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DISPOSISJON 

• Ernæringsmessige hensyn ved 
betennelsesaktig revmatisk sykdom 

• Evidens for kost ved revmatisk 
betennelsesaktig sykdom (RA som modell) 

• Kostanbefalinger ved betennelsesaktig 
revmatisk sykdom 

 



•  Ernæringsstatus   
  - Overvekt/undervekt, revmatoid kakeksi 

•  Smerter, nedsatt funksjon – begrensninger (aktivitet, handle, lage mat etc) 
•  Fatigue  
•  Bivirkninger av medikamenter (vanlig med GI bivirkninger) 
•  Reaksjonsmatvarer? 
•  Vitaminer, mineraler og antioksidanter  
•  Omega-3 
•  Alternative kosttilskudd og dietter 

•  Økt risiko for hjerte- og karsykdom 
•  Økt risiko for osteoporose 

  
  

   

                Diakonhjemmet Sykehus 

Ernæringsmessige hensyn ved 
betennelsesaktig revmatisk sykdom 
 



Kroppssammensetning 
•  Vekt/vekthistorikk viktig i anamnesen. 

•  Vekttap øker dødeligheten - alle årsaker, inkludert 
hjerte-kar 

 
•  Revmatoid kakeksi:  

 - raskt tap av vekt evt 
 - stabil/normal/økt vekt, men tap av muskulatur, økning 
av fettmassen  
 - revmatoid overvektskakeksi (opptil 2/3 av RA pas) 

 
 Anbefaling: Sunn og variert kost med nok protein - 
unngå oppfeting (med usunne matvarer) ved 
undervekt. Økt fysisk aktivitet 

 
Summers RA, cachexia. Rheumatology 2008. 
 



Fatigue 

•  Multifaktorielle årsaker 
-  Smerte 
-  Søvnforstyrrelser, 
- Kognitiv, emosjonell og fysisk funksjon 
- Sosiale faktorer 
- Kosthold, måltidsrytme 

•  Ingen klar sammenheng med grad av inflammasjon og 
fatigue 



•  NSAID’s og DMARDs: Magesår, dyspepsi, 
kvalme, oppkast, diare, magesmerter. 

•  Kortikosteroider: hypertensjon, hyperglykemi, 
vektøkning, osteoporose. 

 
Hva anbefales: 
•  Vær oppmerksom på bivirkninger som nedsatt 

appetitt, kvalme og annen GI problematikk samt  
interaksjoner kost/medisiner. 

•  Unngå unødvendige kostrestriksjoner 
•  Gjennomgang av legemidler/bivirkninger med 

lege/farmasøyt 
 

Medikamenter – bivirkninger 



•  Rødvin 
•  Svinekjøtt 
•  Rødt/røkt kjøtt 
•  Tomater, rød paprika, jordbær 
•  Sitrus 
•  Sjokolade 
•  Røkt fisk 
 
•  (Melk og gluten) 

Fjerne en periode –reintrodusere! 
 
Unngå unødvendige 
kostrestriksjoner! 

Matvarer som pasienter ofte sier 
forverrer sykdomssymptomene 



jern Folinsyre 
Vitamin D 

Kalsium 

Zn, Se 



Anemi ved kronisk(betennelsesaktig) sykdom 

• Lav s-jern grunnet: 
• Kronisk inflammasjon  
• Tap via GI traktus, 
• Dårlig jerninntak 

• Forhøyet serum ferritin- akutt fase. Andre jern-analyser 
(TIBC og serum-jern) påvirkes av akutt og kronisk inflammasjon, 
mens løselig transferrinreseptor påvirkes ikke. 

• Jerntilskudd bør vurderes utfra diagnose/inflammasjon. 
Anbefales ikke tilskudd under aktiv sykdom. 
 



Beinhelse - kalsium og vitamin D 

•  RA pasienter har 5-15 % redusert bentetthet 
-  Medisin- eller sykdomsassosiert osteoporose, 

inaktivitet, lav vekt  
-  Kosthold – ofte lavt inntak av kalsium og vitamin D  
 
•  Forebyggende råd:  
Kosthold og trening, unngå røyk og for mye alkohol 
 og holde normalvekt. Tilskudd ved behov.  
Vitamin D: 10-20 µg/dag 
Kalsium: 800-900 mg/dag, -1500 mg/dag 

 
 
 



•  Viktig for immunforsvaret 

•  Epidemiologiske studier viser lavere inntak av vitamin C, 
A, E og selen hos pasienten som senere utviklet RA enn 
voksne som ikke gjorde det 

•  Studier på RA pasienter viser også lavere inntak av 
vitamin A, C og sink. 

