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Sammanfattning 

Inledning: Det pågår forskning kring huruvida omega-3-fettsyror har effekt vid 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhetsstörningar och 
impulsivitet/hyperaktivitet). 
 
Fleromättade fettsyror framförallt dokosahexaensyra (DHA) och arakidonsyra (AA), 
spelar en viktig funktionell och strukturell roll i hjärnan. Avsikten med litteratur-
studien är att undersöka om omega-3-fettsyror har en positiv effekt vid ADHD, om 
det finns kliniska studier som stödjer detta samt om det går att säga att någon 
omega-3-fettsyra är bättre än någon annan. 

Metod: Sökord identifierades och sökningarna utfördes i de medicinska databaserna 
MEDLINE via PubMed och The Cochrane Library samt på internet med hjälp av 
sökmotorn Google och i tryckt facklitteratur. 

Resultat: Resultaten i denna litteraturstudie baseras på sex kliniska studier som alla 
är randomiserade, dubbelblinda och placebo-kontrollerade. Urvalet bestod av barn 
och ungdomar med fastställd ADHD-diagnos i åldern 6-18 år. Barnen behandlades 
med tillskott av omega-3-fettsyror ensamt eller i kombination med omega-6-
fettsyror. Valet av placebo skiftade i de olika studierna, främst användes olivolja, men 
även askorbinsyra och solrosolja användes. Litteraturstudien omfattas totalt av 338 
deltagare, antalet i studierna varierade från 37 till 75 deltagare. Studielängden i 
studierna varierade mellan 7 veckor till 6 månader, med en genomsnittlig studielängd 
på cirka 14 veckor. Sammantaget visar studierna ingen statistisk signifikant 
förbättring av ADHD-symtom vid behandling med omega-3-fettsyror jämfört med 
placebo. En tendens kan möjligen utläsas att en behandling med omega-3-fettsyror, 
främst EPA, förbättrar ADHD-symtomen impulsivitet/hyperaktivitet och 
ouppmärksamhet, även om inte alla studier visar det. De rapporterade 
biverkningarna var få och lindriga, bland annat var det magbesvär, dyspepsi och 
illamående samt huvudvärk. 

Diskussion/Slutsats:  
Utifrån de sex granskade kliniska studierna som var relativt små finns det inte 
tillräckligt starka bevis för att tillskott med omega-3-fettsyror ska kunna sägas ha 
positiv effekt vid behandling av ADHD-symtom. En kombination av EPA tillsammans 
med DHA visar en tendens till större effekt än DHA ensamt, men det återstår att 
undersöka i vilken kombination och i vilken dos som krävs för att uppvisa 
tillfredställande effekt. I flertalet studier observerades även en effekt av placebo, 
vilket möjligen kan bero på att placebo innehöll vegetabilisk olja som inte var 
biologiskt inert. I framtida randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade 
studier bör antal studiedeltagare vara större samt valet av placebo bör beaktas för att 
kunna göra tillfredställande jämförelser mellan experimentgruppen och 
placebogruppen. Säkerheten vid långtidsbehandling med tillskott av omega-3-
fettsyror hos barn behöver utredas.  
 
 
 
 
Nyckelord: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dokosahexaensyra, 
eikosapentaensyra, omega-3. 
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1 Introduktion 

ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med symtom som uppmärksamhets-
problem, impulsivitet och överaktivitet. Syndromet ADHD är en förkortning av 
engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilken kan översättas med 
uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/hyperaktivitet. Diagnosen ADHD 
fastställs enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition 
(DSM-IV) eller enligt International Classification of Diseases (ICD-10) [1,2].  
Diagnos ADHD kan delas in i tre grupper;  

 ADHD med främsta symtom som ouppmärksamhet,  

 ADHD med främsta symtom som hyperaktiv och impulsiv eller  

 ADHD med en kombination av dessa tre symtom ouppmärksam, hyperaktiv 
och impulsiv. 

ADHD kan medföra svårigheter med inlärning i skolan samt påverka kamrat-
relationer och familjerelationen negativt. Läkemedelsbehandling kan bli aktuell och 
vid okomplicerad ADHD betraktas ett milt centralstimulerande läkemedel som 
innehåller det verksamma ämnet metylfenidat som förstahandspreparat. Alternativet 
amfetamin rekommenderas om inte metylfenidat fungerar. Vid missbruk eller 
olämplig användning i närmiljö, samt vid allvarlig sömnstörning kan ett icke-
centralstimulerande läkemedel med atomoxetin övervägas som förstahandspreparat 
[3,4]. De aktiva substanserna metylfenidat, amfetamin och atomoxetin, verkar på lite 
olika sätt i centrala nervsystemet. Gemensamt är att de höjer koncentrationen av 
monoaminer noradrenalin och/eller dopamin i synapsklyftan mellan nervcellen och 
mottagarcellen [5,6,7]. Dessa monoaminer agerar som neurotransmittorer och för 
därmed över signaler från nervceller till mottagarceller. 

Det pågår forskning kring troliga orsaker till uppkomst av ADHD samt riskfaktorer 
[8]. Den främsta orsaken är ärftlighet, därtill spelar barnens närmiljö stor roll för hur 
ADHD-symtom utvecklas. Icke-ärftliga orsaker tros vara få och kan troligen uppstå 
under foster- och spädbarnstiden. Två översiktsartiklar har sammanställt studier, 
vilka visar att barn och vuxna med ADHD har en annan fettsyrasammansättning i 
blodet jämfört med friska kontrollpersoner [9,10]. 

Fettsyror har en viktig funktionell och strukturell roll i hjärnan och i det centrala 
nervsystemet [9,11]. De är troligen involverade i en rad olika neurala funktioner som 
t.ex. nervcellens aktionspotential (nervimpuls), frisättning av signalsubstanser. 
Cellmembranen består av fosfolipider innehållande fettsyror, speciellt de långkedjiga 
fleromättade fettsyrorna dokosahexaensyra (DHA) och arakidonsyra (AA). DHA ger 
cellmembranen dess flytande och genomsläppliga egenskaper.  

Många fettsyror kan tillverkas i kroppen, men inte α-linolensyra (ALA) från omega-3-
familjen och linolsyra (LA) från omega-6-familjen. Dessa essentiella fettsyror måste 
tillföras via kosten [12]. Omega-3-fettsyran ALA finns främst i vegetabiliska livsmedel 
t.ex. rapsolja, linfrö, valnötter, och omega-6-fettsyran LA finns främst i vegetabiliska 
oljor som t.ex. majsolja, sojaolja och solrosolja. De långkedjiga fleromättade 
fettsyrorna DHA och eikosapentaensyra (EPA) kan syntetiseras från ALA med hjälp 
av enzymsystemen desaturaser och elongaser (se figur 1), vilket är en extremt 
långsam process och för att få ut 1 gram EPA krävs 20 gram ALA [9]. DHA och EPA 
kan också intas via kosten och finns framförallt i fet fisk som t.ex. lax, sill samt i 
skaldjur och i vissa alger [12]. 
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Fettsyrorna dihomo-gamma-linolensyra (DGLA) och AA syntetiseras från LA med 
hjälp av samma enzymsystem som DHA och EPA. Fettsyrorna EPA, DHA, AA och 
DGLA är viktiga under fostrets och spädbarnets neurala utveckling [9]. 

