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Abstrakt 
Sjuksköterskor möter ofta personer som lever med reumatoid artrit, vilket innebär 
smärta, svullnad och stelhet och medvetenhet om att sjukdomen ibland leder till 
ledförstörelse och fysiska funktionshinder. Ingen känd behandling botar 
sjukdomen, men läkemedel minskar smärta och inflammatoriska skov. Många 
patienter oroar sig för biverkningar och beroende vid långvariga intag av mycket 
läkemedel. Syftet med denna studie var att ta reda på om intag av fiskolja har 
någon lindrande effekt hos personers som lever med reumatisk sjukdom. Denna 
systematiska evidensbaserade litteraturstudie baseras på fem frågeställningar: 
Påverkar fiskoljeintag patienters och läkares utvärdering av inflammatorisk 
aktivitet?; Reducerar fiskoljeintag antal ömmande och smärtande leder?, 
Reducerar fiskoljeintag varaktighet av morgonstelhet; Leder intag av fiskolja till 
förbättring av gripstyrka?; Har det betydelse att kombinera fiskolja med något 
annat ämne för att minska symtom? Studien omfattade åtta artiklar, som granskats 
utifrån kvalitetsbedömning, bevisvärde och evidensgradering. Resultatet visade 
signifikant förbättring vid intag av fiskolja gällande patienters och läkares 
utvärdering av inflammationsaktivitet, reducering av antal ömmande, smärtsamma 
leder, förbättring vid morgonstelhet, gripstyrka samt för kombination av fiskolja 
och något annat ämne. Fiskoljeintag är en billig och enkel intervention som kan 
användas för att försöka lindra lidande smärta och öka välbefinnande hos personer 
som lever med reumatisk sjukdom. Sjuksköterskor bör vetenskapsbaserat kunna 
diskutera alternativ till läkemedelsbehandling med oroliga patienter och 
behandlande läkare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Reumatoid artrit, kost behandling, fiskolja, evidensbaserad, systematisk, 
välbefinnande, patient undervisning 
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För många människor som lever med reumatisk sjukdom är smärta, handikapp, deformation 

och reducerad kvalitet på livet bestående trots behandling (Riemsma, Kriwan, Taal & Rasker, 

2003). Personer som lever med reumatisk sjukdom påverkas negativt i sina möjligheter att 

aktivt delta i dagliga aktiviteter t.ex. handla, fullfölja hushållssysslor och att delta i sociala 

aktiviteter. Många av de personer som lever med sjukdomen drabbas även av ekonomiska 

kostnader i form av läkarbesök, operationer, medicinska behandlingar, laboratoriska prover, 

hemhjälp och transport (Woolf & Manore, 1999). Enligt Grefberg och Johannson (2004) leder 

reumatism i överlag till en personlig, social och ekonomisk kostnad för både patient och 

samhälle (s.561). 

 

Reumatiska sjukdomar är oftast långvariga. I Öhmans, Söderbergs och Lundmans (2003) 

studie framkom det att personer som levde med kronisk sjukdom upplevde att smärta, svaghet 

och trötthet överskuggade deras dagliga liv och det ledde till att de hade svårt att sova och att 

de inte orkade göra de mest enkla saker som att handla, äta, se på tv och träffa barnbarn. 

Sjukdomen hade lett till att de tvingats leva ett restriktivt liv, personerna beskrev att de 

upplevde känslor av att vara en ”halv person”, med mycket reducerad styrka men med samma 

vilja att göra saker. Att vara sjuk och uppleva smärta upplevdes som att leva ett hårt liv. 

Sjukdomen involverade en känsla av ensamhet som upplevdes tung att bära. Deltagarna 

beskrev känslor av hopplöshet, men också en känsla av hopp ibland. Trots att sjukdomen var 

allvarlig och obotlig, hoppades de fortfarande på ett mirakel, att någon skulle finna ett sätt att 

bota sjukdomen så att de kunde känna sig friska igen och leva ett lättare liv än vad de levde 

med sjukdomen. Hälsa för personerna i studien innebar att kunna arbeta och göra de saker de 

gjorde när de var friska (Öhman et al. 2003). 

 

I Brown och Willmans (1995) studie framkom det att kvinnor som levde med reumatisk 

sjukdom upplevde sig själva som en börda för andra. Sjukdomen innebar för många av 

kvinnorna att de hade blivit beroende av hjälp från andra, då ofta familjemedlemmar, vilket de 

upplevde som jobbigt. Kvinnorna menade att barnen hade egna liv och egna barn att ta hand 

om och att de redan gjorde så mycket för dem. Även relationerna med andra utanför familjen 

hade försämrats. Relationerna med vänner var ofta periodvisa och beroende på möjligheten att 

kunna träffa dem. I Öhmans, Söderbergs och Lundmans (2003) studie framkom det att 

personer som levde med svår kronisk sjukdom längtade efter att kunna klara sig på egen hand 

och leva som tidigare, innan sjukdomen.        
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Studier visar att personer som levde med reumatisk sjukdomville att sjuksköterskan skulle ha 

kunskap om sjukdomen, kunna informera dem om syftet och användning av lika mediciner 

och informera om eventuella biverkningar som medicinerna kan ge. Personerna som levde 

med reumatisk sjukdom angav också att de ville att sjuksköterskan skulle hålla 

patientjournalen sekretessbelagd, vara ett stöd för dem i deras sjukdom och även att 

sjuksköterskan skulle kunna svara på frågor som kan uppstå (Jakobi, Boschuizen, Rupp, 

Dinant & Van den Boos, 2004). Enligt Mirabelli (1990) är sjuksköterskans uppgift att lindra 

patientens lidande och öka dennes välbefinnande genom att vara uppmärksam på vad just den 

enskilde personen är i behov av.  

 

I Gordons, Thomsons, Madoks och Capells studie (2007) framkom det att sjukdomen 

reumatoid artrit påverkar det fysiska, psykiska och sociala välmåendet hos de personer som 

lever med sjukdomen och deras familj. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal har kunskap, 

förmåga och beredskap att lära ut till reumatiskt sjuka patienter hur de kan ändra sin livsstil, 

bl.a. genom kost och motion. Att förändra sitt dagliga beteende är svårt för många människor. 

Hos personer som lever med reumatisk sjukdom kan förändring av livsstil innebära reducerat 

fysiskt funktionshinder och minskad smärta.  

 

I Sverige lever ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen med reumatoid artrit. 

