
 

 

 

 Examensarbete 15HP 

Livsstilsförändringar vid fetma 
En litteraturstudie som undersöker livsstilsförändringar samt hur täta 

kontakter påverkar följsamheten. 

Författare: Erik Aldén 

Handledare: Marie Ekstam 

Ljusegren 

Examinator: Håkan Andersson 

Termin: VT17 

Ämne: Biomedicinsk vetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2BK01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Background: Obesity has become one of our times most endemic disease on a global 

scale and changes to lifestyle is the most cost-effective way to treat patients, when the 

cost for healthcare related treatment is staggeringly high for obesity and sequela 

diseases NAFLD, diabetes typ 2, dyslipidaemia and metabolic syndrome. 

The problem with this remedy is that it requires work and dedication. But changes 

require hard work, and in this patient group- low compliance, weight gain after 

treatment, dropping out of programs and small desire to change are the most common 

problems. Motivational studies report that readiness in obese patients is low and the best 

way to help patients to move forward is by motivational conversations.  

The obesity sequela disease NAFLD is an asymptomatic disease it displays no 

symptoms until very late stages. Therefore it’s a problem to get patients make the 

patient understand his illness and the seriousness of it. 

Aim: This literature work was aimed at investigating compliance in lifestyle changes in 

obese subject and to see if close contact with healthcare staff affected the achieved 

results. 

Method: In this literature study, the databases Pubmed, Science Direct, Medline and 

Sportdiscus were used to find information. Article inclusion criteria were that the 

articles were not older than 10 years and were in English. 

Result: Frequent and regular contacts between participants and professional staff 

provided good results both with regard to weight loss, biochemical response, and the 

participants' willingness to change. Also it shows that return visits at least every three 

months will improve weight loss if the participant is motivated to implement a change 

to lifestyle. 

Conclusion: Overall, this literature study shows the difficulties with lifestyle changes in 

people with obesity and sequela NAFLD. Close contacts of the patients with healthcare 

staff has proven to have a positive impact on treatment compliance, but there are other 

lifestyle difficulties in these patient groups which hamper compliance.  
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Nyckelord 
 

S o 

ACC; acetyl- CoA karboxylas 

ALP; Alkalint fosfatas 

ALT; Alaninaminotransferas (ALAT). 

AMP; Adenosinmonofosfat 

AMPK;5' AMP-aktiverat protein kinas (enzym som har en roll i energi-homeostas) 

AST; Aspartataminotransferas. 

ATP; Adenosintrifosfat.  

BMI; Body mass index. (vikt i kg/kvadraten av längden i m) 

CPT; karnitin-palmitoyl-transferas 

FPG; Fasta plasmaglukos 

Foxa-2; Forkhead box protein A2.  

GGT; Gamma-glutamyltransferase även känt som γ-glutamyltransferase. 

HDL; High-density lipoprotein.   

HOMA-IR; homeostatisk modellbedömning som är en metod att kontrollera 

insulinresistens och betacellers funktion.   

IR; Insulinresistens.   

IRS1,2; Insulin receptor substrate 1 & 2.   

LDL; Low-density lipoprotein. 

LRX; Lever x receptor en nuclear receptor 

Liver oxysterol receptor, känner igen fettsyror 

METS; Metabolic Equivalent.  

ME; Metaboliskt syndrom. 

NAFLD; Non-alcoholic fatty liver disease.   

NASH; Non-alcoholic  steatohepatitis. 

SREBP-1; Sterol regulatory element-binding protein (stimulerar fettsyrasyntes). 

TG; triglycerider 

TNF-a; tumörnekrosfaktor alfa som är ett cytokin som ingår i inflammationsfasen och 

aktivering av makrofager.  

VLDL; Very low-density lipoprotein.  
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1 Inledning 
 

Fetma har blivit en folksjukdom världen över vilket har resulterat i en belastning för 

samhället med skenade kostnader för sjukvården. Livsstilsförändringar har visat sig vara 

en effektiv behandlingsmetod samt utgöra kostnadseffektivt redskap vid medicinsk 

behandling av både fetma och dess följdsjukdomar, såsom diabetes typ 2, fettlever, 

dyslipidemi och ME (metabola syndromet). Ökning av fetma och insulinresistens sker i 

världen och är de primära riskfaktorerna till ME. 

 

En följdsjukdom till fetma och metabola syndromet är sjukdomen NAFLD (Non-

alcoholic fatty liver disease), som är den vanligaste kroniska leversjukdomen. NAFLD 

är ett samlingsnamn och sjukdomen innefattar olika stadier, från fettlever till NASH 

(Non-alcoholic steatohepatitis) med fibros till cirrhosis (skrumplever) (1). I dagsläget 

varierar prevalensen av NAFLD mellan 10-40 % bland den allmänna befolkningen i 

välfärdsländerna. NAFLD är en sjukdom som associeras till ME, vilket medför 

riskfaktorer som t.ex. fetma och insulinresistens. Vidare innebär NAFLD ansamling av 

fett i levern samt sker en utveckling av steatos, vilket innebär en ansamling av lipider i 

levercellerna. Förblir sjukdomen obehandlad kan det resultera i skrumplever och cancer. 

Sjukdomen NAFLD är asymtomatisk vilket gör att personer inte känner av sjukdomen, 

vilket i sin tur kan orsaka att personerna inte tar situationen på allvar när de får 

diagnosen NAFLD. 

 

Diagnosticerad fetma kräver behandling. Behandlingsformerna som finns är att 

genomföra en livsstilsförändring eller en medicinsk behandling. Studier har dock visat 

att metoden medicinsk behandling är bristfällig, detta utvecklas nedan.  Den mest 

relevanta behandlingen är att genomföra av en livsstilsförändring, vilket innebär att 

genom motion och diet kunna kontrollera vikten och därmed behandla de riskfaktorer 

som är kopplade till ME och dess följdsjukdomar. Fetma och relaterade sjukdomar har 

ökat med nästan 4 miljarder pund per år i England från år 2004-2007 vilket har lett till 

en ökad kostnad för samhället(2), (3). Den medicinska behandlingsformen har även 

visat sig ha en högre kostnad än behandlingsformen med livsstilsförändringar (4).  

 

Livsstilsförändringar är viktiga eftersom målet är viktminskning, bättre glukoskontroll 

och insulinaktivitet, vilket kan förbättra leverhistologin vid följdsjukdomen NAFLD 

samt kunna ge en långvarig förändring av personens livsstil.  

Behandlingsformen livsstilsförändringar kan ge problem som t.ex. dåligt 

viktminskningsresultat, avbruten intervention, viktuppgång efter behandling, viljan att 

utföra en förändring samt förståelsen för innebörden av sjukdomen NAFLD. Ett flertal 

studier (5), (6), (7), (8) har visat positiv korrelation på frekvensen av återbesök och 

viktminskning, måltidsutbyten och självrapportering till en lyckad livsstilsförändring. 

Studierna visar att frekvensen av återbesök kan påverka viljan till livsstilsförändring 

samt att motivation och beteendeteknik kan vara en metod som resulterar i 

genomförande av livsstilsförändring.  

