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Sammanfattning 
 
Inledning Autism Spectrum Disorder, ASD, är ett neuropsykiatriskt funktionshinder 
med kärnsymtom på områdena social kommunikation och restriktiva/repetitiva 
beteenden. Den globala prevalensen ligger på ca 1,5 % och har ökat under de senaste 
decennierna. ASD beror på en förändrad ledningsförmåga i hjärnan och är ärftligt 
betingat, men även miljöfaktorer spelar in. Det finns idag ingen farmakologisk 
behandling som har effekt på kärnsymtomen, de läkemedel som finns riktar i stället in sig 
på samtidiga symtom och funktionsnedsättningar av vilka ADHD är vanligast. D-vitamin 
har en viktig roll vid hjärnans funktion och utveckling. Epidemiologiska studier har visat 
att individer med ASD ofta har låg D-vitaminstatus och på senare år har teorier 
uppkommit om att det kan finnas ett orsakssamband mellan D-vitaminbrist och ASD. 
 
Syfte Syftet med den här studien är att undersöka om D-vitamintillskott kan förbättra 
symtom vid ASD och om resultatet av D-vitaminbehandlingen påverkas av ålder. Studien 
utforskar även hur förändring i D-vitaminstatus förhåller sig till förändring av symtom 
vid ASD. 
 
Metod Det här är en litteraturstudie baserad på åtta originalartiklar funna i databasen 
PubMed och Crossref. Till introduktion och diskussion har även översiktsartiklar samt 
olika internethemsidor använts. 
  
Resultat Fem artiklar beskriver kontrollerade studier. I en av dessa artiklar anges 
statistiskt signifikanta förbättringar på utfallsmåtten irritabilitet och hyperaktivitet 
medan de övriga artiklarna inte anger någon förbättring hos interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen på de primära utfallsmåtten. I ett par studier ses 
förbättringar hos både D-vitamingruppen och kontrollgruppen vid uppföljningen jämfört 
med baslinjen men ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. De tre 
okontrollerade studierna visar samtliga på förbättring vid uppföljningen jämfört med 
baslinjen. 
  
Diskussion De olika studierna har stora skillnader i studiedesign vilket gör det svårt att 
jämföra dem. Det finns få studier och endast två av dem som hittades är randomiserade, 
kontrollerade och dubbelblindade. Endast en av artiklarna som beskriver kontrollerade 
studier anger statistiskt signifikant förbättring hos interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen och i den artikeln är det inte kärnsymtom som är utfallsmått. Ärftlighet 
är den största riskfaktorn för utveckling av ASD. Med tanke på de mekanismer D-vitamin 
har skulle brist teoretiskt kunna påverka hjärnans funktion på ett sätt som skulle kunna 
ha relevans vid ASD, men då skulle D-vitaminbrist troligtvis ha störst påverkan i 
fosterstadiet då hjärnan utvecklas som snabbast. 
 
Slutsats Sammantaget indikerar resultateten av studierna att D-vitamin inte har någon 
effekt på symtom vid ASD. De förbättringar som ses i några av studierna kan bero på 
positiv förväntan och andra, icke-farmakologiska insatser under studiernas gång. För att 
kunna dra en slutsats skulle fler randomiserade, kontrollerade, dubbelblindade studier 
med liknande studiedesign dem emellan behöva göras för att underlätta jämförelse. 
 
Nyckelord autism spectrum disorder, ASD, D-vitamin, 25(OH)D, barn 
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Introduktion 

 
Bakgrund 
 
Autism Spectrum Disorder (ASD), på svenska ofta benämnt autismspektrumtillstånd 
(AST) eller autism, är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med kärnsymtom på två 
områden: social kommunikation och restriktiva/repetitiva beteenden. Tillståndet är 
heterogent med spektrum från mild till svår [1,2]. Svårigheterna kan visa sig i en nedsatt 
förmåga att förstå andra människors perspektiv, begränsade intressen och upprepade 
rörelsemönster. För många är det viktigt med rutiner och ritualer [3,4]. Begreppet autism 
började användas på 1940-talet i den betydelse det har i dag. Det var psykiatrikern Leo 
Kanner som beskrev ett antal barn med svårigheter att relatera till andra och som trivdes 
bäst när de fick vara för sig själva. De uppvisade monotona och repetitiva beteenden samt 
hade en önskan om att ”allt ska förbli likadant” [5]. Strax därefter identifierade Hans 
Asperger barn med kommunikationssvårigheter fast normal verbal förmåga. De undvek 
ögonkontakt och hade svårt att sätta sig in i andra människors känslor. Många av dem 
hade specialintressen och flera visade stor talang på utvalda områden. Hans Aspergers 
observationer ledde så småningom till diagnosen Aspergers syndrom [6]. De första 
officiella kriterierna för autism kom på 1980-talet, innan dess ansågs autism vara en 
undergrupp till schizofreni. Sedan dess har diagnoskriterierna justerats flera gånger [7,8]. 
 
Förekomst 
 
I en översiktsartikel från år 2012 beräknades den globala prevalensen av ASD vara 1 %, 
medan en översiktsartikel från 2017 beräknar prevalensen till 1,5 % i utvecklade länder 
[1]. Prevalensen är 4-5 gånger högre hos pojkar och det är ingen skillnad mellan olika 
etniciteter och socioekonomiska bakgrunder [9]. Den ökade prevalensen tros bland annat 
bero på en ökad medvetenhet om de svårigheter som föreligger vid ASD och inklusion av 
mildare former, samtidigt med att mätverktygen har förfinats [1,9]. 
  
Diagnostisering 
 
Det finns två internationella diagnosmanualer med kriterier som behöver uppfyllas för att 
få diagnosen ASD: ICD-10 (International Classification of Diseases) utgiven av WHO 
(World Health Organization) .och DSM-5 (Diagnostic and Statistic Manual of Mental 
Disorders) utgiven av APA: the American Psychiatric Association. Vid diagnostisering i 
Sverige används kriterierna i DSM-5, men dessa kodas om till ICD-10 i sjukjournalen [7]. 
 
År 1994 utkom DSM-IV som textreviderades år 2000 (DSM-IV-TR). I denna version 
identifierades fem autismdiagnoser under benämningen ”genomgripande störningar i 
utvecklingen”. Dessa var autistiskt syndrom (”klassisk” autism), Aspergers syndrom, 
Retts syndrom, desintegrativ störning och atypisk autism. Tre kärnsymtom 
identifierades: begränsning i socialt samspel, begränsning i kommunikation samt 
begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter [8,9]. 
 
DSM-5 utkom år 2013 med omfattande förändringar. I stället för fem olika diagnoser 
inom autismområdet slogs diagnoserna samman till en enda paraplyterm: ASD, ofta 
benämnd autism på svenska. Det fastslogs att de olika tillstånden utgör ett spektrum med 
i grunden samma kärnsymtom. Dessutom slogs symtomen ”begränsning i socialt 
samspel” och ”begränsning i kommunikation” samman till symtomet ”begränsning i 
social kommunikation” [8]. Utöver detta tillkom en kategori inom området ”begränsade, 
repetitiva beteenden” som har med annorlunda bearbetning av sinnesintryck att göra. 
Dessa svårigheter kan innebära en under- eller överkänslighet för ljus, ljud och beröring 
eller ett överdrivet intresse för hur saker känns eller luktar [3,8]. Kärnsymtomen kan visa 
sig på flera sätt vilka preciseras i underkategorier (se tabell 1). För att få en diagnos krävs 
nedsättning på båda kärnsymtomen: tre av tre underkategorier på social kommunikation 
och två av fyra underkategorier på repetitiva beteenden. Svårighetsgrad och behov av stöd 
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ska också preciseras. Svårigheterna ska inverka menligt på personens vardagsliv samt ha 
funnits från födseln, även om de inte blivit kliniskt tydliga förrän senare [10].  
 
Tabell 1 Diagnoskriterier för ASD enligt DSM-5 [10].  
 

Begränsning i social 
kommunikation 

Begränsade, repetitiva beteenden 

 

 Bristande förmåga till 
social ömsesidighet 

 Bristande förmåga till 
icke-verbalt 
kommunikativt 
beteende 

 Bristande förmåga att 
bevara, förstå och 
utveckla relationer 

 

 Stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, 
stereotypt eller repetitivt tal eller bruk av 
föremål 

 Insisterar på att inget ska förändras i 
vardagen, oflexibel fixering vid rutiner 

 Starkt begränsade, fixerade intressen som är 
abnorma i intensitet eller fokusering 

 Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk 
stimulering, eller säreget intresse för 
sensoriska aspekter av omgivningen 
 

 
 
Diagnostiska instrument och skattningsformulär 
 
Som hjälp för att kunna ställa diagnosen ASD har en rad instrument skapats. Dessa är 
uppdelade i diagnostiska instrument och skattningsformulär. Skattningsformulär är 
frågeformulär som används som screeninginstrument om man misstänker ASD för att 
avgöra om det finns behov av fortsatt utredning [2]. Det finns olika screeninginstrument 
för olika åldrar [1]. Diagnostiska instrument som består av föräldraintervjuer och 
observationsscheman används i den diagnostiska processen, där specialutbildad läkare 
och psykolog, men även ofta sjuksköterska och fysioterapeut är inblandade [2,3] I 
utredningen ska också intellektuell funktionsnivå och språklig förmåga bedömas [2].  
 
Samsjuklighet 
 
Det är vanligt med andra sjukdomstillstånd i samband med ASD. Samsjuklighet drabbar 
¾ av alla med ASD och är viktigt att utreda eftersom det förvärrar svårigheterna. ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är vanligast och drabbar ca 30 % av alla med 
ASD och inkluderar uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet [1,9]. Ofta 
förekommer också intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, ångestproblematik 
och depression [1,2]. Vanliga tillstånd vid ASD är irritabilitet och aggressivitet. Många 
lider av sömnsvårigheter och magtarmproblem, vilket i samband med ett ofta restriktivt 
matintag kan leda till näringsbrist [1].  
 
Orsaker 
 
Risken att få ASD är kopplad både till genetiska faktorer och miljöfaktorer, ärftlighet 
utgör 74-93 % av risken. Det finns några sällsynta genetiska syndrom som ofta inkluderar 
ASD (fragilt X och tuberös skleros), men de flesta fallen kan inte kopplas till en specifik 
gen utan beror på många olika genvarianter [1]. 
 
