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Under år 1996 har Läkartidningen
publicerat en serie artiklar som har be-
rört allehanda aspekter av fetma: från
molekylärbiologi till beteendemodifi-
kation, från preventionsmöjligheter till
framtida läkemedelsstrategier.

Utgångsläget kan synas dystert: Fet-
ma är en folksjukdom som drabbar 6
procent av den vuxna manliga befolk-
ningen och 9 procent av kvinnorna med
sådan kraft att det påverkar den förvän-
tade livslängden. Förekomsten av fetma
har exploderat i västvärlden och i det
gamla Östeuropa. Även i utvecklings-
länderna börjar nu fetma segla upp som
ett hälsoproblem; i t ex Thailand ökar
förekomsten av barnfetma dramatiskt
[1].

Sett ur ett europeiskt perspektiv lig-
ger svenskt medel-BMI (kroppsmas-
seindex, body mass index, kg/m2) nå-
gonstans i gränslandet mellan den mel-
lersta och den nedre tredjedelen. Men
även här i landet ser vi negativa sam-
hällsmedicinska effekter, vilket har tyd-
ligt påpekats framför allt i publikatio-
nerna från det Göteborgsbaserade s k
SOS-projektet (Swedish obese sub-
jects) [2]. Mellan 5 och 7 procent av de
svenska vårdkostnaderna kan hänföras
till fetman och dess komplikationer.

Dålig livskvalitet
Feta människor är inga lyckliga

människor; de kan ha en lika dålig livs-
kvalitet som t ex patienter med tumör-
sjukdomar. Vi har tidigare hävdat att
den kvinnliga fetman över stuss och lår
är mera godartad, men de amerikanska
Boston-undersökningarna av 115 000
kvinnor visar att vid BMI-värden om-
kring 30 är redan dödligheten för dessa
friska icke-rökande kvinnor nästan tre
gånger högre än i den normalviktiga
kontrollpopulationen [3]. Hade tillstån-
det gällt en infektionssjukdom hade
statsepidemiologen sannolikt ryckt ut

och krävt insatser från både samhället
och läkarkåren.

Men fetmaforskning är ett lågstatus-
område. Fetma kan inte botas, behand-
lingsresultaten är dåliga, det terapeutis-
ka synsättet fordrar långsiktig plane-
ring, återfallen är i legio, kvinnor utgör
de flesta patienterna och några spekta-
kulära teknologiska genombrott är inte
i sikte. Det fordrar därför en betydande
entusiasm för att helhjärtat ägna sig åt
fetma under dessa premisser!

Positiva
utvecklingslinjer
Men jämsides med denna eländes-

rapportering ses även positiva utveck-
lingslinjer. Flera undersökningar har vi-
sat att det faktiskt räcker med en tiopro-
centig viktreduktion för att man skall
uppnå betydelsefulla gynnsamma ef-
fekter på fetman och dess viktigaste föl-
jeslagare hypertoni, diabetes mellitus
och hyperlipidemi [4].

Fortfarande återstår det att visa i vil-
ken omfattning bestående viktreduk-
tion innebär ett förlängt liv. För att kun-
na göra detta krävs en undersökning av
SOS-studiens dimensioner, som nu
emotses med stort intresse av fetma-
forskare världen över. 

De nya forskningsresultaten inom
obesitasgenetiken, liksom upptäckten
av leptin, har sporrat forskningen kring
obesitas på ett positivt sätt. Fortfarande
är det uppenbart att fetma är en multi-
faktoriell sjukdom, där många genetis-
ka faktorer samverkar med omgivning-
en i ett komplicerat mönster. Upptäck-
ten av den väldefinierade biologiska
markören leptin gav dock plötsligt fet-
maforskningen en viss respektabilitet
och anknytning till grundvetenskaper-
na. Det återstår att se huruvida utveck-
lingslinjerna från leptin till leptinrecep-
torer och kartläggningen av associerade
reglersystem verkligen kommer att leda
till nya läkemedel eller förbättrade be-
handlingsstrategier, men ett ökat all-
mänt intresse för fetmaforskningen har
definitivt väckts.

Många organisatoriska åtgärder har
faktiskt vidtagits (se separat ruta). För-
ändrade forskningsprioriteringar, struk-
turerade terapiprogram och kampanjer
för bättre livsstil är sådana exempel.

Aktiva lobbygrupper och vetenskapliga
sammanslutningar har skapats. 