 

Omega-6-fettsyror  Enzymer  Omega-3-fettsyror     

         

18:2n-6 
Linolsyra (LA)    

18:3n-3 
α-Linolensyra (ALA) 

    

↓ ← Delta-6- 
desaturas → ↓     

18:3n-6 
γ-Linolensyra (GLA)    18:4n-3     

↓ ← Elongas → ↓     

20:3n-6 
Dihomo-GLA 

(DGLA) 
   20:4n-3     

↓ ← Delta-5-
desaturas → ↓     

20:4n-6 
Arakidonsyra  

(AA) 
   

20:5n-3 
Eikosapentaensyra 

(EPA) 
    

↓ ← Elongas → ↓     

22:4n-6    
22:5n-3 

Dokosapentaensyra  
(n-3 DPA) 

→ Elongas → 24:5n-3 

↓ ← 
Delta-4-

desaturas → ↓    

↓ 
Delta-6-

desaturas 

↓ 

22:5n-6 
Dokosapentaensyra  

(n-6 DPA) 
   

22:6n-3 
Dokosahexaensyra 

(DHA) 
← 

β-
oxidation ← 24:6n-3 

Figur 1: Essentiella fettsyrors (EFA) omvandling (figuren är omarbetad från figur 1 i referens 14). 
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Fettsyrorna i omega-3- och omega-6-familjerna är fleromättade och innehåller minst 
två eller fler dubbelbindningar. DHA är en långkedjig och fleromättad fettsyra med 
22 kol och 6 dubbelbindningar, se figur 2.  

 

Figur 2: Dokosahexaensyra (DHA), 22:6 n-3 har 22 kol och 6 dubbelbindningar. Första siffran anger antal kolatomer 
i fettsyran, andra siffran visar antal dubbelbindningar. DHA tillhör omega-3-familjen, vilket anges som n-3 eller ω-3.  

Fettsyror har även andra viktiga funktioner i kroppen. AA finns i cellmembranen och 
är prekursor till eikosanoider (prostaglandiner och tromboxaner av 2-serien samt 
leukotriener av 4-serien), vilka ger inflammatoriska egenskaper, vasokonstriktion och 
stimulering av blodplättaggregation [15]. EPA är prekursor till DHA och till andra 
eikosanoider än AA (prostaglandiner och tromboxaner av 3-serien) och leukotriener 
av 5-serien) [16]. Eikosanoider från EPA konkurrerar med AA och bidrar till anti-
inflammatoriska och antitrombotiska egenskaper, vilket kan ge en ökad blödningstid. 

Syftet med litteraturstudien är att se om det finns vetenskapligt stöd för att påstå att 
omega-3-fettsyror ger positiv effekt som behandling mot ADHD hos barn och 
ungdomar. 
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2 Material och Metod 

Litteratursökning har gjorts i de medicinska databaserna MEDLINE via PubMed och 
the Cochrane Library mellan 11 januari-10 februari 2011. Även sökning på Internet 
med hjälp av sökmotorn Google har gjorts och facklitteratur har använts. Sökord som 
användes var främst ADHD, Attention Deficit, omega, fatty acid. Fritextsökning samt 
MeSH-sökning utfördes i PubMed (se figur 3). Randomiserade, placebo-
kontrollerade, dubbelblinda kliniska studier med tillskott av omega-3-fettsyror till 
barn och ungdomar med ADHD-diagnos och ADHD-beteende som effektmått 
inkluderades. Studier med deltagare utan ADHD-diagnos samt vuxna deltagare 
exkluderades.  

 

Figur 3. Flödesschema för litteratursökningen och urvalsprocessen av kliniska randomiserade prövningar. 

Resultaten i den här litteraturstudien baseras på sex kliniska studier som alla är 
randomiserade, dubbelblinda och placebo-kontrollerade. Två av dessa studier var 
indelade i två studiefaser. I första fasen var de dubbelblinda och placebo-
kontrollerade, och i andra fasen var de överkorsningsprövningar för endast 
deltagarna i placebogruppen, dvs. alla fick tillskottet i andra fasen (eng. 1-way 
crossover).
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3 Resultat 

Studie av Voigt et al. [17]: 
En dubbelblind, placebo-kontrollerad, randomiserad klinisk studie av Voigt et al. 
utfördes under 4 månader för att studera om tillskott med DHA kunde reducera 
ADHD-symtom jämfört med placebo [17]. Sextiotre skolbarn i åldern 6-12 år med 
diagnos ADHD randomiserades till att få tillskottskapslar med totalt 345 mg DHA per 
dag eller placebokapslar (uppgifter om dos och innehåll saknas). Barn med en väl 
inställd medicinering med centralstimulerande läkemedel inkluderades. Exklusions-
kriterier var bl.a. andra psykiska sjukdomar, intag av tillskott, exponering av alkohol, 
rökning eller droger.  

Effekten av barnens ADHD-symtom utvärderades med hjälp av skattningsskalorna 
Child Behavior Check List (CBCL) och Conners' Rating Scales (CRS), skattade av 
föräldrarna [17]. En reducering av ADHD-poängen mellan undersökningstillfällen 
betraktas som symtomreduktion. Barnen utförde Test of Variables of Attention 
(TOVA), ett uppmärksamhets- och reaktionstest samt lämnade blodprov. 
Mätningarna och skattningarna som utfördes i början av studien och vid 4 månader 
utgjorde studiens effektmått tillsammans med fettsyrasammansättningen i 
plasmalipider. 

Efter 4 månader observerades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 
enligt något av effektmåtten CBCL, CRS eller TOVA. Ouppmärksamhet, skattat av 
föräldrarna enligt CBCL, visade en tendens till förbättring i både experimentgruppen 
och i placebogruppen, se tabell 1. Mätvariabel ouppmärksamhet (errors omission), 
mätt enligt TOVA, visade en statistisk signifikant försämring i experimentgruppen 
(p=0,013) och en tendens till försämring i placebogruppen (p=0,70). Mätvariabeln 
impulsivitet (errors of commission), mätt enligt TOVA, visade ingen statistisk 
signifikant förbättring i experimentgruppen och en statistisk signifikant förbättring i 
placebogruppen (p=0,0002). Uppgifter om CRS-data saknas. Efter 4 månader ökade 
DHA med 260 % (p<0,001) i experimentgruppen och jämfört med ingen ökning i 
placebogruppen [17]. 

Tabell 1. Resultat uttryckt i medelpoäng ±SEM efter 4 månader och vid basnivå 
(SEM=standard error of the mean). 
  Placebo  

uppgifter saknas 
Tillskott  
345 mg DHA 

Mätvariabel Mätmetod Basnivå 4 mån Basnivå 4 mån 

Ouppmärksam 

Barn: TOVA 37,0 ±13,3 41,5 ±10,6 33,6 ±7,6 56,0 ±12,8 a 

Föräldrar: CBCL 64,3 ±1,2 60,9 ±1,6 68,2 ±2,1 64,4 ±1,9 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Barn: TOVA 26,1 ±3,1 12,5 ±2,8 a 24,5 ±4,2 20,8 ±4,6 

ADHD-totalt:  Föräldrar: CRS Inga data anges i studien. 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
 

Under studiens gång hoppade 9 deltagare av studien, varav 4 från placebogruppen, 
pga. familjeskäl eller en vägran att genomföra venös provtagning [17]. Uppgifter om 
biverkningar saknas. 
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Studie av Stevens et al. [18]: 
Sambandet mellan fettsyrasammansättningen och ADHD, överdriven törst och torr 
hy, studerades i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie av Stevens 
et al. hos 50 skolbarn i åldern 6-13 år med diagnos ADHD [18]. Barn med symtom 
som överdriven törst och torr hy inkluderades, medan barn med kroniska hälso-
problem som diabetes eller njursjukdomar exkluderades. Barnen randomiserades till 
antingen behandling med tillskottskapslar med totalt 480 mg DHA, 80 mg EPA,  
40 mg AA, 96 mg gamma-linolensyra (GLA) och 24 mg vitamin E (antioxidant) per 
dag eller till placebokapslar med totalt 6,4 g olivolja per dag. 

