
ADHD, ADD
ADHD och ADD är en hjärn- och beteendestörning som börjar i tidig barndom och består 
genom tonåren och vuxen ålder. Ofta upptäcks problemet på grund av en eller fler symtom av 
ouppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet, humörrubbning eller inlärningssvårigheter 
visar sig.
Övervägande ouppmärksamhet där inte hyperaktivitet och humörrubbningar förekommer 
kallas ofta uppmärksamhetsbristsproblem, eller ADD.  Förekommer hyperaktivitet och 
kombinerad symtom av de ovan nämnda problemen kallas detta ADHD.
Både ADHD och ADD är vanligare bland pojkar än bland flickor (omkring 2:1). 
Problemet börjar vanligtvis vid treårsåldern, men diagnosen görs ofta inte förrän senare, när 
barnet börjar eller gått i skolan ett tag.

Ofta behandlas personerna med medicin av amfetamin typ, ofta varje dag. Omkring 30 ton 
läkemedel av denna typ används bara i Europa varje år till personer med sjukdomen. 
Behandling med narkotiska prepparat bör bara användas i undantagsfall om inga andra 
förändringar hjälper. Men ofta räcker det med en förändrad kost, att man undviker vissa 
livsmedeltillsatser, intag av rätt vitaminer och minskning av socker och andra raffinerade 
produkter.

Karaktärsdragen för ADHD i följd av hur ofta de förekommer är: (1) hyperaktivitet, (2) 
instabilt känsloläge, (humörsvängningar, utbrott, etc.). (3) klumpighet, (4) 
uppmärksamhetsstörning (kort uppmärksamhetsomfång, lättdistraherad, svårighet att avsluta 
saker, lyssnar inte, dålig koncentrationsförmåga), (5) impulsivitet (agerar utan eftertanke, 
plötsligt aktivitetsskifte, dålig organiseringsförmåga, går ifrån det man håller på med innan 
det är färdigt och hoppar upp på lektioner), (6) problem med minne och tänkande, (7) 
specifika inlärningssvårigheter. 
Dessa karaktärsdrag leder ofta till svårigheter i skolan, både vid inlärning och beteende. 
Vid senare tonår och vuxen ålder, löper de med ADHD större risk att drabbas av depression 
eller ängslighet, missbruk och beroende, ekonomiska och sociala problem. Men det är också 
vanligt att många människor med ADHD har nått en väldigt stor personlig framgång.

Orsaker
Det är många faktorer som forskarna tror är kopplade till ADHD. En av dem är minskad 
funktion i den del av hjärnan som ansvarar för funktioner som impulskontroll och förmågan 
att kunna behålla uppmärksamheten. Området ligger i frontalloberna och man har upptäckt att
minskning av signalsubstansen GABA som produceras i detta område, är vanlig hos dessa 
personer.
GABA (gamma- aminosmörsyra) är en aminosyra som har stor betydelse när det gäller 
funktioner i hjärnan. GABA håller också andra signalsubstanser i schack. Signalsubstanser 
som annars kan skapa en instabil balans som leda till rastlöshet, sömnlöshet och irritationer.
Detta kan även påverka produktionen av endorfiner i hjärnan, som normalt ska ge oss känsla 
av "allt är bra". GABA minskar stress, lindra ångest och öka vakenhet. 
Brist på GABA hos personer med ADHD, ADD och autism kan bidra till att hjärnan blir 
överstimulerad, vilket resulterar i att personen lever i ett konstant tillstånd av ångest, främst 
om de träffar på nya saker och okända krav. 

GABA- brist kan orsaka: 
 Ångest



 Nervositet 
 Huvudvärk 
 Irritabilitet 
 Hjärtklappning 
 Kramper 
 Hypertoni (högt blodtryck) 

Faktorer som kan minska GABA-nivåer: 
 Brist på vitaminerna B1, B6, B8 och D
 Brist på mineralämnena zink, magnesium, mangan och järn
 Brist på fettsyran omega-3
 Fria obundna glutaminsyror (se nedan)
 För stort intag av socker 
 Kronisk stress 
 Kronisk smärta 
 För stor exponering av kvicksilver och/eller bly 
 Otillräcklig sömn 

Viktigt är att undvika att utsätta personer med lägre GABA- produktion för onödig stress. Se 
till att inte sockerintaget blir för stort och att ta bort alla eller minska fria obundna 
glutaminsyror.