Terapimöjligheter
De gamla principerna att minska på

energiintaget och öka på energiutgifter-
na gäller fortfarande. Enklast kan kost-
råden sammanfattas i Hälsomålets
kampanj »Byt fett mot fiber». Det inne-
bär en jakt på såväl synligt som osynligt
fett i kosten: fettet bör reduceras anting-
en genom bättre tillagningsteknologi
eller ett byte mot lättare alternativ. En
ökad konsumtion av grovt bröd, rot-
frukter, ris, pasta och andra kolhydrat-
källor ligger helt i linje med de allmän-
na svenska kostråden. Den pedagogiska
svårigheten ligger i att göra detta trivia-
la kostbudskap spännande. Kostråden
har mer utförligt beskrivits i en tidigare
artikel [5].

Fysisk aktivitet påverkar naturligtvis
energibalansen, men dessvärre inte i
särskilt stor omfattning. Blix och Blix
har nyligen i en kritisk artikel analyse-
rat effekterna av motion på viktutveck-
lingen och konstaterar vid en litteratur-
genomgång att resultaten inte är särskilt
imponerande. Under fysisk träning på i
genomsnitt ett halvt år uppnåddes som
bäst en viktnedgång om 6 procent; i
många fall var viktnedgången inte ens
statistiskt signifikant [6]. När forskare
beräknar effekten av en viss fysisk akti-
vitet på energiomsättningen glömmer
man ofta bort att subtrahera basalom-
sättningen, och överskattar därmed ak-
tivitetens betydelse. Vissa överviktiga
individer blir hungriga av motion, vilket
måste inkluderas i den totala energiba-
lansen. Överviktiga individer är sällan
så vältränade att de förmår åstadkomma
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stora energiutgifter genom sitt fysiska
arbete.

Motion bör naturligtvis ingå i be-
handlingsprogrammen vid övervikt,
men mera på grund av dess allmänna
hälsobefrämjande effekter än som en
effektiv metod att åstadkomma viktned-
gång. Genom en grundlig attitydför-
ändring till fysisk aktivitet kan möjligen
en viss långsiktig påverkan ske [7].
Uppfattningen att vardagsmotion är en
naturlig del i ett vanligt rörelsemönster
måste tränga igenom: möjligheterna att
promenera eller cykla till arbetet bör
lyftas fram och tillgången till omtyckt
vardagsmotion underlättas.

För att kost- och motionsförändring-
ar skall äga rum krävs bättre beteende-
påverkande redskap. Sådana utvecklas
för närvarande [8]. Genom att steg för
steg identifiera dåliga beteenden, byta
ut dem mot bättre alternativ och befästa

dessa nya beteenden kan ett nytt förhåll-
ningssätt sakta nötas in med påtagliga
gynnsamma och positiva effekter på
kroppsvikten.

»Bantningspiller»
Fram till 1970-talet fanns en rad ap-

titnedsättande läkemedel registrerade.
De hade centralnervöst verkande ano-
rektiska effekter och var i allmänhet
amfetaminderivat. Många äldre klini-
ker minns fortfarande medel som Rita-
lina, Tikobes, Obesidyl och Mirapront.
Problemet med dessa medel var deras
missbrukspotential. Om fetma är ett
kroniskt tillstånd som, liksom diabetes
och hypertoni, fordrar kontinuerlig te-
rapi måste aptitnedsättande läkemedel
också kunna administreras under långa
tider. Sannolikt fanns det grupper av
obesa individer som skulle ha kunnat
använda preparaten kontinuerligt, men

eftersom medlen missbrukades av and-
ra framtvingades successivt en avregi-
strering.

Ponderal (fenfluramin) kom senare
på marknaden genom ett extraordinärt
registreringsförfarande, avregistrerades
1988 sedan biverkningsmönstret blivit
klarlagt (allvarliga psykiska biverk-
ningar), men återupplivades nyligen ef-
ter ett TV-inslag av en praktiker som
framhöll dess fördelar inför allmänhe-
ten. Detta ledde till att Ponderal nu är ett
av de vanligaste licensförskrivna prepa-
rat som Läkemedelsverket har att hand-
lägga.

»Helsingörspillret» (lågdos efedrin i
kombination med koffein, från början
delar i en astmaterapi) har använts av tu-
sentals svenskar som rest över Sundet
för att få preparatet. God dokumenta-
tion påvisar en supramaximal, synergis-
tisk, anorektisk och termogenetisk ef-
fekt av kombinationen, med viss lång-
tidseffekt. Preparatet finns numera som
ett etablerat läkemedel, Letigen (Nyco-
med), i Danmark. Om det kommer till
Sverige är oklart.

Nya läkemedel i sikte
Efter många år utan reell tillgång till

läkemedel mot fetma ser man dock en
ljusning i Sverige. I USA har inget nytt
preparat mot fetma registrerats på 22 år,
men sensommaren 1996 inregistrerades
dex-fenfluramin (Servier, Paris, Frank-
rike). Preparatet är en anorektisk sub-
stans som har utvecklats främst i Frank-
rike. Läkemedlet är registrerat i många
länder och har nått till Öresund, men det
är oklart när och hur det kan nå Sverige.