Effekten av barnens ADHD-symtom utvärderades med skattningsskalan Disruptive 
Behavior Disorders (DBD) och skattades av föräldrarna i början av studien och vid  
4 månader [18]. Lärarnas skattningar med hjälp av DBD var sekundära eftersom 
deras resultat samlades in en månad innan studiens slut pga. skolavslutning. De 
objektiva mätningarna av ADHD-symtom genomfördes av barnen och med hjälp  
av Conners’ Continuous Performance Test (CPT), ett uppmärksamhets- och 
reaktionstest. 

Hyperaktivitet och ouppmärksamhet skattade av föräldrarna enligt DBD, visade 
symtomreduktion i både experimentgruppen och placebogruppen, se tabell 2 [18]. 
Ouppmärksamhet, skattat av föräldrarna enligt DBD, förbättrades statistiskt 
signifikant med 34,7 % (p=0,0001) i experimentgruppen och med 29,3 % (p=0,0002) 
i placebogruppen. Ouppmärksamhet, skattad av lärarna enligt DBD, förbättrades 
statistiskt signifikant med 14,8 % (p=0,009) i experimentgruppen och minskade i 
placebogruppen med -3,4 % (p=1,00) [18]. Barnens reaktionstid (HRT, Hit Reaktion 
Time) enligt CPT, ett mått på ouppmärksamhet, visade en statistiskt signifikant 
behandlingseffekt jämfört med placebogruppen (p<0,05, ITT p<0,05). Hyperaktivitet 
och impulsivitet, skattat av föräldrarna enligt DBD, förbättrades statistiskt signifikant 
i både experimentgruppen (40,2 %, p=0,0010) och placebogruppen (37,8 %, 
p=0,0001). 

Tabell 2. Skillnad uttryckt i % efter 4 månader jämfört med basnivå. 
Mätvariabel Mätmetod Placebo  

6,4 g olivolja per dag 
Tillskott 480 mg DHA,  
80 mg EPA, 40 mg AA,  
96 mg GLA per dag 

Ouppmärksam 

Barn: CPT -2,4 % 5,6 %  b 

Föräldrar: DBD 29,3 % a 34,7 % a 

Lärare: DBD c -3,4 % 14,8 % a 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Föräldrar: DBD 37,8 % a 40,2 % a 

Lärare: DBD c 44,3 %  44,9 %  

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
b Endast mätvariabeln HRT visade en behandlingseffekt 
c Resultat efter 3 månader pga. skolavslutning
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Ett flertal förändringar i fettsyrasammansättningen observerades hos både 
experimentgruppen och placebogruppen, se tabell 3 och 4 [18]. Den totala mängden 
omega-3-fettsyror ökade statistiskt signifikant i plasma hos experimentgruppen 
(p<0,0001) jämfört med placebogruppen. DHA ökade med mer än dubbelt 
(p<0,0001) jämfört med placebogruppen. Mängden ALA fördubblades i plasma i 
både experimentgruppen och placebogruppen, medan EPA minskade i experiment-
gruppen jämfört med oförändrat i placebogruppen. Den totala mängden omega-6-
fettsyror och AA ökade i både experimentgruppen och placebogruppen. Förhållandet 
mellan Σ n-6/Σ n-3 fettsyror minskade statistisk signifikant i plasma hos experiment-
gruppen (p<0,0001) jämfört med placebogruppen. 

Tabell 3. Fettsyrasammansättning i area % fettsyror i plasma (medel ± SD) 

 Placebogruppen Experimentgruppen 

Fettsyra Basnivå 4 månader Basnivå 4 månader 

Σ n-3 4,12±0,96 5,17±1,21 f 3,62±0,76 9,77±3,05 a,f 

ALA 0,28±0,21 0,59±0,31 a 0,25±0,12 0,47±0,26 a 

EPA 0,83±0,29 0,81±0,40 f 0,70±0,29 0,46±0,49 f 

DHA 1,90±0,62 2,70±0,54 f 1,65±0,37 7,65±3,17 a,f 

Σ n-6 34,01±4,50 39,55±2,78 a 33,43±5,69 35,76±3,67 

AA 9,82±2,27 12,53±1,88 a,f 8,26±3,07 10,63±1,24 a,f 

Σ n-6/Σ n-3 8,61±0,04 8,19±2,73 a,f 9,38±1,42 4,06±1,56 a,f 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
f Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p<0,05). 

Tabell 4. Fettsyrasammansättning i area % fettsyror i röda blodkroppar  
(medel ± SD) 

 Placebogruppen Experimentgruppen 

Fettsyra Basnivå 4 månader Basnivå 4 månader 

Σ n-3 6,72±1,13 6,15±0,74 f 7,45±1,62 11,14±1,62 a,f 

ALA 0,10±0,07 0,29±0,17 a 0,10±0,07 0,17±0,07 a 

EPA 0,39±0,04 0,40±0,08 f 0,41±0,08 0,75±0,19 a,f 

DHA 3,39±0,78 3,13±0,54 f 3,67±0,83 8,08±1,56 a,f 

Σ n-6 41,00±2,38 39,62±1,67 f 43,32±3,80 35,59±1,96 a,f 

AA 19,39±1,66 18,17±1,30 a 20,89±3,01 15,92±1,21 a,f 

Σ n-6/Σ n-3 6,25±0,99 6,54±0,93 f 6,02±1,07 3,28±0,64 a,f 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
f Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p<0,05). 
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En liknande ökning observerades i de röda blodkropparna hos experimentgruppen, 
se tabell 4 [18]. Den totala mängden omega-3-fettsyror ökade signifikant (50 % 
ökning, p<0,0001) och fettsyrorna DHA (p<0,0001) och EPA (p<0,0001) ökade 
nästan till det dubbla i de röda blodkropparna hos experimentgruppen jämfört med 
placebogruppen. ALA ökade i de röda blodkropparna hos både experimentgruppen 
och placebogruppen. Den totala mängden omega-6-fettsyror minskade statistiskt 
signifikant (p<0,0001) i experimentgruppen jämfört med placebogruppen. 
Förhållandet mellan Σ n-6/Σ n-3 fettsyror halverades (p<0,0001) i experiment-
gruppen jämfört med placebogruppen. Mängden AA minskade hos både experiment-
gruppen och placebogruppen. 
 
Stevens et al. jämförde även blod- och plasmaprover från barnen med diagnos 
ADHD, med blod- och plasmaprover från 24 friska, matchande barn utan ADHD 
[18]. Skillnader observerades i fettsyrasammansättningen mellan de friska barnen 
och de 50 deltagarna i studien. Barnen med ADHD hade statistiskt signifikant lägre 
mängd av di-homo gamma-linolensyra (DGLA, p=0,001), AA (p=0,006), ALA 
(p=0,001) och DHA (p=0,002) i plasma jämfört med de friska barnen. De röda blod-
kropparna hos deltagarna med diagnos ADHD innehöll en statistisk signifikant högre 
koncentration av AA (p=0,001), EPA (p=0,001) och DHA (p=0,001) än hos de friska 
barnen. 

