
Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ 

Følgende erfaringer er gjort av Vegard Holum gjennom mitt arbeid med barn, ungdom og 

voksne, som har brukt EyeQ mot symptomer som beskrevet nedenfor. De som ønsker 

kjennskap til erfaringene er velkommen til det, men opplysningene brukes på eget ansvar. 

Vær oppmerksom på at Omega-3-fettsyrer i døgndoser over 3 gram regnes som legemiddel. 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19991227-1565-0.html  

Jeg har derfor valgt å holde meg til doseringer som definerer bruken av EyeQ til å være et 

kosttilskudd. 

Hvem responderer på tilskudd av fettsyre? 

Forskerne mener at en gruppe mennesker av genetiske årsaker er disponert for å felle ut 

fettsyrer fra hjernen. Dette er forskerne (Olle Haglund) i ferd med å knytte til genet APOE4. 

Genet opptrer i par, så man kan ha to, ett eller ingen av dette genet. I den svenske 

befolkningen har man beregnet at så mange som 27-29 % av befolkningen er bærere av dette 

genet. APOE4-genet bringer med seg en mekanisme som gjør at fettsyrelenkene som henger 

fast i fosfolipidene i hjernecellenes cellemembraner løsner, og de skilles ut av organismen. 

Disse personene vil derfor ha et økt behov for å bli tilført Omega-3-fettsyren EPA gjennom 

kostholdet. 

Kostholdet vil være viktig for personer som har ett eller to APOE4-gener. Omega-3-fettsyren 

EPA finner vi i fet, viltfanget fisk, noe som ikke lenger er vanlig i manges kosthold. 

(Oppdrettslaks har fått tilført rapsolje, omega-6, i fôret og inneholder derfor ikke de riktige 

fettsyrene.) Derfor vil kosttilskudd med høyt innhold av EPA i triglyseridform være en 

hensiktsmessig måte å sørge for at kroppen tilføres tilstrekkelig mengde av denne fettsyren. 

Fettsyretilskudd brukes til en rekke tilstander, ADHD, dysleksi, dyspraksi, autisme, angst, 

depresjoner, bipolar lidelse, forebyggelse av Alzheimer, AMD - Alders macula degenerasjon 

(gul flekk syken), inflammasjoner med flere. Også angst og sinnekontroll påvirkes i mange 

tilfeller positivt av fettsyren EPA. 

Hvem kan ha et økt behov for fettsyrer? 

Hvis vi skal beskrive AD-tilstanden (Attension Deficit, for liten oppmerksomhetsevne) på en 

forenklet måte kan vi si at det dreier seg om et for lavt våkenhetsnivå. Dersom 

normaltilstanden hos et barn er å ikke være helt våken er det lett å forstå at oppmerksomhets- 

og konsentrasjonsevne blir redusert, vi kan også forstå at de kan være følelsesmessig ustabile. 

Å få en diagnose for disse symptomene er en omfattende oppgave som tar lang tid. Man skal 

også være hardt rammet for å tilfredsstille diagnosekriteriene. Derfor har vi anslag på at hver 

kun hver femte som har symptomer på dette faktisk tilfredsstiller diagnosekriteriene. Videre 

har vi nyere norske undersøkelser som viser at bare 1 av 5 gutter, og 1 av 10 jenter, som 

senere blir diagnostisert ADHD, blir oppdaget i løpet av grunnskolen. Dette gjør at en stor 

andel av disse ikke får den hjelpen de har behov for. 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19991227-1565-0.html


Fettsyrenes oppgaver i sentralnervesystemet 

Fettsyrehalene er deler av fosfolipider som sitter fast i cellemembranene. De brukes som 

signalsubstans i signaloverføring mellom nervecellene i hjernens ulike sentre. 

Fettsyremangel 

Kjente symptomer ved fettsyremangel er blant annet: 

 Dårlig utvikling av hjerne 

 Søvnproblemer 

 Problemer med oppmerksomhet 

 Humørsvingninger, følelsesmessig labilitet 

 Indre spenninger/uro 

 Angst, depresjon 

 Økt risiko for Alzheimers sykdom og annen demens 

 Økt tørst, hyppig vannlating, og mye urin 

 Skorpete eller tørr hud. Atopisk sykdom (spesielt eksem) 

 Tørt hår og flass, myke eller skjøre negler 

 Dårlig utvikling av netthinne og andre synssymptomer 

 Redusert vekst 

Omega-3/Omega6-balansen 

        EPA/AA 

        I steinalderen var forholdet 1:1 

        I ville dyr er også forholdet 1:1 

        I den vestlige verdens befolkning 15-20:1 

        Fagfolk anbefaler et nivå mellom 3-2:1 

        Ernæringsmyndighetene anbefaler at forholdet ikke overstiger 5:1. 