Ett antal riskfaktorer i samband med graviditeten har också identifierats: hög ålder hos 
föräldrarna, för tidig födsel, låg födelsevikt, virala eller bakteriella infektioner hos 
modern, kort intervall mellan graviditeter, medicinering (till exempel valproinsyra) och 
autoimmun sjukdom i familjen. Det finns också vissa belägg för att luftföroreningar och 
stressfaktorer under graviditeten kan öka risken hos barnet att utveckla ASD [1,9]. 
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ASD är medfött och beror på en förändrad ledningsförmåga i hjärnan, det vill säga en 
dysfunktion i kontakten mellan nervcellerna. Generellt fungerar kontakten sämre, men i 
vissa områden av hjärnan finns en utökad kontakt mellan nervcellerna, framför allt i 
frontalloberna [1]. Jämförande studier har visat att barn med ASD har en större 
hjärnvolym jämfört med kontroller. Förstorade ventriklar, överväxt av nerver i 
prefrontala cortex samt förändrad neurotransmission har också observerats. Flera post 
mortem-studier indikerar en pågående nervinflammation i hjärnan hos individer med 
ASD, oavsett ålder. En varaktig inflammation i cellerna leder till minskad 
ledningsförmåga och celldöd [11]. 
 
Behandling 
 
ASD är ett livslångt tillstånd som inte går att bota. Behandlingen består framför allt av 
pedagogiska insatser som är inriktade på att förbättra färdigheter i social 
kommunikation, där både barn och föräldrar är delaktiga [2]. KBT (kognitiv 
beteendeterapi) används i många terapier som hjälp för att hantera ångest och oro medan 
musikterapi i vissa fall kan förbättra social interaktion och verbal kommunikation [9].  
 
Det finns i dag inga läkemedel som har effekt på kärnsymtomen vid ASD. Behandlingar 
inriktar sig i stället på samtidiga symtom eller diagnoser. Atypiska antipsykotika, framför 
allt risperidon och aripiprazol, har visat sig ha effekt på aggressivitet, medan det har 
begränsad effekt på social tillbakadragenhet, hyperaktivitet och stereotypa beteenden. 
Biverkningarna är sedation och viktuppgång [1,2,9]. Vid ADHD-symtom används 
metylfenidat, atomoxetin och guanfacin. Biverkningarna är ofta värre och fördelarna 
mindre än hos individer med renodlad ADHD, varför dossänkning ofta krävs [1,9]. 
 
En mängd övriga behandlingar för att förbättra både kärnsymtom och andra symtom har 
provats, med motsägelsefulla resultat. Dessa inkluderar oxytocin och vasopressin, omega-
3 samt flera olika vitaminer [9]. 
 
D-vitamin 
 
D-vitamin finns i formerna Vitamin D3 (kolekalciferol) och D2 (ergokalciferol) [12]. Det 
har länge varit känt att vitamin D är nödvändigt för reglering av kalkbalansen i skelettet. 
Senare forskning har visat att vitaminet även medierar många andra effekter av vilka flera 
är kopplade till hjärnans funktion och utveckling [13].  
 
Vitamin D3 bildas i huden och finns i fisk, kött och ägg samt berikade livsmedel. Vitamin 
D2 finns i svampar och berikade livsmedel. Vitamin D3 har en något högre bioaktivitet än 
vitamin D2 [12]. Den här studien behandlar Vitamin D3 som i fortsättningen oftast 
benämns D-vitamin. Den viktigaste källan till D-vitamin är syntesen i huden via solens 
UVB-strålar och står för ca 80 % beroende på soltillgång och föda [14]. Ju starkare den 
ultravioletta strålningen är, desto mer D-vitamin skapas [13]. 
 
I Sverige rekommenderas ett intag av 10 mikrogram/dag för barn och vuxna under 75 år. 
Ibland används enheten IE (internationella enheter). 1 IE=0,025 mikrogram D-vitamin 
och 1 mikrogram D-vitamin=40 IE. En del grupper rekommenderas D-vitamintillskott. 
Dessa inkluderar barn under 2 år, äldre över 75 år samt barn och vuxna som bär 
heltäckande kläder under sommaren [12]. 
 
D-vitaminstatus definieras via serumnivåmätning av 25(OH)D3, en föregångare till den 
aktiva metaboliten av D-vitamin, men det finns inga internationella bestämmelser kring 
vilket tröskelvärde som är önskvärt. Nivåer under 50 nmol/L associeras med förändrad 
benmetabolism, men riktlinjer från olika länder anger antingen 50 nmol/L eller 75 
nmol/L som tillräckliga nivåer [14].  
 
Metabolismen av D-vitamin sker i flera steg. Via UVB-strålning mot huden omvandlas 
prekursorn 7-dehydrokolesterol till previtamin D3 som sedan omformas till vitamin D3.  
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Vitamin D3 är inte biologiskt aktivt. Det transporteras i blodet av vitamin D-bindande 
protein (DBP) till levern där det hydroxyleras och bildar 25(OH)D3 (kalcidiol). 25(OH)D3 
transporteras till njuren och filtreras i glomerulus. I proximala tubuli hydroxyleras 
25(OH)D3 och bildar 1,25(OH)2D3 (kalcitriol) som är den hormonellt aktiva formen av 
D-vitamin [15] (Figur 1). Tillgången på 1,25(OH)2D3 regleras via negativa 
återkopplingsmekanismer från parathormon (PTH), kalcium, fosfat, kalcitonin, fibroblast 
growth factor 23 (FGF23) samt D-vitamin [13].  
 
 
 

 
Figur 1 Steg i metabolismen av D-vitamin via solens UVB-strålar [15]. 
 
 
D-vitamin är ett steroidhormon som medierar sina effekter både via genrelaterade och 
icke genrelaterade effekter [11,16]. De genrelaterade effekterna av 1,25(OH)2D3 medieras 
av Vitamin D-receptorn (VDR) som hör till steroidreceptorfamiljen och finns i cellkärnan. 
1,25(OH)2D3 fungerar som en genreglerare som binder till specifika DNA-sekvenser. 
Detta resulterar i antingen repression eller transkription av gener [15]. Över 2700 
bindningsställen har identifierats. De icke-genrelaterade effekterna medieras framför allt 
via membranbundna VDR. VDR:s, både de i cellkärnan och de membranbundna, finns i 
hela kroppen och i alla typer av vävnader, inklusive hjärnan [13]. 
 
Teorier kring D-vitamin och hjärnan vid ASD 
 
D-vitamin skulle kunna ha relevans vid ASD på olika sätt. Vitaminet påverkar 
kalciumbalans och signalering, cellproliferering och differentiering, neurotransmission 
och immunmodulering i hjärnan. Vitaminet bidrar också till skydd mot oxidativ stress 
[16].  
 

 D-vitamin har en viktig roll vid kalciumsignalering som är nödvändig för 
dendritisk växt och synaptisk transmission. Neurotransmissionen fungerar inte 
som den ska vid ASD [11]. 

 
 Förändrad cellproliferering och differentiering i hjärnan kan leda till större total 

hjärnvolym, förstorade ventriklar och nervöverväxt, vilket observerats vid ASD. 
Vid djurförsök då råttor har utsatts för D-vitaminbrist har ett minskat uttryck av 
apoptotiska gener observerats [11]. 

 

 Vid ASD föreligger en dysreglering av signalsubstanser (bland annat GABA och 
glutamat) [11]. D-vitamin stimulerar hjärnceller att bilda flera growth factors: 
nerve growth factor (NGF) och glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF). 
NGF skyddar mot excitotoxicitet av glutamat. GDNF skyddar nerverna mot 
ischemi, toxicitet och skada [13]. Höga halter glutamat skulle kunna leda till 
repetitiva beteenden på grund av minskad inhibitorisk kontroll [11]. 
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 D-vitamin har en antiinflammatorisk verkan genom att inducera en 
antiinflammatorisk respons: inflammation i hjärnan leder till minskad 
överledning och nervcellsdöd [11]. 
 

 D-vitamin är viktigt vid uppreglering av glutation som är en kraftfull antioxidant 
som skyddar mot oxidativ stress vilken kan skada nervcellerna [11]. 
 

Samband mellan D-vitaminbrist och ASD 
 
Flera epidemiologiska studier associerar D-vitaminbrist med en rad neuropsykiatriska 
funktionshinder och neurodegenerativa sjukdomar, inklusive ASD [13]. I en metaanalys 
av elva studier drogs slutsatsen att 25(OH)D-nivåer var signifikant lägre hos barn med 
ASD jämfört med en kontrollgrupp [17]. 
 
I takt med att prevalensen av ASD har ökat har teorier uppkommit om att det kan finnas 
ett orsakssamband mellan D-vitaminbrist och ASD. Den som först föreslog denna teori 
var John Jacob Cannell [16]. Enligt honom kan den ökade prevalensen av ASD delvis bero 
på ökad användning av solskyddsmedel och rekommendationer om att småbarn bör 
undvika solen. Han pekar på att studier visar att autism är vanligare i stadsmiljö än på 
landsbygden, i molniga och regniga områden samt i områden med mycket 
luftföroreningar. Eftersom byggnader, regn, moln och luftföroreningar alla bidrar till 
minskning av UVB menar Cannell att D-vitaminbrist kan vara en bidragande orsak till 
autism [18]. 

Syfte 
 
Prevalensen av ASD har ökat under de senaste decennierna och flera epidemiologiska 
studier associerar D-vitaminbrist med autism. Syftet med den här studien är att 
undersöka om D-vitamintillskott kan förbättra symtom vid ASD hos barn. I studien 
utforskas också om D-vitamintillskott har olika effekt på olika åldersgrupper samt hur 
förändring i 25(OH)D-status från baslinje till uppföljning förhåller sig till förändring på 
symtom vid ASD.  

Metod 
 
Det här är en litteraturstudie baserad på åtta originalartiklar. Sex av dessa hittades via 
databasen PubMed, medan två hittades via Crossref. Sökningarna gjordes 23-27 januari 
2020. Begränsningarna som gjordes var artiklar på engelska med kliniska studier gjorda 
på barn.  
 