Totalt hoppade 17 deltagare av vid olika tidpunkter under studiens gång varav  
10 deltagare ingick i placebogruppen [18]. Avhopp berodde på olika orsaker som 
ändrade familjeförhållanden, attitydförändring till, eller vägran att ta tillskott eller 
lämna blodprov. I studien saknas uppgifter om biverkningar. 
 

Studie av Hirayama et al. [19]: 
Syftet med den japanska dubbelblinda randomiserade studien av Hirayama et al. var 
att upprepa studien av Voigt et al., men med en högre dos av DHA och om möjligt på 
barn utan samtidig ADHD-medicinering [17,19]. Till studien rekryterades 40 skol-
barn i åldern 6-12 år, varav 32 barn med diagnos ADHD enligt DSM-IV och 8 barn 
med trolig ADHD-diagnos. I experimentgruppen fick 20 barn äta DHA/EPA-rika 
matprodukter med ca 514 mg DHA och 100 mg EPA per dag, medan placebogruppen 
på 20 barn fick äta motsvarande matprodukter berikade med ca 1285 mg olivolja per 
dag i 2 månader. Ingen hoppade av studien.  

Föräldrarna och lärarna besvarade enkla frågor och skattade barnens symtom enligt 
DSM-IV-kriterier och barnen utförde tester enligt Continuous Performance Test 
(CPT) [19]. Mätningarna och skattningarna utfördes i början av studien och vid  
2 månader. 

Efter 2 månader utfördes statistiska analyser men för få deltagare deltog i studien,  
så endast en grov uppskattning kunde göras [19]. I placebogruppen sågs en 
signifikant minskning av impulsivitet (errors commission) (p<0,01) och i 
experimentgruppen tenderade impulsivitet att öka (p<0.07), en signifikant skillnad 
sågs mellan grupperna (p<0,001), se tabell 5. De 6 ADHD-medicinerade deltagarnas 
analysresultat exkluderades och resultatet räknades om, men gav ingen skillnad 
jämfört med tidigare resultat. Efter 2 månaders behandling med DHA förbättrades 
inte ADHD-symtom jämfört med behandling med placebo innehållande olivolja. Inga 
provtagningar för analys av fettsyrasammansättningen genomfördes. I studien 
saknas uppgifter om biverkningar. 
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Tabell 5. ADHD-poäng uttryckt i median (lägsta och högsta värdet inom parentes) 
efter 2 månader och vid basnivå 
  Placebo  

1285 mg olivolja 
Tillskott 514 mg DHA, 
100 mg EPA per dag 

Mätvariabel Mätmetod Basnivå 2 mån Basnivå 2 mån 

Ouppmärksam 

Barn: CPT 0 (0, 1.3) 0 (0, 1) a 0 (0, 1) 0.5 (0, 1) 

Föräldrar, lärare: 
DSM-IV-kriterier 

8 (6, 10) 8 (4, 10) 11 (7.5, 14.5) 12 (6, 16) 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Barn: CPT 0 (0, 2) 0 (0, 0.3) a 0.5 (0, 1) 1 (0, 2) 

Föräldrar, lärare: 
DSM-IV-kriterier, 
hyperaktiv 

2 (1.5, 6) 2 (0, 5) 2 (0, 6) 2 (2, 4) 

Föräldrar, lärare: 
DSM-IV-kriterier, 
Impulsiv 

2 (0, 2.5) 1 (0, 2) 0 (0, 4) 0 (0, 4) 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 

Studie av Johnson et al. [20]: 
I en svensk randomiserad prövning av Johnson et al. studerades effekten av  
omega-3/omega-6 hos 75 barn och ungdomar i åldern 8-18 år med diagnos ADHD, 
varav 11 var flickor [20]. Barn med olika ADHD subtyper och andra undergrupper 
med associerade problem som kunde diagnostiseras enligt DSM-IV inkluderades. De 
associerade problemen var bl.a. inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt 
samtidiga sjukdomstillstånd som t.ex. depression och Tourettes syndrom. 
Exklusionskriterier var bl.a. andra psykiska sjukdomar, intag av psykofarmaka eller 
tillskott innehållande fettsyror. Totalt hade 40 deltagare subtypen ADHD-
ouppmärksam och 35 deltagare ADHD-kombinerad. Ingen hade subtypen ADHD-
hyperaktiv-impulsiv. Studien delades in i två 3-månadersperioder. Första perioden 
var dubbelblind och deltagarna randomiserades till antingen tillskottskapslar med 
558 mg EPA, 174 mg DHA och 60 mg GLA, eller matchande placebokapslar med 
olivolja (ingen uppgift om dos). I andra perioden var studien öppen och alla 
deltagarna fick tillskottskapslarna, samma dos som experimentgruppen fick i första 
perioden.  

De primära effektmåtten som användes i studien var ADHD Rating Scale-IV-Parents 
Version (ADHD-RS) och Clinical Global Impression (CGI) [20]. ADHD-symtom 
poängsattes med hjälp av ADHD-RS och den totala symtomförändringen hos 
deltagarna skattades med CGI. En reducering av ADHD-poängen mellan 
undersökningstillfällen betraktas som symtomreduktion. Barnläkare och 
barnpsykologer som bedömde resultatet var utbildade att använda dessa skattnings-
skalor. En planerad subgruppsanalys gjordes för att se om det fanns skillnader i 
behandlingsresultat hos de olika subtyperna och andra undergrupper med 
associerade problem. Blodprov för analys av fettsyrasammansättningen lämnades av 
barn som accepterade en provtagning. Mätningar och skattningar utfördes vid 
studiestart, 3 månader och 6 månader.  

Efter första 3-månadersperioden sågs ingen statistisk signifikant reduktion av 
ADHD-RS-poängen för variablerna hyperaktiv/impulsiv, ouppmärksam och för 
ADHD-totalt hos experimentgruppen respektive placebogruppen, se tabell 6 [20]. 
Men en tendens till symtomreduktion visades hos båda grupperna, dock mindre i 
placebogruppen. Efter andra 3-månadersperioden (öppen) då alla fick den aktiva 
behandlingen, sågs ingen statistisk signifikant reduktion men båda grupperna visar 
en tendens till symtomreduktion, se tabell 7.
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Tabell 6. Medelvärdet (SD) på poängskillnaden efter 3 månader jämfört med 
basnivå 

Period 1  
Placebo Olivolja 
(ingen uppgift  
om mängden) 

Tillskott 558 mg  
EPA, 174 mg DHA,  
60 mg GLA per dag 

 

Mätvariabel Mätmetod   Wilcoxon g 

Ouppmärksam ADHD-RS-IV -1,68 (2,87) -2,69 (3,59) 0,40 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

ADHD-RS-IV -0,13 (2,38) -1,28 (5,10) 0,25 

ADHD total ADHD-RS-IV -1,65 (4,54) -3,78 (7,14) 0,14 

Total symtom-
förändring 

CGI -0,13 (0,50) -0,58 (0,87) 0,02 

g Wilcoxon test, angivet enligt originalartikeln [20] 

 
Tabell 7. Medelvärdet (SD) på poängskillnaden efter 6 månader jämfört med 
basnivå 

Period 2  

Placebo → Tillskott,  
558 mg EPA, 174  
mg DHA, 60 mg  
GLA per dag 

Tillskott  
558 mg EPA, 174  
mg DHA, 60 mg  
GLA per dag 

 