Forholdet kan måles, test er tilgjengelig på www.oil4life.net 

http://www.oil4life.net/


Eikosanoider fra EPA bekjemper betennelser i kroppen, eikosanoider fra Omega6-fettsyrer 

gjør kroppen mer disponert for betennelser. 

For å oppnå en lav EPA/AA-balanse er det viktig å ikke bruke Omega6-holdige planteoljer og 

margariner. 

Dette står i kontrast til ernæringsmyndighetenes seneste anbefalinger som sier at planteoljer 

og myke margariner er å foretrekke som kilde ved inntak av fett. 

Betennelser 

NPD1 

Nevroprotektin D1 

 Dannes fra omega-3-fettsyren DHA 

 Forhindrer skade og død av hjerneceller 

 Minsker skader ved hjerneslag 

 Forhindrer hjerneceller å rammes av Alzheimers sykdom 

 Motvirker Maculadegenerasjon (AMD) 

Behovet for fettsyrene varierer med flere kjente faktorer. Disse er: 

Naturlig faktor 

Enzymet PLA2 skiller fettsyrehalene fra fosfolipidene i hjernecellenes cellemembraner. 

Tilstedeværelse av EPA hindrer denne prosessen og reduserer naturlig utfelling av DHA og 

AA. 

Ernæringsavhengige faktorer  

 Frie radikaler angriper fettsyrene ved for lite antioksidanter i kosten. Stort inntak av 

umettede fettsyrer øker behovet for antioksidanter. 

 Fettsyreinntakets størrelse og sammensetning avgjør hvilke byggesteiner kroppen får 

tilført. 

 Etterfylle underskudd av fettsyre i kroppen ved for lite fettsyrer i kostholdet over lang 

tid. 

Stress 

Tidlig opp og sent i seng, søvnmangel genererer stresshormon. 



I 2010 sov norske barn i gjennomsnitt 1 time mindre pr. natt enn de gjorde i 1980. 

http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=257197 

Stressende situasjon med lite ro i barnehage og SFO/skole. 6-åringene går i skolen. 

Mye underholdning i form av TV, DVD-filmer og dataspill. Mye spenning og 

voldseksponering øker stressnivået. 

Høyt aktivitetsnivå og stort krav til å være vellykket på alle arenaer, skole, fritidssysler, sport 

og sosiale arenaer. 

Stress genererer stresshormoner, noe som gjør innsovning vanskelig, og som gir dårligere 

søvnkvalitet. 

Total stressbelastning  

        Stresshormoner øker utfelling av fettsyrene fra hjernen. 

        Nivået av stresshormonet kortisol øker ved blodsukkerstigning. 

        Høye verdier av insulin gir høye verdier av stresshormonet kortisol. 

        Inntaket av sukker og raske karbohydrater styrer blodsukkernivået og insulinnivået. 

        Søvnmangel øker produksjonen av kortisol, god søvn reduserer kortisolnivået. 

        Påførte traumer eller negative tilbakemeldinger fra omgivelsene. 

Genetiske faktorer 

Det finnes en rekke gener som disponerer for ADHD-symptomer, men det er ett av genene 

som skiller seg spesielt ut i forhold til utfelling av fettsyrer. Den svenske forskeren Olle 

Haglund, http://medhag.com/ , har påvist at bærere av APOE4-genet vil ha større utfelling av 

fettsyrer enn de som ikke er bærere. 

  

http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=257197
http://medhag.com/


Den kritiske grensen 

Når stressnivået blir så høyt at innsovningen blir vanskelig, og man får søvnunderskudd, vil 

dette gjøre at binyrene produserer mer kortisol. Da er veien kort til at vi får en alvorlig 

søvnforstyrrelse. Vi kommer inn i en ond sirkel. 

Den onde sirkel 

 Innsovningsproblemer 

 Dårlig søvnkvalitet 

 Søvnunderskudd 

 Kortisolnivået øker 

 Høy utfelling av fettsyrer 

Tiltak for å se behovet for fettsyretilskudd 

  

Enkel blodanalyse. Teste nivåer og forhold mellom EPA/AA. Kan kjøpes i norsk nettbutikk. 

