en 
ökning på diarrésjukdom och 
luftvägsinfektioner hos barn. 
Studien nämner att vitamin A i 
kombination med zink har en mer 
heterogen effekt på barn i olika 
miljöer.  
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