Årligen insjuknar 150-200 barn i juvenil kronisk artrit som är ett samlingsnamn för flera 

reumatiska sjukdomstillstånd hos barn. Sjukdomen förekommer över hela jorden (Grefberg & 

Johansson, 2004, s.560). Personer som lever med reumatisk sjukdom, lever i snitt mellan tre 

och tio år kortare än friska personer. Orsaken till att människan drabbas av reumatism är 

okänd. Sjukdomen är ofta associerad med systematisk orolighet, mest vanligt är trötthet, 

stelhet, anemi och viktminskning. (Pattison, Symmons, & Young, 2004). Sjukdomen 

kännetecknas framförallt av engagemang av personens muskuloskeletala system. Kvinnor 

drabbas tre gånger oftare än män. Insjuknande sker i alla åldrar, men den vanligaste åldern vid 

insjuknande är 40-60 år. Vanliga symtom är svullnad, rörelsesmärtor och stelhet av perifera 

leder i händer och fötter. Sjukdomen förlöper vanligen i vad man kallar för skov, dvs. 

episoder av ökad inflammatorisk aktivitet. Upprepade skov med varierande allvarlighetsgrad 

och duration drabbar flertalet personer som lever med reumatoid artrit. En viss återhämtning 

kan ske mellan varje skov, men med åren får den drabbade en tilltagande 

funktionsnedsättning och allmän försämring (Grefberg & Johansson, 2004 s.560-562).  
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För att diagnostisera reumatoid artrit ska personen som lever med besvären uppfylla minst 

fyra av sju besvär som utgör kriterier: Morgonstelhet i och runtom leder som varar i minst en 

timme, inflammation med mjukdelssvullnad i minst tre leder, inflammation i handled- och 

fingerleder, symmetrisk inflammation i leder med samtidig involvering av samma leder på 

båda sidorna av kroppen, förekomst av subkutana noduli, positiv reuma faktor i blodet och 

röntgenverifierade förändringar i lederna (Woolf & Manore, 1999). Enligt Riemsma et al. 

(2003) finns det hittills ingen känd behandling som botar sjukdomen. Sjukdomsförloppet är 

ofta oförutsägbart och symtomen som personen upplever kan variera från dag till dag och från 

timme till timme (Riemsma, Kirwan, Taal & Rasker, 2003). 

 

I Carders, Vuckovics och Greens (2003) studie beskriver deltagare som levde med reumatioid 

artit att intag av läkemedel var en del av livet för dem, för en del var det rutin och för andra 

inte. Några upplevde att läkemedel reducerade deras symtom och därför var bra för dem, 

medan andra gjorde allt för att finna ett läkemedel, eller ett kombinationsläkemedel, för att 

reducera symtomen utan att drabbas av biverkningar. En del patienter upplevde att de hade 

blivit drogmissburkare eftersom de intog så mycket olika läkemedel. Deras önskan var att de 

skulle kunna leva ett normalt liv utan läkemedelsbehandling. Att finna den rätta behandlingen 

eller kombinationen upplevdes för många som en lång process som tog mycket tid och krävde 

känslomässigt accepterande. En deltagare i studien berättade att inte var förrän hon var i 

riktigt dålig form som hon ville inta läkemedel. En annan deltagare berättade att när hon var 

inne i ett inflammatoriskt skov, där lederna svullnade och ömmade, visste hon att om hon bara 

orkade vänta några dagar tills skovet var över behövde hon inte inta en massa läkemedel. En 

tredje deltagare beskrev att hon kämpade emot sin läkare. Läkaren ville att hon skulle ta 

läkemedel medan hon själv inte ville det (Carder et al. 2003).   

 

Många patienter i Öhmans, et al (2003) studie försökte stå ut med lidandet och oron som 

oftast var orsakad av smärta och diverse medicinska behandlingar. De upplevde rädsla för att 

inta för mycket läkemedel och oroade sig för biverkningar och beroende. Deltagare berättade 

att de försökte balansera mellan effekt och biverkningar och finna alternativa behandlingar för 

att minska lidandet. Några av läkemedelsbehandlingarna upplevdes som tröttsamma, 

begränsade och även smärtsamma.  

Enligt Abrahamsson et al. (1999) är förutsättningen för att personer ska bygga upp och 

vidmakthålla en god hälsa, att de äter en balanserad kost. Maten ska ge olika näringsämnen 

och lagom mycket energi (s.276). Enligt Fontani et al. (2005) har tidigare studier, som 
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förskeran sammanställt, visat att kosten kan ha inverkan på människors humör och kognitiva 

funktioner. De analyserade studierna tyder även på att det kan finnas ett förhållande mellan 

intag av fisk och bättre mentalförmåga och att omega-3 fettsyror agerar stabiliserande på 

humöret. Höga blodvärden av omega-3 fettsyror, speciellt eicosapentaeonic syra (EPA) och 

låga nivåer av omega-6 fettsyror har associerats med lägre mortalitet i hjärt- och kärl 

sjukdomar. Omega-3 fleromättade fettsyror, förekommer främst i kost som är rik på fiskolja.  

Enligt Middleton, Naylor, Woolner och Hunter (2002) är inflammatoriska sjukdomar mindre 

förekommande i länder där fisk är en populär och mycket vanlig kost. Detta har lett till 

undersökning av olika fettsyror som förslag på antiinflammatorisk effekt. Den 

antiinflammatoriska effekten av fiskolja har enligt dessa forskare demonstrerats på djur och i 

olika kliniska studier.  

 

Sjuksköterskor ansvarar för administrering och av läkemedel och för att utvärdera effekten av 

givna läkemedel. I samband med detta ställer ofta patienter frågor om olika läkemedels 

verkan och biverkningar. Detta är särskilt vanligt hos personer som oroas för att drabbas av 

biverkningar, höga läkemedelskostnader eller för att bli beroende. Ofta har patienter tagit del 

av andra personers erfarenheter eller läst om olika behandlingsmetoder och preparat, som de 

vanligtvis inte ordineras. Sådana frågor bör kunna besvaras med vetenskapligt baserad 

kunskap av sjuksköterskan som får frågan. Med detta som bakgrund har vi valt att göra en 

evidensbaserad studie med syfte att söka evidens för om intag av fiskolja har en lindrande 

effekt hos personer som lever med reumatoid artrit för att öka deras välbefinnande och minska 

deras lidande.  

 

Metod 
Denna studie är en systematisk evidensbaserad litteraturöversikt. Enligt Willman och Stoltz 

(2002) är det viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bevis 

för att patienter ska få en säker och trygg vård. Att arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt 

innebär att allt tillgängligt vetenskapligt underlag inom ett visst ämnesområde kritiskt 

granskas och sammanställs. En tillämpning av evidensbaserad omvårdnad innebär att kunskap 

erhålls från sammanställningar från olika studier och sedan tillämpas i praktisk verksamhet. 

Det är av stor vikt att valen av olika behandlings- och omvårdnadsinsatser är vetenskapligt 

underbyggda (s.14, 25).  
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Vi använde oss av Goodmans sju steg vid granskning av arbetet. Dessa steg var följande: 

Precisering av problemet för utvärdering, precisering av studiernas inklusions- och 

exklusionskriterier, genomförande av litteratursökning, bedömning och urval av de funna 

artiklarna. Artiklarna bedömdes slutligen enligt ett protokoll, resultatet tolkades och 

sammanställdes och rekommendationer formulerades (Willman & Stoltz, 2002, s.51). Nedan 

beskrivs dessa steg. 

 

Precisering av problemet 
Syftet med denna studie var att ta reda på om intag av fiskolja har någon lindrande effekt hos 

personers som lever med reumatisk sjukdom. Målet var att presentera en utvärdering baserad 

på vetenskpliga studier om fiskoljans effekt hos personer som lever med reumatisk sjukdom.  

 

För att nå fram till syftet ovan utformades följande frågeställningar: 

 

1. Påverkar fiskoljeintag patienters och läkares utvärdering av inflammatorisk aktivitet?  

2. Reducerar fiskoljeintag antal ömmande och smärtande leder? 

3. Reducerar fiskoljeintag varaktighet av morgonstelhet? 

4. Leder intag av fiskolja till förbättring av gripstyrka? 

5. Har det betydelse att kombinera fiskolja med något annat ämne för att minska  

symtom? 