Gentest. Vanlig å teste for APOE4 i forbindelse med Alzheimer. Kan gjøres hos fastlege. 

Prøve fettsyretilskudd i 14 dager. Billigere enn analyse, gir god virkning ved respons. 

Hvilke fettsyrer er det behov for? 

Det er i første rekke fettsyren EPA (Eicosapentaensyre) kroppen må tilføres. Vanlig tran 

inneholder DHA (Docosahexaensyre), og selv om denne fettsyren også er viktig for oss så er 

det slik det henger sammen: 

Hjernens fettsyreparadoks: 

Ettersom DHA er den vanligste flerumettede fettsyren i hjernen (og i øyet), trodde man først 

at man skulle få den beste effekten dersom man ga oljer som inneholdt mer DHA enn EPA. 

Studier på depresjon og schizofreni, ADHD, dysleksi og obesitas (fedme) har vist at det er 

tvert om, høyt innhold av EPA er det viktigste. Det er dette som er hjernens fettsyreparadoks. 

Forklaringen er at det ikke bare er minsket danning av DHA og AA (Arachidonsyre) som 

ligger bak mangelen, men at det løsner for mye av disse fettsyrene fra cellemembranen. 

Studier viser at EPA forhindrer at DHA og AA løsner fra cellemembranen, samtidig som EPA 

omvandles til DHA. EPA er en "funksjonell fettsyre" og fungerer som en signalsubstans i den 

samhandling som foregår mellom cellene i hjernens ulike sentre. EPA ligger dessuten før 

DHA i nedbrytningsforløpet av omega-3, hvilket betyr at EPA lett kan omdannes til DHA når 

behovet oppstår. Videre er det viktig at rikelig nærvær av EPA forhindrer enzymet PLA2 å 

løsne DHA og AA fra fosfolipidene, noe som ellers regelmessig finner sted og er vanskelig å 

forhindre. 

 



LA (Linolsyre, essensiell omega-6) omvandles til GLA (Gammalinolensyre), som vi finner i 

nattlysolje, som i sin tur lett omvandles til AA. AA er svært viktig for å bygge opp 

membranen i alle hjernens celler. 

Opptak av fettsyrer 

Kroppens hormonbalanse styres i stor grad av insulinnivået. Et høyt nivå av det anabole 

(oppbyggende) hormonet insulin gjør at kroppen søker å utjevne dette ved å produsere 

katabole (nedbrytende) hormoner, og resultatet er en stigning i nivået av stresshormonet 

kortisol. Dette gjør at det generelle stressnivået i kroppen stiger med blant annet redusert 

søvnkvalitet som resultat. Insulin er også et fettlagrende hormon. Det medfører at fettstoffer 

som inntas samtidig som man har et høyt insulinnivå i kroppen vil kroppen lagre fettstoffene. 

Da vil også Omega-3 lagres, og dette går ut over opptaket. Dette betyr at et stabilt, normalt 

blodsukkernivå gir et optimalt opptak av fettsyrene. 

Dosering 

Behovet for EPA ligger på ca. 1 gram i døgnet på en gjennomsnittsperson. De som av ulike 

årsaker har økt behov har vi fått erfaring med at responderer bra på ca. 1,5 gram. 

Vedlikeholdsdose vil ligge et sted imellom dette. Etter råd fra fettsyreforsker dr. Olle Haglund 

samt tilbakemeldinger fra de som har brukt EyeQ, har jeg sett god virkning med disse 

doseringene. Professor Barry Sears ved Harvard University skriver i sin bok ”Omegasonen” at 

2,5 til 3 gram Omega-3-fettsyrer er en riktig dosering. Dette gir de doseringene av EPA som 

jeg refererer til. 

Startdose 

For de fleste personer over 30 kg. kroppsvekt vil en startdose på 3 gram Omega-3-fettsyrer i 

triglyserid form (6 kapsler morgen og 6 kapsler kveld) være tilstrekkelig. For personer med 

kroppsvekt under 30 kg. ser en effektiv startdose ut til å ligge på 5 kapsler 2 ganger i døgnet. 

For noen ganske få personer, som har uvanlig mye indre uro, har startdoser på 16 kapsler 

fordelt på 3 inntak om dagen vært prøvet med godt resultat. 6 morgen, 5 middag og 5 kveld. 