 

Metformin är en medicin som används mot både NAFLD och insulinresistens. Den har 

kunnat ge viss effekt på vissa riskfaktorer, dock inte på viktnedgång. Metformin har 

undersökts i många studier och har en viss effekt på NAFLD genom att inaktivera 

transkriptionsfaktorer som rör fettsyrasyntesen och ökar insulinkänsligheten. Metformin 

kan användas i kombination med livsstilsförändringar, dock inte som en självständig 

behandling (9-11).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steatohepatitis
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2 Livsstilsförändringar 
 

2.1 Livsstilsförändringar vid fetma 
Livsstilsförändringar är en effektiv metod för att bekämpa ohälsa som fetma och 

övervikt samt många av dess följdsjukdomar som ME, diabetes typ 2 (12). Fetma har 

enligt WHO (World Health Organization) betraktats som en epidemi mot världens 

folkhälsa och är en reflektion av hur dagens samhälle ser ut. Vid behandlingsprogram 

för fetma som omfattar beteendeförändring, förbättrad diet och ökad fysik aktivitet är 

det vanligt att patienter, efter genomförd behandling, återfår sin förlorade vikt och inte 

vårdar sin nya livsstil (13). I en rapport från Kina konstateras att ökad fetma i världen 

bidrar till en ökning av följdsjukdomarna som diabetes typ 2, dyslipidemi och NAFLD 

som kan relateras till fetma (14). Även en studie från USA visar att fetma är starkt 

associerat med NAFLD och ME vilket kan utvecklas till svårare sjukdomar. Vid morbid 

fetma BMI > 40 kan prevalensen vara ca 90 % till NAFLD (15).  

 

Livsstilsförändringar är den mest kostnadseffektiva behandlingen av patienter med 

fetma och dess följdsjukdomar. I USA ökade kostnaderna för fetma och dess relaterade 

sjukdomar med 25 % från år 1987-2001, det vill säga 93-117 miljarder dollar vilket är 

nästan motsvarande 10 % av den amerikanska totala sjukvårdskostnaden vid aktuell 

tidpunkt (16). USA har en kostnad på 150-200 miljarder dollar om året för att behandla 

fetma och dess följdsjukdomar. Även en studie från Storbritannien visar att fetma och 

dess relaterade sjukdomar är en ekonomisk börda för sjukvården. Studien visar siffror 

på en ökad kostnad hos sjukvården från år 1998 på 480 miljoner pund till 1,1 miljarder 

pund år 2004 (2). Mellan år 2006-2007 uppgick kostnaden i England till 5 miljarder 

pund för övervikt och fetmarelaterade sjukdomar inklusive sjukdomar relaterade till 

dålig kost och fysik inaktivitet (3).  

 

En australiensisk studie har också konstaterat att livsstilsförändringar är en mer 

kostnadseffektiv behandlingsmetod jämförelse med medicinsk behandling. (4). Studien 

konstaterar vidare att livsstilsförändringar blir kostnadseffektiva genom användning av 

befintliga resurser för hantering av patienter samt minimera kostnaderna. Genom att 

samordna förbyggande vårdmetoder kan kunskap användas från beteendevetenskapen 

till den kliniska vården (17). En studie från Gagnon et al (18) visade att en 

individanpassad livsstilförändring med gruppmöten hade en kostnad på 735 dollar per 

patient/år. En minskning återbesök till var tredje månad skulle möjliggöra en minskning 

av kostnaderna till 515 dollar per år (18). 

 

Svårigheten med livsstilsförändringar är att patienterna måste göra ett medvetet val för 

att en livsstilsförändring ska fungera. Många läkare och sjuksköterskor har observerat 

att viljan är den största barriären till att göra en livsstilsförändring (19). 

Livsstilsförändringar innefattar oftast motivationssamtal, diet och träningsmål vilket 

utgör viktiga kärnkomponenter för att fullfölja en livsstilsförändring (20). En ökad 

följsamhet av livsstilförändringar har visats öka viktnedgången hos individer med 

fetma. Vid Look AHEAD-studien har det funnits tre bidragande faktorer som hade 

positiv effekt på följsamheten; Patienternas deltagande i träffar med sjukvårdspersonal, 

självrapportering och antalet måltidsutbyten (8).  

 

Fetma beskrivs som ett allvarligt hälsoproblem med ökad risk för ME, hjärt-och 

kärlsjukdomar, andningssvårigheter och cancer. Det kan bero på hur adiponectinet 
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uttrycks vid fetma samt påverkan av energimetabolismen i skelettmuskler och lever 

(21). 

 

2.2 Motivation till livsstilsförändring 
 

Genom motivationsstudier har det gått att se vad som kan påverka utfallet av en 

livsstilsförändring. Dessa studier visar hur liten del av populationen som aktivt utför en 

livsstilförändring. Handlingsnivån gällande att utföra en aktiv livsstilsförändring är låg, 

vilket indikerar att det behövs motivationssamtal och beteendeförändringsstrategier för 

att öka följsamhet till förändring. 

 

Tabell 1 visar resultaten av olika motivationsstudier rörande personer med fetma och 

NAFLD avseende följsamhet till en livsstilsförändring. 

 
Tabell 1: Motivationsstudiernas resultat 

 
 

Studierna visar att en majoritet av deltagarna var motiverade att göra en 

livsstilsförändring. I det förbegrundande steget finns en motvilja till att göra en 

förändring, i det begrundande steget överväger personer att göra en förändring. I 

beredd-stadiet tänker personen förändra sitt beteende, handling innebär att personen gör 

en aktiv förändring och underhåll innebär att personen bibehåller det nya beteendet. 

Dessa artiklar använder en modell som benämns "Stages of Change" eller 

förändringshjulet. Med hjälp av motiverande samtal är det möjligt att genomföra en 

förändring hos personer för att få dem att ta steget vidare i förändringshjulet, som leder 

till en livsstilsförändring (22). 

 

Studierna visar att personer äldre än 45 år uttrycker en större vilja att genomföra en 

förändring gällande fysik aktivitet. Dock är de mindre benägna att utföra en förändring, 

dvs ta steget vidare att göra en aktiv förändring (23, 24). Enligt en kohort-studie 

konstaterades signifikanta problem hos äldre patienter med NAFLD att genomföra en 

livsstilsförändring. Orsaken är att de drabbas av trötthet vilket försvårar fysik aktivitet 

(25).  

 

Enligt studien från Stewart et al (26) konstateras att högt BMI är associerat med viljan 

till förändring. Studien visar även att personer med högt BMI har större sannolikhet till 

att ha låg samvetsgrannhet och hög neuroticism (emotionell instabilitet, personer som 

har negativa känslor) vilket kan leda till viktuppgång och minskad handlingsförmåga till 

att göra en förändring (26). 

 

I studien från Romain et al (24) var 62,1% av deltagarna som fullföljde studien i 

förbegrundande, begrundande eller beredd-stadiet. Deltagarnas ålder var 47.4 ± 14.0 år, 

deras BMI var på 36,7± 7,9. Studien visade att individerna inte genomförde någon 

fysisk aktivitet regelbundet och därmed räknades som inaktiva. 