Fria obundna glutaminsyror:
E 330 (citronsyra), E 331(mononatriumcitrat), E 332(monokaliumcitrat), 
E 333 (monocalciumcitrat), E 380 (triammoniumcitrat), E 440 (syntetisk pektin),  
E 472c (Mono- och diglyciders citronsyreestrar), E 620 (glutaminsyra), 
E 621(mononatriumglutamat), E 622 (monokaliumglutamat), E 623 (kalciumdiglutamat), 
E 624 (monoamoniumglutamat), E 625 (magnesiumdiglutamat), E 640 (glycin), 
E 650 (zinkaletat), E951(aspartam), E957 (taumatin), E1505 (trietylcitrat) samt maltodextrin, 
jästextrakt, Maltol och Ethymaltol, alla sojaproteinprodukter, alla majsproteinprodukter och 
Quorn. 

Ge mat och kosttillskott istället för knark
I stället för att använda amfetaminprepparat, som ofta är starkt beroendeframkallande, kan 
många bli hjälpta av att få GABA och serotonin som tillskott. Viktigt är att dosera lugnt med 
GABA och börja med en 250 mg kapsel. GABA heter som tillskott oftast gamma-
aminobutyric acid.
Om inte barnet vill svälja denna ganska stora kapsel, kan den öppnas och blandas i dryck eller
mat. Sen arbetar man sig upp till den nivå som passar just den personen. Det kan ta flera 
veckor tills man hittat den dos som behövs för just detta barn. Ett barn med autism kan 
behöva så mycket som mellan 1000-1250 mg / dag och uppdelat på ett flertal tillfällen. Men 
nästan hälften bör tas straxt innan sänggåendet för att få avkoppling för sömn.

Serotoninproduktionen och GABA kan ökas genom att man äter produkter som innehåller 
aminosyran tryptofan. Kalkon, kyckling, kotlett av får och lamm, vildfångad lax och ägg är 
bra källor. Även havregryn och gröna ärtor innehåller ämnet. Viktigt är också att personerna 
får göra saker de tycker om.

B1-vitamin finns i solrosfrön, ärtor och andra baljväxter, fullkornshavregryn och råris. 
Förvara alltid solrosfrön i kylen, då ökar hållbarheten. B1-vitamin finns även rikligt i lever, 



men då lever innehåller extremt mycket A-vitamin, bör det inte ätas mer än 3-4 gånger i 
månaden. B1-vitamin bör man få i sig mycket oftare, så lever är bara en källa de dagar detta 
äts. Använd bara kalv- lamm- eller ungnötslever, då levern är ett reningsorgan och bör 
undvikas om djuret ätit besprutad soja eller annat som innehåller tveksamma ämnen som 
foder. I icke ekologisk gris- och kycklinglever kan det finns rester av sojans 
bekämpningsmedel som renats i levern. Samma gäller även för äldre nötdjur som också kan få
soja och andra besprutade grödor som foder. Kalv, lamm och ungdjur har mest ätit gräs vilket 
inte behöver renas i levern.

B6-vitamin finns i solrosfrön, linser, bönor, råris ekologiska bananer, avokado och 
fullkornprodukter. Bananer innehåller tyvärr mycket fruktsocker och bör användas sparsamt. 
När det gäller fullkornprodukter bör man även vara lite försiktig med produkter gjorda av 
vete. Lever är också här en bra källa, men då gäller samma som ovan.

B8-vitaminbrist är kanske inte den vanligaste orsaken till minskad GABA- produktion. Men 
eftersom brist kan orsaka depressioner bör det ändå nämnas här. 
B-8-vitamin finns i kött, fullkornhavre, kornmjöl, ärtor, mandel och blomkål. Var försiktig 
med raffinerade spannmål, då det omvandlas till en viss del socker i kroppen.

