
Ökad risk  
vid graviditet

FÖRLOSSNINGEN TAR 
LÄNGRE TID

Ju högre bmi en gravid kvinna har, desto 
längre tid tar förlossningen, visar en av-
handling av specialistläkaren Sara Carlhäll 
vid Linköpings universitet. Det är främst 
latensfasen som blir längre. Tiden som 
kvinnorna krystar är däremot signifikant 
kortare hos kvinnor med fetma än hos 
normalviktiga. Andra studier har visat att 
kvinnor med fetma verkar ha ett försämrat 
värkarbete och behöver värkstimulerande 
medicin i högre utsträckning än normalvik-
tiga kvinnor.

Länk till studien:
tinyurl.com/bmigravid

ÖKAR RISKEN  
FÖR MISSBILDNINGAR

Risken för missbildningar hos barnet ökar 
med graden av fetma hos den gravida 
kvinnan, enligt en stor studie från Karolin-
ska institutet. Bland normalviktiga kvinnor 
hade 3,4 procent av barnen någon form av 
missbildning. Bland kvinnor med ett bmi 
över 40 var det 4,7 procent.

HÄR SKA GRAVIDA VÅRDAS  
UTAN PEKPINNAR

Till hösten startar Södersjukhuset i 
Stockholm en mottagning för gravida 
med bmi över 35. Eftersom riskerna för 
komplikationer är större behövs ett bättre 
omhändertagande, anser överläkare Eva 
Wiberg Itzel.

— Med Viktig-mottagningen vill jag 
erbjuda gravida kvinnor som är kraftigt 
överviktiga en modern och bättre vård 
utan pekpinnar. 
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Andelen vuxna med fetma i Sverige har tredubb-
lats sedan 1980-talet.

I dag har 16 procent av befolkningen fetma  
(bmi över 30).

Vanligast är det i åldersgruppen 45–64 år. Bland 
män: 21 procent, bland kvinnor: 19 procent.

Utbildningsnivå påverkar. Bland personer med 
endast grundskoleutbildning har 22 procent 

fetma. Bland dem som har en eftergymnasial utbild-
ning är andelen med fetma 12 procent.

Den årliga kostnaden för fetma i Sverige beräknas 
till 70 miljarder kronor.

KÄLLOR: SCB, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SKR

DET GÖR FETMA MED KROPPEN

Fetma är en kronisk sjukdom. Symtom och följd-
sjukdomar utvecklas successivt.

I tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge rygg-
värk, trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet.

Obehandlad fetma har en tendens 
att försämras och kan leda till belast-

ningsskador, typ 2-diabetes, högt blodtryck, 
höga kolesterolvärden, sömnapné, astma, 
gallsten, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar 
och vissa cancerformer.

Enligt Cancerfonden finns ett klar-
lagt samband mellan fetma 

och flera slags cancer. Det ökar 
risken för cancer i bröst, bukspottkörtel, 
lever och gallvägar, livmoder, magsäck, 
matstrupe, njure, sköldkörtel, tjocktarm, 
ändtarm, äggstockar.

Beräkningar visar att omkring 2 000 
cancerfall per år i Sverige kan kopplas 

till fetma. 

Så definieras övervikt och fetma
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16%
AMBULANSER SPECIALBYGGS FÖR TUNGA

Att flytta och transportera riktigt tunga patienter är ofta  
svårt och kräver bra utrustning. En vanlig ambulans kan hantera 

patienter som väger upp till 200 kilo. Nu har flera regioner satsat på 
specialutrustade fordon som klarar mer än det. Skåne har tagit fram  
en specialambulans med eldriven bår som klarar 
318 kilo och som inte kräver några lyft. 
Även Stockholm har nyligen tagit en 
bariatrisk ambulans i drift med 
en specialutbildad besättning. 
Med hjälp av räddningstjänst 
kan de ta patienter som väger 
upp till 400 kilo. 
     Ambulansen är utrustad med en slags släpmadrass som kan dras 
i trapphus för att man ska slippa bära, en förstärkt och justerbar bår 
samt en lyftanordning och vinsch för att få in patienten  
i bilen.

BLIR DET SVÅRARE ATT STICKA?

Det sägs ofta att fetma är en orsak till att patienter är svårstuckna.  
Men utgå inte från att överviktiga är svårstuckna, tipsar biomedi-

cinska analytikern Satu Thulin. 
— Övervikt och fetma behöver inte betyda att man är svårstucken. Alla ser 

så olika ut och kärlen ligger individuellt. Det enda som kan vara ett hinder är 
kanske att blodkärlen ligger djupare om patienten har mycket fett på armarna. 
Det gör det svårare att se dem och kanske även att känna dem.

Satu Thulin har arbetat med provtag-
ning sedan 1998 då hon blev färdig un-
dersköterska. Sedan 2017 är hon utbildad 
biomedicinsk analytiker och tar prover 
varje vecka på lasarettet i Enköping där 
hon arbetar på laboratoriet. Det händer 
också att hon blir kallad till akuten eller 
andra avdelningar när de får problem 
med svårstuckna patienter.

22%

12%

Fetma hos personer  
med enbart grund- 
skoleutbildning.

Fetma hos  
personer med 
eftergymnasial  
utbildning.

RÖNTGENBILDER KAN ÖKA MOTIVATIONEN

Patienter som får se sin 
fetma på röntgenbilder 

kan få ökad motivation att 
ändra livsstil. Det visar en 
studie av röntgensjukskö-
terskan Eva Bergelin. Tolv 
patienter som behandlades 
för fetma fick se en röntgen-
bild som visade ett tvärsnitt av den egna buken. Det handlar om att använda 
befintligt bildmaterial, inte ta extra bilder. 
     — Patienterna var positiva till metoden och nyfikna. Vi tittade på var fettet 
fanns och pratade om riskbilden, säger Eva Bergelin.

 T v: Person med normalvikt, bmi 25.  
T h: person med fetma, bmi 40.

Studien: Patients' experiences of seeing their obesity in CT-images allow  
for an active self-care. Scandinavian journal of caring sciences.
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