Enligt studierna från Stewart et al, Centis et al (23, 26) konstateras att sjukdomen 

NAFLD inte är förenat med en högre följsamhet, vilket även gäller vid höga 
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levervärden. Enligt studien från Centis et al (23) konstateras det att personer med mer 

komplicerade sjukdomar har en större benägenhet att genomföra en förändring.  

 

För att främja en lyckad livsstils- och beteendeförändring används metoder för 

beteendeförändring och motivation. Anledningen är att identifiera personliga mål till en 

förändring och främja praktiska strategier som målsättning och kunna identifiera 

barriärer samt hitta en plan till förändring som fungerar under lång tid. Studien 

undersöker beteendeförändring efter konsultation som pågått med en läkare i 20 min. 

Studien visar att den första utmaningen är att patienterna ska få förståelse för sin 

sjukdom, orsaken till dess utveckling, hur den kan förhindras från att bli mer allvarlig 

samt vikten av att börja motionera. Det är vanligare att personer som har försökt 

genomgå en viktnedgång, som har misslyckats, är förvirrade kring vad som är rätt 

eftersom informationen om hälsa från vänner och familj kan komma i konflikt med vad 

läkare m.m. informerar om. Motivationstekniker är viktiga då det ökar motivationen till 

en livsstilsförändring. Det är även viktigt att patienten får råd som t.ex. portionsstorlek 

och olika typer av mat samt vikten av matlagning istället för att äta ute (27). 

 

Fakta visar att det totala antalet träffar inte är viktigare än frekvensen av en specifik typ 

av kontakter som t.ex. PT, dietist eller sjukhuspersonal när det gäller viktnedgång.  

Det har ingen större betydelse vilka personerna träffar, förutom om det gäller förändring 

i fysik kapacitet då det är bättre att träffa en PT (28). 

 

Det finns forskning som studerar möjligheten att kunna förutse de individer som är på 

väg att misslyckas i sin livsstilförändring och på så sätt kunna fånga upp de individerna 

så tidigt som möjligt. Genom att ha tröskelvärden för månad 1 och 2 kan t.ex. 

viktnedgång på 2 % i månad 1 och viktnedgång på 3 % i månad 2 indikera att de 

personer som inte når målet med sin viktnedgång kan identifieras. Det innebär en 

möjlighet att genomföra en räddningsinsats för att få individen på rätt väg genom t.ex. 

gymkort och motivationssamtal och på så sätt kunna förstå vikten av de första 

månaderna för att få livsstilsförändringar att fungera (29) (30). 

 
2.3 Faktorer som försvårar genomförandet av en livsstilsförändring 
 

Det finns problem med genomförandet av livsstilförändringar, vilket är grundat i att 

personer med fetma och NAFLD inte fullföljer behandlingar fullt ut på grund av 

bristande motivation eller andra faktorer. Vid en undersökning av 924 patienter med 

NAFLD och fetma, som genomgick livsstilförändringar, undersöktes patienternas 

viktnedgång under nästan sex år. Undersökningen syftar till att se hur bra deras 

viktnedgång fungerade i en vardaglig miljö. Resultatet visade att livsstilsförändringarna 

misslyckades då endast 12 % gick ned 5-10 % av ursprunglig vikt och endast 6,9 % gick 

ned mer än 10 %. 66 % av patienterna nådde inte studiens målviktnedgång vilket var 5 

%. Antalet återbesök var positivt korrelerat med sannolikheten att gå ned i vikt. Enligt 

studien var motivationsstrategier i syfte att erhålla beteendeförändringar positivt 

korrelerade med viktnedgång (5).  

 

I en översiktsartikel konstateras problem med livsstilförändringsprogram hos infertila 

kvinnor med fetma. De livsstilsinterventionsstudier som undersöktes pågick i 6-32 

veckor med ett medelantal på 24 veckor.  Av de inkluderade 10 studierna var 

medianvärdet för avhopp 24 %. Översiktsartikeln visar att kortare behandlingsprogram 

som pågår i ca 6 veckor tenderar att minska risken för avhopp i jämförelse med längre 

behandlingsprogram. Studien visade även att de som hoppade av 
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behandlingsprogrammet hade en lägre viktnedgång än de som fullföljde 

behandlingsprogrammet (31).  

 

Studien från Colombo et al (32) undersökte huruvida det är möjligt att förutse avhopp 

vid ett behandlingsprogram för fetma. Studien visar att avhoppen under första månaden 

var 21 % och 57 % efter sex månader. De som avbröt behandlingen var yngre personer 

samt hade mindre kroppsfett än de som fullföljde studien. Resultatet visade också att de 

som valde att avbryta sin medverkan deltog av fri vilja eller var rekommenderade av 

familj och vänner att genomföra en behandling, istället för att vara rekommenderade av 

en läkare att påbörja en behandling. De personer som fullgjorde behandlingen hade i 

större utsträckning fått rekommendation från läkare att inleda en behandling. En annan 

bidragande orsak till avhopp var låg viktnedgång i ett tidigt skede (32).   

 

Susin et al (33) studerade följsamheten vid ett livsstilsförändringsprogram hos personer 

med ME. Det konstaterades att ålder, motivation och depression var signifikanta 

(P<0,05) orsaker bakom personernas följsamhet för en livsstilsförändring. De personer 

som avbröt sin medverkan var i större utsträckning arbetslösa, hade sämre motivation 

och var deprimerade i större utsträckning än de som fullföljde sin medverkan. I studien 

var det totalt 127 personer som deltog men endast 81 personer fullföljde programmet 

(33).  

 

Psykologiska faktorer som kraftig depression och ångest kan bidra till avhopp vid 

behandling men vid mindre symptom konstaterades inget sådant samband. Låg 

socioekonomisk status vid behandlingar vid höga kostnader så ökar signifikant 

avhoppen från behandling, men även reseavståndet till behandling kan ha en viss 

påverkan, liksom lägre utbildning. Lägre nivåer av fysisk aktivitet hos individer kan 

bidra till avhopp från livsstilsförändringsprogram. Personer som har tidigare har försökt 

använda sig av dieter och misslyckats uppvisar en förhöjd risk att avbryta behandlingen. 

Även hetsätning och tröstätande är korrelerande med ökad risk för avhopp (34), (35) 

 

I en undersökning av patienters sjukdomsförståelse och behandlingsuppfattning vid 

NAFLD var det endast 13,7 % av 146 deltagare som svarade att NAFLD påverkade 

deras dagliga liv. Studien visade också att 57,2 % av deltagarna saknade förståelse för 

innebörden av NAFLD. Endast 53,6 % trodde att NAFLD var en långvarig sjukdom och 

72,6% trodde att det fanns behandling som kunde minska fettleven. 53,5% var av 

uppfattningen att de fick NAFLD på grund av matvanor och 6,3 % trodde att det 

orsakades av bristen på fysik aktivitet (36). 

 

3  Fetma relaterade leversjukdomen NAFLD 
 

3.1 Introduktion 
 

Vid diagnostisering av NAFLD konstateras fettlever genom ultraljud eller biopsi. Därpå 

utesluts överkonsumtion av alkohol, ärftliga sjukdomar eller medicinering som 

bidragande faktorer. Majoriteten av individer med NAFLD har riskfaktorerna som är 

relaterat till det metabola syndromet, t.ex. fetma och insulinresistens (37).  