D-vitamin bör man äta som tillskott under vinterhalvåret, från oktober fram till slutet av maj. 
Detta gäller alla och inte bara de som har problem med GABA-produktionen. Det bästa för ett
barn med ADHD, ADD eller autism är att man använder torskleverolja. Det är viktigt att det 
är just torskleverolja, då det annars finns risk för att produkten gjort av rester som blir över 
vid fiskodling. Den olja som gjorts av odlad fisk innehåller mindre omega-3 och dessutom 
ofta mer miljögifter.
Torskleverolja finns på apoteket och innehåller inte bara D-vitamin, utan även A- och E-
vitamin samt omega-3.
Om man äter D-vitamin i tablettform är det mycket viktigt att man bara använder D3-vitamin 
då andra former är syntetiska och inte lämpliga.

Zinkbrist är vanligt hos barn med ADHD. Barn med lågt zinkvärde har också ofta lägre halt 
av fria fettsyror, vilket tyder på att minskning av dessa fettsyror kan komma, åtminstone 
delvis, från zinkbrist. 
Det har också visat sig att lägre zinknivåer kan orsaka ett sämre svar på behandling med 
amfetamin om detta måste användas. Dosen ökas då ofta med mer biverkningar som följd. 
Flera studier har visat positiva effekter när man ger zinktillskott till hyperaktiva barn. Zink är 
mycket viktigt även för andra funktioner i kroppen och man känner till inte mindre än 70 
enzymer som är beroende av zink. Även GABA- produktionen kan påverkas om man har 
zinkbrist. Zink finns i lamm- och oxkött, sesamfrö, solrosfrön, mandel, ärtor, morötter, 
vetegroddar och råa nötter. Förvara alltid sesamfrön, solrosfrön, mandel och alla nötter i 
kylskåpet då dessa innehåller mycket fett. Fett härsknar, efter ett tag, i värme och blir förstört.
Och det är i fettet som mycket av de nyttiga ämnena finns. Vill man äta zink som tillskott, bör
man bara använda zinkpicolinat eller zinkfumerate. Då fler andra sorter är cancerogena.
Det är inte bra att överdosera zink, då detta kan hämma upptaget av andra mineraler i 
kroppen.

Magnesiumnivåer i röda blodkroppar, och hår har visat sig vara låga hos de flesta barn med 
ADHD. Dessa barn visar också förbättrat beteende när man ger dem magnesiumtillskott. 
Använd bara magnesiumcitrat som är den bästa formen. 



Mangan deltar i omsättningen av kolhydrater i kroppen och brist kan påverka GABA-   
produktionen. Mangan äter man som mat ej som tillskott. Finns i mandel, sädesslaget korn, 
hel råg, ärtor, spenat, havregryn och nötter. Förvara alltid nötter och mandel i kylskåp. Undvik
raffinerat spannmål även om detta innehåller en del mangan.

Järn är mycket viktigt och styr många funktioner i kroppen, inte minst transporten av syre i 
blodbanorna och bildande av nya röda blodkroppar. Järn finns i lever, rött kött, ägg, fågel, 
skalade sesamfrön, solrosfrön, mandel, bönor och linser. Många har nog hört att spenat och 
persilja innehåller mycket järn och visst är det så, men spenat och persilja innehåller även 
oxalsyra och det hindrar kroppen från att binda järnet.
Även koffein blockerar kroppens upptag av järn, så låt aldrig en person med ADHD, ADD 
eller autism dricka svart te, kaffe, cola- drycker eller annan läsk som innehåller koffein eller 
energidrycker.  
Anemi (blodbrist) på grund av järnbrist beräknas påverka cirka 20% av barnen, och många 
fler lider troligen av mildare järnbrist, vilket kan orsaka en försämring av hjärnans utveckling.
Järnbrist har visat sig vara mycket vanligt hos barn med ADHD. En studie visade att 
järntillskott till barn med ADHD ledde till förminskade ADHD- symptom inom 30 dagar. 
Använd bara järnfumerate eller järnsuccinate om järn som kosttillskott ska användas. Läkare 
skriver tyvärr ofta ut järnsulfat och detta är en mycket dålig form av järn då denna är 
cancerogen.

