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Författarna, bådadera kliniker och tillika forskare 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lyckas på 
47 sidor sammanfatta alltifrån etiologi, utred
ning och behandling, ständigt med ett enkelt och 
tilltalande språkbruk, ofta i punktform, som om 
författarna sett framför sig hur stressade primär
vårdsläkare sällan har tid att läsa några längre 
texter. Trots det rättframma och enkla tilltaget så 
andas texten vetenskaplig stringens, och får dess
utom med några rader om just ”falska profeter”, 
det vill säga modedieterna som vi vårdgivare ofta 
får frågor om från patienterna.

Redan tidigt i häftet introduceras det ange
lägna ämnet viktstigma, dvs att personer med 
fetma löper risk att bemötas med fördomar på 
grund av sin vikt. Sjukvården utgör här tyvärr 
ingen fredad zon. Författarna belyser likaså att 
fetmabehandling kan vara svårt, för vårdpersonal 
liksom patient, genom att förklara bakomliggande 
biologiska, psykologiska och sociala orsaker till 
att fetma uppstår liksom att behandlingen inte 
alltid fortlöper som önskat: Istället för att hävda 
att det bara handlar om det vid det här laget 
uttjatade och felaktiga ”kalorier in och ut” så 
introduceras läsaren i adaptiv respons, det vill 
säga de biologiska mekanismer som sätter in vid 

viktnedgång för att spara på energi och därmed 
motverka fortsatt behandlingsframgång.

Ett kapitel ägnas åt de ännu ej subventionera
de läkemedlen Liraglutid i form av Saxenda samt 
Naltrexon/Buropion, som utgör en del av behand
lingsarsenalen jämte omställning av diet och fy
sisk aktivitet samt kirurgi. Givet att patienter med 
fetma utgör en måltavla för allehanda dieter och 
oprövade behandlingar med oftast dyra prislappar, 
torde de flesta patienter vara intresserade av läke
medel som har evidens i ryggen. Att läkemedlen 
inte är subventionerade bör därmed inte hindra lä
kare från att skriva ut dem. Larssons och Eliassons 
genomgång torde främja ett ökat förskrivande.

För den läsare som inte nöjer sig med denna 
kortfattade manual finns referenser på vidareläs
ning, liksom också de hos patienterna ofta upp
skattade förslagen på måltidssammansättningar 
för lyckad viktnedgång.

Med sitt koncisa upplägg tycker jag gott och väl 
att ett par sidor om barnfetma hade fått plats. Där
utöver önskar jag bara, som väl ofta i primärvården, 
mer tid för att kunna följa det behandlingsupplägg 
som rekommenderas. Att vi inte har resurser för att 
bemöta vårdbehovet hos en sjättedel av Sveriges 
befolkning lämnar mycket att önska. 

Kort och koncist om fetma
– men tveksamt om tiden finns att följa upplägget
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Omkring en sjättedel av Sveriges befolkning har fetma. Trots det saknas nationella riktlinjer kring behandling av 
fetma, och utbudet av specialistkliniker är ytterst varierande. Istället är det primärvården som möter den absoluta 
majoriteten av vårdsökanden för fetma, framförallt i fall av samsjuklighet såsom diabetes, artros och psykisk ohälsa. 
Därför är Ingrid Larssons och Björn Eliassons lättfattliga ”Behandling av övervikt och fetma” ett välkommet tillskott 
till bokhyllan på landets vårdcentraler.
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