 

Sjukdomen är indelad i två typer; NAFL (Non-alcoholic fatty liver) och NASH (non-

alcoholic steatohepatitis).  NAFL innebär att det finns ansamling av lipider i 

hepocyterna utan någon form av cellskada på levern. Vid sekundär NAFLD finns 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steatohepatitis
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riskfaktorer som polycystiskt ovarialsyndrom, obstruktiv sömnapné, hypotyreoidea och 

short bowel syndrom (38).  

 

NASH innebär att personens lever är en s.k. fettlever med inflammation och cellskador 

från ballooning som är en form av apoptos vilket betyder att hepatocyterna ökar i storlek 

och dör. NASH kan vara med eller utan fibros vilket kan utvecklas vidare till 

skrumplever och eventuellt cancer. Dock är cancer via fettlever väldigt ovanligt (39). 

Fettlever är också en asymtomatisk sjukdom vilket gör att personer som bär sjukdomen 

inte känner av den förrän i slutstadiet (40). 

 

Livsstilsförändringar är en av de viktigaste behandlingsmetoderna vid NAFLD där 

målet är behandling av de bakomliggande riskfaktorerna som t.ex. fetma. Det är 

konstaterat att motion eller diet har positiva effekter för att minska NAFLD (41).  

Behandling med statiner i kombination med antioxidanter har bevisats kunna minska 

kolesterolsyntesen i levern. SRERP-hämmare som ezetimib är också en beprövad 

behandling som kan minska både kolesterolsyntes och fettsyrasyntes (42). Enligt FASS 

bör ezetimib inte ges till patienter med nedsatt leverfunktion . Det kan också ge 

biverkningar som ökad ALT och AST (43). Livsstilsförändringar som leder till en lägre 

viktminskning än 5 %, som är en rekommendation vid livsstilsförändringar, har kunnat 

konstateras ge signifikant minskning av NAFLD/NASH värden, vilket kan bero på 

kroppssammansättningen av fett och muskler genom ökad fysik aktivitet (44). 

 

3.2 Epidemiologi 
NAFLD finns för närvarande hos 20-40 % av befolkningen i välfärdsländer och är den 

absolut vanligaste kroniska leversjukdomen, förekomsten finns även hos personer i 

utvecklingsländer (45). Enligt ”National health and nutrition examination survey” från 

USA ökade antalet leversjukdomar kopplade till NAFLD från 47 % till 75 % mellan 

1988-2008. En trolig förklaring till det kan vara att riskfaktorerna för ME också ökade 

under denna period. Detta gäller även i Europa där prevalensen av NAFLD befinner sig 

på 20-30 % av befolkningen (15).   

 

Enligt en studie från Japan rörande vuxna personers ultraljudsundersökningar från årliga 

hälsokontroller har man under 12 års (1989-200) undersökningar kunnat konstatera en 

ökning av NAFLD från 10 till 40 %. Studien visar på samband mellan viktuppgång och 

NAFLD vilket tyder på NAFLD relation till övervikt (46).   

 

Prevalensen av NAFLD hos personer med diabetes typ två är 50 % och likadant gäller 

för personer med dyslipidemia (38). I Italien är prevalensen av NAFLD på 35-40 % 

bland den allmänna befolkningen, med en ökning hos individer med övervikt och fetma 

(47). 

 

3.3 Kostens påverkan vid NAFLD 
 

Vid förekomst av fettlever hos en person är personens kost betydelsefull. Kosten bör 

vara hälsosam och balanserad vilket medför att personen behåller en stabil mikroflora. 

Västerländsk diet med högt kaloriinnehåll och mycket fett är associerad med 

energibalansförändringar i tarmfloran och ökad risk för utveckling av fetma och 

NAFLD (48). Forskning påvisade att genom ett högt intag av kolhydrater, då i form av 

fruktos, kan NAFLD framkallas genom uppreglering av fettsyrasyntesen eftersom 
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fruktos i glykolysen kringgår det hastighetsbestämmande enzymet fosfofruktokinas 

(49).  

Det visade sig att låg kaloridiet <45% av dagligt energiintag kan påverka och förbättra 

leverfunktionen samt att 30 % fett påverkar leverfunktionen genom att minska ALT 

(alaninaminotransferas) och AST (aspartataminotransferas) i blodet (41). Fruktos 

omsätts till fett eller omvandlas till glukos i levern. Högt fruktosintag kan ge höga 

blodfetter, samt nybildning av VLDL (Very low-density lipoprotein) samt bidrar det till 

ökad fettinlagring i levern (50).  

 

3.4 Utveckling av NAFLD 
Figur 1; Flödesschemat nedan beskriver utvecklingen av NAFLD och hur dessa olika steg påverkar varandra. 

 

Hur utvecklas då NAFLD? Jo, genom att lipider ansamlas i hepatocyterna samt en 

genom ökning av mängden fria fettsyror i blodet, i kombination med ineffektiv beta-

oxidation eller förestring.  Hos personer med NAFLD är orsaken till sjukdomen ofta 

dålig diet som leder till en försämrad reglering av levermetabolismen (51). NAFLD 

eller leversteatos är den vanligaste orsaken till att personer får förhöjda levervärden, 

främst avseende av enzymen AST som anträffas i levercellers mitokondrier och 

cytoplasma. ALT förekommer endast i levercellernas cytoplasma. Vid skada på levern 

kan både AST och ALT mätas i blodet. Detta tillstånd innebär att levern är förstorad 

samt att hepatocyterna blir större. När levern har ökat sin genomsnittliga vikt med 5 % 

genom ökad fettansamling, är det möjligt ställa en diagnos. Det kan finnas många 

orsaker till leversteatos som t.ex. bukfetma, diabetes typ 2, eller förhöjda triglycerid 

värden. Många av dessa symtom ingår i det metabola syndromet (52).  NAFLD är en 
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sjukdom som är indelad i två faser. Den första fasen är en fettansamling från 

förändringen i lipidmetabolismen som leder till ansamling av triglycerider i 

hepatocyterna vilket har ett samband med IR (insulinresistens). Den andra fasen är en 

ökad oxidativ stress vilket innebär överproduktion av reaktivt syre genom lipid-

peroxidation och framkallande proinflammatoriska cytokiner vilket senare leder till 

steatohepatit, fibros. Till sist leder det till skrumplever och cancer (10).  

 

SRERP-1 (Sterol regulatory element-binding protein) stimuleras av insulin-lipogenes 

och via IRS-1och 2 (Insulin receptor substrate) ges en uppreglering av SREBP-1. Vid 

insulinresistens, vilket är vanligt förekommande hos personer med NAFLD, justeras 

IRS-1 upp och -2 justeras ned. IRS-1 är positivt reglerad mot glukos-homeostaten och 

IRS-2 mot lipid-metabolismen. Det verkar vara IRS-2 som är riktat mot Foxa-2 

(Forkhead box protein) vilket är en transkriptionsfaktor för beta-oxidation, och därmed 

stimulerar till en ökad oxidation av fettsyror. Vid insulinresistens ökar IRS-1 och IRS-2 

minskar vilket leder till minskad oxidation och ökad fettsyrasyntes vilket också leder till 

försämrad steatos. Detta sker med anledning av att både IRS-1/2 stimulerar SREBP-1 

till en ökad fettsyrasyntes (53).  

