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Detta bör höra till det förgångna:
Fetma handlar om
-ett livsstilsval
-dålig karaktär (viljestyrka, moral etc)





När jag sökte hjälp för att sluta röka så 
skrattade läkaren till och sa "Jag ser redan 
nu att du inte har någon karaktär".



Detta bör höra till det förgångna:
Fetma handlar om
-ett livsstilsval
-dålig karaktär (viljestyrka, moral etc)

Idag ser vi obesitas som:
-en vanligt förekommande, komplex, kronisk sjukdom med 
stor risk för återfall

Nytt!
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Tidig identifikation och utredning

Hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjuda vägning och 
mätning till personer som söker vård, för att identifiera 
patienter med obesitas. 

Det är dock viktigt att adressera viktfrågan på ett 
respektfullt och icke-stigmatiserande sätt, och att 
vara medveten om när patienten vägdes och mättes 
senast.



1. Be om lov att ta upp ämnet

-Är det ok med dig om jag ställer några frågor om din 
vikt?

-Jag skulle vilja höra lite om hur din vikt har förändrats 
under livet, är det ok för dig att berätta lite om det?

-Är det ok för dig om jag ställer några frågor om dina 
levnadsvanor?

-Hos en del personer finns det ett samband mellan 
kroppsvikten och .… Har du några funderingar kring 
det? 



2. Efterfråga tidigare kunskaper 
och erfarenheter

-Vad vet du om…?

-Vad har du prövat förut?

-Hur brukar det vara när du….?



3. Validera
Att förmedla förståelse för en persons 
reaktioner och agerande utifrån de 
omständigheter hon befinner sig i. 

-Jag förstår att du blir frustrerad när…

-Med tanke på att… är det inte så konstigt att….

-När man har det stressigt är det vanligt att…



4. OM personen vill ha 
information, informera!

Följ upp med frågor

- Vad tänker du om det som jag har tagit upp?
- Hur låter det här för dig?
- Känns det här som en bra plan?
- Hur var det för dig att prata om det här?



Inte-göra!

• Antaganden baserat på kroppsvikten
• Börja prata om kroppsvikt utan att ha bett om lov
• Ge råd utan att personen har bett om, eller tillåtit det
• Använda ord som tjock, fet, eller fetma 

– (hellre BMI, obesitas, övervikt eller det patienten 
föredrar)

• Använda risk-prat för att motivera personen



”Sökte hjälp för min ångest, det togs EKG 
som inte visade några fel alls men 
sköterskan sa ’men vi vet ju inte om du får 
en hjärtinfarkt när du går utanför dörren, 
vet du vad ditt BMI är egentligen?”
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Läkemedel

Orlistat

långverkande hämmare av  
gastrointestinala lipaser

Receptbelagt: Orlistat, Xenical, Beacita 120 mg



Orlistats verkningsmekanism
Hämmar upptag av ca 30% av intaget fett

100g 20g

14g
126 kcal70g

630 kcal

6g30g



Nyare läkemedel mot obesitas

• Liraglutid (GLP-1-analog) påverkar hjärnans 
aptitreglering

• Naltrexon (opioidantagonist) + bupropion (NDRI) 
påverkar aptitreglering och hjärnans belönings-system

• Semaglutid (GLP-1 analog)



Andel med minst 5 % eller 10 % viktnedgång



Nyare läkemedel mot obesitas

• Liraglutid (GLP-1-analog) påverkar hjärnans 
aptitreglering

• Naltrexon (opioidantagonist) + bupropion (NDRI) 
påverkar aptitreglering och hjärnans belönings-system

• Semaglutid (GLP-1 analog)



Läkares checklista inför förskrivning



Nyare läkemedel mot obesitas

• Liraglutid (GLP-1-analog) påverkar hjärnans 
aptitreglering

• Naltrexon (opioidantagonist) + bupropion (NDRI) 
påverkar aptitreglering och hjärnans belönings-system

• Semaglutid (GLP-1 analog)



Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to 
Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight 
or Obesity The STEP 3 Randomized Clinical Trial

Wadden et al, JAMA 2021
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Exempel med Victoza och sedan Ozempic



Tirzepatide - a dual GIP/GLP-1 receptor agonist



Viktnedgång med Tirzepatid för patienter 
med typ 2 diabetes

Tirzepatide versus 
Semaglutide Once Weekly in 
Patients with Type 2 Diabetes

•. 2021 Aug 5;385(6):503-515.
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Bariatrisk kirurgi 1998-2020 antal/år



Från Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för diabetesvård

... bör hälso- och sjukvården efter noggrann klinisk 
bedömning erbjuda fetmakirurgi med strukturerad 
uppföljning till personer med typ 2-diabetes och svår 
fetma (BMI över 40 kg/m2). Vid svårigheter att uppnå 
glukos- och riskfaktorkontroll kan kirurgi övervägas även 
vid ett BMI på 35–40 kg/m2.



Obesitaskirurgi vid diabetes typ 2

“In summary, although the claim that bariatric surgery is 
a definitive cure for diabetes would be an overstatement, 
the fact that it is to date by far the best “curative” tool for 
T2DM is far from fiction.’”

Review: Remission of Type 2 Diabetes Mellitus after Bariatric 
Surgery: Fact or Fiction? Tsilingiris et al, 2019



Har ni en ”obesitas-vänlig” mottagning?

• Stolar utan armstöd, 
väntrumsmöbler som tål vikt

• Tillförlitlig våg (till minst 250kg) 
enskilt placerad

• Brits, provtagningsstol, gynstol, 
träningsredskap – bredd och hålla 
för hög vikt

• Stora blodtrycksmanchetter

Obesity Canada Image bank



Tänk på att

• Historia? På väg ner eller upp?
• Våga väg
• Fysisk aktivitet främst av andra skäl än viktreduktion
• Kostförändring krävs för viktreduktion
• Samarbeta med dietist
• Läkemedel kan ge extra skjuts – kan även ges i 

perioder och för att hålla en lägre vikt efter viktnedgång
• Kirurgi ett viktigt alternativ, i synnerhet vid nydebuterad  

diabetes typ 2



Tänk på att
• Alla bekymmer beror inte på vikten

”Har i stort undvikt att kontakta vården, de 
gånger jag gjort det har allt förklarats bort 
med att jag är tjock. Depression? Gå ner i 
vikt så blir du gladare. Ont i ryggen? Gå ner i 
vikt så försvinner det. Ångest och social 
fobi? Tappa några kilo så ska du se att folk 
tycker bättre om dig och då blir allt lättare!”



Tänk på att

• Vissa bekymmer behöver lösas innan den 
stora levnadsvaneförändringen som ger 
viktnedgång

• Kronisk sjukdom – lång uppföljning



”Läkaren var otroligt positiv och genuint 
intresserad och ställde frågor om min hälsa. 
Första frågan var hur min sömn såg ut, om jag 
hade ett högt stress påslag under mitt arbete. 
Men den finaste frågan var ’Är det okej för dig 
om jag tar din vikt och längd’ och fick då veta att 
jag hade BMI 39, (vilket jag redan visste) 
Läkaren frågade om jag blivit behandlad 
tidigare.
Jag har nog aldrig känt mig så lättad när jag 
lämnat en vårdcentral.”
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Frågor?