 

Precisering av studiernas inklusion- och exklusionskriterier 
Studiens inklusionskriterier var att de artiklar som söktes skulle vara vetenskapliga, 

kvantitativa och både kvinnor och män inkluderades i studien. Artiklar som var på andra 

språk än svenska och engelska exkluderades från studien. Vi valde i första hand 

randomiserade, kontrollerade studier (RCT), där deltagarna blev slumpmässigt utvalda till en 

experiment- respektive kontrollgrupp. Dessa studier är väl genomförda med ett stort antal 

deltagare, vilket innebär att de har ett starkt bevisvärde när effekten av en given 

metod/intervention ska mätas (Willman & Stoltz, s.83).  

 

Genomförande av litteratursökning 
Utifrån våra frågeställningar har vi kommit fram till de sökord som användes vid 

litteratursökningen. Sökningen har genomförts via Luleå tekniska universitets 
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sociomedicinska biblioteks hemsida. De databaser som användes för sökning av 

vetenskapliga artiklar var CINAHL, Medline/pubmed, The Cochrane Library och Academic 

Search. Vid sökning i Medline/Pubmed gjordes sökning med hjälp av MeSH-termer och i 

Cinahl via Thesaurus termer, som enligt Backman (1998 s.162) är ett effektivt sätt att få reda 

på vilka söktermer som är användbara och godkända för en innehållsmässig sökning. De 

sökord som användes var Arthritis rheumatoid, Rheumatoid arthritis, diet therapy, fish oil, 

omega-3. Dessa ord användes separat men även i kombination med varandra. Vid sökning i 

Pubmed begränsades sökningen till studier publicerade på engelska och svenska samt studier 

gjorda på människor. Däremot valde vi att inte begränsa oss till någon utgivningstid eftersom 

det fanns ett begränsat antal studier gjorda inom ämnet. När sökning gjordes med sökorden 

fish oil och omega-3 återkom samma artiklar. De flesta artiklarna som visade sig motsvara 

vårt syfte med studien, fanns inte i fulltext i databaserna, därför gick vi in på Luleå tekniska 

universitets biblioteks hemsida och vidare till samsök, där sökning gjordes av de tidskrifter 

som artiklarna var publicerad i och på så vis kunde vi få fram de flesta artiklarna. Övriga 

artiklar beställdes och kopierades via Luleå tekniska universitets sociomedicinska bibliotek. 

På grund av tidsbegränsning av arbetet blev tiden för sökning av artiklar begränsad, vilket 

ledde till att tre artiklar som beställdes inte kom fram inom utsatt tid. Resultatet av sökningen 

presentaras i tabell 1.  
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Tabell 1 Översikt över datasökning 

Nr Databas Termer i de 
olika 
databaserna 

Sökord Antal  
träffar 

Relevanta 
artiklar 

1 Pubmed Mesh* Arthtritis, Rheumatoid* 65726  
2 Pubmed Mesh* Arthritis, Rheumatoid*, diet 

therapy, AND fish oil  
81 6 

3 Pubmed Mesh* Arthritis Rheumatoid*, diet 
therapy, AND omega-3 
 

53 0 

4 Cinahl Thesaurus* Arthritis Rheumatoid* 4012  
5 Cinahl Theasurus* Arthritis Rheumatoid*, diet 

therapy 
52 2 

6 Academic 
search 

FT Rheumatoid arthrรtis AND 
diet therapy 

0 0 

7 Academic 
search  

FT Rheumatoid arthritis AND 
fish oil 

25 0 

8 Cochrane Mesh* Arthritis Rheumatoid* 39 0 
 
 

Alla titlar lästes på de artiklar som kom fram vid sökningen. Abstrakten lästes på de artiklar 

som verkade relevanta för vårt ämne. Totalt lästes 28 artiklar igenom, sju artiklar användes till 

inledningen och åtta till den analys som ledde fram till resultatet. Tretton artiklar sorterades 

bort på grund av att de inte visade sig motsvara syftet med studien. De artiklar som bedömdes 

vara relevanta kvalitetsgranskades för att se om de var användbara för studien.  

 
De funna artiklarnas bedömning och urval 
Vi började med att kritiskt kvalitetsgranska de funna artiklarna för att bedöma om artiklarna 

hade bra, medel eller dålig kvalitet (Willman & Stoltz, 2002, s.118-121). De granskade 

artiklarna fördes in i översiktstabell enligt bilaga 1. Därefter bedömdes bevisvärdet hos 

artiklarna, högt bevisvärde respektive medelhögt och lågt (se nedan förklaring av bevisvärde) 

för att sedan sammanfattas i tabell 2. Slutligen graderades evidensstyrka enligt tabell 3, där 

kvalitet och bevisvärde framgår. För att gradera evidensstyrka måste alla accepterade studier 

först vara kritiskt granskade, bevisvärde bedömt och fakta extraherade. Först då är det dags att 

göra en summering och sedan dra slutsatser från den (SBU, 2006).  

 

Kriterier för bevisvärde och användbarhet  
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Högt bevisvärde har studier med stort antal deltagare, lämplig studie typ och  som är väl 

genomförda och analyserad. Det kan vara studier med många deltagare, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. För övriga 

områden gäller att studien uppfyller väl på förhand uppställda kriterier, exempelvis ska 

systematiska översikter innehålla en metod som beskriver inklusionskriterier och sökstrategi. 

I interventionsstudier ska fördelningen av patienter vara randomiserat utvalt.  

Medelhögt bevisvärde 

För att utvärdera behandlingseffekter kan det vara studier med stort antal deltagare, med 

kontroller från andra geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga 

områden ska studien uppfylla kriterier som delvis på förhand är uppställda. 

Lågt bevisvärde 

Studier med lågt bevisvärde skall inte ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med 

selekterade kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte 

fått en viss behandling), Lågt bevisvärde har också studier med många bortfall eller andra 

osäkerheter. För övriga områden gäller att studien dåligt uppfyller på förhand uppställda 

kriterier (Britton, 2006). I vår studie ingår ingen artikel med lågt bevisvärde.   

 

Tabell 2 Översikt av analys med evidensstyrka (SBU, 2006) 

Påstående Evidens 
Styrka 

Referenser     Kvalitet Bevisvärde 

Patientens och läkarens 
utvärdering av den 
totala 
sjukdomsaktiviteten 
påverkas av fiskolja 
intag.  

3 Stamp et al. (2005) 
Adam et al. (2002) 
Kremer et al  

Medel 
Bra 
Medel 

Medelhögt 
Medelhögt 
Medelhögt 

Fiskolja reducerar antal 
ömmande och 
smärtande leder. 
 