 

Ett samspel mellan några olika molekyler är viktig för att denna process ska fungera, 

t.ex. LRX(Liver x receptor), SREBP-1 och AMPK(AMP-aktiverat protein kinas). 

SERBP- 1 styr transkriptionsfaktorer som stimulerar fettsyrasyntesen, som förblir aktiv 

vid NAFLD och leder till leversteatos. Vid NAFLD är SERBP-1 ständigt aktiv vilket 

gör att fettsyrasyntesen är ständigt aktiv. Detta beror på att LRX som aktiverar SERBP-

1 inte inhiberas av AMPK. Hos personer som inte har NAFLD inhiberas LRX av 

AMPK. Vid NAFLD är AMPK inaktivt och LRX förblir aktiv och kan i sin tur påverka 

SERBP-1 (51). 

 

 Adiponektin reglerar fettintaget i levern och lipogenesen. AMPK regleras av 

adiponektin och TNFa (tumörnekrosfaktor alfa) vilket också inaktiveras av TNFa. Vid 

NAFLD uteblir aktiveringen av AMPK då TNFa inhiberar AMPK. Det innebär att 

aktiveringen av SREBP-1 vid NAFLD kan ske, varvid uppreglering av fettsyrasyntesen 

sker via uppreglering av fettsyra-associerade enzymer som ACC (acetyl CoA-

karboxylas) och FAS. Adiponektin som normalt aktiverar AMPK gör inte det vid 

insulinresistens. Det innebär att vid insulinresistens går adiponektin produktionen ner 

och då aktiveras inte AMPK. Insulinresistens är vanligt vid NAFLD. CPT1(karnitin-

palmitoyl-transferas) är ett transportenzym som för fria fettsyror in i mitokondrien för 

beta-oxidation och som är nedreglerat vid insulinresistens (54). 

 

Leptin har viktiga effekter i kroppen t.ex. reglering av hunger, mättnad, kroppsvikt samt 

att förebygga lipidansamling i skelettmuskel, bukspottkörtel och lever. Fetma dvs. ett 

BMI över 30 är sedan länge känt att öka leptin-koncentrationen (55). Överviktiga 

personer utvecklar ofta leptinresistens vilket ofta förvärrar den metabola situationen. 

Varför personer med fetma utvecklar leptinresistens är ännu oklart (56). Det har visat 

sig i studier med möss att för lite leptin i kroppen har resulterat i övervikt och fettlever 

samt att leptin aktiverar AMPK i skelettmuskeln och levern vilket resulterade i en ökad 

fett-oxidation, ökad glukosproduktion och minskad lipogenes. Detta leder till 

tillbakagång av NAFLD (57). 
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3.5 Diagnostisering av NAFLD 
 

För att diagnostisera NAFLD granskas halten av ALT i blodet, då förhöjda nivåer av 

ALT är vanligt vid NAFLD.  Misstänks NAFLD finns det möjlighet att se ökning av 

ALT och AST i blodet. Om ALT överstiger AST finns det anledning att misstänka 

fettlever (58). Det säkraste sättet att ställa en diagnos av fettlever är att genomföra en 

leverbiopsi vilket innebär kirurgiskt ingrepp. Metoder med bilddiagnostik som röntgen 

och ultraljud används vanligen vid misstanke om fettlever (52).  

 

Eftersom det inte finns någon exakt markör för NAFLD är det viktigt att inte utesluta 

andra leversjukdomar som t.ex. hepatit, auto-immuna leversjukdomar och genetiska 

åkommor. Serumtransaminaser är inte helt pålitliga diagnosmarkörer på grund av att 50-

80 % av personerna med leversteatos inte har förhöjda värden. Vid NAFLD med fibros 

finns markörer som hyaluronsyra som är förhöjda och vid cirrotisk lever minskar även 

antalet blodplättar. Ett annat tecken på nedsatt leverfunktion är förhöjning av bilirubin 

och ammoniak i blodet (38).  

 

NAFLD kan diagnostiseras via ultraljud eller leverbiopsi, NASH kan endast 

diagnostiseras via leverbiopsi. Möjligheten att se ballongskador, dvs skador i form av 

apoptos då levercellerna sväller och dör är väsentligt för en diagnos. Förekomst av 

fibros är inte obligat men ofta närvarande vid diagnos. En försvårad omständighet är att 

personer som har NAFLD kan ha normala ALT- värden. Regelmässigt rekommenderas 

att alla personer med ME eller diabetes typ 2 ska testas för NAFLD för att hitta 

biomarkörer som t.ex. ALT, bilirubin och ammoniak (59).  HOMA-IR används för att 

undersöka insulinresistensen och betacellernas funktion. Då IR ofta är en del av 

NAFLD används HOMA-IR till att diagnostisera om patienter med NAFLD även har IR 

(60). 

 

4 Metabolt syndrom 
 

I ME ingår kriterier som fetma, dyslipidemi, högt blodtryck och höga plasma-

glukosvärden. Personer med ME har en högre risk att utveckla diabetes mellitus typ 2. 

Hepatiska förändringar kan vara en effekt av ME som leder till NAFLD, orsaken till det 

är ännu inte känd även om insulinresistens och kronisk oxidativ stress har rapporterats 

ha en betydande roll i utvecklingen av NAFLD (61). Definitionen av ME har förändrats 

genom åren.  

 

Senaste riktlinjerna vid ME från International Diabetes Federation från 2009 där 

inriktningen var mot population och specifik definition av fetma. Varje region i världen 

har en egen definition av fetma. Kriterier för ME är att triglycerider ska vara mer än 150 

mg/dl, (1,7mmol/L) HDL mindre än 40mg/dl (1 mmol/ L) hos män och 50mg/dl 

(1,3mmol/L) hos kvinnor, blodtrycket ska vara ≥135/85 mmHg och glukosnivåerna ska 

vara minst 100mg/dl 5,6 mmol/L. För att personer ska få diagnosen ME ska personen 

uppfylla kriterier för fetma genom specifika definitioner av den befolkningsgrupp 

personen tillhör samt två andra kriterier av de ovanstående kriterierna vara uppfyllda 

(62).  Enligt Fyss användes samma kriterier förutom region specifik bedömning samt att 

midjemått ska vara mer än 102 cm på män och 88 cm på kvinnor och detta enligt 

NECP/ATP III National cholesterol education program (63). 
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En amerikansk studie på universitetsstudenter visar att fetma har en relation till ME då 

46,9 % av männen och 27,2% av kvinnorna som deltog i studien var överviktiga eller 

hade fetma. ME var observerat hos 9,9 % av männen och 3,0 % av kvinnorna. 77,2 % 

av männen, 53,8 % av kvinnorna hade minst ett av kriterierna för ME. Resultatet visade 

också att individerna som hade fetma BMI > 30 hade betydligt mer kriterier för ME än 

de med endast övervikt (64). 