Studier på hjärnan
Studier där man använt avancerad hjärnbildframställningsteknik som MRI (Magnetisk 
resonanstomografi) Detta kallas i dagligt tal för ”magnetkameraundersökning”. Ibland kallas 
det ”magnetröntgen”, men det är felaktigt och missvisande eftersom undersökningen inte 
använder sig av röntgenstrålar. PET skanning (Positronemissiontomografi) som är en 
medicinsk avbildningsteknik som möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av 
exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis 
signalsubstanser rör sig i kroppen. CT bildframställning (datortomografi) och EEG har visat 
att hjärnan hos de med ADHD, visar olikheter i både struktur och funktion jämfört med 
normala kontroller, framförallt vad gäller delen för exekutiva funktioner (att göra saker för 
första gången).
Forskning på vad som orsakar förändringarna, har främst fokuserat på genetiska, 
miljömässiga och näringsfaktorer. Det är tveksamt att det är genetiska orsaker som ligger 
bakom ADHD. Utan som i de flesta andra hälsotillstånd, visar sig kostmässiga och 
miljömässig faktorer spela en mycket större roll. Det handlar inte bara om vad barnet äter, 
utan även vad mamman åt eller inte åt under graviditet och amning. Eller vilket liv mamman 
levde under tiden när fostret var i magen.

Brist på vitaminer kan vara en av orsakerna
Om man inte lär barnen, redan när de är små, att man måste äta många olika saker för att 
kroppen ska fungera ökar också risken för att de senare i livet utvecklar olika sjukdomar och 
då inte minst ADHD- liknande symtom tidigt i livet. Hjärnan är helt beroende av flera olika 
vitaminer och brist på dessa gör att hjärnan hos ett barn inte utvecklas lika bra som hos barn 
som får i sig alla vitaminer genom den kost de äter. Det har också stor betydelse vad mamman
äter både under graviditeten och under amningen.

Valet av mat viktigt



Att vad man äter och vilka miljömässiga miljöer man utsätts för, spelar en stor roll när det 
gäller ADHD blir allt mer välkända. Trots stora framsteg när det gäller närings råd, så 
fortsätter de flesta läkare att behandla med amfetamin- medicin för att minska symtomen. De 
borde först informera om kost, miljö och kroppens olika funktioner och bara om inget av detta
hjälper använda mediciner.
Nu menar jag inte att mediciner inte är verksamma, utan mediciner som Ritalin och Concerta 
(methylphenidate), Adderall (amphetamine) förbättrar ADHD-symptom genom att öka och 
effektivisera dopaminet i alla hjärnans regioner vid ADHD. Enligt rapporter förbättrar dessa 
mediciner beteende och funktioner i ungefär 75% av fallen vid placebo- kontrollerade försök. 
Dock är framgången med behandling kortvarig och doserna måste hela tiden ökas något. 
Dessutom är biverkningar vanliga när det gäller dessa prepparat. Biverkningar som minskad 
aptit, sömnproblem, oro och irritation. Biverkningar som kan vara förödande för en person 
med ADHD, ADD eller autism. Om man i framtiden vill ta bort medicineringen är detta 
mycket jobbigt för personen och orsakar ofta svår abstinens och stress.
Långvarig användning av dessa mediciner kan nämligen bli extremt skadliga för både 
hjärnans funktion och beteende och på sikt orsaka obotliga skador (samma som hos 
narkomaner). 

Ostimulerande mediciner som atomoxetin (Strattera) har blivit marknadsförd som ett säkert 
alternativ då detta inte är narkotikaklassat, men atomoxetin har sin egen uppsättning problem, 
inklusive det faktum att barn och tonåringar med ADHD som tar medicinen löper större risk 
att drabbas av självmordstankar. Andra biverkningar kan vara ökad hjärtfrekvens (puls), högre
blodtryck, yrsel, leverproblem på sikt, hallucinationer (höra röster eller se saker som inte 
finns), tro på saker som inte är sanna eller blir extra misstänksam, aggressiva och fientliga 
känslor, epilepsianfall om man lider av epilepsi, snabba humörsvängningar och upprepade 
ryckningar i någon del av kroppen. Nu drabbar dessa biverkningar inte alla som tar Strattera 
men man bör ändå var uppmärksam.