Dex-fenfluramin har en dokumente-
rad viktreducerande effekt i långtids-
försök. Enstaka fall av primär pulmo-
nell hypertension, som sammanhänger
med substansens sympatomimetiska ef-
fekter, har konstaterats, men samtidigt
noterar man vid en kostnad–nyttaanalys
att fördelarna med dex-fenfluraminin-
ducerad viktreduktion tjugofalt översti-
ger de eventuella riskerna.

Sibutramin (Knoll, Nottingham,
England) är en brett verkande återupp-
tagshämmare som påverkar både nor-
adrenalin- och serotoninreceptorer i det
centrala nervsystemet. Kliniska pröv-
ningar pågår intensivt världen över,
samtidigt som ansökan har inlämnats
till Food and Drug Administration
(FDA) i USA för registrering. Attityden
hos FDA är försiktigt positiv. Prelimi-
nära behandlingsresultat är lovande.
Preparatet har en ren aptitnedsättande
effekt, och därtill möjligen också en
viss termogenetisk effekt. Biverknings-
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Positiva utvecklingslinjer under det
senaste decenniet för främjande av obe-
sitasrelaterade aktiviteter i Sverige och
internationellt.

Några aktuella exempel:

Forskningsprogram
SOS (Swedish Obese Subjects), ett

Göteborgsbaserat tvärvetenskapligt pro-
jekt med stark internationell uppback-
ning, primärt upplagt för att påvisa ef-
fekten av långsiktig viktreduktion på
mortalitet.

Nya internationella vetenskapliga
tidskrifter i ämnet, senast Obesity Re-
search. Reviewtidskrifter och eventuellt
nordiska tidskrifter under planering.

Utbildningsprogram
Nordisk lärobok i »obesologi» (Stu-

dentlitteratur) utkommer hösten 1997
och ger en tvärvetenskaplig bild av prak-
tiskt kliniska fetmafrågor. Målgrupper:
läkare, primärvårdspersonal, dietister,
gymnaster och ett flertal studerande-
grupper.

»Obesity in Scotland», manual av
Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN) med nationellt accep-
terade riktlinjer i första hand för pri-
märvården.

»Weighing the options», amerikansk
terapistandard från Institute of Medi-
cine,Washington, som specificerar kri-
terier för omhändertagande av fetmapa-
tienter i USA.

International Obesity Task Force
(IOTF), WHO-anknuten grupp som av-
ser att dokumentera fetmans hälso- och
samhällsekonomiska konsekvenser för

att sedan utforma rekommendationer för
prevention och terapi.

Shape up, America! Federalt stödd
kampanj för att motverka fetmans ska-
deeffekter i USA, framför allt genom att
öka medvetenhet på alla nivåer i samhäl-
let, påverka livsstilsattityder och öka fy-
sisk aktivitet.

Intresseorganisationer
International Association for the

Study of Obesity, internationellt väl fun-
gerande nätverk som nu omfattar aktiva
forskare i närmare 30 länder. 

FLASO, latinamerikansk obesitasfe-
deration som illustrerar ett växande in-
tresse för fetmaproblematik även utan-
för Europa och USA.

American Obesity Association
(AOA), samarbetsorgan mellan ameri-
kanska fetmaforskare och lekmän för att
föra ut vetenskapligt etablerade behand-
lingsmetoder till allmänheten och mot-
verka charlataneri.

Svensk förening för obesitasforsk-
ning, numera etablerad associerad för-
ening inom Svenska läkaresällskapet,
med årligen återkommande vetenskapli-
ga internordiska möten och fast program
på riksstämman. 

Eurobesitas, lekmannaledd organi-
sation som koordinerar aktiviteter, ska-
par opinion, anordnar möten, t ex »Obe-
sity Day» den 24 oktober 1997 med sam-
tidiga multimediaprogram i ett stort an-
tal europeiska länder.

Överviktigas riksförbund (ÖR),
svensk patientförening som anordnar
möten, påverkar politiker, sammanstäl-
ler arbetsmaterial m m.

Vad har hänt inom fetmaforskningen?
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panoramat hittills är det gängse vid
adrenergt verkande läkemedel. 

