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Blood glucose in children with ADHD 

 

Abstract 

Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) suffer from low levels of 

cortisol, a stress hormone with blood glucose elevating capacity. Even though there is no 

evidence supporting the wide spread opinion of a connection between ADHD symptoms and 

ingestion of sugar, the relationship between the disorder and both overweight and a dietary 

pattern rich in refined sugars has been confirmed. In this pilot study, we examined whether 

children with ADHD have hypoglycemia, collecting capillary blood samples for fasting 

plasma glucose and HbA1c analysis. The study group consisted of 10 children with 

confirmed but untreated ADHD, mean age 12.5 years [10.5-15.3 years]. The mean fasting 

plasma glucose level was 5.5 mmol/L [4.8-5.9 mmol/L], showing normal or slightly elevated 

levels compared to the reference interval (3.0-5.6 mmol/L), whereas the HbA1c levels were 

all in the normal range (mean 35.7 mmol/L [33-39 mmol/l], reference interval 28-39 

mmol/L). Thus, the hypothesis of hypoglycemia in children with ADHD did not receive any 

support. Still, a more fine-tuned dysregulation of the blood glucose levels over the day in 

(some) children with ADHD cannot be ruled out and should be the focus of future studies. 
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Blodsocker hos barn med ADHD 

 

Sammanfattning 

Attention-deficit/ Hyperactivity disorder (ADHD), är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som främst karaktäriseras av bristande uppmärksamhet, impulsivitet 

och överdriven motorisk aktivitet. Förekomsten bland barn är omkring 5 %. Det har länge 

diskuterats kring kostens betydelse för symtombilden vid ADHD, men också som alternativ 

behandlingsmetod vid sidan av läkemedel. Det finns en utbredd uppfattning att socker i födan 

är en riskfaktor för hyperaktivt beteende, men ingen vetenskaplig studie har hittills kunnat 

bevisa det. Däremot har man kunnat se en koppling mellan ADHD och ett spontant 

kostmönster med högt innehåll av fett och raffinerat socker. Det är också vanligt med 

övervikt hos personer med ADHD. En nyligen publicerad forskningsstudie har visat att barn 

med ADHD har för låga nivåer av stresshormonet kortisol. Detta hormon har bland annat 

inverkan på ämnesomsättningen, genom att höja blodsockret. Därför var målet med denna 

pilotstudie att undersöka om barn med ADHD har för låga nivåer av fasteblodsocker och av 

ett ämne kallat HbA1c, som används som mått på hur blodsockernivåerna legat de senaste 

veckorna. Studiegruppen utgjordes av 10 barn med diagnosticerad ADHD, som ännu inte 

börjat medicinera med centralstimulerande läkemedel. Resultaten visar normala nivåer av 

HbA1c, samt normala till lätt förhöjda nivåer av fasteblodsocker. Det innebär att vi med 

denna studie inte kan visa att barn med ADHD har låga blodsockernivåer. Det finns ändå all 

anledning att fortsätta utreda sambandet mellan ADHD och blodsockerreglering, mot 

bakgrund av frågeställningar kring kost, övervikt och hormonella system.  
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Introduktion 

Attention-deficit/ Hyperactivity disorder (ADHD), är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning med heterogen symtombild, som främst karaktäriseras av 

uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Förekomsten hos barn är omkring 

5 % (1). Både prevalens och symtombild skiljer sig mellan könen, med en högre förekomst 

och i större utsträckning utagerande symtombild hos pojkar, medan det hos flickor är 

vanligare med uppmärksamhetsstörningar (2). Ett flertal psykiatriska tillstånd är associerade 

med ADHD och samsjuklighet är vanligt. Det gäller bland annat trotssyndrom (Oppositional 

defiant disorder, ODD), tics, inlärningssvårigheter, affektiva störningar, ångesttillstånd och 

missbruksproblematik (3). 

Etiologin bakom ADHD är komplex och ofullständigt utredd. Sannolikt kan det uppkomma 

på flera olika sätt och påverkas av både genetiska och yttre faktorer och deras samverkan (4). 

ADHD uppvisar en familjär ansamling (5), som kan vara antingen genetiskt eller socialt 

betingad. Tvillingstudier visar på en heritabilitet på 60-80 % (6). Analyser av hela genomet 

har visat ett flertal regioner som kan kopplas till ADHD, men resultaten är inte entydiga (7-

9). Det har också gjorts riktade genetiska studier, som framför allt har visat en association till 

ADHD för gener som kodar för protein involverade i den dopaminerga neurotransmissionen 

(10, 11). Det är fynd som stämmer överens med de slutsatser som har dragits från studier 

gjorda med olika hjärnavbildningstekniker. Man har sett att vissa strukturer i hjärnan som är 

rika på dopaminerga neuron är mindre till sin storlek hos individer med ADHD. Teorin att 

dopaminsignaleringen är defekt vid ADHD får också stöd av att den mest frekvent använda 

medicineringen, metylfenidat, verkar på dopamintransmissionen (12). Denna typ av 

centralstimulerande läkemedel har också påverkan på tillväxt, aptit och ämnesomsättning 

(13). 