Mätvariabel Mätmetod   Wilcoxon g 

Ouppmärksam ADHD-RS-IV -4,41 (4,47) -5,35 (4,18) 0,42 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

ADHD-RS-IV -1,52 (3,60) -3,32 (5,30) 0,08 

ADHD total ADHD-RS-IV -5,81 (7,16) -7,82 (8,07) 0,36 

Total symtom-
förändring 

CGI -0,93 (0,92) -1,24 (1,07) 0,28 

g Wilcoxon test, angivet enligt originalartikeln [20] 

Vid subgruppsanalys observerades en betydelsefull förbättring hos särskilt mottagliga 
deltagare (responders) [20]. Efter första 3-månadersperioden svarade 9 av 34 
deltagare (26 %) i experimentgruppen och 2 av 30 (7 %) deltagarna i placebogruppen 
med mer än 25 % förbättring i ADHD enligt ADHD-RS (p=0,04), och 4 av 34 
deltagare (12 %) i experimentgruppen fick mer än 50 % reduktion av ADHD-symtom, 
jämfört med ingen i placebogruppen [20]. Efter andra perioden då alla fick aktiv 
behandling, fick 28 av 59 deltagare (47 %) en kliniskt betydelsefull förbättring 
jämfört med studiestarten, varav 7 deltagare (12 %) fick mer än 50 % reduktion av 
symtomen. Denna kliniskt betydelsefulla förbättring sågs hos deltagare med ADHD-
ouppmärksam med läs- och skrivsvårigheter (n=3), ADHD-ouppmärksam (n=2) 
samt ADHD-kombination med motoriska problem och läs- och skrivsvårigheter 
(n=2). Totalt sett var dessa responders signifikant vanligare i gruppen med ADHD-
ouppmärksam (p=0,03) än i gruppen med ADHD-kombinerad. 

Responders i studien tenderade att vara vanligare hos deltagare med läs- och 
skrivsvårigheter (p=0,05), motoriska problem, inlärningssvårigheter och 
autismliknade symtom [20]. Det fanns inga responders bland deltagare med trots 
syndrom (ODD), uppförandestörning, depression eller ångest. Uppgifter från 
blodprovtagningarna vid uppföljningstillfällena saknas. 
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I första studieperioden hoppade 11 deltagare av, varav 3 fick tillskott och 8 fick 
placebo [20]. Avhoppen berodde på olika orsaker som svårt att svälja kapseln, 
ointresse eller biverkningar som dyspepsi, kräkningar eller diarré. I andra perioden 
då alla fick aktiv behandling hoppade 5 deltagare av varav 4 var omotiverade och  
1 fick diarré. Under studiens gång rapporterade 6 deltagare som alla fick omega-3-
tillskott, lindriga magbesvär eller dyspepsi. Inga andra biverkningar rapporterades. 
 

Studie av Raz et al. [21]: 
För att undersöka om tillskott innehållande ALA och LA har någon effekt på bl.a. 
ouppmärksamhet och hyperaktivitet-impulsivitet, gjordes en dubbelblind, placebo-
kontrollerad randomiserad studie av Raz et al. till vilken 73 skolbarn med diagnos 
ADHD randomiserades [21]. Studieperioden var 7 veckor. Exklusionskriterier var 
bl.a. ADHD-medicinering, intag av tillskott innehållande fettsyror eller tilläggs-
diagnos av bl.a. autism, schizofreni, egentlig depression och bipolär sjukdom. Barnen 
i experimentgruppen fick kapslar motsvarande 480 mg LA, 120 mg ALA, 190 mg 
mineralolja och 10 mg vitamin E (antioxidant) per dag. Placebogruppen fick tabletter 
innehållande 1000 mg askorbinsyra (C-vitamin) per dag, vilkas utseende och smak 
inte matchade tillskottskapslarna. 

Effekten av barnens ADHD-symtom skattades av barnens lärare enligt skattnings-
skalan Conners’ Abbreviated Questionnaire och av föräldrarna enligt DSM-IV-
kriterierna [21]. Barnen fick lämna blodprov och utföra ett beteendetest, TOVA, för 
att mäta deras grad av ouppmärksamhet och impulsivitet. Blodanalysen utfördes 
endast vid studiens början, skattningarna och mätningarna utfördes vid studiens 
början och vid 7 veckor. 

Efter 7 veckor sågs ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna enligt 
effektmåtten TOVA eller DSM-IV-kriterierna, se tabell 8 [21].  

Tabell 8. Resultat uttryckt i medelvärde ± SD efter 7 veckor och vid basnivå 
  Placebo  

1000 mg askorbinsyra 
Tillskott 480 mg LA, 
120 mg ALA per dag 

Mätvariabel Mätmetod Basnivå 7 veckor Basnivå 7 veckor 

Ouppmärksam 

Barn: TOVA 4,49±6,72 5,54±7,64 4,44±6,73 5,03±6,15 

Föräldrar:  
DSM-IV-kriterier 

4,43±0,93 3,84±0,98 4,05±0,91 3,80±0,90 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Barn: TOVA 9,24±5,37 6,35±4,48 7,28±4,29 5,09±4,42 

Föräldrar:  
DSM-IV-kriterier 

3,14±1,00 2,87±0,96 3,29±1,11 2,86±1,12 

ADHD-total Lärare: Conners’ 3,71±1,11 3,66±1,12 3,85±1,21 3,64±1,48 

 
Under studiens gång hoppade 10 deltagare varav 4 från placebogruppen av pga. 
illamående, svårt att svälja kapseln/tabletten eller glömt att ta kapseln [21]. 
Biverkningar var vanligare i experimentgruppen, 9 av 32 deltagare rapporterade 
biverkningar i form av bl.a. huvudvärk, mjäll, ökad aptit, rastlöshet, magont. I 
placebogruppen 3 av 31 deltagare fick biverkningar i form av rastlöshet, huvudvärk, 
utslag på magen och ont i tå. Inga allvarliga biverkningar inträffade. 
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Studie av Bélanger et al. [22]: 
Effekten av fleromättade fettsyror samt förändringar i fettsyrasammansättning på 
ADHD-symtom utvärderades i en dubbelblind, placebo-kontrollerad randomiserad 
studie av Bélanger et al. på 37 skolbarn i åldern ~6-12 år med diagnos ADHD [22]. 
Exklusionskriterierna var bl.a. allergi mot ingredienserna i tillskottet eller i placebo, 
andra psykiska sjukdomar än ADHD eller långvariga sjukdomar som cancer, epilepsi 
m.fl. Dessutom uteslöts de som åt tillskott eller omega-3-rik mat. Studien delades in i 
två 8-veckors-perioder. Första perioden var dubbelblind och deltagarna 
randomiserades till antingen tillskottskapslar med EPA och DHA eller placebokapslar 
med solrosolja. I andra perioden fick alla deltagarna omega-3-tillskottet. Den dagliga 
mängden EPA och DHA varierade beroende på barnets vikt. Deltagare som vägde  
16-25 kg fick 500 mg EPA och 200 mg DHA per dag; de som vägde 26-35 kg fick  
750 mg EPA och 300 mg DHA per dag och de som vägde 36-45 kg fick 1000 mg EPA 
och 400 mg DHA per dag. Omega-3-kapslarna innehöll även fosfolipider och  
vitamin E (antioxidant). En kapsel placebo innehöll 500 mg solrosolja, vilket 
motsvarar 70 % LA, 20 % oljesyra, 5 % palmitinsyra och 5 % stearinsyra samt  
vitamin E (antioxidant). 