Miljömässiga faktorer
Miljömässiga faktorer som bidrar till att ADHD utvecklas, kan börja redan vid befruktningen. 
När barnet ligger i magen sker ofta en förflyttning av diverse gifter och tungmetaller från 
mamman över till fostret. Om mamman tränar hårt eller på annat sätt bränner fett eller bantar, 
under graviditeten, så frigörs lätt farliga ämnen som finns lagrat i fettet och tas ofta upp av 
barnet. Detta gäller även vid amningen. 
Om en kvinna bantar eller tränar hårt som haft exponering av neurotoxiska ämnen (ex 
tungmetaller som bly och kvicksilver, lösningsmedel, bekämpningsmedel, PCB och liknande i
sitt yrke, under en tid nära graviditeten använt vissa mediciner eller droger eller använder 
alkohol under graviditeten, så ökar risken att hon föder ett barn som visar symptom på ADHD
väldigt tidigt. 
I sådana fall kan det antas att ADHD ärvs och alltså är genetiskt. Men om ämnen som 
kommer från miljöpåverkan utifrån är orsaken, kan det knappast kallas genetiskt.

En färsk studie i USA och Canada har visat ett direkt samband mellan nivåerna av organiska 
fosforföreningar i ett barns urin och förekomsten av ADHD. Barn som äter konventionellt 
odlade livsmedel har en nivå av organiska fosforföreningar flera gånger så höga som de som 
äter ekologiskt odlade livsmedel. Denna nivå resulterar i en 30-50%-ig ökning av ADHD. 

Livsmedelstillsatser, socker, och Feingold hypotesen
Hypotesen om att livsmedelstillsatser kan orsaka ADHD hos barn blev populär genom 
forskningen som Benjamin Feingold gjorde för flera år sedan och är nu allmänt känd som 



"Feingold hypotesen". Enligt Feingold är många hyperaktiva barn, kanske 40% till 50%, 
känsliga för konstgjorda livsmedelsfärger, smakämnen och konserveringsmedel.
   Feingolds påståenden baserades på hans erfarenhet med mer än 1200 fall, där 
livsmedelstillsatser var kopplade till lärande och beteendestörningar. Efter Feingolds 
presentation om detta ämne till American Medical Association 1973, har betydelsen av 
livsmedelstillsatser som en bidragande orsak till hyperaktivitet varit omdiskuterad i den 
vetenskapliga litteraturen. Faktum är att forskare främst har fokuserat på AZO- färger, viket 
gjort att andra ämnen har mer eller mindre glömts bort i forskningen.
Men ämnen som de tidigare nämnda fria obundna glutaminsyrorna och tillsatser som t.ex.: 
E 102, E 110, E 120, E 122, E 123, E 127, E 132, E 133, E 142, E 155, E 180, E 210, E 211, 
E 212, E 214, E 215, E 218, E 219, E 319, E 955, E 1520, fosforsyra, koffein, taurin och 
socker har visat sig att alla kunna påverka personer med ADHD, ADD eller autism.

I nyare studier har det visat sig att livsmedelstillsatser faktiskt spelar en mycket stor roll när 
det gäller hyperaktivitet. Inom flera av studierna har överväldigande bevis framtagits. I en 
nyligen genomförd studie, där 153 treåringar och 144 barn mellan åtta och nio år deltog, fick 
de antingen en drink som innehöll natriumbensoat och en mix av konstgjorda matfärgämnen 
eller en placebomix. Studien var inte fokuserad på barn med en viss diagnos av ADHD. Utan 
man gick på observerade beteenden och betyg från lärare och föräldrar, samt, för de äldre 
barnen, ett datorbaserat test av uppmärksamheten. 
Resultaten visade att de barn som fått konstgjorda matfärgämnen hade en statistiskt klar 
ökning av hyperaktivitet.
Detta är intressant då tidigare amerikanska studier har visat att livsmedeltillsatser inte har 
någon större effekt när det gäller hyperaktivitet och ADHD. Medan rapporter från 
Storbritannien, Australien och Canada visat helt motsatta effekter. 
De flesta av dessa amerikanska studierna som visat att livsmedeltillsatser inte hade någon 
påverkan har finansierats av Nutrition Foundation. 
Feingold menar att det finns en intressekonflikt här, då Nutrition Foundation är en 
organisation som stöds av stora amerikanska mattillverkare som tex. Coca-Cola, Nabisco, 
General Foods, och en rad andra tillverkare som är beroende av dessa tillsatser. 
Intressekonflikten uppstår eftersom att dessa företag skulle drabbas ekonomiskt om 
livsmedelstillsatser visar sig vara skadligt. Andra länder har kraftigt begränsat användningen 
av konstgjorda livsmedelstillsatser på grund av skadliga effekter. I Australien och på Nya 
Zeeland är ca 70 av de tillsatser som är godkända i Sverige totalförbjudna. Flera av dem just 
för att de misstänks kunna påverka barn med ADHD.
 