2 Fortin et al. (1995) 
James et al. (2003) 
Stamp et al. (2005) 
Berbert et al (2004) 
Adam et al. (2002) 
Kremer et al.(2002) 

Medel 
Medel 
Medel 
Bra 
Bra 
Medel 

Högt 
Medelhögt 
Medelhögt 
Medelhögt 
Medelhögt 
Medelhögt 

Fiskolja reducerar 
duration av 
morgonstelhet 

3 Volker et al. (2000) 
Stamp et al. (2005) 
 
 

Medel   
Medel 

Medelhögt 
Medelhögt 

Intag av fiskolja leder 
till förbättring av 
gripstyrka 

3 Berbert et al (2004) 
Stamp et al. (2005) 
 

Bra 
Medel 

Medelhögt 
Medelhögt 

Att kombinera fiskolja 3 Berbert et al (2004)   Bra Medelhögt 
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med andra ämnen är av 
betydelse för 
reducering av symtom 

Adam et al. (2003) Bra 
 

Medelhögt 
 
 
 

 
 
Tabell 3 Gradering av evidensstyrka för slutsatser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.99)     
1: Starkt veten- 
skapligt underlag 

2: Måttligt starkt 
vetenskapligt 
underlag 

3: Begränsat veten- 
skapligt underlag 

4: Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

Minst två studier 
med högt bevisvärde 
eller god 
systematiskt översikt 

Studie med högt 
bevisvärde inkl. 
minst två med medel- 
högt bevisvärde 

Minst två studier 
med medelhögt 
bevisvärde 

 

 

Resultat 
Analys av åtta studier ligger till grund för denna resultatvisning, denna analys presenteras i 

tabell 4, bilaga 1. Artiklarna var kvantitativa studier eller översikter innehållande kvantitativa 

studier som bedömdes kunna utvärdera fiskoljans betydelse för personer som lever med 

reumatoid artrit. Resultatet redovisas utifrån fem frågeställningar som var grund för 

evidensgraderingen. I tabell 2 (ovan) visas en översikt av de analyserade studierna med 

sammanlagd evidensstyrka, kvalitetsbedömning och bevisvärde som relaterar till samma 

påstående. Nedan redovisas resultat under varje frågeställning som formulerats till rubrik. 

 
Fiskoleintags påverkan på patienters och läkares utvärdering av inflammatorisk 

aktivitete 
Adam et al. (2002) jämförde och observerade två grupper, där den ena gruppen (n=30) intog 

normal västerländsk kost (WD), medan den andra gruppen (n=30) intog en antiinflammatorisk 

kost (AID) innehållande modifierande laktovegetarisk diet. Personerna i de båda grupperna 

fick antingen placebo kapslar eller fiskoljekapslar (30mg/kg/kropps vikt) under tre månader. 

Deltagarna var inte medvetna om det var fiskolja eller inte i de kapslar de intog. Varje månad 

under studietiden genomfördes en bedömning av patient och läkare för att bl.a. göra en total 

utvärdering av den inflammatoriska aktiviteten. Denna förbättrades signifikant (p=<0.05) mer 

hos patienterna i AID gruppen i jämförelse med patienterna i WD gruppen. Stamp, James och 

Cleland (2005) visade i fem av sina 14 RCT studier på signifikant förbättring av 

utvärderingen av den totala inflammatoriska aktiviteten. I de fem fallen visades signifikant 

förbättring av den totala inflammatoriska aktiviteten bedömt av läkare, och i tre av de fallen 

visades även förbättring bedömt av patienterna själva. Dessa studier pågick från14 veckor till 
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30 veckor. Deltagarna som ingick i försöksgruppen fick också i denna studie tillägg med 2.6 

g. fiskolja eller mer. Det största antalet deltagare var 50 i en av dessa RCT studier, annars var 

deltagarantalet lägre. 

 

I Kremers et al. (1987) studie undersöktes effektiviteten av fiskolja som kosttillägg hos 

patienter som lever med reumatisk sjukdom. Studien pågick under 32 veckor. Patienterna 

hade blivit informerade att de skulle inta fiskolja kapslar under en tid av studien och placebo 

under en annan och de var inte medvetna om perioderna de inte fick fiskolja. Trettiotre 

patienter deltog i studien. Efter 14 veckor med fiskolja intag gjorde läkaren en utvärdering av 

den totala inflammatoriska aktiviteten, vilket denne ansåg ha minskat under den tiden hos de 

personer som intagit fiskolja (p=0.04). Ingen statistisk signifikans kunde ses hos patienters 

totala utvärdering av inflammationsaktiviteten. Ingen statistisk signifikant kunde ses under 

någon av de andra veckorna under studien av varken läkare eller patient. Liknande resultat 

fann Remans et al. (2004) som undersökte i en dubbelblindad placebostudie den kliniska och 

biokemiska effekten av kosttillägg hos reumatiskt sjuka patienter. Deltagarna fullgjorde en 

fyra månaders behandling. Deltagarna delades in i två grupper, personerna i den ena gruppen 

(n=29) intog placebo och personerna i den andra gruppen (n=26) fick kosttillskott, de båda 

grupperna var blindade för studien. Det var ingen statistisk signifikant förändring mellan de 

båda grupperna i VAS skalan (visuell analog skala) för inflammationsaktivitet av patient eller 

läkare.   

 

Evidensstyrkan för påståendet bygger på 17 studier, men visas ovan i fyra artiklar med 

bra/medelhög kvalitet och medelhögt bevisvärde. Eftersom det i varje studie var ett för lågt 

deltagarantal så kunde ingen av studierna få ett högt bevisvärde. I sju av de åtta artiklarna 

kunde signifikant förbättring hittas, men dock endast totalt i sju av de 17 studierna om ingick i 

de åtta eller detta förstår jag inte nu. Poängteras ska också att i en av studierna är det bara 

läkaren som bedömer att den totala inflammationsaktiviteten påverkas av fiskolja. 

Evidensgraderingen blev tre (begränsat vetenskapligt underlag) av fyra möjliga för att 

påståendet skulle vara sant. 

 

Intag av fiskolja reducerar antal ömmande och smärtsamma leder. 
Adam et al. (2002) visade i sin studie med behandlingen med placebokapslar, att patienter 

som  ingick i den antiinflammatoriska gruppen upplevde en reducering av antal ömmande 
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leder (p=<0.05) i månad två efter intag av fiskolja. Under månad fem-åtta sågs en signifikant 

förbättring hos patienter i antalet ömmande leder (p = 0.001). Smärta i leder visade på 

statistisk signifikans (p=0.05) och smärtan fortsatte att minska hos patienterna som intog  

antiinflammatorisk kost under observation, medan ingen förbättring sågs hos de patienter som 

intog den västerländska kosten. Även i Kremers et al. (1987), randomiserade studie sågs en 

reducering av antalet ömmande leder (p=0.0068) hos patienterna. Detta framkom efter vecka 

14 med fiskoljebehandling i jämförelse med patienterna om ingick i placebogruppen. Efter 

vecka 14 av fiskoljebehandlingen vid jämförelse med baslinjemåttet var antalet ömmande 

leder reducerade (p =0.0001). Ingen signifikant skillnad noterades mellan variablerna vid 

baslinjen och 14 veckor när samma patient intog placebotillägg. Fyra veckor efter 

fiskoljebehandlingens uppehåll hade antalet ömmande leder reducerats ytterligare (p = 

0,0245) hos patienterna som behandlats med fiskolja.  

 

Fortin et al. (1995) kom fram till att alla deras analyser visade signifikant att fiskolja 

minskade antalet ömmande leder hos patienter som lever med reumatisk sjukdom, typiskt p 

värde var 0.10. Detta konfirmerades genom metanalys. Totalt ingick 10 litteraturstudier i 

denna metaanalys och omfattade 395 randomiserade patienter. James et al. (2002) fann i 12 

dubbelblindade RCT studier att nio av dessa visade signifikant reducering av antal ömmande 

leder hos patienterna. Berbert, Mitiko Kondo, Almendra, Matsuo och Dichi (2004) visade i 

sin RCT studie, där 13 patienter fick placebo och 13 patienter fick fiskolja, att patienterna i 

behandlingsgruppen visade en signifikant förbättring (p<0.05) av ledsmärta efter 12 veckor. 

