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När jag började forska om ledgångs-
reumatism (reumatoid artrit, RA) och kost 
cirkulerade det många påståenden om 
lämplig kost. Från hälsokoströrelsen 
rekommenderades mjölkfri kost, vegankost 
och fastekurer. I Lund ville man pröva 
fiskoljekapslar. Vegetarianism har gamla 
anor, och där borde finnas någon sanning.  
 
Vad vet vi då om samband mellan kosten 
och RA? En fall-kontrollstudie av Heliövaara 
et al 1994 stödjer hypotesen att låga 
antioxidantnivåer är en riskfaktor för RA. 
Enligt en annan fall-kontrollstudie av 
Shapiro bidrar omega 3-fettsyror till att 
förebygga RA. Lions et al visade 1999 i 
södra Grekland att högt intag av grönsaker 
och olivolja hade samband med låg risk för 
RA Prevalensen och incidensen av RA i 
norra Grekland är låg. 
 
I de svenska studier som gjorts har det 
visats att 3 av 4 patienter blir kortvarigt 
bättre av fastekurer. Laktovegetarisk kost 
medförde ingen skillnad. Vegankost gav 
mycket små skillnader som ej var 
signifikanta.  
 

Vi vet att metabola syndromet (högt 
blodtryck, höga blodfetter, insulinresistens 
och bukfetma) aggraverar RA. Enligt 
tvillingstudier står miljöfaktorer står för 
minst ca 80% av risken, arvet för ca 20%. 
Det är dock få miljöfaktorer som vi vet 
något om. Om man har längre utbildning så 
står man sig lite bättre än de som har 
kortare. Unga kvinnor som börjar röka 
tidigt har ökad risk att få RA i medelåldern. 
 
Det saknas vetenskapligt underlag för att 
antioxidanter skulle förebygga sjukdom. 
Däremot kan frukt och grönsaker har 
gynnsamma effekter. 
 
När det gäller levnadsvanor ska vi inte titta 
bara på hjärt-kärlsjukdomar utan också på 
andra kroniska sjukdomar. Den kroniska 
inflammation som 
predisponerar för hjärt-
kärlsjukdomar liknar 
väldigt mycket den 
inflammation man har vid 
RA. Äta knapert och 
hälsosamt är gammal 
erfarenhet som verifieras i 
experiment med möss, där 
obegränsad tillgång till 
föda ökade mortaliteten 
med 50%.  
 
Vi ville knyta ihop 
metabola syndromet  
med andra kroniska 
inflammationer. I Lyons 
hjärtstudie 1994 utgjordes 

studiepopulationen av franska män som 
haft en hjärtinfarkt. Hälften fick lägga om 
kosten till s.k. kretensisk medelhavskost 
och hälften fortsatte med fransk 
husmanskost. Efter 27 månader hade 16 
män i husmanskostgruppen avlidit men 
endast 3 män i medelhavskostgruppen.  
 
Med ”medelhavskost” brukar man mena 
den kost man åt på Kreta på 40-50-talet, 
dvs. enkla mänskor under små förhållanden 
(bild 1, 2). Man odlade egna grönsaker, 
man hade egna höns, en get som gav 
mjölk, och man fiskade. Vissa saker, som 
t.ex. rött kött, åt man bara när det var fest. 
Köttet och även annan mat hade dessutom 
en helt annan kvalitet än det vi kan handla 
idag. 
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I vårt försök inkluderade vi 60 patienter 
med kliniskt aktiv men ändå stabil RA sedan 
minst 2 år. De flesta var överviktiga kvinnor 
i 60-årsåldern, och de hade haft klassisk RA 
i 15 år. Två eller tre i taget togs in på 
dagavdelning under tre veckor. Den första 
dagen gjordes mätningar och prov-
tagningar. Den andra dagen randomi-
serades patienterna parvis. Hälften fick 
sedan medelhavskost och andra halvan 
vanlig sjukhuskost. De som stod på medel-
havskost fick undervisning av dietist, recept 
och matsedlar. De fick ta med sig hem 
matfett, grönsaker och grönt te. Därefter 
fick de fortsätta hemma i nio veckor med 
egentillagad kost av respektive sort. 
Mätningar gjordes efter sex och tolv veckor. 
 
Båda grupperna förbättrades under de tre 
veckorna på avdelningen. Därefter återgick 
kontrollgruppen till sitt ursprungliga status, 
medan förbättringen kvarstod hos 
interventionsgruppen (bild 3). Studie var 
öppen, dvs. både experimentpersonen och 
undersökaren visste vilken kost personen 
fick. Detta är en svaghet i studien, men 
resultatet stämmer med andra liknande 
kostundersökningar.  
 
Slutsatsen blev att medelhavskost har en 
lindrande effekt på reumatoid artrit, och att 
den kommer inom 12 veckor. Förutsatt att 
effekten av medelhavskost inte är 
övergående bör patienter som äter så över 
lång sikt kunna räkna med en betydelsefull 
hälsovinst. 
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