Om man vill kontrollera om en barn eller en vuxen med ADHD reagerar på 
livsmedeltillsatser, bör man ta bort de ovan nämnda, både fria obundna glutaminsyror och de 
övriga, under minst 10-30 dagar. Det är då viktig att man även försöker minska annat som kan
påverka som t.ex. socker och andra raffinerade produkter. (se nedan).

Sockerkonsumtionen verkar också vara en viktig faktor
En studie visade att destruktiv-aggressiva och rastlöst beteende var beroende på mängden 
socker som konsumeras. Ju högre sockerintag, desto sämre beteende. WHO 
(Världshälsoorganisationen) har nyligen kommit med helt nya rekommendationer om vårt 
sockerintag. Detta bör inte överstiga 25 gram per dag för kvinnor och 30 gram för män enligt 
de nya kostråden. Det betyder att en burk läsk innehåller hela dagens rekommenderade intag 
av socker. 25-30 gram inkluderar även den mat och den frukt man äter per dag, så att hålla 
dessa råd är inte så lätt. När det gäller ADHD, är det ytterst viktigt att man kommer så nära 



dessa rekommendationer som möjligt. Lite socker behöver kroppen för flera funktioner, men 
de flesta äter på tok för mycket socker dagligen.
 
Essentiella fettsyror 
Ett stort antal studier har visat att barn med ADHD har en mätbar minskning av omega-3 
fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och docosaexaenoic syra (DHA) i kroppen i jämförelse 
med barn utan dessa problem och i samma ålder. Detta är inte förvånande, då omega-3 
fettsyror är avgörande för struktur och funktion av hjärnceller. Omega-3 (EPA + DHA) 
tillskott vid ADHD har  studerats i stor utsträckning och anses som ett vettigt ingripande av 
många läkare. Omega-3 tillskott förbättrar många symtomer vid ADHD. DHA- brist har i 
djurstudier visat en ökad genom släpps förmåga hos hjärnans blodbarriär, som spelar en viktig
roll för att skydda hjärnan från gifter som pesticider och kvicksilver.
Mänsklig bröstmjölk är rik på DHA, och flera studier har visat att barn som är matade med 
välling, för tidigt, löper dubbelt så stor risk att utveckla ADHD än de som ammats länge. 
Försök att hoppa över vällingstadiet som nybliven förälder. Om möjligt amma längre tid och 
gå direkt på gröt och riktig mat.
Ofta äter barn med ADHD extra omega-3, men det är då viktigt att man väljer rätt. Här gäller 
samma som vid användning av fiskoljor med D-vitamin, att man bör undvika omega-3 som är
tillverkats av odlad fisk. Bäst är omega-3 som tillverkats av krill räkan. Då är man alltid säker 
på att inte odlad fisk, som kan innehålla miljögifter, använts. 

Viktigt vad mamman äter 
Förutom fettsyror kan ensidig kost eller brist på vitaminer och andra näringsämnen under 
fostrets utveckling och tidig barndom också spela en betydande roll i utvecklande av ADHD. 
Dessutom visar barn med ADHD ofta själva näringsbrister, vilket gör att det är extra viktigt 
vad man väljer för mat både hemma och i skolan och att man lär barnen, så tidlig som möjligt,
att äta allt.

Födoämnesallergier
Det finns en mycket stark koppling mellan allergier, inklusive födoämnesallergier, och 
ADHD. I en studie fanns påvisbara förändringar av hjärnvågorna, om personen åt mat som 
han/hon var allergisk mot. 
Mat allergier och andra allergiska sjukdomar har också satts i samband med en högre 
förekomst av återkommande öroninflammationer. Ofta har barn med ADHD också en ökad 
frekvens av öroninflammationer.
Både livsmedelsallergi och ADHD har även kopplats samman med sömnstörningar, som på 
sikt kan leda till en försämring av ADHD symptom. Tung snarkning och sömnapné är särskilt 
utbredd hos allergiska barn och kan väsentligt bidra till ADHD- symptom. Framför allt om 
allergierna påverkar andningsvägarna.
Studier har visat förbättrad sömn hos barn med ADHD som genomgått en utförlig allergitest 
och där man tagit bort de födoämnen som barnet är allergisk mot. I själva verket kan 
eliminering av födoämnesallergi vara lika effektivt som medicinering för att minska ADHD-
symptom. En av de mest tillförlitliga testerna som man kan göra på barn med ADHD eller 
ADD, är en allergitest som heter E.L.I.S.A. Vården använder sällan denna metod, då den är 
ganska dyr. Men på sikt kan det finnas stora pengar att spara, för samhället, om man hittar 
orsak till problemen i ställer för att använda subventionerade mediciner under lång tid. 