 

IR (insulinresistens) är en av de primära metabola riskfaktorerna vid ME. Det är också 

frekvent förekommer, vid NAFLD men det finns även NAFLD utan IR (65). En 

retrospektiv studie där 336 personer med NAFLD undersöktes, visade att 45 % inte 

hade IR. Av patienterna med IR hade 78 % fetma (45).  

 

Studier påvisar att majoriteten av individer med NAFLD har 33 % av individer minst en 

riskfaktor som är relaterat till ME. Personerna med ME har en högre risk att utveckla 

fettlever vid en jämförelse med personer utan ME. Personer som har NAFLD med 

tillhörande ME med flertal riskfaktorer som diabetes mellitus, fetma, dyslipidemi m.m. 

löper större risk att utveckla svårare fall av leversjukdom (66). 

 

5 Syfte och hypotes 
Syftet med mitt litteraturarbete är: 

 Undersöka behandlingsmetoden livsstilsförändringar hos personer med fetma. 

 Undersöka om täta kontakter med sjukvårdspersonal är betydelsefullt för att 

uppnå en förändring av livsstil som innebär en bättre hälsa. 

 

Min hypotes är att personer som genomgår behandlingen livsstilsförändring fullföljer 

den genom att ha täta kontakter med ansvarig personal. Det kan t.ex. innebära 

motiverande samtal med sjukhuspersonal, rådgivning om mat och matvanor av en 

dietist eller en personlig tränare som rekommenderar form av fysisk aktivitet och följer 

upp resultatet av densamma. 

 

6 Metod 
Studien är en litteraturstudie. För att hitta relevanta artiklar till studien användes 

Onesearch och Google Scholar som sökmotorer. Jag använde mig också av databaser 

som Pubmed, Science direct, Medline. Litteratursökningarna påbörjades hösten 2016.  

 

Sökningen påbörjades på databasen OneSearch. Sökningen inleddes med söksträngen 

"obese" vilket gav 271 000 träffar. Sökning på "NAFLD" resulterade i 18 000 träffar 

och sökning med söksträngen "non alcoholic fatty liver disease" resulterade i 28 200 

träffar. Jag ansåg att samtliga träffar var ett för stort urval utan möjlighet att hitta 

relevanta artiklar. Av den anledningen valde jag att avgränsa min sökning, istället 

användes sökord som ”non alcoholic fatty liver disease responding lifestyle” vilket 

resulterade i 177 träffar.  

Fler sökningar efter artiklar skedde på OneSearch med sökorden "NAFLD non 

responders" vilket resulterade i 468 träffar. Då lades söktermer "lifestyle intervention" 

till vilket gav 112 träffar. Vidare sökning skedde med sökorden "reduction weight look 

ahead" vilket resulterade i 72 träffar. Söksträngen "obese tailor made intervention" 

användes, sökningen resulterade i ca 1 900 träffar.  

 

Sökning skedde även på Google Scholar med sökterm "NAFLD". Då uppkom över 60 

000 träffar. Sökorden som användes var då "NAFLD + "lifestyle modification"+ effects 
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lifestyle modification"+ NAFLD diet exercise". Dessa sökord resulterade över i 10 000 

träffar, vilket medförde att urvalet av artiklarna blev för stort, därmed användes ingen 

artikel från Google Scholar. Samtliga artiklar som har använts i studien härstammar från 

OneSearch. 

 

Vid artikelsökningar var det viktigt att läsa artiklarnas rubrik med anledning av om de 

var relevanta i relation till min studie. Därefter valdes relevanta artiklar ut från dessa 

sökord varpå deras abstrakt lästes. Sedan påbörjades en djupare granskning av 

artiklarnas innehåll. Sökorden som har tillämpats för att hitta relevanta artiklar är ”non 

alcoholic fatty liver disease responding lifestyle, "NAFLD non responders", "lifestyle 

intervention", "reduction weight look ahead" samt "obese tailor made intervention", 

genom dessa söksträngar hittades de fem artiklar som har inkluderats i min studie.  

 

6.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Mina inklusionskriterier är att samtliga artiklar som finns i min studie ska ha inkluderat 

något av dessa ord; obese, lifestyle changes and NAFLD. Artiklarna skulle innefatta 

livsstilsförändringar hos personer med fetma samt någon följdsjukdom med relation till 

fetma, NAFLD eller diabetes. Livsstilförändring är utgångspunkten i min 

litteratursökning. Eftersom studien syftar till att undersöka personer som har fetma samt 

betydelsen av deras träffar med behörig personal (t.ex. sjukvårdspersonal) var det 

viktigt att studierna innehöll information om antalet träffar med behörig personal och 

hur träffarna utfördes. Samtliga artiklar skulle även innehålla genomgående information 

om hur livsstilsförändringen har genomförts, då i form av kost, träning samt återbesök 

med professionell personal. 

 

Artiklarna som exkluderades var äldre än 10 år, eller ej författade på engelska. 

Exkludering av artiklar skedde även av de artiklar som inte var originalartiklar, som ej 

hade information om hur livsstilsförändringen har genomförts och hur den var 

uppbyggd med diet, kost och träning. 

 

6.2 Kvalitetsbedömning av studierna 
En kvalitetsbedömning gjordes av artiklarna enligt en metod från Willman A (67). 

Forskningsartiklarna har granskats för att få fram en validerad poängskala med syfte att 

bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité. Utifrån en poängskala gav svar ja en poäng, 

nej gav 0 poäng och delvis gav en halv poäng vid svar på frågorna. Den totala 

maxpoängen en studie kunde få var 15 poäng där 0-5 poäng var låg kvalité, 5,5 -10 var 

medelbra kvalité och 10,5-15 var mycket bra kvalité. Artiklar som var på låg nivå togs 

bort. 

 

Bedömningsfrågorna var följande 

 Forskningsmetod, har randomisering förekommit samt kontrollgrupper?  

 Var randomiseringsförfarande beskrivet?  

 Var randomiseringsgrupperna lika från start? 

 Hur gjordes blindning av forskare/deltagare?  

 Hur har urvalet av deltagare beskrivits? 

 Hur har bortfallet av deltagare beskrivits?  

 Var metoden tydligt beskriven? 

 Var interventionen tydligt beskriven?  

 Var den biokemiska responsen tydligt beskriven?  

 Var resultatet av viktnedgång väldokumenterat?  
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 Var återbesöken välbeskrivna? 

 Var studien godkänd av en etisk kommitté?  

 
Figur 2 Resultat från kvalitétsbedömningen 

 
 

 

7 Resultat  

7.1 Forskningsartiklar 
Tabell 2; Sammanfattning av ingående studiers upplägg 

 

 

Chen et al (68) 100 % av deltagarna fullföljde studien som pågick under 2,5 månad. 

Samtliga förbättrade sina värden mot ME avseende kriterierna som visas i tabell 3, med 

en viktnedgång på 4,43 kg och -1,62 i BMI (Tabell 3). Deltagarna hade NAFLD och ett 

högt BMI vilket kan ha påverkat viljan till förändring. Det skedde 23 träffar med 

behörig personal under studiens gång i grupp 1 och 2. Grupp 1 n=16 (diet och träning) 

förbättrade sina biokemiska värden mot ME-kriterier på triglycerider och fastande 

plasmaglukosnivåer. Grupp 1 fick bättre resultat än grupp 2 och kontrollgruppen. 