Det finns också mycket som talar för att sociala förhållanden har en koppling till psykisk 

sjukdom. Familjefaktorer som i flera studier har associerats till förekomst av ADHD hos barn 

är bland annat låg socioekonomisk status, låg utbildningsnivå och psykisk sjukdom hos 

föräldrarna (14, 15). Ett flertal pre- och perinatala riskfaktorer har också undersökts som 

möjliga bidragande orsaker till neuropsykiatriska störningar hos barn. Bland annat finns en 

koppling mellan låg födelsevikt eller prematur födsel och ADHD (16, 17). Det verkar även 

finnas en association mellan komplikationer vid förlossningen och beteendestörningar hos 

barnen (18, 19), en teori som dock inte stöttas av Wagner et al. (20). Flera studier har också 
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visat ett samband mellan diabetes hos modern under graviditeten och hyperaktivitet och 

uppmärksamhetssvårigheter hos barnet (21-24). Det är alltså möjligt att blodsockerkontrollen 

under fostertiden kan ha betydelse för utveckling av ADHD-liknande symtom. Även efter 

födseln är blodsockernivån viktig för hjärnans funktion. En del barn med Diabetes Mellitus 

typ 1 uppvisar en mild neurokognitiv nedsättning som troligen har att göra med bristande 

blodsockerkontroll (25).  

Det har länge diskuterats kring kostens betydelse för sjukdomsuppkomst och symtombild, 

men även som alternativ behandlingsmetod vid ADHD (26, 27). I medier, bloggar, på 

internetsidor och i kokböcker som har personer (ofta barn) med ADHD som målgrupp, 

förordas dieter med lågt innehåll av bland annat vete, stärkelse och socker såsom glutenfritt 

eller LCHF (Low Carb High Fat). En nyligen publicerad studie visar dock ingen högre 

förekomst av celiaki hos barn med ADHD (28). Det vetenskapliga stödet bakom effekterna 

av en LCHF-diet är också osäkert; vid sökning på PubMed återfinns inga artiklar som berör 

detta ämne. Även intag av socker har länge ansetts vara en riskfaktor för hyperaktivt beteende 

och många föräldrar upplever att barnens symtom förvärras av detta. Man har dock inte 

kunnat bevisa att socker i födan ger ADHD-symtom (29). Däremot har man i en studie med 

ett stort antal ungdomar sett ett samband mellan förekomst av ADHD-symtom och så kallat 

Western Dietary Pattern, ett mönster för kost med högt innehåll av raffinerat socker och 

mättat fett, men lite fibrer och essentiella fettsyror (30). Det går inte att utifrån studien säga i 

vilken riktning som sambandet gäller; det vill säga om det är kosten som ger upphov till 

ADHD-symtomen, eller om det är den neuropsykiatriska störningen som leder till att 

patienterna väljer en sådan kost. Det är också värt att notera den association som verkar 

finnas mellan övervikt och ADHD (31), som skulle kunna styrka ovanstående påstående 

rörande matvanor. Det har också gjorts studier där barn med ADHD och kontroller har fått en 

diet med endast ett fåtal utvalda livsmedel, och det har visat positiv effekt på beteende i 

studiegruppen (32, 33). Dessa studier är svåra att kontrollera för placeboeffekter. Det är ändå 

tänkbart att en väl kontrollerad diet kan förbättra symtomen vid ADHD, men mekanismen är 

ännu okänd.  

Det är viktigt för kroppens funktion att blodsockernivåerna hålls inom strikta ramar. Hjärnans 

nervceller är beroende av glukos som bränsle. För låga blodsockernivåer kan ge symtom från, 

och i värsta fall skador på centrala nervsystemet, medan för höga nivåer på lång sikt också är 

skadligt för kroppens celler (34). Kontrollen av blodsockernivåerna sker genom inverkan från 

flera olika system. Insulin sänker halten av socker i blodet genom att möjliggöra upptag av 
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glukos i kroppens vävnader. När blodsockret sjunker motverkas detta av att 

insulinutsöndringen minskar. Vid ytterligare sänkning av blodglukosnivån verkar utsöndring 

av glukagon och katekolaminer, samt av kortisol och tillväxthormon (GH) blodsockerhöjande 

(35). Hur nivån av blodglukos i kroppen har legat under en längre tid kan avspeglas med 

hjälp av glykosylerat hemoglobin, HbA1c (36, 37). Glukos i blodet bidrar till glykosylering 

av hemoglobinmolekylen som finns i röda blodkroppar. Halten av HbA1c beror både på 

glukosnivån i blodet och på de röda blodkropparnas livstid, som är omkring 120 dagar. 