Tabell 2 Sökning i PubMed och valda referenser 
 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

200123 "Autism Spectrum 
Disorder"[Mesh] AND 
"Vitamin D"[Mesh] 

Clinical Trial, 
Humans, English, 
Child: birth-18 years 

7 19, 21, 22, 
25, 27 

 
Fem artiklar valdes ut (se tabell 2). En randomiserad, kontrollerad studie uteslöts på 
grund av att den hade blivit återtagen. En annan artikel uteslöts eftersom det endast var 
ett studieprotokoll. Via referenser från studierna ovan samt översiktsartiklar 
identifierades ytterligare tre studier [23, 24, 26]. En av dessa [26] fanns i databasen 
PubMed och två [23,24] i Crossref. Sökningar har också gjorts i Cochranedatabasen där 
inga ytterligare studier hittades.   
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Utöver detta har bredare fritextsökningar gjorts i PubMed med sökorden autism 
spectrum disorder, vitamin D, cholecalciferol både i kombination och var för sig. Ett antal 
översiktsartiklar om antingen ASD, D-vitamin eller samband mellan ASD och D-vitamin 
valdes ut vilka använts i introduktionen och diskussionen. Sökningar har även gjorts via 
sökmotorn Google och ett flertal internethemsidor har använts: Autism- och 
Aspergerförbundet, Habilitering och Hälsa, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, SBU 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och 1177. 

 
 

Resultat 
 
Kerley et al. Lack of effect of vitamin D3 supplementation in autism: a 20-
week, placebo-controlled RCT [19]. 
 
En dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad studie utfördes på Irland år 2015 
då 42 barn under 18 år med medelåldern 7,1 år rekryterades. Syftet var att bedöma 
effekten av vitamin D3-tillskott jämfört med placebo hos barn med ASD. Stereotypt 
beteende, undergrupp till Aberrant Behaviour Checklist (ABC1), var primärt utfallsmått 
(se bilaga med mätskalor). Eftersom forskarna ville minimera solens påverkan på D-
vitaminstatus pågick studien under september-december. Barnen var diagnosticerade 
med ASD genom antingen ADOS, DSM-IV, DISCO eller SCQ-poäng >15. I 
exklusionskriterierna ingick sjukdomar/medicinering som kan påverka 
metabolism/absorption av vitamin D, A-vitamintillskott samt kroniska icke-autistiska 
medicinska tillstånd.  
 
Innan studien påbörjades ombads deltagarna att inte ändra sina matvanor under studiens 
gång. VIDSun, ett formulär avsett att bedöma 25(OH)D-status kopplat till beteende, t ex 
solvanor och kost, fylldes i både vid baslinje och uppföljning [20]. Graden av autism samt 
symtom bedömdes med hjälp av tre bedömningsinstrument: ABC1, the Social 
Responsiveness Scale (SRS) och the Developmental Disabilities - Children´s Global 
Assessment Scale (DD-CGAS). Blodprov togs för att mäta serumnivåer av 25(OH)D. 
Medel 25(OH)D låg på 54,2 nmol/L, värdena låg mellan 15 och 101 nmol/L. 17 barn hade 
värden <50 nmol/L vilket räknades som brist, medan resterande 25 hade värden >50 
nmol/L, vilket räknades som normala serumnivåer. 22 barn randomiserades till D-
vitamin (2000 IE/dag under 20 veckor) och 20 barn till placebo. Det var ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna i 25(OH)D-status (p=0,3) vid baslinjen. 
 
Fyra i D-vitamingruppen föll bort under studiens gång, alltså slutförde 38 barn studien. 
Signifikansnivån bestämdes till p≤0,05. Vid uppföljningen var serum 25(OH)D 
signifikant högre i gruppen som fick D-vitamin (86,1 nmol/L) jämfört med placebo (50,6 
nmol/L), (p=0,0016). VIDSun hade inte ändrats sedan baslinjen. Ingen effekt sågs på det 
primära utfallsmåttet stereotypt beteende, däremot sågs en statistiskt signifikant 
förbättring i self-care, d v s förmåga att ta hand om sig själv (underkategori till DD-CGAS) 
hos D-vitamingruppen jämfört med placebo. Tabell 3 visar resultatet. Eftersom nio av 
barnen i placebogruppen hade ökat sina nivåer av 25(OH)D, och tre av barnen i D-
vitamingruppen antingen hade lägre eller oförändrade nivåer gjorde forskarna även en 
analys baserad på 25(OH)D-respons hos båda grupperna. Där sågs inga statistiskt 
signifikanta skillnader, fast de som ökat sina 25(OH)D-nivåer hade större förbättring på 
SRS-poäng medan de som minskat sina nivåer visade större förbättring på ABC1-poäng. 
Även de barn vars 25(OH)D-nivåer inte förändrades visade förbättring på ABC1, SRS och 
DD-CGAS. Resultaten analyserades också efter ålder i D-vitamingruppen. Irritabilitet 
(underkategori till ABC1) förbättrades signifikant hos barnen <6 år jämfört med barnen 
>6 år (p=0,04), för övrigt fanns inga statistiskt signifikanta skillnader. 
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Tabell 3 Medelförändring i poäng från baslinje till uppföljning hos placebo respektive 
D-vitamingrupp samt p-värden vid jämförelse mellan grupperna. Omarbetad från [19]. 
 

Bedömningsinstrument, 
underkategorier och 
möjliga poäng 

Placebo (n=20) 
 

D-vitamin (n=18) 
 

P-värde 

ABC1    

Irritabilitet (0-45) -5,1 -3,5 0,45 

Letargi (0-48) -4,6 -3,2 0,88 

Stereotypt beteende  
(0-21) 

-3 -0,8 0,28 

Hyperaktivitet (0-48) -5,3 -3,5 0,63 

Opassande tal (0-12)  -2,5 -0,1 0,08 

Total -20,4 -10,01 0,2 

SRS    

Total (0-260) -12,7 -24,6 0,48 

DD-CGAS    

Self-care (0-100) 7,5 20,3 0,02 

Kommunikation (0-
100) 

11 11,8 0,6 

Socialt beteende (0-
100) 

5,8 5 0,38 

Akademisk förmåga (0-
100 

13 8 0,24 

 
 
Mazahery et al. A Randomised-Controlled Trial of Vitamin D and Omega-3 
Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids in the Treatment of Core Symptoms 
of Autism Spectrum Disorder in Children [21]. 
 
En randomiserad, kontrollerad, dubbelblindad 12-månaders studie utfördes på Nya 
Zealand med rekrytering mellan januari 2015 och februari 2017. Det primära syftet var att 
testa hypotesen att D-vitamintillskott, omega-3 eller båda kan förbättra kärnsymtom hos 
barn med ASD. Sekundärt ville forskarna ta reda på om en förändring i biomarkörer 
(omega-3 och 25(OH)D) kan förändra kärnsymtomen. Barn mellan 2,5 och 8 år med en 
bekräftad ASD-diagnos enligt DSM-5 som fått symtom efter 18 månaders ålder 
inkluderades. De barn som exkluderades var barn som hade haft utvecklingsförsening 
sedan födseln, barn vars föräldrar inte vidtog åtgärder för att förbättra barnens 
näringsstatus då det fanns behov av detta eller hade serum 25(OH)D ≥85 nmol/L om de 
startade studien på vintern eller serum 25(OH)D ≥115 nmol/L om de gick in i studien på 
sommaren.  
 
Barn som uppfyllde inklusionskriterierna screenades för näringsbrist (D-vitamin, järn 
och vitamin B12) och eventuella brister behandlades (barn med serumnivåer av 25(OH)D 
<25 nmol/L erbjöds D-vitamintillskott på 400 IE/dag i tre månader). Testerna SRS-2 och 
SPM (Sensory Processing Measures) användes för att bedöma kärnsymtomen. Därefter 
stratifierades 117 barn i åldersgrupper: 2,5-5,0 och 5,0-8,0 år samt utifrån 
allvarlighetsgrad på ASD: mild, måttlig eller svår, innan de randomiserades till fyra 
grupper: D-vitamin (VID) (n=31), omega-3 (n=29), D-vitamin och omega-3 (n=28) eller 
placebo (n=29). Det var ingen skillnad mellan grupperna vad gällde 25(OH)D-status, 56 
nmol/L i placebogruppen och 63 nmol/L i VID-gruppen (p>0,05). I VID-gruppen fick 
deltagarna 2000 IE/dag uppdelat på fyra kapslar under 12 månader, placebogruppen fick 
identiska kapslar. Efter sex månader togs ett extra blodprov för att kontrollera 25(OH)D-
nivåerna innan den slutliga bedömningen gjordes efter 12 månader. 
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I slutet av studien återstod 73 av de 117 barn som påbörjat den. I VID-gruppen fullföljde 
19 av 31 barn studien och i placebogruppen 16 av 29. Hälften av dem med svår ASD föll 
bort, jämfört med 32 % respektive 37 % av dem med mild och medelsvår ASD. P-värden 
≤0,05 räknades som statistiskt signifikanta. VID-gruppen hade en signifikant ökning i 
serum 25(OH)D jämfört med placebo (p<o,o5). Vad gällde det primära utfallet 
förbättring på kärnsymtom sågs ingen signifikant förbättring på vare sig SRS-total, någon 
av undergrupperna eller SPM hos VID-gruppen jämfört med placebo (p>0,05). Se tabell 
4.  Beträffande det sekundära utfallet sågs inget förhållande mellan förändring i 25(OH)D 
och någon av resultatparametrarna (r-värde <0,1 och p-värde >0,1). Däremot 
uppmärksammades en större förbättring på SPM-total-poäng hos barn som initialt hade 
serumnivåer <50 nmol/L än hos dem med nivåer ≥50 nmol/L (p=0,03). Det sågs även en 
större förbättring på SRS-total (p=0,05), SRS-social kommunikativ funktion (p=0,03), 
SRS-kommunikation (p=0,01) och SPM-social samverkan (p=0,05) hos barn med 
slutserum 25(OH)D >100 nmol/L än under. 
 
Tabell 4 Medelförändring i poäng från baslinje till uppföljning hos placebo respektive 
D-vitamingrupp, samt p-värden vid jämförelse mellan grupperna. Omarbetad från 
[21]. 
  

