
Fetma genom livet 

Johan Kere Leg Dietist 

 

Konsumerar 1 095 000 kcal/år  

= 156 kg fettmassa 

 



Myt, fakta eller antagande ? 

1. Små ihållande förändringar av energiintag och 
energiförbrukning leder till stora viktändringar 
på lång sikt. 

2. Genetiken spelar roll för utvecklingen av fetma, 
men ärftligheten är inte ett öde. Måttliga 
förändringar av beteendet kan leda till lika stor 
viktminskning som läkemedel mot fetma. 

3. Regelbunden frukost minskar risken för fetma. 



Vanlig förklaring  

• Energi in och energi ut 

• Du rör dig för lite och äter för mycket 

 



Komplicerat 

• Biologiska mekanismer: 
– Hormonsystem (magtarm-kanalen → hypothalamus) 
– Autonoma nervsystemet (para-/sympatikus) 
– Transmittorsubstanser/neuropeptider – CNS 
– Metaboliter – nivåer i blod 

• Psykosociala faktorer: 
– Inlärt beteende 
– Preferenser 
– Humör (ledsen, glad) 

• Yttre faktorer: 
– Tillgång på mat  
– Stress 
– Smak och lukt 
– sociokulturella aspekter (måltidmiljö, mm.) 

• Specifika tillstånd:  
– Sjukdom  
– Fetma 
– Ätstörning 



Vad gör oss feta?   

• Ärftlighet 40-70% 

• Miljöfaktorer 

– Familj och uppväxtfaktorer 

– Bostadsområde, kompisar  

– Utbildning  

– Inkomst 



Ärftlig vikt ”set point” påverkas av miljön 

 Äter ”lite för mycket”                                     Inget arv för övervikt 

  ________________________________ 

 

 Äter ”mycket”                  Arv för smalhet 

 ________________________________ 

 

 Äter ”lite mindre”     Arv för övervikt  

    ________________________________ 

 

        
  

 

      Måttlig övervikt  

Källa: Docent Carl-Erik Flodmark 



Anledningar till att äta 

• Tristess    41% 

• Tröst     38% 

• Belöning och fest  38% 

• Njutning    38% 

• Ledsen    37% 

• Något jobbigt har hänt 33% 

• Vid stress   31% 

• Olust eller irritation  27%  



Miljö 
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Matvanor i Sverige 

 Generellt sätt så förbättras våra matvanor  i 
Sverige 

• Äter mer grönsaker och frukt 

• Äter mer fisk 

• Äter mer fullkorn.  

    Men samtidigt äter vi också mer energi och 
konsumtionen av godis, kaffebröd mm är 
fortsatt för hög. 



Måste alla firas? 

Datum Högtid, tradition Datum Högtid, tradition 

2015-01-01 Nyårsdagen 2015-05-31 Mors dag 

2015-01-06 Trettondedag jul 2015-06-06 Nationaldagen 

2015-02-14 Alla hjärtansdag 2015-06-19 Midsommarafton 

2015-02-17 Fettisdagen 2015-06-20 Midsommardagen 

2015-03-25 Våffeldagen 2015-10-04 Kanelbullensdag 

2015-03-29 Sommartid 2015-10-25 Vintertid 

2015-04-02 Skärtorsdagen 2015-10-31 Alla helgons dag 

2015-04-03 Långfredagen 2015-11-08 Fars dag 

2015-04-05 Påsk 2015-12-10 Nobeldagen 

2015-04-06 Annandag påsk 2015-12-13 Lucia 

2015-05-01 Valborg 2015-12-24 Julafton 

2015-05-14 Kristi himmelsfärdsdagen 2015-12-25 Juldagen 

2015-05-24 Pingstdagen 2015-12-26 Annandag jul 

2015-05-25 Annandag pingst 2015-12-31 Nyårsafton 

Namnsdagar, födelsedagar, fredagsfika, fredagsmys, lördagsmys, 
söndagsmiddag, kalas, invigningar, middagsbjudningar… 



Läsk 



Utrymmesmat 



Lunch paus   

• Åter här kl. 12.30 



Myt, fakta eller antagande? 

1. Mellanmål bidrar till viktökning och fetma. 

2. Sexuell aktivitet omsätter 100 till 300 kcal hos 
varje person som är involverad i akten. 

3. Program som involverar föräldrarna och 
hemmiljön främjar större viktminskning 
bland överviktiga barn och det är då också 
lättare att hålla vikten. 

 

 



Övervikt och fetma bland 4-åringar i 
Sverige 



Övervikt och fetma bland 4-åringar i 
Sörmland 
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BMI-kurvan 

 



Så pratar du vikt med barn 

• Du behöver inte prata vikt.  

• Var uppmärksam på hur barnet pratar om sig 
själv, oavsett vilken vikt barnet har. Kanske 
säger det: ”Åh, vad tjock jag är”.  

• Uppmuntra goda vanor hos barnet.  

• Byt ut belöning med mat till aktivitet.  



