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Mat för hjärnan

“Brain foods: the effects of nutrients on brain function”
(Gomez-Pinilla, Nature Reviews 2008)

Omega 3 (fleromättad fettsyra) +
Mättat fett -
Curcumin (i gurkmeja) +
Flavonoider +
Vitaminer B, D, E +
Kalcium -, zink -, selen +
Koppar +
Järn +



Fisk för hjärnan

 Äldre

 Spädbarn

 Barn och unga vuxna?



Fisk intag och kognition (IQ)

Äldre

Ett högt fiskintag förbättrar den kognitiva förmågan och minskar 
risken för demens:

 De första stora studierna kom i Nederländerna på 90-talet (The 
Rotterdam Study; Breteler mfl 1992-)

 Flera bekräftande studier (Huang et al.,  2005; Morris et al.,  
2005; Nurk et al., 2007). 

 Liknande samband ses vid kosttillskott med omega-3 (DHA = 
Dokosahexaensyra) (Lim et al., 2006). 



Fisk intag och kognition (IQ)

Spädbarn

 Fiskintag under graviditet förbättrar barnets mentala 
utveckling (Daniels et al., 2004; Oken 2008). 
Obs! Gäller fisk med lågt innehåll av kvicksilver.

 Liknande samband ses vid kosttillskott med omega-3 
(DHA) (Willatts, 2002; Uauy et al., 2003; Decsi and 
Koletzko, 2005; Cohen et al., 2005)



Fisk intag och kognition (IQ)

Barn och unga vuxna?





ALLOOO
 Enkät gick ut till alla som gick i 9:an i VG-regionen år 2000 (n=18 

158).

 Innehöll frågor om allergi, kost, uppväxtmiljö, socioekonomi, fysisk 
aktivitet mm mm

 Svarsfrekvens: 60% (n=10 837)

 Skolbetyg hos 9 448 pojkar och flickor

 Kognitiv förmåga (generell IQ, språklig uppfattningsförmåga och 
rumsuppfattning) mättes 3 år senare vid mönstring hos 3 972 pojkar



Målsättning

 att undersöka om fiskintaget hos friska tonåringar i 
Västra Götaland regionen är associerat med 
skolbetyg respektive kognitiv förmåga (IQ)



“Hur ofta äter du någon form av mat 
som innehåller fisk?”

 Mindre än en gång per vecka

 Ca en gång per vecka

 Mer än en gång per vecka 



 1 år senare: Fiskintag och skolbetyg 

 3 år senare: Fiskintag och kognitiv förmåga (IQ)



Fiskintag och betyg

Fiskkonsumtion Antal  Medelbetyg (SD) 
< 1 gång/vecka 2283 (24.2%) 196.6 (63.4) 
1 gång/vecka 5341 (56.5%) 215.7 (57.5) 
> 1 gång/vecka 1824 (19.3%) 225.5 (58.3) 
 



Störfaktorer?



 Kön

 Utländsk härkomst

 Uppväxtmiljö/ socioekonomi

 Föräldrarnas utbildning

 BMI

 Fysisk kondition

 Kroppslig och psykisk hälsa

 Association med annan kostfaktor

Störfaktorer?





Parameter Combined intelligence score Verbal score Visuospatial score
Estimate (95% CI) Estimate (95% CI) Estimate (95% CI)

Intercept 4.91  (4.26 to 5.55) 5.09  (4.48 to 5.71) 4.85  (4.20 to 5.50)

Fish consumption* > once a week1 0.58   (0.39 to 0.77) 0.46   (0.29 to 0.64) 0.51  (0.32 to 0.69)
 Once a week1 0.36   (0.21 to 0.51) 0.20   (0.05 to 0.34) 0.33   (0.18 to 0.48)

BMI BMI >23.31 -0.03  (-0.05 to -0.01) 0.003  (-0.02 to 0.02) -0.02  (-0.04 to -0.001)
Settlement Rural area1 0.02  (-0.13 to 0.16) -0.10  (-0.23 to 0.04) 0.15  (0.02 to 0.30)
Parents´ education** University1 1.33  (1.11 to 1.54) 1.44  (1.24 to 1.65) 1.15  (0.93 to 1.37)

Senior high school1 0.45  (0.23 to 0.66) 0.40  (0.20 to 0.61) 0.38  (0.16 to 0.59)
Housing Apartment1 -0.35  (-0.52 to -0.17) -0.34  (-0.51 to -0.17) -0.41  (-0.58 to -0.23)
Ethnicity Immigrant1 -0.54  (-0.70 to -0.39) -0.70  (-0.85 to -0.55) -0.60  (-0.76 to -0.44)
Socioeconomic variable Dishwasher1 0.25  (0.09 to 0.41) 0.18  (0.03 to 0.33) 0.16  (0.00 to 0.32)
Physical exercise*** Occasionally1 0.41  (0.08 to 0.73) -0.05  (-0.36 to 0.26) 0.39  (0.06 to 0.72)

Frequent1 0.30  (0.03 to 0.57) -0.21  (-0.48 to 0.05) 0.25  (-0.03 to 0.53)
Always1 0.35  (0.00 to 0.70) -0.16  (-0.49 to 0.17) 0.17  (-0.18 to 0.51)

*compared to < once per week 

**compared to elementary school

***compared to never
1= Yes, 0=No

Sambanden mellan enkätsvar vid 15 års ålder och IQ vid 18 års ålder
»IQ är uttryckt i stanine score (skala på 1-9)

»Ökningen i IQ hos individer som åt fisk > en gång / vecka jfr < en gång / vecka var 45% av värdet för om 
en av föräldrarna hade universitetsutbildning.



 Fullständig kostenkät: samvariation med 
andra kostfaktorer?

 Vilken typ av fisk?

 Blodanalyser av bla fleromättade fettsyror

 Interventionsstudie

Hur går vi vidare?



 Det är klart visat att faktorer i fisk 
befrämjar hjärnans utveckling hos 
spädbarnet.

 Fisk intag hos äldre motverkar hjärnans 
åldrande.

 Mycket tyder på att fisk intag påverkar 
hjärnan positivt även hos unga vuxna.

Take home message
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