HbA1c visar därför hur den genomsnittliga blodglukosnivån har legat under de senaste 30-90 

dagarna.  

Hypotalamus-hypofys-binjure-axeln (HPA-axeln) är en viktig del av kroppens system för 

stressrespons. Genom utsöndring av kontrollhormoner från hypotalamus och hypofysen 

regleras frisättningen av glukokortikoider från binjurebarken, varav kortisol är den viktigaste 

(38). Kortisol utsöndras som svar på olika typer av stress. Det finns också en naturlig 

variation av halten kortisol i blodet som förändras med avseende på tid på dygnet. Nivåerna 

är högst på morgonen med en extra höjning strax efter uppvaknandet, och sjunker sedan 

under dagen fram till midnatt. Kortisol har många effekter; det är också ett potent metabolt 

hormon som bland annat har inverkan på kolhydratmetabolismen. Denna effekt visas genom 

ökad glukoneogenes i levern och förhöjd insulinresistens i perifer vävnad, varigenom 

blodglukoshalten höjs (39).  

En nyligen publicerad studie har visat att barn och tonåringar med ADHD har lägre nivåer av 

kortisol än friska jämnåriga kontroller (40). Sambandet var tydligt hos barn i åldrarna 11-17 

år med avseende på nivåerna vid uppvaknande, 30 minuter efter detta samt på kvällen. Detta 

är den största studien på området hittills (n=201). Sambandet verkar dock inte gälla för vuxna 

med ADHD, som enligt en mindre studie har normala kortisolnivåer (41). Både barn och 

vuxna med brist på kortisol, som vid exempelvis Addisons sjukdom, kan få hypoglykemi som 

symtom. (42-44). Hypotetiskt sett skulle även de låga nivåer av kortisol som ses hos barn 

med ADHD kunna leda till en rubbning av kolhydratmetabolismen. Man kan då anta att det 

skulle orsaka hypoglykemi främst vid de tidpunkter då nivåerna av kortisol befanns vara 

onormalt låga och då kroppen dessutom är utsatt för fasta, det vill säga på natten och 

morgonen före frukost. Om blodsockerrubbningen är tillräckligt omfattande borde det också 

visa sig i nivåerna av HbA1c. En mindre studie som undersöker svaret på glukosbelastning 

hos barn med ADD redovisar fasteblodsocker som är normala för både studie- och 

kontrollgrupp (45). I denna studie är dock urvalet till studiegruppen endast baserat på 
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måttliga eller höga poäng i en symtomskattningsenkät och det rör sig alltså inte om barn med 

diagnosticerad ADHD. De inkluderade inte heller HbA1c som mått på blodsockernivåer 

under en längre tid.  

Det finns teorier om att barn med ADHD lider av så kallad under-arousal, för låg 

vakenhetsgrad (46). Enligt The Optimal Stimulation Theory, kan symtomen vid ADHD ses 

som försök att ge sig själv olika typer av stimulering med avsikt att höja vakenhetsgraden. 

Detta är väl förenligt med det faktum att det finns en underfunktion i HPA-axeln hos barn 

med ADHD (47), och det skulle kunna ges ytterligare en förklaring om dessa barn även har 

låga nivåer av blodsocker.  

Att undersöka blodsockernivåer hos barn med ADHD är alltså intressant med tanke på deras 

låga kortisolvärden, men även i ljuset av tidigare nämnda diskussion, kring betydelsen av 

socker i födan och effekterna av en kontrollerad diet. Syftet med denna pilotstudie är därför 

att undersöka om det hos omedicinerade barn med ADHD finns tendens till hypoglykemi 

som kan påvisas genom mätning av fasteblodglukos och HbA1c.  

 

Metod  

Till denna studie rekryterades barn av båda könen med diagnosticerad ADHD, födda år 1997-

2002. Endast barn med kliniskt diagnosticerad ADHD som ännu inte hade påbörjat 

medicinering med centralstimulantia valdes ut, för att undvika eventuell metabol påverkan 

från dessa läkemedel. För en första pilotstudie gjordes avvägningen att ett mindre antal 

studiepersoner skulle vara tillräckligt (n=10). Då syftet var att undersöka om dessa barn hade 

hypoglykemi, gjordes övervägningen att en kontrollgrupp inte var nödvändig, utan att 

befintliga referensintervall skulle räcka för jämförelse.  

