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❙ ❙ Varför ser vi inte den feta patienten
(BMI >30) i vården, och varför ser vi
inte fetman som orsak till dess följdsjuk-
domar? Fetman är en kronisk sjukdom
som nu står i fokus, och sambandet mel-
lan hypertoni, typ 2-diabetes, blodfetts-
rubbning och hjärt–kärlsjukdom är
mycket tydligt [1].

Allmänläkarnas förhållningssätt till
de feta, avspeglat i diagnostiken, belyses
med en studie från Östergötland 1997,
1999 och 2001 då samtliga 41 vård-
centraler ombads rapportera antalet dia-
gnostiserade personer med fetma E66
(BMI>30) med hjälp av statistikprogram
i befintliga datajournaler. Antalet ökade
från 960 till 4 496 (Figur 1). Denna ök-
ning av antalet personer med diagnosen
fetma talar för behov av ett ökande en-
gagemang från vårdens sida. 

Beräknad prevalens av antalet feta
bygger på självrapporterade vikter och
längder i Östergötlands landstings enkät
som vartannat år skickades till 3 000–
5 000 personer i åldrarna 20–74 år. Un-
der 2001 genomfördes ingen lands-
tingsenkät. Antalet feta ökade mellan
1991 och 1999 från 15 465 till 27 625,
en ökning med 78 procent (Figur 1). 

Motstånd bland personalen?
Trots det ökande engagemanget i pri-
märvården indikerar diskrepansen mel-
lan antalet som erhållit diagnosen fetma
och det faktiska antalet feta att det bland
vårdpersonal fortfarande finns ett mot-
stånd mot att investera tid och energi i att

behandla fetman. En tänkbar förklaring
är att man i likhet med många andra som
arbetar inom hälso- och sjukvården ännu
inte accepterat eller förstått att fetma är
en allvarlig, kronisk sjukdom [2, 3]. Per-
soner med fetma skall erbjudas behand-
ling med mat, fysisk aktivitet, beteende-
modifikation och vid behov i enskilda
fall tillägg av farmakologisk behandling. 

En annan tänkbar förklaring till ett
passivt förhållningssätt är att de som vill
göra något åt fetman upptäcker att man
saknar tid, pedagogisk kompetens och
pedagogiska hjälpmedel för att kunna
möta patienternas rättmätiga krav enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att er-
hålla information anpassad till den en-
skilda individens förutsättningar. 

Upplevelsen att sjukvårdshuvud-
männen inte satsar på personalens kom-
petensutveckling i omhändertagande av
personer med fetma kan likaså borga för
ett passivt förhållningssätt. Tillskapande
av specialenheter för feta inom lands-
tingen dröjer trots att vi befinner oss mitt
uppe i en fetmaepidemi som skapar kost-
samma, vårdkrävande följdsjukdomar
med ökande besvär för de feta. 

Förakt för feta? 
Diskrepansen mellan det faktiska antalet
personer med fetma och antalet personer
med diagnosen fetma väcker också frå-
gan om det finns ytterligare förklaringar.
Är man rädd för att ett direkt bemötande
av den feta personen skulle tolkas som
uttryck för förakt eller att det kan för-
stärka den nedvärdering som finns gent-
emot feta personer i samhället [4, 5]?

Denna tänkbara invändning menar vi
måste tas på största allvar, eftersom för-
aktet för personer med fetma enligt vår
mening är ett nästan lika stort problem
som sjukdomen i sig. Då det gäller val av
ord ställer sig såväl Svenska Läkaresäll-
skapets språkkommitté som patientför-
eningen Överviktigas Riksförbund posi-
tiva till användandet av orden fet och fet-
ma [6]. Risken finns naturligtvis att en-

skilda personer kan känna sig kränkta.
Värdet av att vara tydlig, undvika miss-
förstånd, och att synliggöra den kronis-
ka sjukdomen fetma väger emellertid
över. Personen med fetma måste dock ha
möjlighet att medverka och säga ifrån
om bemötandet från vårdgivarens sida
upplevs som kränkande. 

Samarbete och samförstånd
Samarbete mellan landets kommuner,
landsting och universitet inom ramen för
en nationell konsensus skulle ge ett bra
stöd för alla engagerade inom fetmavår-
den och skapa förbättrade garantier för
vård på lika villkor var man än befinner
sig inom landet. 

En nationell samsyn med riktlinjer
för primärpreventiva åtgärder mot
fetmaepidemin brådskar. Tillskapande
av lokalföreningar inom Överviktigas
Riksförbund i samtliga landsting med
kunniga, kravinriktade personer är ytter-
ligare en bra drivkraft för en kvalitets-
säkring av vården. För närvarande finns
enbart fem lokalföreningar i landet. Pa-
tientföreningen bör dessutom vara en
välkommen partner för dialog med vår-
dgivare och sjukvårdspolitiker.

Bemyndigande av patienten
Ett bemyndigande av patienten i enlig-
het med begreppet »empowerment« [8],

Vårdetiska aspekter på mötet med den feta patienten:

Varför ser vi inte fetman?