Bedömningsinstrument 
Underkategorier 

D-vitamin 
(n=19) 
  

Placebo  
(n=16)   

Justerad 
skillnad* 

P-värde 
(för justerad 
skillnad) 

SRS     

Social kommunikativ funktion -8,8 -5,6 -3,9 0,55 

Social medvetenhet -0,2 0,4 -0,8 0,44 

Social kognition -1,7 -2,3 0,6 0,80 

Kommunikation -4,6 -2,4 -3,3 0,29 

Social motivation -2,2 -1,2 -0,8 0,63 

Begränsade/repetitiva 
beteenden 

-3,5 -1,8 -1,9 0,29 

Total -11 -5,8 -6,3 0,39 

SPM     

Syn -1,8 -2,6 1,5 0,37 

Hörsel -1,7 -1,8 -0,2 0.92 

Känsel  -1,1 -3,0 2,6 0,30 

Smak- och lukt -1,0 -0,3 -0,8 0,49 

Kroppsmedvetenhet -1,1 -1,1 -0,3 0,34 

Balans och rörelse -0,8 -0,1 -1,2 0,46 

Social samverkan -2,3 0,6 -3,7 0,06 

Total -7,5 -8,9 1,7 0,81 
 
*Justerad skillnad i medelförändring mellan D-vitamingruppen och placebo. Analysen 
justerades utifrån terapi, medicinering och följsamhet under studieperioden. 
 
Mazahery et al. A randomised controlled trial of vitamin D and omega-3 long 
chain polyunsaturated fatty acids in the treatment of irritability and 
hyperactivity among children with autism spectrum disorder [22]. 
 
Forskarna i studien ovan ville även ta reda på om D-vitamin kan minska hyperaktivitet 
och irritabilitet hos barn med ASD. Parallellt med att studien ovan utfördes utvärderades 
studiepopulationen också avseende dessa symtom. Det standardiserade testet ABC1 
användes som bedömningsinstrument. Vid baslinjen bedömdes 26 av 73 barn (36 %) ha 
hög nivå av irritabilitet medan 33 barn (45 %) visade hög nivå av hyperaktivitet. 
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Resultatet visade en statistiskt signifikant förbättring (p<0,05) hos D-vitamingruppen 
jämfört med placebo på båda parametrarna irritabilitet och hyperaktivitet. Se tabell 5. 
 
Tabell 5 Medelförändring i poäng från baslinje till uppföljning hos placebo respektive 
D-vitamingrupp samt p-värden vid jämförelse mellan grupperna [22]. 
 

ABC1 Placebo (n=16)  D-vitamin (n=19)  P-värde* 
 

Irritabilitet 0,8 -4,0 0,01 

Hyperaktivitet -0,8 -5,2 0,047 
 
*Analysen justerades utifrån terapi, medicinering och följsamhet 
 
Azzam et al. Autism and vitamin D: An intervention study [23]. 
 
I Egypten utfördes mellan januari 2009 och juni 2010 en randomiserad, kontrollerad, ej 
blindad studie med syftet att utvärdera effekten av D-vitamintillskott på symtom vid 
autism hos barn. 31 barn med autism, 2-12 år gamla (medelålder 5,2 år hos pojkar och 5,7 
år hos flickor) diagnosticerade enligt DSM-IV-TR påbörjade studien som pågick under 
sex månader. Barn med kända genetiska syndrom eller andra neurologiska tillstånd 
uteslöts. Även immobiliserade barn uteslöts samt de som tog mediciner som påverkar D-
vitamins metabolism.  
 
Vid baslinjen mättes serumnivåer av 25(OH)D. Interventionsgruppen hade lägre 
medelserumvärde vid baslinjen än kontrollgruppen (47 resp. 69 nmol/L). Grad av autism 
och social mognad bedömdes också. Tre verktyg användes: the Vineland Adaptive 
Behaviour Scale (VABS) för att utvärdera funktionsnivån, the Childhood Autism Rating 
Scale (CARS) för att utvärdera symtomens allvarlighetsgrad samt the Autism Treatment 
Evaluation Checklist (ATEC) för att utvärdera responsen på behandlingen. Två månader 
innan studien påbörjades skulle barnen inte ha tagit något vitamin/mineraltillskott, 
ändrat diet/medicinering, förändrat beteende eller fått någon annan behandling. Barnen 
randomiserades till två grupper varav den ena gruppen fick D-vitamintillskott, 2000 
IE/dag, administrerat i form av droppar (n=15 varav 5 föll bort) medan den andra 
gruppen inte fick någonting (n=16 varav 5 föll bort). De två grupperna var matchade vad 
gällde utgångspoäng på VABS (social mognad) och allvarlighetsgraden av autistiska drag 
(CARS och ATEC). Under tiden som studien pågick fick alla barnen beteende- och 
talterapi 30 minuter tre gånger i veckan.  
 
När studien avslutades hade interventionsgruppens 25(OH)D-nivåer ökat från 
medelvärdet 47 nmol/L till medelvärdet 71 nmol/L, vilket var en statistiskt signifikant 
ökning (p<0,001). Kontrollgruppens nivåer hade ej ökat (p>0,05). Vad gällde social 
mognad (VABS) och autismgrad (CARS och ATEC) sågs ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna (p>0,05). Se tabell 6. Däremot visade båda grupperna, alltså även de som inte 
fått D-vitamintillskott, en signifikant förbättring på alla tre skalorna jämfört med vid 
studiens start (CARS och VABS: p<0,05, ATEC: p<0,001).  
 
Tabell 6 Medelförändring i poäng från baslinje till uppföljning hos kontrollgrupp 
respektive D-vitamingrupp samt p-värden vid jämförelse mellan grupperna [23]. 
 

Bedömningsinstrument Kontroll (n=11) 
 

D-vitamin (n=10) 
 

P-värde* 

CARS -1,5 -1,6 >0,05 

VABS 5,6 4,6 >0,05 

ATEC 22,5 22 >0,05 
 
*I studien rapporteras endast signifikant/ej signifikant resultat. 
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Ucuz et al. The relationship between vitamin D, autistic spectrum disorders, 
and cognitive development: Do glial cell line-derived neurotrophic factor and 
nerve growth factor play a role in this relationship [24]? 
 
En öppen interventionsstudie med syftet att undersöka förhållandet mellan D-
vitaminbrist och beteendeproblem, kognitiv utvecklingsstörning samt ASD gjordes i 
Turkiet mellan mars och juni 2013. I studien undersöktes också förhållandet mellan D-
vitaminnivåer, NGF- och GDNF-nivåer, men dessa förhållanden ligger utanför syftet för 
den här litteraturstudien. 64 barn, 2-5 år, med kognitiv utvecklingsstörning med eller 
utan ASD, påbörjade studien. Exklusionskriterier var kronisk fysisk sjukdom som kan 
leda till utvecklingsförsening, syrebrist i samband med födseln, nedsatt 
sköldkörtelfunktion, järnbristsanemi, hjärnskada som observerats på MRT (magnetisk 
resonanstomografi) samt känd genetisk störning.  
 
Innan interventionen påbörjades utvärderades mentala störningar med hjälp av DSM-IV, 
Denver Developmental Screening test II (Denver II) och the Ankara Development 
Screening Inventory (ADSI). Anhöriga till barnen fick även fylla i the Autism Behaviour 
Checklist (ABC2) och the Child Behaviour Checklist 1,5-5 (CBCL 1,5-5). Två diagnostiska 
grupper skapades sedan. En grupp där barnen enbart hade kognitiv utvecklingsstörning 
(CDD) och en grupp där barnen även hade ASD (CDD-ASD). Efter den psykiatriska 
utvärderingen kontrollerades barnens 25(OH)D-nivåer. Efter detta delades barnen in i 
ytterligare två grupper: Barn som ansågs ha normala serumnivåer av 25(OH)D, >20 
ng/mL (>50 nmol/L) och barn med låga serumnivåer, <20 ng/mL (< 50nmol/L). Barnen 
med låga serumnivåer behandlades på följande sätt: barn med nivåer <15 ng/mL (<37,5 
nmol/L), vilket bedömdes som brist, fick D-vitamintillskott på 5000 IE/dag och barn 
med serumnivåer mellan 15 och 20 ng/ml (37,5 och 50 nmol/L), vilket bedömdes som 
otillräckliga nivåer, fick 400 IE/dag. Efter en månad kontrollerades åter 25(OH)D-
nivåerna. Hos de barn där serumnivåerna låg över 50 nmol/L avslutades behandlingen. 
De barn vars nivåer fortfarande låg mellan 37,5 och 50 nmol/L fortsatte behandlingen 
med 400 IE/dag i ytterligare två månader. De barn som hade tillräckliga serumnivåer vid 
baslinjen fick utgöra kontrollgrupp och fick ingen behandling. Under tiden studien pågick 
fick föräldrarna rekommendationer om hur de skulle kunna rätta till problemområden 
hemma samt hänvisades till privata specialundervisningsinstitutioner för att få stöttning 
två timmar i veckan.  
 
Sex månader efter den initiala utvärderingen utvärderades barnen både avseende 
serumnivåer av 25(OH)D och avseende ABC2 och Denver II. Även CBCL och ADSI 
utvärderades, men det är ej relevant för den här litteraturstudien. Vid analys av resultaten 
accepterades p-värden <0,05 som signifikanta och p-värden <0,001 som mycket 
signifikanta. CDD-ASD-gruppen som fick D-vitamintillskott bestod av 11 barn. Alla dessa 
slutförde studien. CDD-ASD-gruppen som hade normala serumnivåer (kontrollgruppen) 
och därmed inte fick något vitamintillskott bestod av 12 barn av vilka två föll bort. Vid 
baslinjen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan barnen med låga respektive 
normala serum 25(OH)D-nivåer vad gällde Denver II och ABC2-poäng. I både  
D-vitamingruppen och kontrollgruppen skedde statistiskt signifikanta förbättringar både 
på Denver II och ABC2 (p<0,05) jämfört med baslinjen. Det var ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna (se tabell 7) men förbättringarna var mer uttalade i 
D-vitamingruppen: p=0,008 jämfört med p=0,01 i kontrollgruppen på Denver II och 
p=0.008 jämfört med p=0,04 i kontrollgruppen på ABC2. 
 
Tabell 7 Medelförändring i poäng från baslinje till uppföljning hos kontrollgrupp 
respektive D-vitamingrupp samt p-värden vid jämförelse mellan grupperna [24]. 
 