Ved høyere dose enn dette (over 3 gram Omega-3 pr. døgn) skal lege konsulteres. 

Nedtrapping og vedlikeholdsdose 

Med en startdose på 3 gram Omega-3-fettsyrer (6 kapsler 2 ganger i døgnet) har vi sett at 

nedtrappingen ikke blir for brå hvis startdosen brukes i 12 uker før den reduseres dosen til 2,5 

gram (5 kapsler 2 ganger i døgnet). For mange vil dette være vedlikeholdsdose. Noen kan 

siden redusere ytterligere, men erfaringer har vist at symptomene da kan komme tilbake. 

Dette vil blant annet være beroende på kosthold og stress. Dette merker man på at symptomer 

som har forsvunnet, kommer tilbake. Skjer dette trapper man opp til startdose i noen uker før 

ny nedtrapping. 

Etter et års tid på startdose vil kroppen ha dekket underskuddet av fettsyrene, og behovet 

synker til vedlikeholdsdose. Hver enkelt må prøve seg fram for å finne denne. 

Respons og responstid 



Hvilke reaksjoner kan forventes, og når kan man forvente dem? 

Døgnrytme på 2-3 døgn. (Ved startdose på 2x12 kapsler første døgnet har vi sett at søvnen har 

kommet allerede første natt.) 

Rastløshet, indre uro og motorisk uro forsvinner gradvis, merkes godt etter 2-3 dager. Gradvis 

økende effekt etter dette. Gode resultater kan forventes etter 3-4 uker. 

  

Oppmerksomhetssvikten avtar, etter en uke begynner dette å merkes.  

Man føler seg mer våken, på en måte litt ”løftet”. 

Man får bedre humør, depresjoner avtar. Har fått tilbakemeldinger på at man føler at man 

opplever økt følelse av selvtillit. 

Mer stabilt følelsesliv. Mindre sinne, angst og sorg. 

God effekt etter 3 måneder. Full effekt nås antagelig etter ca. 1 år. Ukjent om det er positive 

langtidseffekter utover dette. 

Langtidsvirkninger 

Et tilstrekkelig inntak av EPA  vil være gunstig for kroppens evne til å motstå betennelser, 

særlig dersom inntaket av Omega6-fettsyrer (planteoljer) i kosten reduseres til et minimum. 

Når vet man om det ikke virker? 

Dersom man ikke ser forandring på 14 dager er det lite sannsynlig at det virker. Man kan da 

avbryte tiltaket. 

Dersom man kun opplever en svak virkning kan man øke dosen til virkningen blir god. 

Erfaringer har vist at bedringen er tiltagende i ca. et år. 

Bivirkninger 

EyeQ inneholder kun rene fettsyrer og ingen fettløselige vitaminer. Bivirkninger fra 

overdosering av det fettløselige vitamin A vil derfor ikke forekomme. (Benskjørhet). 

Det kan forekomme bivirkninger i form av allergireaksjoner på gelatinkapselen. Opplever 

man dette kan man gå over til olje i flytende form. 

I denne typen fiskeoljer vil det, til tross for rensing, finnes spor av tungmetaller, dioksiner og 

PCB. Med tanke på et høyt inntak over tid er dette noe som bør tas i betraktning med tanke på 

belastning på leveren. 

Omega-3 i ulike former 



Omega-3-fettsyrene vi kjøper kan ha ulike bindinger til de molekylene som bærer dem. De 

kan være helt løsrevet fra andre molekyler, da etter en kjemisk prosess. 

        Triglyserider, fra naturlig fiskeolje. 

        Fosfolipider, fra krillolje. 

        Etylestere, fra kjemisk prosess.  

Ulike Omega-3- preparater 

Produkter som selges som Omega-3 varierer mye i innhold og ikke minst i pris. Fiskeolje i 

naturlig form har EPA og DHA bundet i et molekyl som kalles triglyserid. På et 

glyseridmolekyl er det festet to EPA- og en DHA-fettsyrelenke. I dette er den formen er 

opptaket av fettsyrene i kroppen meget bra, og vi får god virkning av fettsyrene. Naturlig 

fiskeolje inneholder en hel rekke Omega-3-fettsyrer, så enkelte produsenter fjerner så mye de 

kan av de fettsyrene som ikke er EPA. Slik fremstilles høykonsentrert fiskeolje, eller olje av 

såkalt farmasøytisk kvalitet. 