Hur kan man behandla med mat och dryck?
L- theanin, en aminosyra som finns i grönt te och kan ge förbättrad sömn hos barn med 
ADHD. Denna aminosyra är också känd för att minska ångest och öka koncentrationen. En 



nyligen avslutad studie med L- teanin och ADHD visade en klar förbättring när det gäller 
sömn. L- teanin gavs i en dos av 200 mg två gånger dagligen. Dessa resultat var lovande, 
eftersom störningar i sömnkvalitet är en mycket vanlig företeelse i ADHD. Används grönt te 
bör detta stå och dra i hett vatten minst 10-12 minuter så man får ut alla bra ämnen ordentligt.
Det bästa är att använda en tekanna då det inte är bra att koka på nytt när ämnena har släppt.

Vid mag- och tarmproblem samt slembildning undvik mjölk. Ofta är det homogeniseringen av
mjölken som är det stor problemet. Vid homogeniseringen slås mjölken fett sönder så vår 
kropp har svårt att klara detta. Försök men ekologisk lant- eller gammeldagsmjölk. Går inte 
detta så uteslut mjölken helt, men ersätt aldrig mjölk med sojamjölk, då denna innehåller 
ämnen som på sikt kan skada sköldkörteln. Om inte riktig lantmjölk fungera så använd 
havremjölk. Havremjöl saknar de flesta av den naturliga mjölkens ämnen och de som bara 
använder havremjölk kan lätt drabbas av brist på B12. Äggula, fet fisk och kött innehåller 
vitamin B12. Drick aldrig mer än två glas mjölk per dag, då ett överskott av kalcium kan gör 
mer skada än nytta. Riktig mjölk innehåller även mjölksocker som vissa barn kan reagera på.
I mandelmjölk är det ofta tillsatt socker.
Dricker man inte mjölk eller äter ägg, måste man se till att få sprutor med B12 regelbundet på 
vårdcentralen. Detta är mycket viktigt för alla och inte minst för barn och vuxna med ADHD, 
ADD eller autism.

Andra saker att tänka på är:
Använd aldrig grillkrydda, aromat eller citronpeppar utan att kolla i innehållsdeklarationen. 
Dessa kryddor innehåller nästan alltid natriumglutamat (E 621) eller jästextrakt. Dessa 
tillsatser är den man i första hand bör se till att barn med ADHD, ADD eller autism inte får i 
sig.

Undvik frukt och minska mängden underjordisk grönsaker. Frukt och underjordiska grönsaker
innehåller mycket socker och det är svårt att hålla nere sockermängden om detta finns med i 
kosten. Äpplen är en av frukterna med minst socker och idag är det också ganska lätt att få tag
i ekologiska äpplen.
 
Köp obesprutade grönsaker så långt det är möjligt, då flera av besprutningsämnena som 
används kan lagras i kroppen. 

Använd inte mikrovågsugnen. Forskning har visat att flera ämnen förändras och i vissa fall 
även förstörs om man använder mikrovågsugnen när man lagar mat. Har man ett barn hemma 
med ADHD bör mikron ställas upp på vinden och inte användas alls. Woka eller ångkoka 
gärna grönsaker så inte vitaminer försvinner i onödan.

Lär barn att dricka vatten så inte söta safter eller i värsta fall läsk blir deras huvuddryck. Läsk 
och saft innehåller mycket socker och bör undvikas så mycket som möjligt. Sockerfri saft 
innehåller ofta sötningsmedel som inte är bra. 