Bedömningsinstrument Kontroll (n=10)  D-vitamin (n=11) P-värde* 

ABC2 -13 -31 p>0,05 

Denver II 7 8 p>0,05 
 
*Skillnaden mellan grupperna rapporterades endast som signifikant/ej signifikant. 
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Saad et al. Vitamin D status in autism spectrum disorders and the efficacy 
of vitamin D supplementation in autistic children [25]. 
 
En tre månader lång öppen, okontrollerad interventionsstudie utfördes i Egypten med 
106 barn, 3-9 år gamla diagnosticerade med ASD enligt DSM-IV-TR samt låga 
serumnivåer av 25(OH)D: <30 ng/ml (<75 nmol/L). Barn med dåligt näringsintag, 
magtarmproblem, autoimmuna sjukdomar, anemi, neurologiska sjukdomar och metabola 
störningar exkluderades. Det gjorde även barn som tog vitamintillskott eller läkemedel 
som påverkar D-vitamins metabolism och absorption. 
 
Innan interventionen påbörjades bestämdes graden av ASD (mild, måttlig eller svår) med 
hjälp av CARS. Även ABC1 bedömdes. Därefter fick barnen D-vitamin 300 IE/kg/dag, ej 
överskridande 5000 IE/dag under tre månader. Vid baslinjen hade de patienter med svår 
autism signifikant lägre serumnivåer av 25(OH)D (p<0,0001) än de med mild/måttlig 
autism. Serum 25(OH)D-nivåer korrelerade signifikant negativt med CARS-poäng (r=-
0,502, p<0,0001). 
 
83 barn fullföljde studien. P-värden ≤0,05 accepterades som statistiskt signifikanta. 
Barnen delades efter interventionen in i två grupper. Den första bestod av 16 barn med 
slutserum 25(OH)D >40 ng/mL (>100 nmol/L). Alla dessa hade vid uppföljningen 
minskat sina CARS-poäng med mellan 3,5 och 6,5 poäng. I den andra gruppen hade de 49 
barnen serumnivåer mellan 30 och 39 ng/mL (75 och 97,5 nmol/L). 31 av dessa hade 
minskat sina CARS-poäng med 1,5-4,5 poäng, medan 18 patienter inte visade någon 
förbättring. Det sammantagna resultatet för alla deltagarna vad gäller både CARS- och 
ABC1-poäng presenteras i tabell 8. Signifikanta förbättringar skedde på båda skalorna 
(p<0.05).  
 
Tabell 8 Medelpoäng vid baslinje och uppföljning samt p-värden vid jämförelse före 
och efter behandling med D-vitamin. Omarbetad från [25].  
 

Bedömningsinstrument 
Underkategorier 

Baslinje Uppföljning P-värde 

CARS    

Anknytningsförmåga 3,05 2,09 <0,001 

Emotionell respons 2,30 1,02 <0,001 

Imitation 3,01 1,76 <0,001 

Kroppsanvändning 1,9 1,47 0,01 

Objektsanvändning 1,42 1,03 0,01 

Anpassning till förändring 2,18 1,89 0,004 

Respons på ljud 1,92 1,57 0,01 

Smak, lukt, känsel 2,00 2,02 0,1 

Visuell respons 2,89 2,29 0,003 

Rädsla 2,61 2,46 0,13 

Verbal kommunikation 2,66 2,35 0,3 

Aktivitetsnivå 2,00 1,93 0,32 

Icke-verbal kommunikation 2,04 2,19 0,2 

Intellektuell nivå 2,77 2,67 0,1 

Allmänintryck 3,31 2,41 <0,001 

Total 37,7 30,7 <0,001 

ABC1    

Irritabilitet 21 16,7 0,021 

Letargi 17,3 11,6 0,028 

Hyperaktivitet 28,7 21,1 0,01 

Opassande tal 5,8 5,48 0,52 

Stereotypt beteende 18,2 12,5 0,04 
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Feng et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation 
in Autism Spectrum Disorder [26]. 
 
Ännu en tre månader lång öppen, okontrollerad interventionsstudie gjordes i Kina där 37 
barn diagnosticerade med autism ingick. Forskarna ville testa hypotesen att D-
vitamintillskott kan förbättra symtom hos barn med ASD. Barnen skulle ha >53 poäng 
enligt ABC2 och >30 poäng enligt CARS. Alla barnen hade dessutom låga nivåer av serum 
25(OH)D, antingen <75 nmol/L, vilket räknades som otillräckligt (17 st) eller brist, <25 
nmol/L (20 st). Barn med neurologiska sjukdomar och metabola störningar 
exkluderades.  
 
181 barn med låga serumnivåer av 25(OH)D erbjöds att vara med i interventionen men 
endast 37 fullföljde studien. D-vitamin administrerades intramuskulärt 150000 IE en 
gång i månaden, samt oralt 400 IE/dag under tre månader.  
 
Efter att barnen slutfört studien delades barnen in i två åldersgrupper: ≤3 år och >3 år. 
ABC2- och CARS-poäng analyserades för grupperna var för sig. Signifikansnivå bestämdes 
till p≤0,05. Alla barnen fick signifikant högre 25(OH)D-nivåer (p<0,001). Även total 
ABC2-poäng, några underkategorier och total CARS-poäng förbättrades signifikant 
(p<0,05). Se tabell 9. Vid jämförelse mellan åldersgrupperna sågs signifikanta 
förbättringar hos den yngre gruppen jämfört med den äldre: total ABC2-poäng (p=0,038) 
och total CARS-poäng (p=0,016). 
 
Tabell 9 Typ av förändring i poäng från baslinje till uppföljning samt p-värden vid 
jämförelse före och efter behandling med D-vitamin [26].  
 

Bedömningsinstrument 
Underkategorier 

Förändring i poäng 
från baslinje till uppföljning 

P-värde 

ABC2   

Sensorisk bearbetning Minskning 0,185 

Sociala färdigheter Minskning 0,006 

Kropps- och objektanvändning Minskning 0,006 

Språkförmåga Minskning 0,04 

Social/self-help Minskning 0,003 

Total Minskning <0,001 

CARS   

Total Minskning 0,016 
 
 
Bent et al. Open-Label Trial of Vitamin D3 Supplementation in Children 
with Autism Spectrum Disorder [27]. 
 
En öppen, okontrollerad interventionsstudie gjordes i Kalifornien för att undersöka 
tolerabilitet och beteendeförändringar vid tillskott av D-vitamin hos barn diagnosticerade 
med ASD. Tio barn screenades, sex av dessa mötte inklusionskriterierna och påbörjade 
interventionen, av dessa fullföljde tre barn studien. Barnen var mellan tre och åtta år 
gamla och hade serum25(OH)D-nivåer <30 ng/ml (<75 nmol/L). De skalor som 
användes för utvärdering var SRS, ABC1 samt Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) 
och Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I). Barnen fick D-vitamindroppar 
dagligen under tre månader (6000 IE/dag de tio första dagarna, därefter 300 IE/kg/dag). 
Serumnivåer av 25(OH)D ökade från ett medeltal på 28 ng/ml (70 nmol/L) (SD 2) till 82 
ng/ml (205 nmol/L) (SD 50). Initialt var CGI-S-poängen 4 (måttlig sjukdom) för två av 
barnen och 5 (svår sjukdom) för ett av barnen. Förbättringarna (CGI-I) skattades som 3 
(minimal förbättring) för två av barnen samt 2 (stor förbättring) för ett av barnen. 
Förbättringar skedde även på ABC1 och CARS. Medelpoängen för total ABC1 minskade 
med 24 poäng medan medelpoängen för total SRS minskade med 31 poäng. Tabell 10 
visar resultatet. 
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Tabell 10 Medelpoäng (individuella poäng på CGI) vid baslinje och uppföljning samt p-
värden vid jämförelse före och efter behandling med D-vitamin [27]. Signifikansnivå ej 
angiven i studien. 
 

Bedömningsinstrument Baslinje Uppföljning P-värde 

ABC1 63  39  0,25 

SRS 113  83  0,01 

CGI-S 4 (n=2), 5 (n=1) - - 

CGI-I - 3 (n=2), 2 (n=1) - 

 
 
På följande sidor finns en sammanfattande tabell över studierna (tabell 11).  
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Tabell 11 Sammanfattande tabell över studierna 
 

Studie 

[referens] 

Land, år 

Studietyp Studiepopulation Intervention 

(vitamin D3) 

25(OH)D-status 

(nmol/L ) 

Resultat 

Kerley et 

al.[19] 

Irland, 

2017 

RCT, 

dubbelblindad 

42 barn med ASD <18 år 

(medelålder 7,1 år) 

2000 IE/dag (n=22) 

alt. placebo (n=20) i 

20 dagar 

Baslinje 

I: 58,4 

K: 51,7 

Ingen signifikant skillnad 

(p=0,3) 

 

Uppföljning 

I: 86,1 

K: 50,6 

Signifikant skillnad 

(p=0,0016) 

 

ABC1: Ingen signifikant förbättring 

på det primära utfallet stereotypt 

beteende (p>0,05)  

DD-CGAS: Signifikant förbättring 

på self-care (p<0,05)  

25(OH)D: Större förbättring på 

SRS hos dem med ökade 

serumnivåer, större förbättring på 

ABC1 hos dem med minskade 

serumnivåer (ej statistiskt 

signifikant) 

Ålder: <6 år signifikant 

förbättring på irritabilitet jämfört 

med >6 år (p=0,04) 

Mazahery 

et al.[21] 

Nya 

Zealand, 

2019 

RCT, 

dubbelblindad 

60 barn med ASD, 2,5-8 år 

stratifierade utifrån ålder 

(2,5-5 år och 5-8 år) samt 

svårighetsgrad på ASD (mild, 

måttlig eller svår) 

2000 IE/ dag (n=31) 

alt. placebo (n=29) i 

12 månader 

 

Barn med 25(OH)D 

<25 behandlades 

med 400 IE/dag i 3 

månader innan 

studien påbörjades 

 

 

Baslinje 

I: 63 

K:56 

Ingen signifikant skillnad 

(p=0,65) 

 

Uppföljning 

Signifikant ökning av 

25(OH)D i D-

vitamingruppen jämfört med 

placebo (p<0,05) 

SRS: Ingen signifikant förbättring 

(p>0,05) 

25(OH)D: Inget signifikant 

förhållande mellan förändring i 

25(OH)D och någon av 

resultatparametrarna (r-värde <0,1 

och p-värde >0,1) Barn med initialt 

25(OH)D <50 fick större 

förbättring på SPM-total än barn 

med initiala nivåer >50 (p=0,03). 