En annen form for Omega-3 er fosfolipider. Vi finner dem bl.a. i krillolje. Disse tas også 

effektivt opp i kroppen, men på grunn av molekylenes sammensetning er det lavt innhold av 

EPA i disse oljene. Undersøkelser har vist at det trengs nær dobbelt så mye olje i denne form 

som i triglyseridform. 

Gjennom en kjemisk prosess kan fettsyrehalene skilles fra glyseridmolekylet og vi får såkalte 

etylestere. I denne prosessen kan EPA og DHA separeres fra oljen, og det fremstilles 

produkter med høyt innhold av disse fettsyrene. Kroppen tar imidlertid ikke opp fettsyrene i 

etylester-form like godt som den tar opp triglyseridene, så dette er en måte å fremstille billig 

Omega-3 på. Jeg har prøvd ulike produkter i denne formen, og har ikke oppnådd ønsket 

virkning. 

Harske fettsyrer 

En nyere norsk undersøkelse av Omega-3-produkter som selges i apotek, 

helsekostforretninger og i dagligvareforretninger i de fleste tilfeller ikke tilfredsstiller de krav 

som stilles til næringsmidler. Omega-3-fettsyrer er kjemisk ustabile, de reagerer lett med 

oksygen og blir da harske. Det er påvist at harske fettsyrer skader kroppen, og dermed får man 

et helseproblem, snarere enn en helsegevinst, ved å spise et forringet produkt. 

Det vi selv kan gjøre er å åpne en kapsel og prøvesmake innholdet for å kontrollere kvaliteten 

på oljen i kapselen. Dersom man gulper fiskeolje etter å ha spist Omega-3-kapsler er dette et 

tegn på at oljen er harsk. Dersom du har fått harsk Omega-3 tar du den med dit du kjøpte den 

og klager på produktet. 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7303211 

Behov for vitaminer og mineraler 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7303211


Når fettsyrene tas opp i kroppen har kroppen spesielt bruk for enkelte vitaminer og mineraler i 

denne prosessen. Det vil derfor være nyttig å sørge for at vitaminene B6, B12 og Folat samt 

mineralene sink og magnesium er tilstede i kostholdet. 

Hva skal man velge? 

Det som jeg har oppnådd gode resultater med er naturlige fiskeoljer, altså triglyserider, i 

høykonsentrert form. Oljen jeg har brukt er tilsatt Nattlysolje som inneholder Omega6-

fettsyren GLA. Denne fettsyren er viktig for cellemembranenes evne til å knytte til seg EPA. 

Det er kombinasjonen av disse fettsyrene, i en dose på 2,5-3 gram i døgnet, som har gitt de 

beste resultatene. 

  



Hvilke symptomer kan vi finne hos de personene som mest sannsynlig 

responderer på tilskudd med fettsyre? 

Personer med fettsyremangel får ulike symptomer, hyppigst har jeg observert 

døgnrytmeforstyrrelser, oppmerksomhetssvikt (manglende evne til å flytte fokus), 

konsentrasjonsvansker, impulsivitet, motorisk uro og indre uro. Hos mange har jeg i tillegg 

observert et stort behov for stimulerende som sukker og koffein og beroligende stoffer som 

alkohol, medisiner og narkotiske stoffer. Hos ungdom og voksne responderer mange av disse 

positivt på sentralstimulerende stoffer som amfetamin eller kokain. Mange bruker også 

beroligende stoffer som alkohol, cannabis og i enkelte tilfeller heroin for å dempe indre uro. 

Jeg har brukt EyeQ på barn, ungdom og voksne med disse symptomene, og felles for nesten 

alle er at symptomene avtar for etter en tid å forsvinne helt. Effekten forsterkes ved å gå på 

diett med lite sukker og raskt nedbrytbare karbohydrater, og med riktig innhold av vitaminer 

og mineraler. Dette gir stabilt blodsukker, noe som er en forutsetning for at Omega-3-

fettsyrene skal komme ut i organismen. 

Symptomer er i hovedsak beskrevet med utgangspunkt i ”Veileder i diagnostikk og 

behandling av AD/HD” utgitt av Sosial- og helsedirektoratet. Noen av symptomene er ikke 

beskrevet i veilederen, disse kan man finne gode beskrivelser av i fagbøker om ADHD. 