Rekryteringen skedde från Barn- och Ungdomspsykiatriska (BUP) öppenvårdsmottagningar i 

Uppsala län. Insamlingen av material löpte under ett halvårs tid (oktober 2012-mars 2013). 

Uppgifter om diagnos, anamnestiskt frågeformulär samt symtomskattning enligt SNAP-IV-

formuläret (Swanson, Nolan and Pelham ADHD symptom rating scale) (48, bilaga 1) 

inhämtades från BUP-journalen. SNAP-IV är en skattningsskala för föräldrar och lärare 

baserat på DSM-systemets symtombeskrivning av ADHD, där symtomen skattas på en 

fyrgradig skala (0=Inte alls, 1=Bara lite, 2=En hel del, 3=Väldigt mycket). De genomsnittliga 

poängen för respektive symtomgrupp (Uppmärksamhetsstörning fråga 1-9, Hyperaktivitet 
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fråga 11-19 och ODD fråga 21-28) räknades ut. Kontrollfrågorna 10, 20, 29 och 30 

inkluderades inte i denna studie. Skriftlig information till vårdnadshavare samt 

åldersanpassad information för barnet tillhandahölls. Skriftligt samtycke inhämtades från 

vårdnadshavarna, eller från patienterna själva i de fall de var 15 år eller äldre.  

Studiepersonerna kom för provtagning på laboratorier på sjukhus eller vårdcentral. För att 

undvika inverkan från måltider på blodsockret togs proverna fastande på morgonen före 

frukost. Provtagningen utfördes av utbildad personal och proverna analyserades för P-glukos 

och B-HbA1c. Båda parametrarna analyserades från kapillärblodprov. De prover som togs på 

sjukhus analyserades på sjukhuslaboratoriet. Där användes Abbots Architecht c16000 eller 

c800 med hexokinasmetod för att mäta P-glukos, medan B-HbA1c analyserades på Roches 

Cobas C 501 med turbidimetrisk metod. På vårdcentralerna användes patientnära 

analysinstrument (Point-of-care, POC). Där analyserades P-glukos med hjälp av Abbots 

Precision PCx eller Xceed Pro med glukosdehydrogenasmetod och för HbA1c användes 

Siemens DCAVantage med immunokemisk metod.  

De värden som erhölls från blodproverna jämfördes med befintliga referensintervall för de 

analyserade parametrarna. Referensintervallen var enligt landstingets gemensamma 

laboratoriesystem desamma för både analys på sjukhuslaboratorium och med POC-

analysinstrument; för P-glukos 3,3–5,6 mmol/l (1 månad-16 år) och för HbA1c 29-42 mmol/l 

(<50 år).  

Projektet har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 2012-02-22 med 

kompletteringebeslut 2012-07-11 (dnr 2012/047). 

 

Resultat 

Totalt deltog tio barn i studien, varav tre var flickor och sju var pojkar (Tabell 1). 

Medelåldern var 12,5 år [10,5-15,3 år]. De psykiatriska diagnoser (enligt ICD-10) som fanns 

registrerade i BUP-journalen var för nio av barnen diagnosen ADHD (F90.0B), medan ett 

barn hade huvuddiagnosen ”Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning utan närmare 

specifikation” (F90.0X), samt ”Lindrig depressiv episod” (F32.0). Symtomskattning med 

hjälp av SNAP-IV fanns från föräldrar för åtta av barnen och sju av dessa hade även skattning 

från lärare. De genomsnittliga poängen för respektive symtomgrupp finns redovisade i Tabell 

1. I två av dessa fall hade endast mamman svarat på föräldraenkäten, i fyra fall hade 
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föräldrarna gemensamt fyllt i enkäten, i ett fall hade föräldrarna svarat genom varsin enkät 

och det genomsnittliga resultatet av dessa registrerades då, och i ytterligare ett fall då 

föräldrarna svarat genom varsin enkät inkluderades endast faderns svar då moderns svar ej 

gick att tolka. Anamnesformulär fanns i journalen för endast fyra av barnen.  

 

Tabell 1. 
 