Hälso- och sjukvårdslagen bör lyftas fram som ett vårdetiskt stöd i
arbetet med patienter som lider av fetma. Det hävdar författarna till
detta inlägg och diskuterar tänkbara orsaker till att feta patienter inte
får den uppmärksamhet i vården som deras kroniska sjukdom moti-
verar. Enligt en undersökning i primärvården i Östergötland finns det
en stor diskrepans mellan det faktiska antalet feta personer och an-
talet patienter som fått diagnosen fetma.
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»Bättre börda man bär ej på vägen än
mycket mannavett. Sämre vägkost man ej
släpar över fältet än övermått utav öl.«
(Havamal) 
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förutsätter även det ett direkt bemötan-
de. Att åstadkomma en hjälpande pro-
cess i kompanjonskap mellan personen
med fetma och vårdgivare i ett ömsesi-
digt beslutsfattande i syfte att göra per-
sonen medveten om sin styrka, förmåga
och personliga kraft måste således ef-
tersträvas. Detta inkluderar maktdel-
ning, självrespekt och respekt för andra,
en frihet att välja och en frihet att ta an-
svar. 

Direkt tilltal
Nyckeln till framgång för dietist, läkare,
sjukgymnast, sjuksköterska eller annan
vårdgivare är en värdegrund präglad av
engagemang i form av inlevelseförmåga
i och respekt för den enskilde feta perso-
nen. Med denna grundinställning kan
det direkta tilltalet om fetma till den feta
patienten inte undvikas. Detta kan ex-
emplifieras med en person som söker för
belastningsrelaterade knäproblem eller
typ 2-diabetes där fetman är den bakom-
liggande orsaken. I dessa situationer
skall den feta patientens unika behov
identifieras för att förhindra fortsatt vikt-
uppgång, och när förutsättningar finns
kan en viktminskning förverkligas. 

Vad Hälso- och sjukvårdslagen säger
Våra erfarenheter från samtal med feta
personer, vårdpersonal och studenter
inom olika vårdutbildningar är att det
finns många hinder för att kunna tala öp-
pet och fördomsfritt kring fetmans olika
benämningar, orsaker, diagnos, behand-
lingsmöjligheter och prognos. Vår syn
på bemötande av patienter med fetma

kan också måhända kritiseras för att vara
alltför optimistisk vad gäller patienter-
nas styrka och möjligheter att ändra livs-
stil. 

Denna invändning mot det direkta
tilltalet om fetma måste också tas på all-
var. Emellertid berör denna invändning
också HSLs så kallade autonomiprincip.
Vår syn på relationen vårdgivare–vård-
tagare är starkt inspirerad av denna prin-
cip. De tre bärande principerna i HSL är:

• Godhetsprincipen, som innebär att
sjukvården bör göra gott, dvs bidra
till så god hälsa som möjligt på såväl
individ- som samhällsnivå på både
kort och lång sikt. Baserat på god-
hetsprincipen finns det skäl att vara
tydlig och direkt med patienten i be-
skrivningen av fetmans konsekven-
ser och de behandlingsmöjligheter
som erbjuds.

• Autonomiprincipen, som betyder att
sjukvården ska hjälpa den enskilde
patienten att själv kunna ta ansvar för
sin behandling genom så korrekt in-
formation som möjligt. På såväl kort
som lång sikt motiverar autonomi-
principen att fetmaproblem tas upp
direkt med patienten. Patienten skall
ha möjlighet att fritt och självständigt
ta egen ställning till sin fetmabehand-
ling. 

• Rättviseprincipen, som innebär att
sjukvården prioriterar sina resurser
utifrån behovskriterier, vilka bedöms
på basen av prognos för framgångsrik
fetmabehandling. En förutsättning är
att patient och vårdgivare kan prata

om fetman och vad som påverkar pro-
gnosen. De medicinska behoven
skall vara styrande. 
Av dessa principer intar autono-

miprincipen en särställning, i så måtto
att den väger tyngre än godhetsprincipen
när de två krockar i den praktiska vård-
situationen. Autonomiprincipen bygger
i stora delar på Beauchamps och
Childress’ klassiska verk »Principles of
biomedical ethics« [8]. Autonomi i det-
ta verk har sina rötter i Immanuel Kants
filosofi. Denna förutsätter att människor
besitter förnuft. 

I detta sammanhang innebär det att
den feta personen besitter en unik för-
måga att själv kunna ta ställning till hur
han/hon bäst kan utforma sitt liv som fet.
Denna människosyn kan kritiseras, och
har kritiserats, för att vara alltför opti-
mistisk. Kants filosofi handlar dock i
lika hög grad om kravet att alltid se på
andra människor som »mål i sig«, det
vill säga att andra människor alltid mås-
te mötas med respekt för deras integritet.
De feta får aldrig bli instrument för våra
egna syften. Detta är vår värdegrund.

Bryta ett passivt förhållningssätt
HSL utgör således ett stöd för att bryta
ett passivt förhållningssätt till fetman.
Detta stöd gäller såväl för hälso- och
sjukvårdspersonal som för personer med
fetma. HSL utgör här också en kraftkäl-
la för patienternas rättigheter och vård-
personalens skyldigheter i det att patien-
ten blir sedd och bekräftad. Vi menar att
HSL borde lyftas fram som vårdetiskt
stöd oftare i vardagsarbetet i fetmavår-
den.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Figur 1. Utvecklingen av antalet feta i Östergötland enligt en landstingsenkät (den
övre kurvan), i relation till antalet diagnostiserade patienter med fetma E66 på
Östergötlands 41 vårdcentraler (den nedre kurvan).
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