Søvnforstyrrelser 

Døgnrytmeforstyrrelser er etter min erfaring et gjennomgående problem for de med indre uro. 

De sovner ikke når de legger seg, og blir liggende med ”tankekjør”. Ligger våken i timevis, 

sovner litt utpå natten. De våkner gjerne en eller flere ganger i løpet av natten. De har dårlig 

kvalitet på søvnen, og er ikke uthvilt når de våkner, selv om de har sovet normalt lenge. De er 

vanskelige å vekke. Det tar lang tid for dem å komme opp på et våkenhetsnivå hvor de 

fungerer. De bruker ofte sentralstimulerende midler for å fungere, koffein, sukker, nikotin, 

medisiner eller narkotika. Når døgnrytmen er i ulage fungerer de ofte dårlig i dagliglivet, de 

klarer ikke å komme tidsnok til arbeid eller andre ting. 

Oppmerksomhetssvikt 

Dette kan man f. eks. se at vedkommende ikke responderer på tiltale fra personer som han/hun 

normalt ville svare på henvendelse fra. Dette ser man gjerne når en gruppe personer er samlet. 

Hører ikke hva som blir sagt, er fanget i egne tanker, eller ”inne i sin egen boble”. Faller 

gjerne ut midt i en setning, enten når han/hun hører på, eller når han/hun selv snakker. Faller 

ut av samtale og inn i egen tankeverden og mangler evnen til å flytte fokus fra egne tanker og 

over til det som skjer rundt vedkommende. 

Impulsivitet 

Når vedkommende kommer på noe er det ingen bremser. Skravler ”hele tiden”. Sier ting 

umiddelbart han/hun kommer på dem, uten å vente på tur. Bryter inn i samtaler, gjerne med et 

helt annet tema. Plumper ut med ting uten å tenke seg om. 

Mange ganger har jeg hørt personer i denne kategorien si: ”Alle tankene mine blir til ord som 

triller over leppene mine”. 

http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00006/IS-1244NY_6901a.pdf
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00006/IS-1244NY_6901a.pdf


Starter en aktivitet på impuls, uten å tenke på om det passer. Mangler evnen til å planlegge, og 

hvis han/hun møter motstand gir de opp, blir sinte eller frustrerte. Det er øyeblikkelig 

tilfredsstillelse som gjelder, å stoppe opp for å tenke gjennom hva som skal skje gjør at de gir 

opp eller blir frustrerte eller sinte. 

Under impulsivitet kan vi også regne oppfarenhet, eksplosivt sinne og andre brå 

reaksjonsmønstre. 

Motorisk uro 

Kan være både finmotorisk grovmotorisk. Urolige ben eller hender, ”jazz-bein” eller 

”symaskin”, er hyppig forekommende.” Sitter og trommer på bordplaten. Reiser seg brått og 

går litt rundt, setter seg så ned igjen. Tydelig rastløshet og med sterke impulser og manglende 

impulskontroll. Enkelte kan også få skjelvinger. 

Indre uro 

Gir deg følelsen av å være stresset selv om det ikke er noen grunn til det. Du har masse å 

gjøre men klarer ikke å begynne med en enkelt oppgave, det blir kaos inne i hodet. Klarer 

ikke å sortere tankene. Har hørt mange som beskriver det slik: ”Det spiser deg opp innenfra”. 

Mange bruker medisiner eller rusmidler for å dempe dette. 

Klarer ikke å lage struktur. Springende tanker gir ulike impulser, klarer ikke å følge en enkelt 

impuls og legge de andre til side. Vanskelig å begynne en aktivitet, klarer ikke å komme i 

gang. Vanskelig å avslutte en aktivitet som er i gang. 

Store følelsesmessige svingninger 

Følelsesmessige reaksjoner av alle slag er ofte for sterke. Sinne eller glede, å bli fornærmet 

eller såret, selvsikkerhet eller usikkerhet. De bommer på sosiale koder, ser andres feil men er 

blind for sine egne. 

På grunn av for sterke følelsesmessige reaksjoner misforstår han/hun andres utspill. Dette 

medfører sterkere reaksjoner enn det situasjonen skulle tilsi, og vi ser at det oppstår 

samspillsvansker. 

Samspillsvansker, problemer med å tolke sosiale koder. 

Mange jenter finner det enklere å være sammen med gutter enn jenter, de mestrer ikke de 

skjulte sosiale kodene i en jentegruppe. Føler seg derfor på utsiden, og har ofte dårlig 

selvbilde. 

