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A tt hejda fetmaepidemin i Europa var te-
mat för WHOs nyligen avslutade minis-
terkonferens. Frågan om enigheten rö-

rande problemets allvar kommer att leda till
konkreta resultat på sikt tas upp i en kritisk le-
dare i BMJ (2006;333:1081).

Delegaterna från 53 nationer kunde ena sig
kring en handlingsplan om hur man skall kun-
na bromsa – och i slutändan vända – den trend
som man numera kallar för »fetmapandemin«.

D e åtgärder som föreslås är okontroversi-
ella. Man skall understödja amning,
minska salt, socker och fettinnehållet i

livsmedel, satsa på bättre skolmat och upp-
muntra fysisk aktivitet genom att planera stä-
der för gående och cyklister i stället för bil-
trafik. Om dessa kända råd räcker för att nu
hejda en utveckling som pågått oroande länge
är mer oklart. 

Stora delar av det elvapunktersprogram som
rent praktiskt skall vägleda Europa mot en
magrare framtid handlar om samverkan mel-

lan alla samhällsinstanser. Vikten av hälso-
samma matvanor och livsstil skall beaktas vid
samhällsplanering på alla nivåer. Barn och
ungdomar skall skyddas mot annonser för
överviktsskapande födoämnen, och livsme-
dels-  och läskindustrin ges ekonomiska inci-
tament för att göra mer hälsosamma produk-
ter. Politiska ledare måste visa vilja och enga-
gemang för att stötta och genomföra de före-
slagna åtgärderna.

K an WHO bedöma om medlemsstaterna
gör framsteg i kampen mot fetman och
om de utfärdade rekommendationerna

verkligen har avsedda effekter?
Än så länge troligen inte. Ett problem är att

medlemsländernas hälsovårdssystem inte an-
vänder sig av lika och jämförbara kontroll- och
mätmetoder .

Även om en samordning fanns är effekterna
av storskaliga folkhälsointerventioner svåra att
vetenskapligt utvärdera. Vem som skall finan-
siera och utveckla denna forskning är oklart.

Magert utbyte av antifetmakampanjer
»Stora delar av det
elvapunkterspro-
gram som rent prak-
tiskt skall vägleda
Europa mot en mag-
rare framtid handlar
om samverkan mel-
lan alla samhällsin-
stanser. Vikten av
hälsosamma matva-
nor och livsstil skall
beaktas vid sam-
hällsplanering på
alla nivåer. »

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

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).

Rättelse:
I artikeln i nr 47/2006 »Analytisk inter-
ferens kan ge falskt normalt S-kobalamin
vid vitamin B12-brist« under vinjetten 
Nya rön, sidan 3701, hade dessvärre två
namn tappats bort. Författare skall vara:
Herman Nilsson-Ehle, docent, institu-
tionen för medicin; Catharina Lewerin,
specialistläkare, institutionen för medi-
cin; Göran Lindstedt, professor emeritus,
institutionen för biomedicin, samtliga
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet.

KLINIK OCH VETEN-
SKAP Bilden visar
lesion efter utförd
kryoablation.
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