Ät fetare mat. Det är viktigt att ett barn med ADHD äter regelbundet och inte hoppar över 
måltider. När blodsockret sjunker eller när man blir hungrig, så behöver man inte ha en 
bokstavskombination för att känna sig jobbig. Se till att ett barn med ADHD inte är hungrigt. 
Den situationen är ofta mycket jobbigare för dem. Tyvärr innehåller maten de får i skolan ofta
för lite energi, vilket gör att dessa barn får ännu svårare att hänga med på lektionerna.
  



Tugga inte tuggummi. Gummibasen i tuggummi är tillverkad av en rad kemiska ämnen, bl.a. 
värstingen butylhydroxitoulen E 321. Förutom att barn med ADHD ska undvika så många 
onödiga kemiska ämnen som möjligt, så ökar tuggandet av tuggummi även magens 
produktion av magsyror.
 
Undvik margariner. Margariner är tillverkade med hjälp av ganska många kemiska ämnen och
kan var orsak till flera olika problem som t.ex. minskat försvar mot infektioner. Stek i smör 
och ha Bregott på smörgåsen om nu barn med ADHD ska äta bröd. (se nedan).
 
Minska intaget av vete. Många personer med ADHD har visat sig reagera på raffinerat 
spannmål och då främst vete. Främst är det stärkelsen och de sockerämnen som finns i vetet 
som man reagerar på. Vid raffineringen tas det nyttiga yttre skalet bort och mjölet mals på 
bara den inre massan. Många har svårt att tåla detta, då raffinerat spannmål inte har funnits så 
många generationer så att vår kropp har lärt sig att bryta mer det på rätt sätt. Raffinerat vete 
ökar risken för inflammationer i tarmsystemet. Flera barn med diagnos ADHD har mått 
väldigt bra när de undviker bröd i alla former.
 
Undvik parfymer och starka dofter. Säg till gäster som kommer att de inte får ha parfym, 
rakvatten eller deodorant på sig. Detta är mycket viktigt, då starka dofter kan störa flera 
viktiga funktioner i hjärnan hos en person med ADHD. Även GABA- produktionen kan 
påverkas av starka dofter.

Om man måste använda socker, så var mycket sparsam och använd honung, råsocker, 
rörsocker eller Stevia som inte är utblandad med Erythriol eller Sukrin i första hand. Nu är ju 
alla dessa, förutom Stevia, också socker och påverkar kroppen på samma sätt som socker och 
räknas in i dessa 25-30 gram. Men man slipper raffineringen och blekningen som gjorts vid 
tillverkningen av det vita sockret. Stevia är ett sötningsmedel och har inte sockrets effekt på 
kroppen. Tyvärr finns inte ren Stevia att köpa i butiken, då den de säljer är en steviaglukocid 
som tillverkats genom att man dragit ut de söta ämnena i steviabladen med hjälp av 
lösningsmedel. Men om man vill undvika lösningsmedlen, så finns ren Stevia att skicka efter 
på nätet, men får enligt EU bara användas i djurfoder. Men då detta ämne är ofarligt, får man 
väl låssas att man är en katt.

Var försiktig med vaccinering. Vaccinera inte ett barn som har ADHD, ADD eller autism i 
onödan. Vacciner innehåller många ämnen som kan påverka, inte bara dessa barn, utan oss 
alla.

Förbjud alla former av energidrycker och Cola-drycker (helst alla läsk). Läsk och 
energidrycker innehåller för mycket socker. Vill du räkna ut hur många sockerbitar en 
produkt innehåller, så läs i innehållförteckningen, där står mängden socker per 100 gram. En 
sockerbit väger 3 gram. 
Energidrycker är det absolut värsta en person med ADHD kan dricka. De flesta energidrycker 
innehåller förutom mycket koffein, ofta Taurin som man inte bör tillföra kroppen alls. Detta 
ämne producerar kroppen själv och att tillföra detta utifrån, kan både orsaka leverskador och 
aggressioner. Vissa energidrycker innehåller även det mycket farliga ämnet sukralos som bl.a.
kan minska produktionen av de röda blodkropparna samt förstora lever och njurar. Alla dessa 
ämnen är mycket tveksamma för oss alla och då inte minst för personer med ADHD.

De här tipsen passar inte bara om man har barn som fått diagnos ADHD. Samma råd brukar 
även fungera på överaktiva barn utan diagnos.
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