
Skåne är först i vårt land med
ett regionalt handlingsprogram
mot fetma. Läkare, sjuksköters-
kor och dietister över hela regio-
nen har i nätverket NOBIS
enats om gemensamma riktlin-
jer för behandling av obesitas-
patienter. Och dessa är många. 

Enligt WHO är fetma en sjukdom
och ett stort hot mot folkhälsan. Enbart
i Skåne beräknas 100 00 människor lida
av fetma, 12 procent av kvinnorna och
10 procent av männen. Siffran är stigan-
de.

Bilden är likartad i hela landet, ja i
stora delar av västvärlden hävdar Skå-
neläkarna, som är starkt oroade inte
minst därför att övervikt och fetma ock-
så börjat bli allt vanligare bland mycket
unga människor.

Bukfetma allvarligare 
än generell fetma
Fetmans följdsjukdomar är t ex dia-

betes, hypertoni, dyslipidemi samt
hjärt– kärlsjukdomar.

Bukfetma har en starkare koppling
till dessa riskfaktorer än fetma på lår
och stjärt eller generell fetma. Det anses
bero på att den viscerala fettväven är
mera metabolt aktiv och därför ger en
mer uttalad insulinresistens. 

Bukfetman fastställs enklast med att
mäta midjemåttet, vilket sker bäst lig-
gande, mitt emellan nedersta revbenet
och crista iliaca. Skåneläkarna menar
att kvinnor med midjemått över 88 cm
har hög risk för att utveckla riskfaktorer.
För män är siffran 102 cm.

Målet för NOBIS, Nätverk mot obe-
sitas i Skåne, är att åstadkomma en be-
stående viktreduktion hos patienterna
och på så sätt minska morbiditeten och
mortaliteten. Thomas Kjellström, do-
cent vid Helsingborgs lasarett och ord-
förande i NOBIS säger:

– Att ändra matvanor och börja röra
på sig är basen i behandlingen. Men för
väldigt många räcker inte det. Då be-
höver vi ta till mediciner och kanske till
och med operation.

Ska alltid kunna utvärderas
– Behandlingen ska alltid kunna ut-

värderas, understryker Thomas Kjell-
ström och menar att detta egentligen är

självklart »men i sjukvården görs idag
mycket som inte utvärderas», noterar
han kritiskt.

Thomas Kjellström påpekar att sjuk-
vårdsbaserad behandling alltid ska
övervägas för patienter med fetma, det
vill säga med BMI (body mass index)
på 30 eller över, men också för personer
med ett BMI på 28 och någon riskfaktor
som högt blodtryck eller typ 2 diabetes.
Ett krav är att patienten är motiverad,
annars når man inga framgångar med
behandlingen, menar han.

Så ska behandlingen gå till
Skåneläkarna ställer upp vad som

ska bedömas före behandlingen. Då tas
en anamnes som omfattar hereditet,
viktutveckling, kostvanor, fysisk akti-
vitet och rökning.

En rad prov bör också tas: vikt,
längd, BMI, midjemått, EKG, blod-
tryck, f-glukos, blodlipider, NA, K, kre-
atinin, TSH och U-albumin (sticka).

Innan behandlingen av obesitas på-
börjas ska, enligt NOBIS, en individu-

ell vårdplan med mål och delmål, något
som ofta glöms bort hävdar Thomas
Kjellström, göras upp. Behandlingsmå-
let ska minst innehålla data om vikt,
kostvanor och fysisk aktivitet.

Behandlingen ska vara långsiktig.
Minst var tredje månad ska kontroller
ske för att resultatet ska kunna bli bra.
Och patienten ska ha ett högt deltagan-
de, vara med i minst 70 procent av pla-
nerade aktiviteter.

En gång om året ska vårdplanen re-
videras.

Den inledande delen av behandling-
en ska alltid vara ändrade kostvanor och
ökad fysisk aktivitet. De bitarna ska
vara basen i den fortsatta behandlingen.

Krav ger bättre resultat
När inte den beteendemodifierade

behandlingen ger tillfredsställande re-
sultat kan man sätta in farmakologisk
behandling, som bör fortgå kontinuer-
ligt i högst två år.

När man diskuterar behandling med
orlistat med patienten ska man framhål-
la:

1. En initial viktminskning på minst
2,5 kg under fyra veckor utan farmaka
krävs innan man inleder farmakologisk
behandling.

2. Behandling med orlistat avbryts
om patienten inte på tre månader går ner
i vikt minst 5 procent.

De här kraven har visat sig avsevärt
öka sannolikheten för ett bra långtidsre-
sultat, menar Skåneläkarna.

De bedömer att behandlingen är
framgångsrik om patientens viktminsk-
ning efter ett år är minst 5 procent med
bevarad eller förbättrad livskvalitet.
Om patienten inte går ner bör hon eller
han remitteras till en metabol enhet för
berdömning.

Operation överväger Skåneläkarna
om BMI är 35 eller högre eller om an-
nan behandling inte ger tillfredsställan-
de resultat.

Tom Ahlgren

Fotnot: BMI räknas ut genom att
man dividerar vikten i kg med längden i
meter i kvadrat (t ex 70 kilo delat med
1,70x1,70 vilket ger ett BMI på 24,2). 

Om samma person väger 80 kg blir
BMI 27,7 vilket är övervikt (gränsen
går vid 25). Om vikten ökar ytterligare
till 90 kg blir BMI 31,1.
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Nu tas krafttag för att
göra skåningarna lättare
100 000 lider av fetma – oroande tendens bland ungdomar

Detta är NOBIS
Det var i september i fjol som

grunderna lades till NOBIS. Det är
spritt över hela Skåne med centra i
flera städer.

I nätverket ingår läkare, dietister
och sjuksköterskor med intresse för
obesitas. 

Under ett år har de läst litteratur
och fått utbildning om fetmabehand-
ling, exempelvis om kost och mo-
tion, beteendemodifikation och far-
makologisk behandling.

Det första året har bland annat lett
fram till vårdprogrammet, där man
betonar att behandlingen ska följas
och utvärderas kontinuerligt. 

För att underlätta utvärderingen
vid farmakologisk behandling finns
ett särskilt kvalitetssäkringssystem
som enkelt ger resultaten.

Thomas Kjellström understryker
att obesitas måste ses som ett kro-
niskt tillstånd och menar att mer till-
fällig behandling är mycket ineffek-
tiv. Han säger: 

– Det är självklart viktigt för alla
patienter att möta en adekvat och
kompetent behandlingsinsats.