•  Svak evidens for bruk av antioksidanttilskudd. 
Informasjon om hva, evt kombinasjon og hvor mye 
mangler 

 

Antioksidanter 



RA og omega-3 
•  De som har høyt inntak av omega-3 fra fisk har lav prevalens av 

revmatiske sykdommer (eskimoer og japanere) 

•  PUFA spiller en sentral rolle i immunforsvarets homeostase 
EPA og DHA gir 
 
²  Mindre proinflammatoriske eikosanoider 
²  Mindre proinflammatoriske cytokiner og interleukiner (IL-1, IL-6 

og TNF-α) 
²  Nedregulerer uttrykket av en rekke gener involvert i 

betennelsesprosessen 
 
 



Omega-3 og smertelindring 
Metaanalyse fra 2003, 2007 (hhv 14, 17) 
Vist følgende resultater ved doser 2.6-7.1 g omega-3/dag 
²  ↓ Leddsmerter, ↓ Morgenstivhet (EMS), ↓ Antall hovne ledd (TJC) 
²  ↑ Gripestyrke (GS) 
 

Metaanalyse  2012 (10 studier) 
- «mistet effekt på smerter, stivhet, funksjon 
²  ↓ NSAIDs 
 

Metaanalyse 2017 (18 RCT fra 1985-2013, omega 3: 2-9 g) 
- Kan ha en rolle for reduksjon i smerte 

 

Metaanalyse 2018 (20 studier, n=1288), omega-3 + konvensjonell beh 
 - sign. bedring i EMS, TJC, ESR, pain scale, GS, HAQ, RAI og LTB4 
 - redusert s-TG (nytt funn) 
Cleland et al. Drugs 2003;63:845-53, Goldberg et al. Pain 129 (2007) 210-223, 
 Lee et al. Archives of Medical Research 43 (2012) 356-362, Abdulrazaq M et al, 
Nutrition 2017, Gioxari et al. Nutrition 45 (2018) 114-124 



Fiskeolje studie 
Proudman, S. BMJ 2015 

•  Fiskeoljetilskudd- 5.5g vs 0.4g/d (EPA + DHA) 
•  Alle fikk DMARD «triple therapy » Mtx, sulphasalazine, 

hydroxychloroquine, opptrapping ift sykdomsaktivitet.  

Primærutkomme:  
Ikke oppnå «Triple therapy» 
Sekundær: Remisjon, antall smertefulle ledd  
DAS28-ESR, fysisk funksjon(mHAQ).  
 
 
 
 

Resultat: Fiskeoljegruppen: 
• Flere tålte «triple therapy»dosen (90%) 
• Raskere i remisjon. 
Ingen forskjell på smerter og fysisk funksjon.   
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Kosthold og revmatisk sykdom 
- er det en sammenheng? 

Middelhavskosthold 
Matvareintoleranse 

Faste 

Vegetarkost 

Eliminasjonsdiett 
Antiinflammatorisk diett 

Tilskudd 



Kan jeg spise meg til mindre medisiner? 



Vurdere effekten av kostintervensjoner i behandling 
av RA 

THE COCHRANE 
COLLABORATION 

Dietary interventions for rheumatoid arthritis 
Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L, Olsen SU, Smedslund G 

2009 



Studier med diett-terapi 

Mange kliniske forsøk med diett-terapi ved RA: 
 
•  Ikke kontrollert 
•  Ikke randomisert  
•  Fåtall forsøkspersoner 
•  Kortvarige 
•  Vanskelig å «blinde»  
  



Resultat: Smerter, fysisk funksjon, stivhet i kroppen   

Forsiktig konklusjon:  
• Middelhavskost  
• Faste med påfølgende vegetarkost  
à Redusert smerte 
 
Begrensninger i oppsummeringen: 
•  Bias, få forsøkspersoner, single trials – ikke multisenter, store 

forskjeller på hva som ble målt som resultat.   
Konklusjon: behov for flere store studier over lenger tid for å sikkert 

kunne anbefale den ene kosten i fordel til den andre.  
 
 
 



•  Kost som beskriver: 
²  høyt inntak av olivenolje, grønnsaker, frukt, kornvarer,  

 nøtter, belgvekster 
²  Meieriprodukt daglig (mager) 
²  Fisk, kylling, egg (2 x/uke) 
²  alkohol i moderasjon til mat 
²  lavt inntak av rødt kjøtt og kjøttprodukter (mnd) 

•  Påståtte funksjoner: 
²  antioksidanter 
²  gunstig fettsammensetning (høyt inntak av monoumettet fett, 

lavt inntak av mettet fett og arakidonsyre). 

