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KULTUR På Linnés tid fanns ett traditionellt
intresse för ljuset, ögat, seendet, linser och
optiska fenomen. Linnés intresse för ögats
synförmåga väcktes redan under studentti-
den, och ögats sjukdomar tog han senare
utförligt upp i sina föreläsningar. Sidan 699
(Bilden är beskuren.)
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på lakartidningen.se

Ö vervikt är ett problem som från folk-
hälsosynpunkt börjar bli lika allvarligt
som rökning, enligt en svensk studie,

utgången från data erhållna vidmönstring,
somnyligen publicerats elektroniskt i BMJ.
I förra veckans nummer avNewEngland

Journal ofMedicine presenterades en rando-
miserad studie som jämförde 4 kostregimer
med olika andel fett- (20 eller 40 procent), pro-
tein- och kolhydratinnehåll.
Till skillnad från flera andra studier hade

denna studie relativt lång uppföljningstid, 2 år.
Det var ingen skillnad i viktnedgångmellan de
olika dieterna.

R esultaten kommenteras i en ledare
(NEngl JMed. 2009;360(9):923-5) av
MartijnKatan sompåpekar en del svag-

hetermed studien, bland annat att följsamhe-
ten till kostråden var rätt låg och avtogmed ti-
den. Den viktigaste synpunkten somhan fram-

för är dock att det behövs ett helt nytt para-
digm för att tackla den tilltagande fetmaepide-
min. Det är inte kostens innehåll och vidare
studier av detta utan radikala beteendeför-
ändringar somkrävs, anserKatan.
Ett exempel som anförs är de goda franska

erfarenheterna av att få skolbarn att röra sig
mer och äta vettigare somnu lett till projektet
EPODE (Ensemble, prévenons l’obésité des
enfants). Projektet genomförs nu i 200 städer i
Europa. Liksomkoleran på sin tid är fetma ett
så stort problem att det inte kan lösas individu-
ellt; i stället krävs insatser på samhällsnivå.

F ör egen del äter jag nog ändå gärna en
semla understundommen försöker se till
att röramig somkompensation.Min upp-

fattning är att det nog är relativt sekundärt var
kalorierna på intäktssidan kommer från så
längeman ser till att balanseramed tillräcklig
kaloriförbrukning!

Viktminskning i semmeltider
»Liksom koleran på
sin tid är fetma ett
så stort problem att
det inte kan lösas
individuellt, i stället
krävs insatser på
samhällsnivå.«
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ten i Stockholm«, skriver Jan Halldin på LT
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