Biokemiska resultat togs fram genom blodprov efter 8 timmars fasta.  

 

Oza et al (69) 32,8 % av deltagarna fullföljde studien som pågick under 6 månader. De 

som fullföljde studien förbättrade sin värden mot ME, med en viktnedgång på 5,3 kg 

(Tabell 3). Högt BMI, NAFLD och hög ålder kan ha påverkat individernas vilja till 

förändring. Det genomfördes 6 träffar med behörig personal under studiens gång. 

Patienter som fullföljde studien n=22 förbättrade sina värden mot ME i både 

triglycerider, fastande plasmaglukos och HDL efter 6 månader. De biokemiska 

resultaten togs fram genom blodprov efter 12 timmars fasta. 
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Akyüz et al (11) 100 % av deltagarna fullföljde studien som pågick under 12 månader. 

Deltagarna som var i diet och - träningsgruppen förbättrade sina värden mot ME (Tabell 

3). Biokemiska resultaten togs via blodprov. Det genomfördes 5 träffar under studiens 

gång, med återbesök var tredje månad. Studiens deltagare hade BMI > 30, NAFLD samt 

hög ålder runt 45 år som ev. påverkade viljan till förändring. Deltagarna sänkte sitt 

BMI-värde med -1,4 (Tabell 3). 

 

Pi-Sunyer et al (70) 98,4 % av deltagarna fullföljde studien som pågick under 12 

månader. Studien innefattade 129 träffar med behörig personal. Deltagarna som hade 

kriterier för ME var 93 % vilket minskades till 78 % vid studiens slut. Resultatet av 

viktnedgången visade att 37,8 % av deltagarna klarade 10 % viktnedgång och 55,2 % av 

deltagarna klarade 7 % viktnedgång vilket gav ett resultat på sammanlagt 8,6±6,9 % i 

minskad kg kroppsvikt (Tabell 3). Högt BMI och hög ålder kan ha påverkat viljan till 

förändring. 

 

de Vos et al (71) 60 % av deltagarna genomförde sista uppföljningen hos behörig 

personal efter 6,6 år. Studien innefattade 3 inledande träffar med dietist samt en frivillig 

aktivitetskurs som pågick under 20 veckor. Deltagarna fick sedan 4 timmars 

konsultation med dietist per år under de första 2,5 åren. Efter 80 månader hade 19 % av 

deltagarna förlorat 5 kg eller 5 % av sin ingångsvikt samt hade deltagarna en god 

följsamhet på 51 % hos dietist, 57 % fysik aktivitet samt 31 % uppfyllde kraven för 

både följsamhet hos dietisten och fysik aktivitet. I studien genomfördes mätningar av 

resultatet mot ME. Studiens deltagare hade högt BMI och hög ålder vilket kan ha 

påverkat viljan till förändring.   

 
Tabell 3 Fysiologisk respons på livsstilsförändring hos de deltagare som fullföljde respektive studie 

 

 

7.1.1 Studie 1: Effects of therapeutic lifestyle program on ultrasound-diagnosed 

nonalcoholic fatty liver disease (68) 

 

Syfte  

Studiens syfte var att se effekten av olika behandlande livsstilsförändringsprogram hos 

patienter som blivit diagnostiserade med hjälp av ultraljud och fått diagnosen NAFLD. 

 

Metod  

Deltagarna n=54 rekryterades från ett sjukhus i Taiwan. Rekrytering av deltagare 

gjordes mellan april 2006 och december 2007. Personer som rekryterades var tvungna 

att ha något av dessa tre olika krav; ett midjemått på minst 90 cm för män och 80 cm för 

kvinnor eller ett BMI på minst 25. Andra kriteriet var att personerna skulle ha en 

kolesterolnivå på minst 200 mg/dl eller en triglycerid-nivå på 150 mg /dl. Det tredje 

kriteriet var att de skulle ha minst 40 mg/dl HDL för män och 50 mg/dl för kvinnor eller 
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lägre samt att blodtrycket skulle vara 130/85 mmHG eller mer. Deltagare som hade 

alkoholmissbruk, diabetes, hepatit B,C, hypothyroidism, anemi eller hyperlipidemi blev 

uteslutna ur studien, likaså personer som inte kunde delta i aerobt träningsprogram på 

grund av risk för hälsan.  

 

Studien godkändes av styrelsen på sjukhuset, Alla deltagare informerades och gav sitt 

samtycke till att medverka i studien. Deltagarna delades in i tre grupper; grupp 1; diet 

och träning n=16, grupp 2; bara träning n=23, och grupp 3; kontrollgrupp n=25. Ett 

ultraljud av levern utfördes för baseline och ytterligare ett ultraljud av levern skedde vid 

vecka 10. Vid baseline, vecka 5 och 10 utfördes också blodprov, antropometriska index 

(BMI, olika kroppsmått) samt fysiskt träningstest. Deltagarna i grupp 1 skulle ha en kost 

på 1,200-1,500 kcal. Möjligheten till vägledning fanns då de skulle ha en diet bestående 

av lågkalorikost, de skulle också ha ett högintensivt cykelprogram med en frekvens på 1 

timme, två gånger i veckan under 10 veckor. Grupp 2 fick samma träningsprogram men 

utan dietprogrammet. Alla deltagare hade instruktörer vid träning. Ultraljudsdiagnosen 

av levern beskrevs med en skala från 0-3; ingen, mild, medel eller hög. Vid ultraljuden 

kollades leverns ekogenicitet dvs leverns förmåga att reflektera tillbaka 

ultraljudsignaler, mindre ekon som kommer tillbaka beskrevs högre upp på skalan. 

Blodproven togs efter nattfastan på minst 8 timmar, kontroll av glukos, triglycerider, 

HDL, LDL, urinsyra, AST, ALT och y-glutamyltransferas. Kontroll av IR genomfördes 

med en definition av HOMA 3,0 och kontroll av leverfunktion med seumnivåer på AST 

mer än 40IU/L och ALT 45IU/L.  

 

Resultat 

Av 54 deltagare valde ingen att avbryta sin medverkan. Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna uppmärksammades vid baseline förutom fastande plasmaglukos 

nivåer . Vid en jämförelse av slutresultaten för grupp 1 (diet och träning) och grupp 2 

(bara träning) var det möjligt att se en signifikant fördel för grupp 1 med P<0,01 -1,62 i 

BMI och minskning i kroppsvikt på 4,43 kg vilket är bättre än grupp 2 som hade en 

minskning på 0,76 kg och -0,35 i BMI.  

 

Den kemiska profilen för grupp 1 och 2 skiljde sig signifikant P<0,01. Den 

genomsnittliga kolesterolnivån i grupp 1 var 24,32 mg/dl vilket är bättre resultat än 

grupp 2 som hade 5,15mg/dl. Mängden HDL var 2,45mg/dl bättre hos grupp 1 mot de 

andra grupperna, men även ALT minskade med 10,39 IU/l mer i grupp 1 än i grupp 2 

och glutamyltransferas i grupp 1 visades en större signifikant förbättring på 15,41 IU/l.  