Effekten av barnens ADHD-symtom utvärderades med Conners’ Rating Scales (CRS) 
skattade av föräldrar och lärare samt med DSM-IV-kriterierna [22]. Barnen fick 
genomgå neuropsykologiska tester som Continuous Performance Test (CPT) och ett 
Go-No-Go-test som mäter impulsiviteten samt lämna blodprov vid tre tillfällen under 
studien. Mätningarna och skattningarna utfördes vid studiens start samt vid 8 och 16 
veckor. 

Efter 8 veckor visade experimentgruppen respektive placebogruppen förbättringar av 
ADHD-symtom skattade av föräldrarna enligt CRS samt enligt DSM-IV, jämfört med 
studiestarten, se tabell 9 [22]. Efter 16 veckor, då båda grupperna behandlades med 
omega-3-tillskott, förbättrades ADHD-symtom ytterligare i båda grupperna, se tabell 
10. Uppgifter från lärarnas skattningar enligt CRS saknas. 

Prövarna observerade en kliniskt betydelsefull förbättring av ADHD-symtom efter  
16 veckor hos 8 deltagare som administrerades omega-3-tillskott, särskilt i 
variablerna DSM-IV-ouppmärksam (p<0,0009) och DSM-IV-totalt (p<0,0059). 
Totalt fullföljde 26 deltagare studien. Övriga deltagare visade ingen (n=6) eller 
minimal förbättring (n=12).  



17 
 

Tabell 9. Resultat poängskillnad uttryckt i medelvärde efter 8 veckor jämfört med 
basnivå. 
Period 1  Placebo 

500 mg solrosolja 
Tillskott 500-1000 mg 
EPA, 100-400 mg DHA  
per dag 

Mätvariabel Mätmetod Basnivå 0 → 8 v Basnivå 0 → 8 v 

Ouppmärksam 

Förälder: CRS 71,4 -7,3 a 77,0 -7,5 a 

DSM-IV-kriterier 71,3 -7,3 a 76,4 -9,1 a 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Förälder: CRS 67,0 -2,6 68,1 -8,8 a 

DSM-IV-kriterier 66,9 -3,1 67,7 -7,2 a 

ADHD-total 

Förälder: CRS 65,3 -4,8 67,9 -7,3 a 

DSM-IV-kriterier 71,1 -5,4 74,2 -8,8 a 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 

 

Tabell 10. Resultat poängskillnad uttryckt i medelvärde efter 16 veckor jämfört med 
8 veckor och med basnivå. 
Period 2  Placebo 

→tillskott 
Placebo + 
tillskott 

Tillskott 500-1000 mg 
EPA, 100-400 mg DHA  
per dag 

Mätvariabel Mätmetod 8 → 16 v 0 → 16 v 8 → 16 v 0 → 16 v 

Ouppmärksam 

Förälder: CRS -6,4 -12,1 a -2,4 -9,3 a 

DSM-IV-kriterier -8,3 d -14,8 a -2,4 -10,9 a 

Hyperaktiv/ 
Impulsiv 

Förälder: CRS -2,6 -8,9 a -1,4 -10,1 a 

DSM-IV-kriterier -2,4 -7,1 a -0,8 -8,9 a 

ADHD-total 

Förälder: CRS -4,7 -8,6 a -0,2 -9,5 a 

DSM-IV-kriterier -6,7 -12,1 a -2,3 -11,2 a 

a Skillnaden från utgångsvärdet är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
d Skillnaden mellan 8 och 16 veckor är statistiskt signifikant (p<0,05) inom gruppen. 
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Efter 8 veckor observerades en statistisk signifikant ökning av fettsyrorna EPA 
(p<0,0001) och DHA (p<0,0001) i blodprovet hos deltagarna i experimentgruppen 
jämfört med placebogruppen, se tabell 11 [22]. Kvoten omega-6/omega-3 minskade 
statistisk signifikant (p<0,0001), den totala mängden omega-3-fettsyror ökade 
statistisk signifikant (p<0,0001) och den totala mängden omega-6-fettsyror 
minskade statistisk signifikant (p<0,0001) hos deltagarna i experimentgruppen 
jämfört med placebogruppen. Efter 16 veckor observerades en liknande trend även 
hos placebogruppen som under den sista perioden fick samma tillskott som 
experimentgruppen. 

Tabell 11. Fettsyrasammansättning i plasma (medel ± SEM) efter 8 och 16 veckor e, 
uttryckt i % av totala mängden fettsyror 

 Placebogrupp 
solrosolja 

Placebogrupp, 
tillskott 

Experimentgruppen,  
tillskott 

Fettsyra 8 veckor 16 veckor 8 veckor 16 veckor 

Σ n-3 3,49±0,36 f 6,32±0,49 7,44±0,58 f 6,78±0,59 

ALA 0,58±0,03 0,61±0,03 0,57±0,06 0,58±0,04 

EPA 0,61±0,16 f 2,33±0,24 2,77±0,33 f 2,50±0,30 

DHA 1,78±0,20 f 2,66±0,22 3,22±0,20 f 2,93±0,25 

Σ n-6 43,46±0,91 f 39,40±0,68 38,78±0,70 f 39,53±0,85 

AA 7,25±0,27 6,28±0,45 6,78±0,25 6,08±0,34 

Σ n-6/Σ n-3 13,47±0,85 f 6,75±0,60 5,78±0,59 f 6,06±0,40 

e Uppgifter om fettsyrasammansättningen vid basnivå saknas 
f Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p<0,05). 

I första perioden hoppade åtta deltagare av varav 3 från placebogruppen och i andra 
perioden hoppade 3 deltagare av studien [22]. Avhoppen berodde på svårighet att 
svälja kapseln eller att föräldrarna och/eller lärarna trodde mer på en behandling 
med stimulantia. Ingen hoppade av pga. biverkningar. Tillskottet tolererades väl utan 
några allvarliga biverkningar. 
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4 Diskussion 

Studiedesign 
Det vetenskapliga underlaget i denna litteraturstudie begränsades till sex 
randomiserade, placebo-kontrollerade och dubbelblinda studier och med en tes om 
omega-3-fettsyror har en behandlingseffekt mot ADHD-symtom hos barn 
[17,18,19,20,21,22]. Eftersom ett högt bevisvärde eftersträvades i litteraturstudien 
uteslöts studier med annan studietyp, dock var studierna små. Antalet deltagare i 
studierna låg mellan 37 barn i den minsta studien och 75 barn och ungdomar i den 
största studien (totalt omfattades 338 deltagare i denna litteraturstudie). Urvalet 
bestod främst av barn i skolåldern 6-12 år med diagnos ADHD som randomiserades 
till behandling med omega-3-tillskott eller placebo. I en svensk studie inkluderades 
även ungdomar upp till 18 år [20]. Den genomsnittliga studielängden var cirka 14 
veckor, varav den kortaste studielängden var 7 veckor och den längsta 6 månader, 
dock saknas långtidsstudier. De vanligaste exklusionskriterierna i studierna var bland 
annat andra psykiska sjukdomar och andra sjukdomar som kräver någon form av 
behandling, liksom att deltagare som intog kosttillskott exkluderades. Barn med 
samtidig ADHD-medicinering exkluderades i alla studier utom i två, varav i den ena 
av de 2 studierna hade samtliga barn en samtidig ADHD-medicinering och i den 
andra hade 15 % samtidig ADHD-medicinering [17,19]. 