Middelhavskost 



Do Interventions with Diet or Dietary Supplements 
Reduce the Disease Activity Score in Rheumatoid 
Arthritis? A Systematic Review of Randomized 
Controlled Trials. Nutrients 2020 Sep 29;12(10):2991. 
 
 •   27 artikler (> 1000 RCT): 
•  3 med dietter (Mediterranean diet, raw food and anti-inflammatory diet) 
•  5 med matvarer 
•  5 med omega-3 fettsyrer 
•  5 med tilskudd av enkelte næringsstoffer  
•  4 med enkelt antioksidant tilskudd og  
•  5  med pre,- pro,- eller synbiotics  
 
Konklusjon:  
Moderat evidens for Middelhavskost, ingefærpulver, kanel, safran, quercitin, ubiquinone og 

probiotika med L. casei reduserer DAS28 ved RA 
 
Ikke gode nok data til å anbefale kryddere i store doser ut fra tilgjengelig forskning.  
 



Bilde fra www.predimed.es 



Hjerte- og karsykdom 

Tradisjonelle risikofaktorer for hjerte-karsykdom:  
•  Høyt blodtrykk 
•  Røyking 
•  Diabetes 
•  Overvekt 

² Revmatisk sykdom 
 
 
 
Hva anbefales: 
•  Middelhavskost 
•  Trening  
•  Røykeslutt 
 
 



Tilskudd - mangler 

Methotrexate 
• Tilskudd av folsyre 

Steroider 
• Tilskudd av kalsium og vitamin D 

Annet 
• Ved påviste mangler (f.eks B12, jern) 
• Ved lavt kostinntak  
• Omega-3  



Fiskeslag Dette må du spise for å få i 
deg 1 gram omega-3 

Ål 17 g 

Sild 25 g 

Makrell i tomat 30 g 

Laks/ørret 50-60 g 

Makrell (vår/høst) 115 g 

Kveite 125 g 

Steinbit/Uer/Piggvar 140 g 

Torsk/Sei/Hyse 500 g 

Reker 330 g 

Omega-3  

Vi anbefaler 3 g omega-3/dag 
Fet fisk 2-3 ggr i uken: laks, ørret, sild/brisling, kveite, 
makrell og makrell i tomat.  
Tilskudd: tran, fiskeoljekapsler (EPA og DHA) 
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Alternativ behandling  
- kosttilskudd 

 
Ved bruk av urtemedisin bør man ha følgende kjøreregler 

•  fortell legen hvilke preparater som tas 
•  ikke gi preparater til barn uten veiledning 
•  ikke ta større doser enn anbefalt 
•  urtemedisin bør betraktes som nye medikamenter på markedet som det ikke er forsket 

tilstrekkelig på  
•  vær oppmerksom på interaksjonen med andre medikamenter 
 
(kilde: ”Arthritis Foundation’s guide to Alternativ Therapies”) 
 
 
Tips: NAFKAM – nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 

  

                Diakonhjemmet Sykehus 



                Diakonhjemmet Sykehus 

Kostanbefalinger ved betennelsesaktig 
revmatisk sykdom 

•  Hjertevennlig/Middelhavskost (Innkjøpsguide for hjertevennlig kost) 

•  Fett: Mer umettet fett og reduksjon i mettet fett. Øke inntaket av omega-3 (mål 3 
gram/dag). 

•  KH: økt inntakt av fiber, reduksjon i sukkerinntaket. 
•  Protein: magert kjøtt (< 500 g/uke), mer fet fisk, magre meieriprodukter, bønner og 

andre vegetabilske proteinkilder 
•  Øke inntak av grønnsaker, frukt og bær 
•  Eliminere matvarer som er en tydelig reagerer på, reintrodusere etter en tid for å 

sjekke toleransen. 
•  Supplementere etter behov (obs hvis hele matvaregrupper elimineres).  
  - Vitamin D:  10-20µg/d, mer v/mangel 
  - Kalsium tilskudd: 500- 1500mg 
  - Naturlige antioksidanter 

Tilstrebe normalvekt 
 
 Temahefte: Kosthold ved revmatisk sykdom utgitt av NRF.  
Skrevet av Sissel Urke Olsen,  
klinisk ernæringsfysiolog, Diakonhjemmet sykehus 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 

heidihatledal.henanger@diakonsyk.no 