Beskrivning av studiegruppen med avseende på 
antal, ålder, kön, diagnos samt symtomskattning 
enligt SNAP-IV 
 

            Studiegrupp   

  
    

  

  Antal (N) 
  

10   

  Ålder, medel 
  

12.5   
  Pojkar/Flickor 

  
7/3   

            

  Diagnos ICD-10       

  
 

F90.0B 
 

9   

  
 

F90.0X 
 

1   

            

  SNAP-IV Föräldrar, medel, (N=8)     
  

 
Bristande uppmärksamhet 2.01   

  
 

Hyperaktivitet 1.39   

  
 

ODD 
 

1.40   

            

  SNAP-IV Lärare, medel, (N=7) 
 

  

  
 

Bristande uppmärksamhet 1.91   

  
 

Hyperaktivitet 1.75   
  

 
ODD 

 
1.41   

            

      F90.0B = ADHD 
    F90.0X = Aktivitets - och uppmärksamhetsstörning, UNS 

 
      ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

  ODD = Oppositional Defiant Disorder 
   

Medelvärdet för fP-glukos var 5,5 mmol/l [4,8–5,9 mmol/l], vilket ligger i den övre delen av 

referensintervallet (3,3–5,6 mmol/l). Tre av värdena befann sig ovanför den övre gränsen för 

normalvärdesintervallet. Medelvärdet för HbA1c var 35,7 mmol/l [33-39 mmol/l]. Samtliga 

värden för HbA1c befann sig inom normalintervallet för HbA1c oavsett om man jämför med 

det etablerade referensintervallet för individer under 50 år (27-42 mmol/l) eller de nya 

uppgifterna om ett referensintervall för barn mellan 0,5 och 17 år (28,1-39 mmol/l). 
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De barn som deltog i studien kom för blodprovtagning mellan oktober 2012 och mars 2013. 

Sex av proverna togs på Akademiska sjukhuset i Uppsala och analyserades på 

sjukhuslaboratoriet (Tabell 2). Tre av proverna togs på vårdcentral och analyserades på plats 

med Point-of-Care- analysinstrument. Ytterligare ett prov från vårdcentral togs av misstag 

venöst på grund av bristande information kring provtagningsrutiner, och skickades därefter till 

sjukhuslaboratorium för analys. Vi valde att inkludera detta prov i studien och redovisar detta 

bland de prover som analyserats på sjukhuslaboratorium. 

 

 

 
 
 
Tabell 2.  
 
fPglukos och HbA1c hos 
studiegruppen (n=10) 
 
 

                 

Studieperson   
fP-glukos 
(mmol/l) 

B-HbA1c 
(mmol/l) Analysmetod Kommentar 

  
 

  
 

    
1 

 
5.0 33 SLab   

2 
 

5.4 35 SLab venöst prov 
3 

 
5.9* 37 POC   

4 
 

5.9* 39 SLab   
5 

 
5.4 37 POC   

6 
 

5.4 38 POC   
7 

 
5.8* 33 SLab   

8 
 

4.8 34 SLab   
9 

 
5.4 37 SLab   

10 
 

5.7 34 SLab   

  
 

    
 

  

  Medelvärde 5.5 35.7 
 

  
  Median 5.4 36 

 
  

    
 

  
 

  
  Medel F (N=3) 5.3 36.0 

 
  

  Medel P (N=7) 5.5 36.3 
 

  
    

 
  

 
  

  
Medel SLab 

(N=7) 5.4 35.0 
 

  

  
Medel POC 

(N=3) 5.6 37.3 
 

  

            

      F = flickor 
   

Referensintervall   
P = pojkar 

   
P-glukos, mmol/l (3.3-5.6) 

SLab = Sjukhuslaboratorium 
  

B-HbA1c, mmol/l (27-42) (<50 år) 
POC = Point of Care - analysinstrument 

 
B-HbA1c, mmol/l (28.1-39) (0.5-17 år) 

      * = fP-glukos utanför referensintervall 
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Diskussion 

I denna pilotstudie har vi undersökt blodsocker hos 10 barn och unga (medelålder 12,5 år) 

med obehandlad ADHD. Resultaten visar att barnen i studiegruppen hade normala eller lätt 

förhöjda nivåer av faste-P-glukos (medel 5,5 mmol/l [4,8–5,9 mmol/l], normalintervall 3,0–

5,6 mmol/l). Som ett mått på blodsockernivåerna under de senaste månaderna undersöktes 

även HbA1c, och samtliga av dessa värden var normala (medel 35,7 mmol/l). Vår hypotes att 

barn med ADHD skulle ha påverkan på blodsockerregleringen på sådant sätt att det ger 

upphov till hypoglykemi, lyckades vi inte bevisa genom denna studie. 

Vid insamling av material till studien inhämtades uppgifter om aktuell diagnos, 

symtomskattningsformulär för lärare och föräldrar (SNAP-IV) samt anamnestiskt 

frågeformulär från BUP-journalerna. Då det anamnestiska frågeformuläret endast fanns för 

fyra av barnen valde vi att inte inkludera det i resultaten. SNAP-IV fanns tillgängligt för sju 

av barnen. De genomsnittliga värdena från dessa formulär visar på förekomst av både 

bristande uppmärksamhet och hyperaktivt beteende.  