Barn   

• Bäst resultat om man börjar tidigt 

• Justera portionsstorlekar 

• Minskat intag utrymmesmat 

• Positiva föräldratekniker 



Råd till personal 

• Undvik att kommentera föräldrars övervikt eller fetma för 
att inte skuldbelägga.  

• Introducera begreppet kaloriallergi. 
• Skapa trygghet och förtroende genom att fokusera på 

barnet. 
• Prata om levnadsvanor men förutsätt inte en ohälsosam 

livsstil. 
• Klargör att barn inte ska banta. En avstannad viktuppgång 

kan vara en fullt tillräcklig insats för barnet just nu. 
• Bekräfta barnet och föräldrarna i förhållande till det de sökt 

vård för. 
• Involvera båda föräldrar i samtalet. 

 



Ungdomar  

 



 



Ungdomar 

• Ca 17 % av energin kommer från godis, kakor, 
snacks och läsk 

• Genomsnitt 250 g frukt och grönsaker/dag 

• Pojkar äter dubbelt så mycket kött som flickor 

• Flickor äter mer godis och choklad än pojkar 

• Pojkar dricker mer läsk och saft 



Hjälp på rätt sätt 

• Var en bra förebild 

• Undvik att prat om mat vid matbordet 

• Prata hälsotermer inte utseende 

• Diskutera vad veckopengen går till 

 



BORIS 

• Tonåringar med svår fetma: 92% 
redan övervikt som sju åringar 

 

• 51% hade svår fetma och hade 
kunnat behandlats 

 





Myt, fakta eller antagande? 

1. En energireducerad kost minskar vikten 
effektivt. Men att be någon hålla en särskild diet 
fungerar generellt sett inte i ett längre 
tidsperspektiv. 

2. Mat- och aktivitetsvanor som grundläggs i 
barndomen predikterar vikt senare i livet. 

3. Realistiska mål med fetmabehandlingen är 
viktigt, annars kommer patienten bli frustrerad 
och förlora mindre i vikt än planerat. 

 

 



Gravida 

• 50% av de gravida i Sörmland är överviktiga 
eller har fetma 

• Viktig tid i livet att börja med nya vanor 

• Högre viktuppgång vid graviditet ökar risken 
för fetma senare i livet   



 





 



 





Myt, fakta eller antagande? 

1. Utomhusmiljön, exempelvis tillgången till 
trottoarer och parker påverkar insjuknandet 
eller förekomsten av fetma. 

2. Nuvarande former av idrott och gymnastik i 
skolan förebygger eller reducerar barnfetma. 

3. Fysisk aktivitet eller motion i tillräcklig mängd 
hjälper till att hålla vikten på längre sikt. 

 

 



Val av diet 



Val av diet 

• Ingen diet är överlägsen den andra 
• Ingen fördel om man själv väljer diet 
• Energireduktion  
• Maträtter som man tycker är gott 
• Familjen 
• Mättnad nöjdhet 

 



För att lykas gå ner i vikt  

• Ett kaloriunderskott 

• Ett tillräckligt hög proteinintag 

• Styrketräning eller någon typ av träning som 
utmanar din styrka och/eller explosivitet 

• Fullgod sömn 

 



Risksituationer 

Risksituationer 

• Buffé 

• Fester, Kalas 

• Semester 

• ”Fredagsfika” 

• ”Fredagsmys”& 
”Lördagsgodis” 

• Högtider 

• Mathandling 

Taktik 

• Aldrig gå någonstans 
hungrig 

• Tänk ut smarta ersättningar 

• Dryckesval 

• Sätt dig bredvid någon du 
vet äter långsamt 

• Mathandla efter inköpslista 



Myt, fakta eller antagande? 

1. Stora viktminskningar under kort tid är 
relaterat till sämre viktresultat på lång sikt 
jämfört med långsam gradvis viktminskning 

2. Oberoende av kroppsvikt eller viktminskning 
får man bättre hälsa om man ökar sin fysiska 
aktivitet. 

3. Om man äter mer grönsaker och frukt 
minskar vikten. 



Varför är det så svårt att hålla vikten? 



Vad krävs för att hålla vikten 

• Ät frukost 

• Regelbundna måltider 

• För matdagbok 

• Energi restriktion 

• Minskad andel fett 

• Regelbunden viktkontroll 

• Regelbunden träning ca 1 timme/dag 

 



Fetma hos äldre  

• Minskat behovet av läkemedel för att 
kontrollera metabola konsekvenser av fetma 

• Mekaniska problem som smärtor i viktbärande 
leder, sömnapné  

• Psykologiska aspekter och ökad självkänsla 



Skall fetma hos äldre behandlas? 

Nackdelar 

• Minskad muskelmassa 

• Minskad benmassa 

• Försämrad livskvalitet 

Fördelar 

• Förbättrad metabol kontroll 

• Förbättrad rörlighet 

• Förbättrad andning 

 

 

 



Hur skall fetma hos äldre 
behandlas? 

• Genom förändrade matvanor 

• I kombination med träning  

– Styrketräning  

– Konditionsträning 

 



 





Vad tar ni med er ? 



Frågor 



Tack för uppmärksamheten! 