Större förbättring på SRS-total 

(p=0,05) och SPM-social 

samverkan (p=0,05) hos barn med 

finala nivåer >100 
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Mazahery 

et al.[22] 

Nya 

Zealand 

2019 

RCT, 

dubbelblindad 

Sekundärt syfte 

till studien ovan 

Se ovan Se ovan Se ovan ABC1: Signifikant förbättring på 

de båda utfallsmåtten irritabilitet 

och hyperaktivitet hos D-

vitamingruppen jämfört med 

placebo (p<0,05) 

Azzam et 

al.[23] 

Egypten 

2015 

 

RCT, ej blindad 

 

31 barn med ASD, 2-12 år  2000 IE/dag (n=15) 

alt. ingenting (n=16) 

under 6 månader 

 

Baslinje 

I: Medelvärde 47 

K: Medelvärde 69 

 

Uppföljning 

I=71 (signifikant ökning: 

p<0,001) 

K=70 

Signifikant förbättring hos båda 

grupperna på alla tre skalorna:  

CARS och VABS: p<0,05 

ATEC: p<0,001 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (p>0,05) 

 

Ucuz et 

al.[24] 

Turkiet 

2015 

 

Öppen, 

kontrollerad 

interventions-

studie 

23 barn med utvecklings-

försening och ASD , 2-5 år, samt 

25(OH)D <50 nmol/L* (n=11, 

interventionsgrupp) och ≥50 

nmol/L (n=12, kontrollgrupp) 

 

25(OH)D <37,5 

nmol/L: 5000 

IE/dag 1 månad, 

därefter 400 IE/dag 

i 2 månader om 

serumnivåerna låg 

mellan 37,5 och 50 

efter 1 månad 

 

25(OH)D 37,5-50 

nmol/L: 

400 IE/dag i 3 

månader ( om 

nivåerna överskred 

50 efter 1 månad 

avslutades 

behandlingen) 

Baslinje 

I: <50 

K: ≥50 

ABC2 och Denver II: 

Signifikant förbättring i båda 

grupperna (p<0,05) 

Ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna vid 

baslinje eller uppföljning, men 

förbättringarna mer uttalade i 

interventionsgruppen 
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Saad et 

al.[25] 

Egypten 

2016 

Öppen, 

okontrollerad 

interventions-

studie 

106 barn med ASD, 3-9 år, med 

25(OH)D <75 nmol/L* 

 

300 IE/kg/dag, ej 

överskridande 5000 

IU i 3 månader 

Baslinje 

<75 

ABC1: signifikant förbättring på 

4 undergrupper (p<0,05) se 

studie 

CARS: total signifikant 

förbättring samt på 9 av 

undergrupperna (p<0,05) se 

studie 

25(OH)D: Större förbättring på 

CARS hos dem med finala 

25(OH)D-nivåer >100 (ej 

statistiskt signifikant) 

Feng et 

al.[26] 

Kina 

2017 

Öppen, 

okontrollerad 

interventions-

studie 

37 barn med ASD och 25(OH)D 

<75 nmol/L*  

150000 IE/dag IM 

en gång i månaden 

samt 400 IE/dag 

oralt i 3 månader 

Baslinje 

<75 

CARS: Signifikant total 

förbättring på alla skalor 

(p<0,05) 

ABC2: Signifikant total 

förbättring samt på 4 

undergrupper (p<0,05) se studie  

Ålder: Större förbättring hos 

barn ≤3 år än >3 år på båda 

skalorna (p<0,05) 

Bent et 

al.[27] 

USA 

2017 

Öppen, 

okontrollerad 

interventions-

studie 

6 barn med ASD, 3-8 år och 

serum <75 nmol/L*  

 

CGI-S-poäng vid baslinje hos 

dem som fullföljde studien:  

4 (n=2), 5 (n=1) 

6000 IE/dag i 10 

dagar, därefter 300 

IE/kg/dag, 

sammanlagt 3 

månader 

Baslinje 

<75 

SRS: Medelvärdet sjönk från 113 

till 83 (minskning med 31, 

p=0,01) 

ABC1: Medelvärdet sjönk från 63 

till 39 (minskning med 24, 

p=0,25) 

CGI-I: 3 (n=2), 2 (n=1) 

 
*Omräknat från ng/ml (1 ng/ml=2,5 nmol/L)   
I=Interventionsgrupp  
K=Kontrollgrupp 
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Diskussion 
 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka om D-vitamintillskott har effekt på 
symtom vid ASD hos barn. De flesta studierna hittades via databasen PubMed, både med 
hjälp av MesH-termer och fritextsökning. Genom referenser i studier och 
översiktsartiklar hittades ytterligare studier, även Cochranedatabasen söktes igenom. Det 
kan inte uteslutas att fler studier skulle kunnat ha hittats genom att leta igenom fler 
översiktsartiklar och på så sätt hitta fler referenser, eller genom att kombinera fler 
sökord. Det är en stor fördel att använda MesH-termer, men nya studier kan missas om 
de inte fått nyckelord. Detta problem finns inte vid fritextsökning, men forskarna kan ha 
använt annorlunda ord och begrepp. En av studierna som hittades via referenser 
använder sig t ex av termen ”autistic spectrum disorder” i stället för ”autism spectrum 
disorder”, som är den korrekta benämningen [24]. Eftersom alla studier som hittades 
med de valda söktermerna inkluderats, är risken för selektionsbias minimerad. 
 
En av studierna deklarerar en intressekonflikt, där en av författarna, JJ Cannell, är 
ordförande i en ideell rådgivningsbyrå för D-vitamin [25]. Denne Cannell myntade ”D-
vitaminhypotesen” som nämns i introduktionen [16,18]. En studie är sponsrad av ett 
universitet och ett kosttillskottsföretag som bistod med D-vitamin [21,22], medan en 
studie är sponsrad av ett barnsjukhus [19]. 
 
Angående frågeställningen hade det varit mer intressant att utforska om D-vitamin har 
effekt på ”kärnsymtom” vid ASD, i stället för ”symtom” eftersom det är ASD som 
studeras, men på grund av få träffar och att symtomen som studeras i de olika studierna 
inte alltid preciseras eller ens använder sig av autismspecifika mätskalor, utforskas D-
vitamins effekt på ”symtom” i stället. 
 
Olikheter mellan studierna 
 
Åtta originalartiklar har använts av vilka tre (fyra artiklar) utgörs av randomiserade 
kontrollerade studier. Två av dessa är blindade [19,21,22], medan en är oblindad [23]. En 
studie är en öppen, kontrollerad interventionsstudie [24]. Tre studier är öppna och 
okontrollerade [25,26,27]. Stora skillnader i studiedesign mellan studierna gör dem svåra 
att jämföra. 
 
Barnen har olika åldrar. En studie inkluderar barn upp till 18 år utan åldersstratifiering 
[19], en studie inkluderar barn 2,5-8 år stratifierade i två åldersgrupper [21,22], medan 
en studie inkluderar barn 2-12 år utan att specificera åldrar [23]. En studie riktar specifikt 
in sig på småbarn 2-5 år [24], en studie inkluderar barn 3-9 år [25], medan en studie 
inkluderar barn 3-8 år [27]. I en av de okontrollerade studierna anges inte 
åldersintervallet [26]. Ålderskillnaderna i studierna kan påverka tolkningen av resultatet i 
fall någon specifik åldersgrupp skulle ha större nytta av D-vitaminbehandling. Det är stor 
skillnad på en 2-åring och en 18-åring både fysiologiskt och mentalt.  
 
Övriga inklusions- och exklusionskriterier är också olika. En studie inriktar sig specifikt 
på barn med kognitiv utvecklingsförsening och ASD [24] medan en studie exkluderar 
barn med utvecklingsförsening sedan födseln [21,22]. I en av studierna nämns inga 
exklusionskriterier överhuvudtaget [27]. Eftersom metabolismen av D-vitamin påverkas 
av vissa metabola sjukdomar har tre av studierna räknat in dessa i exklusionskriterierna 
[19,25,26]. Tre av studierna har exkluderat barn som tar läkemedel som påverkar D-
vitamins metabolism och absorption [19,23,25]. Både metabolism av D-vitamin och 
andra läkemedel kan ha stor påverkan på responsen på D-vitaminbehandlingen och 
tolkningen av resultatet i studierna. 
 
När det gäller 25(OH)D-status vid början och slut skiljer sig studierna åt. I en av de 
randomiserade kontrollerade studierna hade interventionsgruppen lägre serumnivåer än 
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kontrollgruppen från början och kom inte heller upp i vad som ansågs vara tillräckliga 
nivåer, vilka vid studiens slut inte var mycket högre än kontrollgruppens [23]. I en annan 
studie var det stor skillnad i 25(OH)D-status vid baslinjen (mellan 15 och 101 nmol/L) 
[19]. I en av studierna krävde forskarna att föräldrarna åtgärdade D-vitaminbrist hos 
barnen för att de skulle inkluderas [21,22]. I de tre öppna, okontrollerade studierna 
inkluderas endast barn med låga serumnivåer [25,26,27], medan en studie inkluderar en 
interventionsgrupp med låga nivåer och en kontrollgrupp med normala nivåer [24]. 
Eftersom det inte finns någon internationell överenskommelse om vilka serumnivåer som 
rekommenderas [14], anges olika kriterier för brist/otillräcklighet i de olika studierna. 
 
Studierna är gjorda på olika breddgrader med olika temperaturer och soltillgång, vilket 
påverkar 25(OH)D-status. Två av studierna utfördes på hög höjd med låg 
medeltemperatur [19,24], medan några av studierna är gjorda på varmare breddgrader: 
Egypten, Nya Zealand, Kalifornien [21,22,23,25,27]. Endast en av studierna utvärderar 
beteenden/förhållanden kopplade till D-vitaminstatus vid baslinje och uppföljning [19].  
 