Studien har sin utgångspunkt i de nyligen publicerade resultaten att barn med ADHD mellan 

11 och 17 år har lägre nivåer av det blodsockerhöjande hormonet kortisol än friska jämnåriga 

kontroller (40). Forskning har ännu inte visat vilka potentiella effekter detta kan få. 

Regleringen av blodsockret sker genom en komplex kombination av inverkan från flera olika 

hormonsystem. Det är tänkbart att den uteblivna blodsockerhöjande effekten som 

kortisolbristen skulle kunna leda till, kompenseras med hjälp av andra system, såsom 

minskad insulinutsöndring eller ökad utsöndring av glukagon och katekolaminer. Den 

blodsockerhöjande effekten från kortisol ses framför allt under perioder med lågt blodsocker, 

då det verkar genom att öka nybildning av glukos från andra substrat som fett- och 

aminosyror. Kortisol är inte det primära blodsockerhöjande systemet i kroppen, men vid 

kraftig adrenal insufficiens kan hypoglykemier ändå uppträda. Det är möjligt att de nivåer av 

kortisol som visats hos barn och unga med ADHD, inte är lika kraftigt sänkta som vid adrenal 

insufficiens av den typ som kan ge hypoglykemier. En jämförelse är dock svår att göra på 

grund av metodskillnader mellan de studier som finns. Man kan ändå tänka sig att kortisol 

inte är så lågt hos barn med ADHD att det har någon avgörande påverkan på blodsockret. 

Ytterligare en aspekt som är värd att notera är att orsaken till de låga kortisolnivåer som ses 

hos barn med ADHD ännu är okänd. Hypotetiskt sett skulle en eventuell primär 

blodsockerpåverkan i form av hyperglykemier kunna ge kompensatoriskt låga kortisolvärden 
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som följd. Den tendens till höga fasteglukosnivåer hos barn med ADHD som ses i denna 

studie leder tankarna i samma riktning, men resonemanget motsägs av de normala nivåerna 

av HbA1c, som tyder på en genomsnittlig blodglukosnivå inom referensintervallet.  

Det är viktigt att vara medveten om att den tendens till höga blodsockervärden som ses i 

studiegruppen också kan bero på att barnen trots instruktioner inte varit helt fastande inför 

provtagning. En annan tänkbar orsak till de höga nivåerna av fasteblodsocker är en höjning 

av blodsockret till följd av stress i samband med provtagningen. Utsöndring av både kortisol 

och katekolaminer kan i en sådan situation verka blodsockerhöjande. En mindre studie av 

Blomqvist et al. undersöker kortisolvärden och oroskänslor i samband med ett 

tandläkarbesök, hos barn med och utan ADHD (49). Där visas en korrelation mellan 

kortisolnivåer och oro inför tandläkarbesöket som var signifikant i båda grupperna, men 

ADHD-gruppen hade tendenser till lägre kortisolsvar trots att de upplevde mer oro. Det 

innebär att en tänkbar höjning av blodsockernivåerna till följd av stress, borde påverka friska 

barn i minst lika stor utsträckning som barn med ADHD.  

Det är möjligt att barn med ADHD ändå har en defekt reglering av blodsockret, men det 

kanske inte visar sig i just fasteblodsocker eller i de genomsnittliga nivåer av blodsocker som 

kan illustreras av HbA1c. Den mindre studie som gjorts av respons på oral glukosbelastning 

hos barn med Attention deficit disorder (ADD) och friska jämnåriga kontroller visade ingen 

skillnad i baseline-värden av fasteblodsocker och insulin (45). Den visade inte heller någon 

skillnad mellan studiegrupp och kontroller rörande påverkan på glukos- och insulinnivåer 

under de följande timmarna efter glukosintag. Däremot uppvisade studiegruppen ett svagare 

katekolaminsvar på sjunkande blodsocker än kontrollgruppen. Detta skulle kunna vara ett 

tecken på att barn med uppmärksamhetsstörningar har en förändrad sensitivitet för, eller 

respons på, förändringar av blodsockret.  