Detta mättes med en femgradig poängskala och Ritchies articularindex. 

 

Stamp et al. (2005) fann i en studie, där patienter behandlades med diclofenak och fiskolja i 

18 eller 22 veckor innan man sedan tog bort diclofenak för de resterande åtta veckorna, att 

den signifikanta förbättringen som uppstod innan man tog bort diclofenak kvarstod under de 

resterande veckorna av studien. I Remans et al. (2004) studie framkom det att det inte 

uppnåddes någon signifikant skillnad mellan grupperna vid undersökning av antal ömmande 

leder.  

 

Evidensstyrkan för ovanstående påstående baseras på sex artiklar, bestående av totalt 23 

studier som visar signifikant förbättring och överensstämmer med påståendet, men i en av 

artiklarna och i totalt fyra studier att påståendet inte stämmer. Eftersom en av artiklarna hade 
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tillräckligt högt bevisvärde (Fortin et al.1995) så kunde detta påstående tillsammans med de 

övriga studiernas bevisvärde graderas till två (måttligt starkt bevisvärde) istället för tre, för att 

detta påstående skulle vara sant. 

 

Intag av fiskolja reducerar varaktighet i morgonstelhet 
Berbert et al. (2004) fann i sin studie att patienterna (n=13) som intog fiskolja (3g/dag) visade 

en signifikant förbättring (p<0.05) i morgonstelhet efter 24 veckor, detta i jämförelse med den 

grupp (n=13) som fick placebo. Stamp et al. (2005) fann i sju av sina 14 RCT studier att intag 

av fiskolja visade på en signifikant förbättring av morgonstelhet. Volker, Fitzgerald, Major 

och Gargh Manohar (2000) visade i sin 15 veckors RCT studie med 26 patienter en 

signifikant skillnad (p<0.02) hos patienterna i behandlingsgruppen (n=13) med fiskoljeintag i 

jämförelse med patienterna i placebogruppen (n=13) gällande morgonstelhet. Hos patienterna 

i placebogruppen sågs ingen förändring alls från början till slutet av studien. I Adams et al. 

(1987), Fortins et al. (1995) och Remans et al. (2004) studier sågs ingen signifikant skillnad 

gällande varaktighet av morgonstelhet hos patienterna, bara en viss förbättring kunde ses i 

Fortins et al (1995) studie. 

 

Evidensstyrkan för påståendet bygger på sex artiklar varav två av artiklarna inte visade någon 

signifikant skillnad för att påståendet skulle vara sant. I tio studier av totalt 28 studier visades 

en signifikant skillnad. Ingen av artiklarna som visade signifikant skillnad fick ett högre 

bevisvärde och, därför kunde heller inte påståendet få en högre gradering än tre (begränsat 

vetenskapligt underlag) för att påståendet att fiskolja skulle reducera duration av 

morgonstelhet. 

 

Intag av fiskolja förbättrar gripstyrka 
Berbert et al. (2004) visade i sin RCT studie signifikant förbättring (p<0.05) i gripstyrka hos 

patienterna. I denna studie fick ena gruppen fiskolja (n=13) och den andra gruppen placebo 

(n=13). Stamp et al. (2005) visade i två av sina 14 RCT studier att gripstyrkan förbättrades 

signifikant efter 24 veckor hos patienterna. Fyrtionio respektive 43 patienter deltog i dessa 

studier. Däremot i Remans et al. (2004) studie uppnåddes inte någon statistisk signifikant 

skillnad i gripstyrkan mellan grupperna. Inte heller i Adams et al. (2002) studie framkom det 

någon förändring i gripstyrkan i de båda grupperna. Samma resultat visade Kremer et al. 

(1987) i deras studie. 
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Evidensstyrkan för påståendet baseras på tre RCT studier med bra/medel kvalitet, och med ett 

medelhögt bevisvärde. Totalt rörde det sig om fem artiklar som sökte evidens för detta, medan 

det i endast två av artiklarna visades en signifikant förbättring. I den ena artikeln var antalet 

deltagare så lågt att ett högre bevisvärde inte kunde ges. I den andra artikeln vilken 

innefattade två studier om inte heller ett så högt deltagande som visade signifikant förbättring 

kunde inte heller ett högre bevisvärde ges, dessutom visade övriga 12 studier i denna artikel 

ingen signifikant förbättring i gripstyrka. Evidensstyrkan värderades till tre (begränsat 

vetenskapligt underlag). 

 

Att kombinera fiskolja med andra ämnen har betydelse för reducering av 

symtom 
Berbert et al. (2004) visade i sin RCT studie att kombinationen av fiskolja och olivolja gav en 

snabbare och större förbättring än hos patienter som bara intog fiskolja. Det fanns en 

signifikant förbättring av patienters utvärdering av deras totala inflammatoriska aktivitet efter 

24 veckor hos patienterna med kombinerade intaget (n=17). Förbättringar syntes också i 

morgonstelhet efter 12 veckor, dessa förbättringar visades först efter 24 veckor hos 

patienterna som intog fiskolja (n=13). Förbättring kunde även ses av Adam et al. (2002) i 

deras placebo studie, där patienterna i kontrollgruppen intog en normal västerländsk kost 

medan patienterna i den antiinflammatoriska kostgruppen intog laktovegetarisk kost. 

Patienterna i de båda grupperna fick sedan placebo- eller fiskoljekapslar periodvis. Det fanns 

en signifikant förbättring av patienters egen värdering av smärta i AID gruppen. 

Administrering av fiskolja minskade sjukdomsaktiviteten i båda grupperna. Det generella 

beräknade medelvärde av led förbättring var 14 % hos patienter som intog AID kost, 17 % 

med fiskolja med WD kost och 37 % med fiskolja och AID kost. Hos patienter som deltog i 

AID-gruppen med fiskoljeintag under fem till åtta månader var förbättringen av ömmande och 

svullna leder 37 % (p=o.001). 

 

Enligt Remans et al. (2004) visade en kombination av omega-3 fettsyror (fiskolja), omega-6 

fettsyror och utvalda näringsämnen att inflammations aktivitet försämrades i båda grupperna 

efter fyra månader, men detta nådde fram till statistiskt signifikans endast i kontrollgruppen. 

Grupperna uppnådde ingen signifikant skillnad i någon av de kliniska variablerna. 
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Evidensstyrkan för påståendet baseras på två artiklar (två studier) som visat signifikant 

skillnad, ytterligare en artikel fanns med som sökte evidens för påståendet men saknade 

signifikans. De båda andra studierna var av bra kvalitet, men hade ett för lågt deltagarantal för 

att få ett högt bevisvärde och, dessutom fanns för få studier med för att kunna ge 

evidensstyrkan annan poäng än tre (begränsat vetenskapligt underlag) för att ovanstående 

påstående skulle vara sant. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att söka evidens för en för oss intressant frågeställning samt att 

dessa evidens kunde sammanfattas för att sedan förhoppningsvis kunna användas av 

sjuksköterskan i dennes arbete.Intresset för att göra en evidensbaserad studie väcktes under 

studietiden då vi lärt oss att de metoder som används inom omvårdnad bör vara 

evidensbaserade. Willman och Stoltz (2002, s. 24) påtalar detta, om att sjuksköterskorna bör 

använda de bevisat bästa metoderna i omvårdnad. Under vår versamhetsförlagda utbildning 

upplevde vi att patienter ofta frågade om behandlingsmetoder som inte följer det som 

vanligtvis ordineras av läkare. Vi ville därför sammanställa vetenskapliga fakta för att ha som 

underlag i våra kommande möten med en mycket vanligt förekommande grupp av patienter, 

för att kunna svara på deras frågor och delta i diskussioner om behandling av sjukdomen 

reumatoid artrit som många personer lever med. 