Opplevelse av sanseinntrykk 

        Alle sanseinntrykk blir oppfattet som sterke, dette kan være lys, lyd, lukt, smak, 

følelse. 

        Enkelte blir følsomme for sterkt lys. De liker å dempe lys, trekker gjerne for 

gardinene på dagen, vil helst være inne når det er sol, vil gjerne bruke solbriller. 



        Blir stresset av lyder, spesielt hvis det er flere lydkilder. 

        Reagerer på lukter, kan brekke seg, viser tegn på sterkt ubehag. 

        Liker ikke sterke smaker. Det meste smaker vondt. 

        Lav smerteterskel. Opplever sterk og intens smerte når de slår seg, selv om det ikke er 

spesielt hardt slag eller fall. Opplever det som smertefullt å bli tatt i, selv om det ikke 

er spesielt hardt. Ser ofte at de som beskriver dette også forteller om tannlegeskrekk 

og sprøyteskrekk, (og om andre typer angst). I sjeldne tilfeller kan det bli helt motsatt, 

personen føler overhode ikke smerte. 

        Personen skvetter lett og ofte, gjerne flere ganger hver dag. 

        Gråter lett. Blir lett rørt. Følelsene kommer fort, før man finner ord. 

        Redsel, angst, depresjon. 

        Besvimelser ved kraftige sanseinntrykk, for eksempel når personen ser blod. 

        Skjelvinger uten spesiell årsak kan forekomme. 

        Kontrollbehov. Forsøker på denne måten å strukturere sine omgivelser. 

        Tvangshandlinger, ritualer. Finner trygghet og struktur i rituallignende 

handlingsmønstre. 

        Spiseforstyrrelser, selvskading. 

        Disponert for avhengighetslidelser. 

Hukommelse 

Dersom motivasjonen for stoffet er liten kan han/hun lese en side uten å kunne gjengi hva 

som sto skrevet etterpå. Vi vet at korttidsminnet er svakt hos mange med de andre 

symptomene vi har nevnt. 

Motorikk 

Enkelte har påfallende dårlig motorikk. Dyspraksi, som er mangelfull øye/hånd-koordinasjon, 

er en vanlig tilleggsdiagnose for de som har ADHD eller ADD. 

Et vanlig kjennetegn er at personen ser ned i bakken foran seg når de går, gjerne med 

fremoverlutet gange. 

  



Symptomer som ikke skyldes fettsyremangel 

  

I noen tilfeller ser vi overnevnte symptomer på barn som knyttes til andre årsaker. Disse 

personene responderer ikke på fettsyretilskudd på samme måte som de tidligere nevnte 

gruppene. De vanligste av disse er: 

Premature, født før uke 34 har tredobbelt risiko for slike symptomer. 

  

Ved for lite oksygen ved fødsel eller i fosterstadiet. 

  

Alkohol under svangerskapet. 

KISS-KID, nerveskader i nakken fra fødselen. Kan behandles. Mest synlig ved at reflekser fra 

småbarnstadiet ikke går bort. Ofte dårlig motorikk, koordinasjon og balanse.  

  

Enkelte tilfeller av fragilt X-kromosom. 

  

Depresjoner for eksempel ved for eksempel skilsmisser eller dødsfall. Dette er mulig å skille 

fra AD-symptomer ved å innhente opplysninger eller ved å observere om tilstanden er stabil 

over tid. 

Overgrepsutsatte og andre traumatiserte (PTSD) kan vise symptomer som er til forveksling 

like AD-symptomer. 

  

  

Ubehandlet ADHD 

  

Ubehandlet ADHD, eller tilstander som ligger opp mot diagnosekriteriene for ADHD, fører 

med seg en rekke plager og lidelser. På ADHD-foreningens sider finner vi dette: 

«Oppfølgingsundersøkelser viser at ubehandlet ADHD gir økt risiko for en rekke problemer. 

Det er en doblet risiko for utvikling av rusmisbruk. Forekomst av alvorlige 

atferdsforstyrrelser, depresjon, angst og andre psykiatriske sykdommer er også økt. Unge 

voksne med ADHD har åtte ganger større sjanse for å være innblandet i biluhell.» 