Xenical (Roche, Basel, Schweiz)
verkar som en hämmare av det exokrina
pankreaslipaset. Ca 30 procent av det
dietärt tillförda fettet följer med ut i av-
föringen, vilket ger besvärande fettdiar-
réer, steatorré. Detta kan förebyggas ge-
nom fettfattig kost. Patienten går såle-
des ner i vikt på två olika sätt, antingen
genom energiförluster på grund av fett-
malabsorption eller genom att hålla den
fettfattiga dieten och slippa besvären.
Xenical kan därmed sägas ha en viss an-
tabusliknande verkningsmekanism.
Registreringsansökningar gick in till
FDA under hösten 1996. Preparatet ger
ingen snabb viktnedgång, men finner
sannolikt en betydelsefull tillämpning
vid underhållsbehandling, t ex efter ini-
tial behandling med en lågkaloridiet
(proteinpulver). Fortfarande återstår att
klarlägga hur fettlösliga vitaminer på-
verkas vid långtidsbehandling.

Läkemedel ingen lösning
på längre sikt
Läkemedel kommer att innebära ett

hjälpmedel, men aldrig någon lösning
på överviktsproblemet. Beteendeför-
ändrande kost- och motionsprogram
kommer för överskådlig tid att utgöra
grundstenen i all behandling. Det är
tänkbart att ännu okända biverkningar
av de nya läkemedlen kommer att på-
verka deras framtida användningsområ-
de, inskränka indikationerna eller för-
korta behandlingstiderna. Eftersom fet-
materapi i princip är kronisk, måste vi
förstå hur dessa läkemedel kan använ-
das i ett långtidsperspektiv. Dessa kun-
skaper saknas idag, när få studier inom
detta område överhuvudtaget sträcker
sig över mer än ett års tid. 

Sammanfattning
Det finns många signaler som enty-

digt talar för att intresset för fetmabe-
handling har ökat. Det kan t ex innebä-
ra ett framtida mer systematiserat om-
händertagande, strategier för preven-
tion och samordnade insatser mot barn-
fetma. Attitydpåverkan måste fortgå
vad beträffar fördomarna mot dem som
drabbats av ett tillstånd ingen av dem
önskar sig. Data talar redan för sam-
hällsekonomiska besparingar genom
minskade kostnader för läkemedel,
sjukvård och förtida social och medi-
cinsk utslagning.

Nya läkemedel kommer att vidga
möjligheten till systematisk fetmatera-
pi, men aldrig ersätta konventionella
råd om kost, motion och livsstil.
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Vill du beskriva
ett intressant fall?

Fallbeskrivningar kan vara mycket
talande och lärorika, och stimulera till
tänkande också över specialitets-
gränserna. Några råd:

1. När du kommer i kontakt med ett
fall som du själv bedömer som in-
tressant – fundera över om det bör
beskrivas i Läkartidningen. Kanske
gäller det ett fall som du använder i
undervisningen eller som du mött vid
din vårdcentral. Pröva gärna idén på
en erfaren kollega från en annan
specialitet.

2. Har din fallbeskrivning en viktig
poäng som är av utbildningsvärde för
andra läkare? Tar den upp något
som tidigare inte observerats?

3. Om det gäller en tidigare inte känd
biverkning – är du säker på att det
finns ett samband? Har du kontaktat
biverkningssektionen vid läkeme-
delsverket? Och beskriver du fallet
så att också läsaren kan bedöma
sambandet?

4. Skriv kort och rakt på sak! Använd
fullständiga meningar – utdrag ur
journaler är sällan njutbara i en tid-
skriftsartikel! Ransonera bland labo-
ratorievärdena – och skriv ut analys-
namn och liknande, undvik om möj-
ligt förkortningar (utom vid de allra
vanligaste analyserna). Illustrera
gärna med foto eller röntgenbild, och
eventuellt med någon tabell.

5. Skydda patientens integritet; ange
inte t ex mindre vanlig titel, exakt ål-
der eller andra uppgifter som i före-
ning med t ex uppgift om författarens
arbetsplats eller liknande gör det
möjligt att identifiera patienten. Om
det av pedagogiska skäl är nödvän-
digt att publicera bild där patienten
kan identifieras skall denne ha gett
tillstånd.

6. Glöm inte att skriva en kort, ny-
hetsinriktad ingress.

7. Följ också i övrigt Läkartidningens
anvisningar till författare! (kan bestäl-
las som särtryck från sekretariatet,
Läkartidningen, Box 5603,
114 86 Stockholm).

8. Biverkningsfall skall självklart rap-
porteras till läkemedelsverkets bi-
verkningssektion. Där kan skribenter
också ofta få tillgång till ytterligare in-
formation om bakgrunden, andra an-
mälningar och hänvisningar till litte-
ratur.

PS. Om du har en poäng i ditt fall men
sambanden är osäkra eller inte illus-
treras av laboratoriedata eller andra
»hårda fakta»  kanske en förkortad
redovisning och en fråga till läsekret-
sen är ett alternativ till fallbeskriv-
ning?