 

Resultatet i denna studie för påståendet att fiskolja leder till reducering av den totala 

inflammations-aktiviteten bygger på 17 studier, i totalt sju av de 17 studierna kunde 

signifikant skillnad ses. Vi bedömde att det i denna studie fanns ett för begränsat 

vetenskapligt underlag för att påståendet skulle vara sant. Den andra frågeställningen; 

Reducerar fiskolja antal ömmande och smärtande leder tydliggörs i totalt 27 studier, 23 utav 

dessa visar signifikant förbättring. Därför gjordes bedömningen att vi hade ett måttligt starkt 

bevisvärde för att denna reducering skulle vara möjlig vid fiskoljeintag. Utifrån den tredje 

frågeställningen: Reducerar fiskolja varaktighet av morgonstelhet? gav resultat genom att i tio 

studier utav totalt 28 studier visades en signifikant skillnad. Här fann vi också bara ett 

begränsat vetenskapligt underlag för att morgonstelheten reduceras. 

 

Vidare när det gäller resultatet från den fjärde frågeställningen; Leder intag av fiskolja till 

förbättrad gripstyrka? Svaret baserades på resultatet i 18 studier. Tre av dessa studier visade 
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signifikant förbättring i gripstyrka. Vi bedömde resultatet till att ha ett begränsat vetenskapligt 

underlag.Den sista frågeställningen; Är det av någon betydelse att kombinera fiskolja med 

något annat ämne för att minska symtom? Här baseras resultatet på två studier som visat 

signifikant skillnad, ytterligare en studie fanns med, men denna saknade signifikans. Vi fann 

även här ett begränsat vetenskapligt underlag för att resultatet skulle kunna få ett högt 

bevisvärde. 

 

Vi har funnit att i dessa resultat har fyra av fem resultat ett begränsat vetenskapligt underlag, 

den femte har ett måttligt starkt bevisvärde. Det vi också funnit är att i varje frågeställning 

finns det studier som visar att intag av fiskolja har effekt, så även om vi inte funnit något 

resultat som har ett starkt bevisvärde så framkommer det tydligt att de flesta patienter med 

reumatisk sjukdom gynnas av ett fiskoljeintag, vissa mer, vissa mindre, och på olika sätt. 

En bevisad effekt, med hög eller medelhög grad av evidens, och som därmed utgör god vård 

behöver inte betyda att metoden rekommenderas. I Sverige måste den vara prioriterad enligt 

de principer som riksdagen fastställt, och tillräckligt angelägen. Det förekommer att en låg 

grad av evidens kan det leda till rekommendation om metoden är mycket angelägen eller 

kostnadseffektiv, men det vanligaste är att hög grad av evidens åtföljs av hög grad av 

rekommendation (Willman et al., 2006, s. 100). 

 

I Kremers et al. (1987) studie framkom det dock att fiskoljan trots allt har en del biverkningar. 

Tjugo patienter rapporterade 24 ogynnsamma reaktioner, 15 patienter under behandlingen 

med fiskolja och nio under placeboperioden. Sex patienter hade magont och illamående eller 

magvärk när de först startade med tillägg av fiskolja. Andra biverkningar med fiskolja var lös 

avföring hos tre patienter, förstoppning hos en patient och reducerad rapning hos fem. 

Reaktioner som rapporterades under placeboperioden inkluderande kramper i magen hos två 

patienter, förstoppning hos en, reducerad rapning hos två, reducerad gasbildning hos två och 

illamående och kräkning hos en vardera. Alla biverkningar av fiskolja eller placebo 

fastställdes under läkarbesöket efter vecka 14, de längsta varade i två veckor.   

 

Ingen har väl kunnat undgå råd om att se upp med vilka fetter maten innehåller och vilka 

fetter som tillsätts den. Kanske har ingen heller undgått att omega 3 (fiskolja) är hälsosamt, 

men hur hälsosam är den? Vad gör den egentligen för skillnad? Det första beviset som 

forskare hittat om fiskolja är epidemiska observationsstudier på inuiter, ett folkslag som bara 

äter fett från fisk, val och säl, och detta folkslag har en låg incidens av flertalet sjukdomar 
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som har samband med fettintag (Lerman, 2006). Författaren visar även i sin studie sambandet 

mellan fiskolja och dess positiva inverkan på inflammatoriska sjukdomar. Han stödjer också 

läkares användning av fiskolja som behandlingsmetod. Enligt Adams (2004) har kosten visat 

sig ha en påverkan på vår hälsa, bland annat har soja visat sig ha en förebyggande effekt på 

prostatacancer. Därför är det intressant att se vad vi kan göra för utan att tillföra läkemedel, 

som nämnd forskare poängterar, ofta ger sidoeffekter, exempelvis NSAID (Fass, 2006). 

NSAID är ett vanligt förekommande antiinflammatoriskt läkemedel som patienter som lever 

med reumatism blir ordinerade.  

 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra patientens lidande och öka dennes välbefinnande genom 

att vara uppmärksam på vad just den enskilde personen är i behov ut av (Mirabelli 1990). 

Som sjuksköterska är det viktigt känna till alternativa behandlingsmetoder som kan vara 

gynnsamma för patienterna när hon aller han ska ge hälsoråd till dem. Wexler och Aukerman 

(2006) påtalar i deras studie om motionens och kostens betydelse för personer med högt 

blodtryck, där nämnda interventioner kan leda till det gynnsamma resultatet att blodtrycket 

sänks utan medicinsk hjälp. I sjuksköterskans arbete med att förbättra hälsa och förebygga 

ohälsa hos patienter som lever med sjukdom, är det av stor vikt att känna till olika positiva 

interventioner som kan hjälpa patienten till ökat välbefinnande, för att på ett 

förtroendeskapande sätt kunna vidareförmedla dessa till patienten. Att leva med reumatisk 

sjukdom innebär för många en stor förändring i vardagslivet i jämförelse med när de var 

friska. Morgonstelhet kan leda till att en person inte kan klä på sig själv, ömhet och svullnad i 

leder kan leda till att personen inte klarar av att arbeta, laga mat och sömnsvårigheter. Vid 

mötet med patienten på exempelvis vårdcentral måste sjuksköterskan vara lyhörd för vad 

patienten är i behov av för att lindra sitt lidande. Sjuksköterskan kan informera och 

introducera en person som lever med reumatisk sjukdom om olika hjälpmedel till exempel 

speciella bestick som finns tillgängliga och utformade så att patientens ätande underlättas. 