(http://www.adhdnorge.no/index.asp?id=26001) 

http://www.adhdnorge.no/index.asp?id=26001


Underrapportering og feildiagnostisering 

Vi har tall som viser at bare halvparten av de som får ADHD-diagnose får den før de fyller 18 

år. Det vil si at den andre halvparten går igjennom både grunnskolen og videregående skole 

uten å bli funnet. I en norsk undersøkelse sier hver femte mann at han fikk diagnosen som 

barn, men bare hver tiende kvinne sier det samme.  

I tillegg er det cirka 4 av 5 med denne typen symptomer som allikevel ikke tilfredsstiller 

diagnosekriteriene for ADHD og således ikke får tilbud om medisinsk behandling for sine 

plager. 

Et like stort problem er at en rekke urolige elever, som slett ikke har ADHD, får denne 

diagnosen uten at det er grunnlag for det. Dette har dessverre medført at mange foreldre og 

lærere har blitt tilbakeholdne med å henvise elever med symptomer, ofte i den tro at for 

mange barn blir henvist til PPT eller lege. 

Hva viser egentlig symptomene? 

Hvis man tenker seg at en normalt fungerende person blir fratatt muligheten til å sove ut, 

utsettes for mye stress, og dette vedvarer over lang tid, vil vi se at alle de symptomer som 

oppsummeres etter dette, vil gi eksakt de samme symptomer som legges til grunn for en 

ADHD-diagnose. Dette har fått meg til å undres over om det er bedre å fokusere på å sikre 

normal søvn, både ved hjelp av kostholdstiltak og ved å redusere stress, framfor å bruke 

sentralstimulerende medisiner på personer med ADHD-symptomer. 

Tradisjonell medisinering 

Sentralstimulerende medikamenter som Rithalin og Concerta øker våkenhetsnivået, og 

innsovningsmedikamenter som Melatonin og Vallergan gir søvn uten den naturlige 

innsovningen. 

Grunnen til at tradisjonell medisinering ofte virker dårlig er at de behandler symptomene, men 

ikke årsakene. Dersom disse tilstandene er utløst av stresshormoner hjelper det ikke å heve 

våkenhetsnivået, eller å gi medikamentassistert søvn, dersom årsakene til problemene ikke 

fjernes.  

Oppsummering 

Forekomsten av ADHD har formelig eksplodert de siste 30 årene. Da jeg selv gikk i 

grunnskolen i 70-årene var det en håndfull elever på skolen som hadde tydelige tegn på at de 

var innenfor den gruppen som i dag ville blitt utredet for ADHD. I dag er det bort i mot like 

mange i en full klasse. 

Hva er det som er endret på disse årene? Vi har tre faktorer som peker seg ut, nemlig 

kosthold, stress og søvn. Et kosthold som i hovedsak består av karbohydrater som sukker, 

kornprodukter og poteter, gir store svingninger i blodsukkeret. Kroppen produserer mye 

insulin som igjen øker produksjonen av stresshormonet kortisol. I de fleste familier jobber 

begge foreldrene, noe som gjør at barn i større grad enn tidligere må tilpasse seg de voksnes 

døgnrytme. Dette øker stresset ytterligere. På toppen av dette opplever over halvparten av 

barna vil på et tidspunkt at foreldrene skilles, ofte med turbulente familieforhold som resultat. 



Det er neppe tilfeldig at psykiske lidelser i 2009 gikk forbi ryggplager som den norske 

folkesykdommen. Ei heller at vi på samme tidspunkt gikk forbi amerikanerne i forekomst av 

fedme. 

Min erfaring så langt er at det kostholdet, og den livsstilen, som gir god psykisk helse er den 

samme som gir god fysisk helse. Det er ikke noe motsetningsforhold her, helse er helse. 

Mange av oss lever i en ond sirkel som gir oss problemer med helsa, både psykisk og fysisk. 

Det er feilernæring, stress og tidsklemma som forårsaker mye av de helseplagene vi opplever. 

Det er heldigvis mulig å gripe fatt i en del av dette, kostholdsendring og god døgnrytme er 

antagelig det mest effektive tiltaket vi kan iverksette. 



Nøyaktighet i behandlingen 

Jeg har erfart at de som har behov for behandling med fettsyrer ofte er nokså ustrukturerte, og 

at de husker litt dårlig, og at det derfor kan være nyttig å ta i bruk en dosett for å holde orden 

på behandlingen. Husk at gode resultater oppnås lettere ved nøyaktighet og struktur, 

behandlingen er ikke bedre enn det brukeren klarer å gjennomføre i praksis  
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