Det finns indikationer på att kostens sammansättning kan ha betydelse för patienter med 

ADHD. Trots utbredd uppfattning om att intag av socker kan orsaka hyperaktivt beteende hos 

barn har detta ännu inte kunnat bevisas på ett övertygande sätt. Däremot finns studier som 

pekar mot att en kontrollerad diet kan verka positivt på symtombilden vid ADHD. Det har 

också visats att patienter med ADHD har ett spontant dietmönster med högt innehåll av 

raffinerat socker och fett. De resultat som uppvisas i denna studie, med normala 

fasteblodsocker och HbA1c, utesluter inte att val av sockerrik kost skulle kunna förklaras av 

felaktig reglering av blodglukosnivåerna. Låga kortisolnivåer skulle kunna leda till minskad 
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katabol aktivitet, vilket gör att de resurser som finns i form av substrat för glukoneogenes inte 

kan utnyttjas effektivt på grund av otillräcklig förbränning. Om hypoglykemier då uppstår, 

skulle det kunna innebära en överkompensation genom intag av söta livsmedel. Övervikt hos 

patienter med ADHD skulle i så fall kunna bero på en kombination av försämrad förbränning 

och högt intag av kaloririk mat.  

En begränsande faktor för denna studie är studiegruppens storlek, som är för liten för att man 

ska kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Det fanns också svårigheter i 

rekryteringen av studiepersoner. Uppskattningsvis endast omkring en tiondel av de barn som 

kom för nybesök med neuropsykiatrisk frågeställning på de mottagningar varifrån 

rekryteringen skedde valde att delta. Denna siffra är ungefärlig då neuropsykiatri förutom 

ADHD även omfattar autismspektrumstörningar, samt att rekryteringen endast skedde vid 

läkarbesök och de uppgifter som finns tillgängliga avser nybesök till alla yrkeskategorier. 

Eftersom studien omfattade barn som fått diagnosen ADHD men som ännu inte påbörjat 

medicinering var det korta tidsfönster under vilket barnen var aktuella för deltagande 

begränsande. Dessutom innebar det ett obehag för barnen att stiga upp tidigt på morgonen 

och ta sig till vårdcentralen eller sjukhuset utan att ha ätit frukost och några av barnen 

upplevde det också olustigt att bli stuckna i fingret, vilket ytterligare minskade viljan att 

delta. 

Det faktum att studien inte har någon kontrollgrupp gör att vi inte kan jämföra värdena med 

de från friska jämnåriga. Beträffande P-glukos finns standardiserade och väl beprövade 

referensintervall för de metoder vi använt, som är utformade specifikt för barn (1 månad – 16 

år, 3,0–5,6 mmol/l). Eftersom de värden för P-glukos som uppmätts i studien ligger i övre 

delen av referensintervallet eller strax ovan den övre normalvärdesgränsen, och medelvärdet 

ligger nära under samma gräns, hade en kontrollgrupp därför kunnat vara till nytta för att 

jämföra eventuella skillnader inom normalvärdesintervallet. Om tendensen till högt 

fasteblodsocker från denna studie skulle vara densamma i ett större urval av barn med 

diagnosticerad ADHD, och tydligt skilja sig från värdena i en kontrollgrupp med friska 

jämnåriga barn, skulle det trots allt kunna tyda på avvikelser i blodsockerregleringen hos barn 

med ADHD.  

För HbA1c däremot, är det befintliga referensintervall (27-42 mmol/l) för de analysmetoder 

som använts inte speciellt utformat för barn, utan för vuxna (<50 år). Det skulle eventuellt 

kunna vara missvisande vid tolkning av B-HbA1c hos barn och tonåringar. I en studie som 
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nyligen publicerats har normalvärden hos barn undersökts för ett antal parametrar, bland 

annat HbA1c (50). Denna studie visar på ett normalvärdesintervall för HbA1c hos barn i 

åldrarna 0,5-17 år som ligger mellan 28 och 39 mmol/l.  De värden på HbA1c som ses i 

denna studie är normala med hänsyn till båda dessa referensintervall. Det innebär att den 

genomsnittliga blodsockernivån hos dessa barn varken har legat för högt eller för lågt under 

de senaste veckorna. Man bör dock ha i åtanke att HbA1c anses korrelera bättre med 

blodglukosnivåer postprandialt eller på eftermiddagen, samt att fasteblodglukos tenderar att 

underskatta HbA1c (37). Att nivåerna av HbA1c i denna studie är normala säger inte heller 

någonting om eventuella tillfälliga hyper- eller hypoglykemier.  

Analyserna av blodproverna med avseende på både P-glukos och HbA1c har gjorts med olika 

metoder beroende på var provtagningen har skett. Samtliga analyser har skett inom samma 

landsting och samma referensintervall gäller för alla de analysmetoder som använts, vilket 

innebär att resultaten bör vara jämförbara. POC-analysinstrument för blodsocker har sämre 

korrekthet i mätningen vid värden utanför normalintervallet, men då de värden som uppmätts 

i denna studie är normala eller nära normala är risken för mätfel mindre (51). Ett av de första 

proven togs venöst istället för kapillärt. Ur en etisk synvinkel var detta problematiskt, då det 

innebar en större intervention för barnet, samt att etiskt tillstånd bara fanns för kapillära prov. 