Den lyhörda sjuksköterskan kan också höra och förstå om andra behov finns, ta reda på vad 

patienten saknar kunskap om och vilken kunskap hon eller han är i behov av. I 

sjuksköterskans ansvar ingår att informera patienterna om sådant som kan vara till hjälp för 

patienten för ett bättre välbefinnande, Sjuksköterskor har också ansvar att vara medvetna om 

de vetenskapliga framsteg som görs via forskning genom att vara pålästa och ständigt aktiva i 

sökandet efter nya forskningsresultat som de kan vidareförmedla till medarbetare och 

patienter i mötet med dem. 
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Att kunna reducera symtom hos en person med reumatisk sjukdom delvis med hjälp av 

fiskolja som kosttillägg skulle kunna vara värdefullt för många patienter eftersom alternativa 

metoder, i det här fallet fiskolja, har visats sig kunna hjälpa den person som lever med 

reumatism att slippa eller reducera andra besvär, som biverkningar, utöver sin sjukdoms 

verkningar. I Öhmans et al. (2003) studie framkom det att patienter upplevde oro för att inta 

läkemedel, dels p.g.a. att de upplevde rädsla för beroendeframkallning, men även för 

biverkningar. Många deltagare i studien hoppades på att finna en alternativ behandling istället 

för att inta läkemedel. I sjuksköterskans arbete skulle alltså kunna ingå att informera 

patienterna med reumatisk sjukdom om fiskoljans eventuella positiva effekt, för att reducera 

deras läkemedelsintag, som kan leda till både ett psykiskt och fysiskt bättre välbefinnande. 

 

De reumatiska sjukdomarna är en av de fyra mest kostnadskrävande sjukdomsgrupperna i 

Sverige. Vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, vid Hälsouniversitetet i 

Linköping 2003, har en samhällsekonomisk analys gjorts, som visar att reumatiska sjukdomar 

kostar samhället minst 36 miljarder kronor om året. Cirka fem miljarder utav dessa används 

till vård, läkemedel och rehabilitering. 86 %, det vill säga 31 miljarder kronor är indirekta 

kostnader för det produktionsbortfall som uppstår för att människor är sjukskrivna eller 

förtidspensionerade (Reumatiker, 2006). Kostnaden för 1g. fiskoljakapsel är från 2.03 kronor. 

Produktinformationen rekommenderar en kapsel om dagen (Apoteket, 2006). Enligt James, 

Proudman och Cleland (2002), kommer läkemedlen att överskugga användningen av fiskolja, 

så länge det inte finns produktpatent på fiskolja för att marknadsföras kommersiellt, eftersom 

läkemedlen marknadsförs professionellt av läkemedelsföretag. Den största källan för kliniker 

att få information om läkemedel är från läkemedelsföretag som fokuserar på sina produkt och 

på information som är gynnsam för produkten. Detta skapar enligt ovan författare bristande 

kunskap om fiskoljans effekter. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie var systematiskt evidensbaserad litteraturöversikt. Denna 

metod var bäst tillämpad för att vi skulle kunna få svar på vårt syfte. Denna metod innebär att 

allt tillgängligt vetenskapligt underlag inom ett visst ämnesområde granskas. Avsikten med att 

arbeta evidensbaserat är inte för att spara pengar eller andra resurser, men en sammanställning 

och kritisk granskning av det vetenskapliga underlaget kan leda till bättre omvårdnadsåtgärder 

för varje enskild patient och därmed besparingar i slutändan. Sjuksköterskor som arbetar 

evidensbaserat inom vården använder bästa tillgängliga externa bevis för att fatta beslut om 
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olika omvårdnadsinsatser. Sjuksköterskor förväntas likt andra professioner att grunda olika 

omvårdnadsåtgärder på beprövad erfarenhet och vetenskap (Willman et al. 2006, s.23-25).  

 

Trovärdigheten av resultaten i denna litteraturstudie är grundad på ett systematiskt, och 

strukturerat tillvägagångssätt enligt Goodmans sju steg (Willman & Stoltz, 2002, s.51). 

Artiklarna har noggrant kritiskt granskats av två författare, vilket minskar risk för egna 

tolkningar och ensidighet och gör studien tillförlitlig (Polit & Beck, 2004, s. 421-422). Tre 

artiklar som beställdes hann inte komma fram i tid och därför exkluderades dem från studien. 

Dock visade det sig att artiklarna inte svarade mot vårt syfte med studien och hade därför inte 

använts, även om de kommit i tid. Alla åtta artiklar som ingick i analysen var kvantitativa, 

dock var urvalsförfarandet olika i de olika studierna. Artiklarna till inledningen var både 

kvantitativa och kvalitativa, för att både få en bättre bild av sjukdom och kost, men även för 

att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Författarnas var inte att 

beskriva patienters upplevelser av att behandlas med fiskolja, därför har endast kvantitativa 

studier inkluderats i analysen. Vi anser att resultatet i studien till viss del kan vara överförbart 

till personer som lever med reumatisk sjukdom, eftersom resultat visat på att fiskolja haft 

effekt hos flertalet patienter som lever med reumatisk sjukdom i studierna. 

 

Slutsatser 

Patienter med reumatisk sjukdom kan få hjälp till ett värdigare liv genom intag av fiskolja och 

sjuksköterskan kan via patientundervisning ge information till patienten. Även om våra 

studier till största delen har ett begränsat vetenskapligt underlag så kan fiskolja vara värt att 

prova som person med reumatisk sjukdom. I de flesta fall har intag av fiskolja haft effekt.Om 

medicinering kan minskas, och därmed biverkningar reduceras och patienternas 

välbefinnande förbättras, så är fiskolja att rekommendera till patienter som lever med 

reumatiskt sjukdom och oroas av läkemedelsbiverkningar.  
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Bilaga 1. Översikt av de 8 utvalda artiklarna, (SBU, 2006)  
Författare 
År, Land 
[Referenser]   

Syfte Urval   
(Bortfall)   

Instrument  
Analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet Typ av 
studie 

Adam et al. 
(2002) Tyskland 
[57] 

Att undersöka om 
fiskolja i kombination 
med antiinflammatorisk 
eller västerländsk diet har 
effekt på patienter som 
lever med reumatisk 
sjukdom. 

68 
Fiskolja = 
30 
Placebo= 
30 
(8) 
 

Utvärdering gjordes varje månad av läkare 
& patient.  Inflammationsaktivitet, smärta 
med VAS-skala, gripstyrka i båda händer 
samt morgonstelhet utvärderades. 
Patienten besvarade ett frågeformulär & 
ACR-66 led räkning för svullnad och 
ACR-68 led räkning för ömhet noterades. 
Även blod- och urinprover togs.  
MANOVA analys gjordes för att jämföra 
skillnader mellan grupperna. För testning 
av signifikans användes F-test & T-test. 

Patienterna i AID gruppen 
utvärderade att smärtan minskat 
(<p=0.05). Hos AID patienter som 
intog fiskolja under månad 5-8 
förbättrades ömhet och svullnad i 
leder (p=0.001). Patientens och 
läkarens totala utvärdering av 
inflammationsaktivitet och patienters 
värdering av smärta förbättrades 
signifikant mer i AID gruppen.  
 

Bra Kvantitativ 
RCT, 
Placebo, 
Crossover 
studie 

Berbert et al.         
(2004), 
Brasilien   
[31]                       

Var att undersöka om 
fiskolja och                   
olivolja har någon  
förbättrande effekt              
på sjukdoms aktiviteten 
hos patienter som lever 
med reumatisk sjukdom.    