Mätmetoder 
Effekten av omega-3-tillskott utvärderades med hjälp av olika subjektiva skattnings-
skalor och objektiva mätmetoder. De psykologiska testerna och skattningsskalorna 
som användes för att mäta graden av ADHD-symtom, och andra associerade problem 
varierade i de olika studierna. Direkta jämförelser av resultaten var inte möjligt i 
denna litteraturstudie, det går möjligen att urskilja tendenser. Med hjälp av de 
subjektiva skattningsskalorna poängsattes ADHD-symtom och generellt innebär en 
reducering av poängen en förbättring av ADHD-symtom. Skattningarna bör helst 
utföras av minst två olika informationskällor, t.ex. lärare, föräldrar, psykologer. 
Skattningarna utfördes av föräldrarna i alla studier och barnens lärare utförde 
skattningar i alla studier utom i en studie [17]. Barnen genomförde olika objektiva 
tester för att testa bl.a. deras arbetsminne, reaktionstid, uppmärksamhet och 
uppfattningsförmåga. I denna litteraturstudie analyserades främst analysresultaten 
från variablerna hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksam. 

En annan mätmetod var att undersöka fettsyrasammansättningen i blodet hos 
deltagarna. Fyra studier utförde blodprovstagning vid basnivå och vid uppföljnings-
tillfällena [17,18,20,22]. Denna surrogatvariabel bevisar inte effekten, dock visar den 
vilken fettsyrasammansättning blodet har och om deltagarna har intagit tillskott eller 
om en påverkan på blodlipider av placebo skett. Vid upprepad blodprovtagning visar 
den även följsamheten. Steven et al. gick lite längre och jämförde fettsyrasamman-
sättningen hos deltagarna med ADHD med en grupp friska deltagare, vilket visade 
tydliga skillnader mellan grupperna [18]. Det vore intressant om det går att analysera 
cerebrala vätskor för att undersöka fettsyrasammansättningen i hjärnan.  



20 
 

Fettsyror, dos och resultat 
Valet av fettsyror och den dagliga dosen av fettsyrorna varierade i de olika studierna, 
vilket kan ha bidragit till variationen i resultat. Dessutom baserades resultaten i 
studierna på få studiedeltagare, vilket resulterade i grova uppskattningar. Behandling 
med tillskott innehållande EPA och DHA visade en tendens till bättre effekt på 
ADHD-symtom jämfört med andra omega-3-fettsyror eller med DHA ensamt. 

I studien av Johnson et al. där deltagarna i experimentgruppen fick en daglig dos på 
558 mg EPA, 174 mg DHA och 60 mg GLA visade deltagarna efter 3 månader ingen 
statistiskt signifikant förbättring på variablerna hyperaktiv/impulsiv, ouppmärksam 
och ADHD-totalt [20]. Den positiva förbättringen var inte statistiskt signifikant 
jämfört med placebo (olivolja, ingen uppgift om dos) som också reducerade sina 
ADHD-poäng, dock mindre än experimentgruppen. Efter andra 3-månadersperioden 
då alla fick den aktiva behandlingen, observerades en liknande trend för gruppen som 
fick placebo i första perioden och experimentgruppen som reducerade sina ADHD-
symtom ytterligare. En planerad subanalys visade att vid studiens slut svarade nästan 
hälften av alla barnen med en kliniskt betydelsefull förbättring på behandlingen, 
varav 12 % av deltagarna fick mer än 50 % reduktion av symtomen. En kliniskt 
betydelsefull respons var statistiskt signifikant vanligare hos deltagare som hade 
ADHD med främst symtom som ouppmärksamhet än hos deltagare som hade ADHD 
med en kombination av de tre symtom ouppmärksam, hyperaktiv och impulsiv.  

I studien av Bélanger et al. anpassades dosen till barnens vikt, deltagare som vägde 
16-25 kg fick 500 mg EPA och 200 mg DHA per dag; de som vägde 26-35 kg fick 750 
mg EPA och 300 mg DHA per dag och de som vägde 36-45 kg fick 1000 mg EPA och 
400 mg DHA per dag [22]. Efter första perioden på 8 veckor visade experiment-
gruppen en statistiskt signifikant förbättring av hyperaktiv/impulsiv, ouppmärksam 
och för ADHD totalt. Även placebogruppen som fick placebo innehållande 500 mg 
solrosolja visade en statistisk signifikant förbättring av ouppmärksam men ingen 
statistiskt signifikant förbättring av hyperaktiv/impulsiv och för ADHD totalt. En 
positiv effekt av solrosolja kan inte uteslutas enligt författarna. Efter andra perioden 
då alla fick den aktiva behandlingen visade båda grupperna en statistiskt signifikant 
förbättring av hyperaktiv/impulsiv, ouppmärksam och för ADHD totalt jämfört med 
studiens start. 

I studien av Stevens et al. visade behandling med en daglig dos på 480 mg DHA,  
80 mg EPA, 40 mg AA och 96 mg GLA en statistiskt signifikant positiv effekt på 
variabeln ouppmärksamhet skattat av föräldrar och lärare samt utifrån barnens test 
[18]. Hyperaktivitet i experimentgruppen visade en statistiskt signifikant förbättring, 
dock enbart utifrån föräldrarnas skattning. Placebogruppen som fick placebo 
innehållande 6,4 g olivolja per dag visade statistisk signifikant förbättring av ADHD-
symtom, dock enbart utifrån föräldrarnas skattning. Endast ouppmärksamhet, enligt 
ett reaktionstest som barnen genomförde, visade en statistiskt signifikant 
behandlingseffekt mellan experimentgruppen och placebogruppen efter 4 månader. 
Även i denna studie tror man att placebo var aktiv. 

I studien av Voigt et al. studerades ett tillskott med 345 mg DHA per dag som 
tilläggsbehandling till centralstimulerande läkemedel, dock visades ingen förbättring 
av ADHD-symtom efter 4 månader [17]. Placebo (ingen uppgift om innehåll) var till 
och med bättre än tillskottet. Hirayama et al. försökte upprepa studien av Voigt et al. 
men med en högre dos, ca 514 mg DHA och ca 100 mg EPA per dag, dock visade inte 
heller denna studie någon större effekt på ADHD-symtom efter 2 månader och även 
här visade placebo (9 g olivolja per dag) till och med bättre effekt än tillskottet [19].  

I studien av Raz et al. studerades en behandling med en daglig dos på 480 mg LA och 
120 mg ALA under 7 veckor, vilket resulterade i en väldigt liten reducering av ADHD-
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symtom och placebo innehållande 1000 mg askorbinsyra visade ungefär liknande 
resultat [21]. Enligt Raz et al. stödjer inte resultaten en primär behandling av ADHD 
med tillskott innehållande de kortkedjiga fettsyrorna ALA och LA. 