Under tiden som studierna pågick gjordes olika övriga åtgärder. I en av studierna fick 
barnen beteende- och talterapi [23] och i en av studierna fick föräldrarna 
rekommendationer om hur de skulle stötta barnen samt hänvisades till 
specialundervisningsinstitutioner [24]. I övriga studier nämns inga andra åtgärder, men 
eftersom ASD i första hand behandlas icke-farmakologiskt är det sannolikt att barnen fick 
någon typ av stöd, eftersom de rekryterades från olika öppenvårdskliniker.  
 
Alla studierna begränsas av få deltagare och, i flera fall, ett stort bortfall. I en studie 
påbörjade 60 barn studien, men endast 35 var kvar vid uppföljningen. Det är ett bortfall 
på över 40 % [21]. Den minsta studien påbörjades av sex barn varav hälften föll bort [27]. 
I en studie återstod 83 barn av de 106 barn som startat [25]. I den andra egyptiska 
studien föll tio av de 31 barn som påbörjade interventionen bort [23]. En av studierna 
anger att en större andel av dem med svår ASD föll bort [21]. I de kontrollerade studierna 
kan ett stort bortfall påverka balansen mellan grupperna och därmed tolkningen av 
resultatet fast artikelförfattarna i samtliga dessa studier hävdar att balansen är 
oförändrad. Några orsaker till bortfall som nämns är: tvivel på behandlingens effektivitet, 
”stickrädsla”[21] och att det var besvärligt att åka och ta prover [19,21]. 
 
Studierna har olika längd, mellan tre och 12 månader. Detta kan påverka resultatet på 
flera sätt. Om D-vitamintillskott har effekt på symtom vid ASD kanske inte tre månaders 
behandling räcker för att komma upp i tillräckliga serumnivåer eller för att man ska 
hinna utvärdera effekten av interventionen. Om det däremot inte har effekt kan en 12-
månaders studie ge ett bättre resultat eftersom interventionen i sig kan bidra till större 
uppmärksamhet och medvetenhet kring barnens svårigheter som på så sätt mer eller 
mindre omedvetet förbättras av närstående. 
 
Doseringen är olika och olika anpassad, vilket kan leda till olika koncentrationer av 
25(OH)D i serum och därmed påverka resultatet av interventionen. I två av studierna är 
dosen viktanpassad [25,27] och i en studie har doseringen anpassats efter 25(OH)D-
status [24]. I övriga studier har alla deltagarna fått samma dos och dessa doseringar 
varierar mellan studierna.  
 
Studierna har använt sig av olika utfallsmått och olika mätskalor. Några mätskalor är 
inriktade specifikt på ASD, andra är mer generella för funktionsnedsättningar (se bilaga). 
Två studier har preciserat vilka underkategorier som är utfallsmått [19,22], men den ena 
av dessa studier inriktar sig på kärnsymtom [19] och den andra på symtom som inte är 
kärnsymtom men vanligt förekommande vid ASD [22]. Vissa studier presenterar inga 
underkategorier till mätskalorna i den statistiska analysen [23,24,27]. Mätskalorna är 
dessutom subjektiva mått och bedömningen kan variera från dag till dag beroende av 
dagsform hos både barn och bedömare. 
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Sammanfattning av studierna 
 
Trots olikheter i studiedesign kan ändå vissa tendenser ses. Två av studierna är 
randomiserade, kontrollerade och dubbelblindade [19,21,22]. I den ena av dessa ses ingen 
statistiskt signifikant förbättring på det primära utfallsmåttet stereotypt beteende i ABC1 
[19]. Vad gäller studien som gav upphov till två artiklar ses ingen förbättring på SRS-
skalan som mäter kärnsymtom vid ASD [21]. Däremot anges en statistiskt signifikant 
förbättring (p<0,05) på utfallsmåtten hyperaktivitet och irritabilitet hos D-
vitamingruppen jämfört med placebogruppen [22]. Det som är viktigt att nämna är att 
stickprovsstorleken inte var anpassad till dessa utfallsmått eftersom det var ett sekundärt 
syfte. 
 
Den randomiserade, kontrollerade, oblindade studien [23] visar vid uppföljningen 
jämfört med baslinjen signifikant förbättring i både D-vitamingruppen och 
kontrollgruppen på alla tre skalorna: CARS, VABS och ATEC (p<0,05). Det var ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. I den öppna, kontrollerade studien [24] 
ses också signifikant förbättring vid uppföljningen hos båda grupperna på utfallsmåtten 
Denver II och ABC2 (p<0,05). Förbättringen är mer uttalad i interventionsgruppen fast 
skillnaden inte är statistiskt signifikant. I båda dessa studier erbjöds terapi av olika slag 
under studiens gång, vilket indikerar att det är dessa icke-farmakologiska insatser som 
bidragit till förbättringen. 
 
De tre öppna, okontrollerade studierna där alla barnen fick D-vitamintillskott visar 
samtliga på förbättring på utfallsmåtten vid uppföljningen jämfört med baslinjen. Den 
utförligaste och största av dessa visar statistiskt signifikant förbättring på total-ABC1 och 
fyra av underkategorierna, samt statistiskt signifikant förbättring på CARS och nio 
underkategorier [25]. Värt att notera är att det är den här studien som deklarerar en 
intressekonflikt. En annan av studierna visar statistiskt signifikant förbättring på total-
ABC2 och på fyra av underkategorierna samt på alla underkategorierna till CARS [26]. 
Den allra minsta studien med endast sex deltagare varav tre föll bort [27], visar 
förbättring på CGI-I, medel-ABC1 och medel-SRS. Signifikansnivå är inte angiven och 
studien är för övrigt mycket knapphändigt beskriven. Alla tre studierna begränsas av att 
det inte finns någon kontrollgrupp, som teoretiskt hade kunnat uppvisa samma 
förbättringar. Förbättringarna hos dessa studier kan bero på positiv förväntan och övriga 
insatser under studiens gång. 
 
Sammantaget tyder resultaten i studierna på att D-vitamin inte har någon effekt på 
symtom vid ASD. Det är svårt att dra några slutsatser eftersom endast två av studierna är 
randomiserade, kontrollerade och dubbelblinda. Dessa studier är högst validerade och 
minskar risken att störfaktorer ska påverka utfallet eftersom deltagarna blir 
slumpmässigt fördelade i grupperna. Dubbelblindning minskar risken att förutfattade 
meningar hos deltagare eller bedömare påverkar resultatet. Värt att nämna är att en 
studie uteslöts ur den här litteraturstudien på grund av att den blivit återtagen, eftersom 
forskarna inte kunde presentera alla sina rådata från studien. Dessa begärdes in eftersom 
det fanns misstankar om att den statistiska analysen inte gått rätt till [28,29]. Denna 
studie är den största randomiserade, kontrollerade dubbelblindade studien som gjorts 
och är den enda som visar statistiskt signifikanta resultat på skalorna CARS, ATEC, SRS 
och ABC1. Flera artiklar, däribland [19,21,27] har refererat till denna studie (innan den 
återtogs) och den har inspirerat andra att göra fler studier.  
 
Tre av studierna undersöker på olika sätt hur deltagarnas förändring i 25(OH)D-status 
från baslinje till uppföljning förhåller sig till utfallsmåtten i studierna [19,21,25]. I en av 
studierna var det sekundära syftet att testa förhållandet mellan förändring i serum-
25(OH)D och förändring av kärnsymtom vid ASD. Där sågs inget signifikant förhållande 
mellan förändring i 25(OH)D-status och förändring i poäng på SRS-skalan (r-värde <0,1 
och p-värde >0,1). Däremot gjorde forskarna observationen att barn med initialt 
25(OH)D <50 nmol/L fick större förbättring på SPM-total än barn med initiala nivåer 
≥50 nmol/L (p=0,03) vid studiens slut, medan barn med finala nivåer >100 nmol/L 
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visade större förbättring på SRS-total (p=0,05) och SPM-social samverkan (p=0,05) än 
barn med finala nivåer <100 nmol/L [21]. I en annan studie observeras en större 
förbättring på SRS-total hos de deltagare som ökat sina serumnivåer vid studiens slut, 
medan tvärtom de som minskat sina nivåer visar en större förbättring på ABC1-poäng. 
Detta tyder på en placeboeffekt [19]. En av de öppna okontrollerade studierna nämner att 
förbättringen på CARS-poäng var större hos dem med finala serumnivåer >100 nmol/L 
än hos dem med lägre nivåer (ej statistiskt signifikant) [25]. För att kunna dra några 
slutsatser av dessa resultat skulle randomiserade, kontrollerade, dubbelblinda studier 
med barn med D-vitaminbrist behöva göras, och doseringen skulle behöva anpassas så att 
barnen i interventionsgruppen kom upp i tillräckliga serumnivåer vid studiens slut. Det 
skulle dock vara oetiskt att göra studier där barn med konstaterad brist nekas behandling. 
  
Beträffande frågeställningen om barnens ålder har betydelse för resultatet av D-
vitaminbehandlingen nämns att barn under sex år visade statistiskt signifikant 
förbättring på irritabilitet jämfört med barn över sex år (p=0,04) [19]. Större total 
förbättring på ABC2 och CARS hos barnen under tre år än över tre år (p<0,05) ses i en 
annan studie [26]. Dessa resultat kan förklaras av att yngre barn generellt utvecklas 
snabbare än äldre, alternativt att hjärnan skulle vara mer mottaglig för D-
vitaminbehandling hos de yngre barnen. Det är dock för få resultat för att kunna dra 
någon slutsats. 
 
 Forskningsläget 
  
Flera prevalensstudier visar att barn med ASD har lägre serumnivåer av 25(OH)D [17]. 
Detta kan delvis förklaras med att många med ASD är hypersensibla och därför undviker 
solen på grund av värme och starkt ljus. Denna överkänslighet för sinnesintryck leder 
dessutom ofta till ett restriktivt matintag, då de inte gillar vare sig smak eller konsistens 
på många maträtter [3], vilket kan leda till näringsbrist.  
 