55 
1=13 
placebo 
2=13 
Fiskolja 
3=17 
Fiskolja & 
olivolja  
(12)                

Distribution av ålder, kön, 
sjukdomsduration och antal 
medicineringar analyserade med    
Fischers exact test. Variant analys för att 
se procent av förändring. Scheffes test för 
att jämföra skillnaderna mellan 
behandlings grupperna. 

Statistisk signifikant förbättring 
(p<0,05) i grupp 2 och 3. Efter 12v. 
visade grupp 2 & 3 statistisk 
signifikant förbättring (p<0,05) i 
morgonstelhet, smärta, handstyrka 
jämfört med grupp 1. Grupp 3. visade 
också signifikant minskning (p<0,05) 
i smärtintensitet, ökning av 
funktionell kapacitet i 
jämförelse resultat efter 12v. resp. 
24v.  Signifikant                                     
förbättring i patientens globala 
upplevelse av sjukdomen i grupp 3.        
                                                                

Bra Kvantitativ  
RCT studie 
 

RCT= Randomiserad kontrollerad studie; I= Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp 
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Forts. Bilaga 1. Översikt av de 8 utvalda artiklarna, (SBU, 2006) 
Författare 
År, Land 
[Referenser]   

Syfte Urval   
(Bortfall)  

Instrument  
Analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet Typ av studie 
 

Fortin et al. 
(1995),  
Storbritannien 
[45] 

. Validera resultaten av 
en meta analys som 
visar fiskoljans 
effektivitet hos 
patienter som lever 
med reumatisk 
sjukdom 

10 Medlinesökning, och kontakt 
med verksamma forskare på 
fältet gav urvalet. Chi-square 
test av heterogenitet, analys via 
PC-SAS 6.04 och BMDP. 

Signifikant förbättring efter 3 månaders 
användning, gällande  antal ömmande leder 
(p<0.001) I de andra kliniska mätningarna 
såg man förbättringar men inte signifikanta. 
Alla analyser konfirmerade att fiskolja högt 
signifikant minskade ledernas ömhet, 
typiskt p värde var 0.10, vilket 
konfirmerades i metaanalysen.. 

Medel Metaanalys 

James et al. 
(2003) 
Australien 
[57] 

Undersöka potentialen 
för fettsyror i kosten 
för att minska 
hälsoproblemen hos 
patienter som lever 
med reumatisk 
sjukdom 

12 
(1) 

Sammanfattning av de 
huvudsakliga kännetecknen hos 
studierna.Kliniska 
slutpunktsvärden inkluderande 
antal ömmande leder, antal 
svullna leder, duration av 
morgonstelhet, patient el. 
läkaruppskattning av 
sjukdomsaktivitet, gripstyrka 

Signifikant förbättring av antal ömma leder 
var det vanligaste resultatet, förbättringen 
fanns i 9 av 12 studierna med kliniska 
mätningar. 12 av studierna resulterade i en 
förbättring av minst två värden, i 4 av 
studierna visades förbättring av fyra värde 

Medel Litteraturöversikt 
av dubbelblindade 
RCT studier 

Kremer et a. 
(1987) USA 
[16] 

Att undersöka effekten 
av fiskolja hos 
personer som lever 
med reumatisk 
sjukdom. 

33 
placebo 
=15 
fiskolja =18 
(7) 
 

Nutritionsintaget jämfördes. 
Detta för att analysera och 
jämföra intaget med placebo 
behandling.  De Individuella 
variablerna analyserades genom 
ett paired T-test för att jämföra 
skillnader mellan grupperna 

Efter 14 veckor reducerades ömhet i leder 
hos de som intog fiskolja jämfört med 
placebo gruppen (p = 0.0068). ARA 
minskade (p=0.01), antalet ömmande leder 
minskade (p=0.0001) och antalet svullna 
leder minskade (p=0.04).  4 veckor efter 
avslutad behandling med fiskolja visade 
gruppen fortsatt signifikant skillnad i 
jämförelse med baslinjen.  Efter 14 v med 
fiskolja var läkarens helhets värdering av 
inflammationsaktiviteten (p=0.009), antalet 
ömma leder (p=0.245) och antalet svullna 
leder (p=0.0007). 

Medel Kvantitativ 
Ej randomiserad, 
dubbelblindad, 
placebo 
kontrollerad, 
crossover studie 
 

RCT= Randomiserad kontrollerad studie; I= Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp 
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Forts. Bilaga 1. Översikt av de 8 utvalda artiklarna, (SBU, 2006) 
Författare 
År, Land 
[Referenser]   

Syfte Urval   
(Bortfall)   

Instrument  
Analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet Typ av studie 

Remans et al. 
(2004) 
Nederländerna 
[36] 

Att undersöka den 
kliniska och 
biokemiska effekten 
av EPA (fiskolja), 
GLA och utvalda 
näringsämnen på 
reumatisk sjukdom 

66 
Placebo = 
29 
Kost tillägg 
= 26 
(11) 
 

Klinisk bedömning  omfattade en 28 
ömhets led räkning & en svullenhet led 
räkning, smärta (VAS), sjukdomsaktivitet, 
generell hälsa,  läkarens VAS för 
sjukdomsaktivitet, gripstyrka (KPa), 
varaktighet av morgonstelhet, längd, vikt, 
åtföljande medicin, hälsoutvärderings 
frågeformulär (HAQ) & artrit effekt 
mätnings skala (AIMS). 
Students paired t-test för att värdera om 
resultatet mellan mån 2 och 4 skiljde från 
baslinjen. Unpaired t-test för att jämföra 
skillnaderna mellan grupperna.   

Statistisk signifikant förbättring 
kunde inte ses i antal ömmande 
&/eller svullna leder. Värdering 
av funktionell förmåga visade 
inte heller på någon statistisk 
signifikans.  

Medel Kvantitativ 
Dubbel- blindad 
Placebo 
kontrollerad studie. 

Stamp et al. 
(2005) Nya 
Zeeland 
[183] 

Att söka evidens för 
kostförändring vid 
RA. 

 Medline litteratur från 1966 till sep. 2004. Hos alla patienter visades en 
signifikant förbättring av något 
slag. I 5 av studierna visades 
signifikant  
förbättring av den totala 
inflammatoriska aktiviteten. 
Supplement med 2.6 g. el. mer 
minskar symtom efter 12 v  

Medel Litteraturöversikt 

Volker et al. 
(2000) 
Australien 
[16] 

Att fastställa 
effektiviteten av 
fiskolja tillägg hos 
reumatiska patienter 
och i jämförelse med 
oliv/korn olja.  

50 
I = 13 
K = 13 
(24 ) 

Kliniska utvärderingar gjordes v 4, 8 & 12 
och jämförde ömhet i leder, svullnad i 
leder, varaktighet av morgonstelhet, 
smärta (VAS), hälsofrågeformulär (HAQ), 
VAS skala för patient och läkare av 
sjukdomsaktiviteten. 
Mann-whitney U test (MANOVA)  

Interventions gruppen uppnådde 
en signifikant skillnad från 
baslinjen till v 15 i alla kliniska 
variabler förutom ömhet i leder, 
ECR, CRP. Signifikant skillnad 
mellan grupperna av morgon- 
stelhet. Det var ingen signifikant 
förbättring under v4 och 8. 

Medel Kvantitativ 
RCT-, 
Placebo 
kontrollerad, 
dubbelblindad non 
crossover studie. 

RCT= Randomiserad kontrollerad studie; I= Interventionsgrupp; K= Kontrollgrupp 