Val av placebo 
Placebovalen varierade i de olika studierna, dock bör en placebo vara ett biologiskt 
inert ämne som inte påverkar mätvariablerna. I studierna av Stevens et al. och 
Bélanger et al. var deras respektive placebo troligen inte inert. Stevens et al. ansåg att 
olivoljan var ”aktiv” eftersom fettsyrasammansättningen hos placebogruppen inte var 
konstant under prövningen jämfört med analysvärdena från studiens början [18]. 
Olivolja består främst av oljesyra (18:1, n-9) och som i sin tur kan biosyntetiseras till 
oleamid. Oleamid påverkar serotoninreceptorerna och kan förbättra insomningen 
enligt Richardson et al. [23]. I tre studier användes olivolja som placebo [18,19,20]. 
Endast i en studie saknades uppgifter om placebovalet [17]. I studien av Bélanger et 
al. användes placebo innehållande solrosolja (omega-6-tillskott), som precis som 
experimentgruppen gav förbättringar i ett flertal ADHD-symtom [22]. Resultaten 
från analysen av fettsyrasammansättningen för placebo vid studiens start saknades i 
studien, vilket gjorde det svårt att bedöma eventuella förändringar hos placebo-
gruppen. För att få en bättre jämförelse mellan aktiv behandling och placebo föreslog 
Stevens et al. en placebo som använts i andra studier och innehåller flytande 
paraffinolja [18]. I Sverige används flytande paraffinolja till djur med okomplicerad 
förstoppning, dock kan långvarigt bruk av paraffinolja försämra näringsupptaget. 

I en dubbelblind studie är valet av placebo viktigt, dvs. placebo bör likna den aktiva 
behandlingen. Alla studier var dubbelblinda, men studien av Raz et al. var mer 
tveksamt dubbelblind. Raz et al. valde placebotabletter innehållande askorbinsyra  
(C-vitamin) med en daglig dos på 1000 mg [21]. Varken utseendet eller smaken var 
densamma som den aktiva behandlingen. Valet av placebo var inte optimalt vilket 
författarna själva påpekade, men de ansträngde sig för att hålla en fullständig 
blindning. Författarna frågade föräldrarna och barnen om de kunde gissa vilken 
behandling de fått. Utifrån gissningarna drog författarna slutsatsen att valet av 
placebo inte var optimalt, men att placebovalet inte påverkade prövningen. Hirayama 
et al. använde livsmedel istället för matchande kapslar i sin prövning på japanska 
barn eftersom många föräldrar i Japan tycker att deras barn inte ska ta medicin 
regelbundet [19]. Livsmedlet var berikat med antingen tillskott eller placebo 
(olivolja). I de övriga studierna användes matchande placebokapslar. 

Förutom att placebo ska vara biologiskt inert bör den även likna den aktiva 
behandlingen för att utesluta eventuella systematiska fel under studiens gång. Det  
är viktigt att varken prövarna eller deltagarna kan gissa sig till vilken behandling de 
enskilda deltagarna får. Vid tillverkning av mjuka kapslar fylls de vanligen med 
hydrofila fyllnadsmedel som polyetylenglykol (t.ex. PEG 400) och/eller med lipofila 
fyllnadsmedel som vegetabiliska oljor (t.ex. sojaolja) [24]. Kapslarna består vanligen 
av gelatin, lite vatten, mjukgörare och kan färgas och smaksättas om det behövs. 
Konserveringsmedel är inte nödvändigt pga. den lilla mängd vatten som mjuka 
kapslar innehåller. I framtida studier bör designen av placebokapslarna beaktas  
noga och ett annat val av fyllnadsmedel, t.ex. PEG 400 bör användas istället för 
vegetabiliska oljor och dessutom kan kapslarna färgas för att likna tillskotts-
kapslarnas färg om den skulle avvika. 

Följsamhet 
Följsamheten var god i studien av Hirayama et al. där barnen fick livsmedel berikat 
med tillskott eller placebo [19]. I de övriga studierna fick barnen allt mellan 2 kapslar 
upp till totalt 8 kapslar dagligen. I studien med flest avhopp (34 %) fick deltagarna  
8 kapslar om dagen, och enligt Stevens et al. berodde avhoppen på ändrade 
familjeförhållanden, vägran att ta tillskott eller att lämna blodprov [18]. I studierna 
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med minst avhopp (14 %) fick deltagarna endast 2-3 kapslar om dagen, avhoppen i 
den ena studien berodde på familjeskäl eller vägran att lämna blodprov och i den 
andra pga. illamående, svårt att svälja kapseln/tabletten eller glömskhet [17,21]. 
Storleken på kapseln bör anpassas till barnen och troligen finns det ett samband 
mellan antalet kapslar och följsamhet, dvs. ju färre kapslar desto bättre följsamhet. 

Biverkningar 

Endast två av studierna i litteraturstudien rapporterade biverkningar som fram-
kommit under prövningen. Detta kan eventuellt bero på en underrapportering i de 
övriga studierna. De dokumenterade biverkningarna var främst från magtrakten som 
lindriga magbesvär, dyspepsi och illamående. Enligt Voigt et al. hoppade ingen av 
pga. biverkningar, men i övrigt finns inga uppgifter om biverkningar i deras studie 
[17]. Illamående var en av anledningarna till avhopp i studien av Raz et al. och i 
studien av Johnson et al. var dyspepsi, kräkningar och diarré några av anledningarna 
till avhopp [20,21]. Författarna Bélanger et al. ansåg att tillskottet innehållande EPA 
och DHA tolererades väl utan några allvarliga biverkningar. 
 

5 Slutsats 

Det är svårt att dra några egentliga slutsatser pga. att studierna är små. Utifrån de sex 
dubbelblinda, placebo-kontrollerade randomiserade kliniska studierna finns det inte 
tillräckligt starka bevis för att säga att tillskott med omega-3-fettsyror har positiv 
effekt mot ADHD, dock stödjer resultaten till fortsatta studier.  

Troligen har fettsyrasammansättningen i tillskottet en viktig betydelse vid behandling 
av ADHD-symtom. Tillskott med EPA tillsammans med DHA visade en tendens till 
bättre effekt än tillskott med ALA eller DHA ensamt men underlaget i denna 
litteraturstudie är inte tillräckligt för att kunna bevisa det. Fler studier behöver 
genomföras för att fastställa fettsyrasammansättning. 

I de fall med diagnos ADHD där läkemedelsbehandling blir aktuell, och det finns en 
motvilja till centralstimulantia borde omega-3-tillskott med främst EPA kunna 
prövas eftersom de rapporterade biverkningar var få och lindriga, dock är maxdos för 
barn ej fastställd. De vanligaste biverkningarna var magbesvär, dyspepsi och 
illamående samt huvudvärk. Långtidsstudier som visar eventuella biverkningar vid 
behandling med omega-3-fettsyror hos barn saknas dock. 

Fler och större randomiserade kontrollerade studier behöver genomföras på barn 
med en fastställd ADHD-diagnos och med väl etablerade skattningsskalor, fråge-
formulär och objektiva tester. Psykologerna och prövarna bör vara välutbildade i att 
använda dessa mätmetoder. Likaså bör även andra biomarkörer än blodprov för att 
mäta graden av ADHD användas i framtida studier. Dessutom behöver den optimala 
kombinationen av fettsyror samt dosen fastställas. Valet av placebo är viktigt, dvs. 
placebo bör vara biologiskt inert samt likna designen av tillskottets beredningsform. 
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8 Förkortningar 

AA = Arakidonsyra (20:4n-6) 

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD-RS = ADHD Rating Scale-IV-Parents Version 

ALA = Alfa-linolensyra (18:3n-3) 

CBCL = Child Behavior Check List (generell symtomuppskattning) 

CGI = Clinical Global Impression 

CPT = Conners’ Continuous Performance Test 

CRS = Conners' Rating Scale 

DBD = Disruptive Behavior Disorders 

DHA = Dokosahexaensyra (22:6n-3) 

DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition 

EPA = Eikosapentaensyra (20:5n-3) 

GLA = Gamma-linolensyra (18:3n-6) 

ICD-10 = International Classification of Diseases 

LA = Linolsyra (18:2n-6) 

TOVA = Test of Variables of Attention 
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