John Jacob Cannell var först med att föreslå att D-vitaminbrist skulle kunna ha ett 
orsakssamband med ASD, både vad gäller tillgång i moderlivet och efter födseln [18]. 
Med tanke på de mekanismer D-vitamin har är det teoretiskt möjligt att brist skulle 
kunna påverka hjärnans funktion på ett sätt som skulle kunna ha relevans vid utveckling 
av ASD [11], även om ärftlighet utgör den största riskfaktorn [1]. Med tanke på att hjärnan 
utvecklas mest under fosterstadiet är det dock mer troligt att D-vitaminbrist i 
fosterstadiet skulle ha störst påverkan. Några studier har gjorts för att undersöka detta, 
en interventionsstudie och flera prevalensstudier, som på olika sätt undersökt om det kan 
finnas ett samband mellan låga 25(OH)D-nivåer hos mödrar och förekomsten av autism 
hos deras barn, bland annat en svensk studie [30,31]. I interventionsstudien gavs 
blivande mödrar som hade ett barn med ASD D-vitamintillskott och enligt studien 
minskade risken att syskonet fick ASD från 20 till 5 % [32]. Syftet med den här 
litteraturstudien är dock inte att besvara frågan om D-vitamintillskott har 
primärpreventiv effekt i fosterstadiet. 
 
Betydelse av resultatet 
 
Utifrån resultaten av de få studier som ingick i den här litteraturstudien är det tveksamt 
om D-vitamin har någon effekt på symtom vid ASD. Det är dock viktigt att tillse att både 
blivande mödrar och barn har tillräckligt bra D-vitaminstatus, och att vara särskilt 
uppmärksam på barn med funktionshinder, så att de, utöver alla sina svårigheter, 
åtminstone inte lider av vitaminbrist och relaterade besvär.  
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Slutsats 
 
Sammantaget indikerar resultaten av studierna att D-vitamintillskott inte har någon 
effekt på symtom vid ASD. Fem artiklar beskriver kontrollerade studier och endast i en av 
dessa artiklar anges statistiskt signifikanta förbättringar på utfallsmåtten irritabilitet och 
hyperaktivitet hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. I ett par av 
studierna ses förbättring hos båda grupperna. Dessa förbättringar kan bero på 
interventionen i sig med ökad uppmärksamhet på barnens behov, placeboeffekt och 
samtidiga icke-farmakologiska insatser. De tre öppna, okontrollerade studierna visar 
samtliga på förbättring efter D-vitaminbehandlingen. Svagheten hos dessa studier är att 
de inte har någon kontrollgrupp som teoretiskt skulle kunnat visa samma förbättring. 
Den utförligaste öppna, okontrollerade studien som visar bäst resultat deklarerar 
dessutom en intressekonflikt. För att kunna dra någon slutsats skulle fler randomiserade, 
kontrollerade, dubbelblindade studier behöva göras med liknande studiedesign dem 
emellan för att underlätta jämförelse.  
 
 

Tack 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Sofia Mattsson för snabba svar och 
värdefulla råd och synpunkter genom hela arbetets gång.  
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Bilaga 
 
ABC (Aberrant Behaviour Checklist)*  
 
Frågeformulär med 58 frågor som används för att mäta psykiatriska symtom och 
problemområden med underkategorierna irritabilitet, letargi/socialt tillbakadragande, 
stereotypt beteende, hyperaktivitet/motsträvighet och opassande tal. Utvecklad för att 
utvärdera behandlingseffekter. Inte specifikt utvecklad för autism, men ofta använd vid 
autism. Frågorna besvaras av vårdnadshavare. Ju högre poäng, desto större svårigheter 
[19,33].  
 
ABC (Autism Behaviour Checklist)** 
 
Frågeformulär med 57 frågor indelade i fem kategorier: sensorisk bearbetning, relatera 
till andra (sociala färdigheter), kropps- och objektanvändning, språkförmåga, social 
förmåga och self-help (förmåga att klara sig själv). De två sistnämnda hör till samma 
kategori. Besvaras av förälder eller lärare. Används vid misstanke om autism. Poäng 
mellan 0 och 159, ju högre poäng, desto större svårigheter [34,35] 
 
ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 
 
Diagnostiskt instrument för utredning av ASD. Utgörs av ett observationsschema som 
fokuserar på områdena social förmåga, social kommunikation och begränsade/repetitiva 
beteenden. Finns i olika versioner som är anpassade för olika åldrar (12 månader-vuxen) 
och språknivå. Utförs av specialutbildad kliniker [1,2]. 
 
ADSI (Ankara Developmental Screening Inventory) 
 
Skattningsformulär som används i Turkiet. Frågeformulär som besvaras av föräldrar för 
att bedöma utvecklingsnivån hos barn 0-6 år. Utgörs av 154 frågor inkluderande 
underkategorier inom områdena språk/kognition, sociala förmågor/self-care (förmåga att 
ta hand om sig själv) samt fin- och grovmotorik [24]. 
 
ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) 
 
Frågeformulär som utvecklats för att hjälpa forskare att utvärdera effekten av olika 
behandlingar/interventioner hos autistiska barn och vuxna. Används även för att 
utvärdera barns framsteg över tid, med eller utan behandling. Består av 77 frågor som 
delas in i fyra undergrupper: språk/kommunikation, socialisering, sensorisk/kognitiv 
medvetenhet, hälsa/fysisk förmåga/beteende. Höga poäng indikerar stora svårigheter 
[36]. 
 
CARS (Childhood Autism Rating Scale) 
 
Diagnostiskt instrument avsett att användas som en del i utredningen av autism. Bygger 
på observation utförd av specialutbildad kliniker. Beteendeskattning inom 15 områden 
som inkluderar underkategorierna socialisering, kommunikation, emotionella reaktioner 
och sensorisk känslighet. Varje område poängsätts från 1 till 4, där 1 indikerar normal 
nivå och 4 stora svårigheter. Grad av autism bedöms också: mild, måttlig eller svår. 
Barnet måste ha minst 30 poäng för att få diagnosen autism. Ju högre poäng, desto 
svårare autism [2,35] 
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CBCL (Child Behaviour Checklist) 
 
Bedömningsinstrument för barn med psykisk problematik för att beskriva social 
kompetens och beteendeproblem. Finns i två versioner för åldrarna 1,5-5 år och 6-18 år. 
För barn 1,5-5 år är det ett formulär som täcker 99 problemområden där föräldrarna 
skattar sitt barns nivå. Även barnets språkförmåga skattas. Ju högre poäng, desto större 
svårigheter. 0-2 poäng på varje fråga, 0 poäng innebär normal funktion [24,37]. 
 
CGI (Clinical Global Impressions Scale) 
 
Skala som mäter graden av funktionsnedsättning vid olika psykiatriska diagnoser 
inklusive ASD. Utvecklad för att bedöma funktionsnivå före och efter en klinisk studie för 
att på så sätt se om en behandling haft effekt. Bedömningen görs av kliniker. Finns i två 
varianter: CGI-S (Severity) och CGI-I (Improvement). CGI-S mäter symtomens 
allvarlighetsgrad och baseras på patientens symtom under de senaste sju dagarna. 
Poängsättning från 1 till 7 där 1 innebär att personen är frisk och 7 att personen är 
extremt sjuk. Bedömningen görs vid baslinjen. CGI-I mäter förändringen i symtom från 
baslinjen till uppföljning. Poängsättning från 1 till 7 där 1 innebär mycket stor förbättring, 
4 oförändrat tillstånd och 7 väldigt stor försämring [38]. 
 
DD-CGAS (Developmental Disabilities Modification of Children’s Global 
Assessment Scale) 
 
Ett bedömningsinstrument som, oberoende av diagnos, skattar ett barns generella 
funktion med undergrupperna self-care (förmåga att ta hand om sig själv), 
kommunikation, socialt beteende och akademisk förmåga (förmåga att klara skolan). Ju 
högre poäng, desto bättre funktion. Bedömningen görs av professionell kliniker [19,39]. 
 
Denver II (Denver Developmental Screening test II) 
 
Skattningsformulär som mäter nivå på färdigheter hos barn 0-6 år. Består av 134 frågor 
med underkategorierna social förmåga, finmotorik, språkförmåga och grovmotorik. 
Används för att identifiera utvecklingsstörningar. Ju högre poäng, desto bättre funktion 
[24,40]. 
 
DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders) 
 
Diagnostiskt instrument avsett att bedöma social förmåga, kommunikation och 
utvecklingsnivå från tidig ålder till den ålder personen med misstänkt ASD har för 
tillfället. Utgörs av en semi-strukturerad intervju med vårdnadshavare och består av 362 
frågor [2,9]. 
 
SCQ (Social Communication Questionnaire) 
 
Skattningsformulär som används för att identifiera barn med ASD. 40 frågor som 
besvaras av närstående inom områdena social samverkan, språk och kommunikation 
samt stereotypt beteende. Ju högre poäng, desto större svårigheter [2]. 
 
SPM (Sensory Processing Measures) 
 
Frågeformulär där vårdnadshavare och lärare skattar barnets förmåga till sensorisk 
bearbetning i barnets naturliga miljö. Bedömer sensorisk bearbetning inom områdena 
hörsel, syn, känsel, smak- och lukt, kroppsmedvetenhet (proprioception) samt balans och 
rörelse. Bedömer även social samverkan. Ju högre poäng, desto större svårigheter [21,41]. 
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SRS (Social Responsiveness Scale) 
 
Skattningsformulär som används för att identifiera autistiska drag hos barn. Bedömer 
även svårighetsgrad. 65 frågor inom områdena social medvetenhet, social kognition, 
social motivation, social kommunikation, och begränsade/repetitiva beteenden. Bygger 
på observation utförd av vårdnadshavare eller lärare i barnets naturliga miljö. Ju högre 
poäng, desto större svårigheter [2,21]. 
 
VABS (Vineland Adaptive Behaviour Scales) 
  
Frågeformulär som besvaras av vårdnadshavare. Mäter en persons adaptiva färdigheter, 
det vill säga allt det personen behöver kunna för att klara av sitt dagliga liv, till exempel 
klä på sig, gå till skolan och kommunicera med andra människor. Olika förväntningar på 
olika åldrar. Utvecklad för barn upp till 18 år med funktionsnedsättningar och inkluderar 
underkategorierna kommunikation, socialisering och ADL (aktiviteter i det dagliga livet). 
Även motoriska färdigheter bedöms. Högre poäng indikerar bättre funktion. Ofta använt 
för att bedöma adaptiva färdigheter hos barn med autism [42]. 
 
 
*Benämns ABC1  i den här studien 
**Benämns ABC2 i den här studien 
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