Däremot har det inte någon avgörande påverkan för tolkning av provresultaten då kapillärt 

och venöst blodglukos är i stort sett jämförbart vid fasteprov (52). Då detta prov analyserades 

med samma metod på sjukhuslaboratoriet som de kapillära proverna, har det tolkats som 

jämförbart med övriga prover. 

 

Slutsats 

Resultaten från denna pilotstudie visar inga indikationer på att barn med ADHD har påverkan 

på fasteblodsockret på sådant sätt att detta blir för lågt, och de visar inte heller någon 

påverkan på HbA1c. Tvärtom verkar resultaten snarast peka mot att blodsockernivåerna drar 

mot den övre delen av, eller rentav ligger högre än normalvärdesintervallet. Detta är något 

som vore intressant att utreda vidare. Kopplingen mellan ADHD och blodsocker är också 

angelägen att studera i anknytning till övervikt hos dessa patienter. Därför vore det intressant 

att inkludera även information om vikt, längd och BMI hos barnen i en sådan studie. Man 

skulle också kunna utvidga studien till att omfatta en riktad intervju med barnets 

vårdnadshavare angående barnens matvanor och beteende i samband med detta. En fortsatt 
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utredning av effekterna av, och orsaken till, de låga kortisolvärden är också viktig att gå 

vidare med. Det finns alltså anledning att fortsätta att undersöka sambandet mellan ADHD 

och blodsocker. 
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Bilaga 1.  
 

The SNAP-IV Teacher and Parent Rating Scale 

James M. Swanson, Ph.D., University of California, Irvine, CA 92715 

 

Namn:______________________________________Kön:    P      F Datum: _______________Ålder:___________ 

 

Årskurs:__________Ifylld av:_____________________________________________  

 

Ringa in den siffra som bäst beskriver barnets beteende:   

 Inte alls Bara lite En hel del   Väldigt mycket 

   

1. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel  

i skolarbetet eller andra aktiviteter…………………………………….……. 0 1 2 3 

2.  Har ofta svårt att hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter eller lekar……. 0 1 2  

3.  Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal……………………………………… 0 1 2 3 

4. Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete eller arbetsuppgifter……………………………………………… 0 1 2 3 

5.  Har ofta svårt att organisera uppgifter och aktiviteter………………………. 0 1 2 3 

6.  Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver  

mental uthållighet (tex skolarbete eller läxor)……………………………….  0 1 2 3 

7. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter  

(tex leksaker, läxmaterial, pennor eller böcker)……………………………..  0 1 2 3 

8.   Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli………………………………………. 0 1 2 3 

9.  Är ofta glömsk i det dagliga livet…………………………………………… 0 1 2 3 

 

11.  Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller kan inte sitta still…. 0 1 2 3 

12. Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man  

förväntas sitta kvar………………………………………………………….. 0 1 2 3 

13. Springer ofta omkring eller klättrar mer än vad som är lämpligt  

för situationen……………………………………………………………….. 0 1 2 3 

14. Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla…………. 0 1 2 3 

15. Verkar ofta vara på språng eller på högvarv………………………………… 0 1 2 3 

16. Pratar ofta överdrivet mycket………………………………………………. 0 1 2 3 

17. Kastar ofta ur sig svaret innan frågan är färdigställd……………………….. 0 1 2 3 

18. Har ofta svårt att vänta på sin tur…………………………………………… 0 1 2 3 

19. Avbryter eller stör ofta andra (tex kastar sig in i andras samtal eller lekar)… 0 1 2 3 

 

21. Tappar ofta humöret………………………………………………………… 0 1 2 3 

22. Argumenterar ofta mot vuxna………………………………………………. 0 1 2 3 

23. Trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller regler……. 0 1 2 3 

24. Förargar ofta andra med avsikt……………………………………………… 0 1 2 3 

25. Skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförande…………….. 0 1 2 3 

26. Är ofta lättretad och stingslig………………………………………………. 0 1 2 3 

27. Är ofta arg och stött………………………………………………………… 0 1 2 3 

28. Är ofta hämndlysten eller elak……………………………………………… 0 1 2 3 

 

29. Grälar ofta………………………………………………………………….. 0 1 2 3 

30. Är ofta negativ, trotsig, olydig, eller fientlig mot vuxna…………………… 0 1 2 3 

 

10. Har ofta svårt att hålla sig alert och följa uppmaningar och anvisningar….. 0 1 2 3 

20. Har ofta svårt att vara still, vara tyst, eller hålla tillbaka impulser 

i klassrummet eller hemma………………………………………………… 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