 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad avseende fysik träning mellan grupp 1 och 

2. Likaså fanns ingen skillnad vid baseline mellan de två grupperna. Dock fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna i vecka 10 då studien avslutades. I BMI och 

biokemisk profil hade grupp 1 bättre resultat. Båda grupperna hade 23 träffar med 

behörig personal under 10 veckor. Skillnaden mellan grupperna var att grupp 1 fick 

riktlinjer gällande kosten vid återträffarna vilket inte grupp 2 fick. I grupp 1 n=16 (diet 

och träning) var den biokemiska ME-profilen förbättrad efter 10 veckor mer än mot 

grupp 2 och kontrollgruppens resultat. I grupp 1 var triglycerider baseline 165.9 ± 68.9 

mg/dl end 130.4 ± 99.1 mg/dl, HDL baseline 41.83 ± 8.66 mg/dl end 40.19 ± 9.18 

mg/dl, glukos baseline 107.25 ± 18.72 mg/dl end 101.19 ± 16.18 mg/dl och BMI 

baseline 30.19 ± 3.72 kg/m
2
 ,end 28.31 ± 3.90 kg/m

2
. I grupp 2 var triglycerider 

baseline 192,0 ± 110,4 end 183,1 ± 89,6 mg/dl, HDL baseline 41,71 ± 9,36 mg/dl end 

40,25 ± 8,89 mg/dl, glukos baseline 93,91 ± 8,13 mg/dl end 98,48 ±15,83 mg/dl och 

BMI baseline 30,68  ± 4,28kg/kg/m
2
 end 30,16 ± 4,21 kg/m

2
. 
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7.1.2 Studie 2: A pilot trial of body weight reduction for nonalcoholic fatty liver 

disease with a home-based lifestyle modification intervention delivered in 

collaboration with interdisciplinary medical staff. (69) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka en 6 månaders hembaserad livsstilsintervention i 

samarbete med läkare, hygieniker, registrerade dietister och sjuksköterskor. Studien 

syftade också till att undersöka om patienterna kan behålla sin viktminskning över en 6-

månaders period.  

 

Metod 

Alla deltagare var diagnostiserade med NAFLD med hjälp av ultraljud. Kraven på 

deltagarna var  frånvaro av hepatit B, autoimmun leversjukdom samt leversjukdom som 

har åstadkommits via alkohol, medicin som kan ha orsakat leverskada och samt medicin 

mot insulin. Alla patienter skrev på ett medgivande och etiska kommittén på Eguchi 

sjukhus godkände studien. Målet med livsstilsförändringen var att alla patienter skulle 

ha en viktnedgång på 5 % under 6 månader.  

 

En insamling av deltagarnas måltidsinformation genomfördes under 3 dagar via ett 

självadministrerat frågeformulär vid månad 3 och månad 6. Patienterna antecknade sin 

vikt och sin dagliga motion varje dag. En gång i månaden undersöktes patienterna av en 

läkare med syfte att se om någon viktnedgång hade skett hos deltagarna och 

förändringar i höftomfång. Efter läkarbesöket genomfördes även en intervju med en 

sjuksköterska vid varje månadsbesök. Alla patienter fick en 30 minuter lång 

informationsträff varje månad med livsstilsråd. Var tredje månad hade de även en träff 

med dietist som gav kostråd som skulle motsvara standardenergiintag av vikten i 

kilogram *25-30 kcal. 

 

Det fanns inga kostrestriktioner; patienterna fick välja vad de ville äta så länge 

kostrådgivningen följdes. Motionsbehandlingen innebar att varje vecka skulle 23 

metaboliska ekvivalenta uppgifter utföras (METS)*h/vecka (motion) samt 4 METs 

h/vecka (träning). Antropometriska index, BMI, kroppsomfång och blodprov togs varje 

månad. Blodprov togs kl 9 på morgonen efter en 12 timmars fasta för att mäta AST och 

ALT, totalt kolesterol, trigycerider samt plasmaglukos och insulinnivåer. IR definieras 

av HOMA-IR som är en standard för att undersöka beta-cellernas funktion med hjälp av 

denna formel; HOMA-IR = fasting plasma insulin (lU/mL) x FPG (mg/ 

dL)/405. ME definieras genom en standard från IDF (International Diabetes 

Federation). 

 

Standarden för centralfetma är för personer med japanskt ursprung 80 cm eller mer för 

kvinnor och 90 för män i midjemått samt två komponenter till 150 mg/dl triglycerider 

eller mer, HDL nivåer på 40 mg/dl eller mindre för män och 50 mg/dl för kvinnor, 

blodtryck över 130/85 och FPG 110 mg/dl. Undersökningen av levern gjordes med 

datortomografi (på morgonen efter 12 timmar fasta) för att undersöka levern och 

visceral fettansamling.  

 

Resultat 

Det fanns inga skillnader gällande kriterierna för baseline hos patienterna som klarade 

studien och de som inte klarade studien. I studien träffade patienterna en läkare totalt 6 

gånger under 6 månader. Av totalt 61 personer var det 39 personer som valde att avbryta 

sin medverkan i studien och 22 personer (32,8%) som valde att fullfölja sin medverkan i 
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studien. 19 personer som genomförde studien visade stora förbättringar med en 

signifikans på P<0,05 i kroppsvikt, midjemått, blodtryck och insulinresistans i slutet av 

studien. Det var ingen signifikant skillnad i kolesterol och HDL-nivå. Alla de 22 

patienter som genomförde studien fick en lindring i sjukdomen NAFLD på grund av en 

förbättring i levern. Personer som hade kriterier för ME var i början av studien 23 st., 

efter 6 månader var det 2 st.  Patienterna som fullföljde studien fick en biokemisk 

respons, AST minskade till 20 ± 4IU/L ,ALT 20 ±7IU/L. Studiens resultat visar att 

patienternas triglycerider minskades till 120±47 mg/dl. HDL ökade något från 52±12 

mg/dl till 54±11mg/dl och glukosnivåerna minskade till 106±16 mg/dl. Av de 14 

patienter med diabetes mellitus hade patienterna FPG 126mg/dl vid baseline. Endast en 

av patienterna hade FBG av 126 mg/dl efter 6 månader.  

 

Resultatet visade att de 39 personerna som avbröt sin medverkan i studien var yngre 

personer än de som genomförde studien. Det fanns ingen skillnad på antalet män och 

kvinnor i de båda grupperna. Den huvudsakliga anledningen till avhoppet var, enligt 

sjuksköterskornas anteckningar, att jobbet var en orsakande faktor. 18 personer avbröt 

sin medverkan av denna anledning, 9 personer förstod inte sin sjukdom, 3 personer 

förlorade intresset och 7 personer rapporterade andra problem.  

 

7.1.3 Studie 3: The effects of rosiglitazone, metformin, and diet with exercisein 

nonalcoholic fatty liver disease (11) 

 

Syfte: Målet med studien var att undersöka effekten av mediciner som metformin, 

rosigliazone, diet och motion hos personer med NAFLD. 

 

Metod: I studien undersöktes 47 patienter med förhöjda levervärden i minst 6 månader. 

De som hade diagnosen fettlever efter biopsi var 35 patienter och 12 patienter fick 

diagnosen via ultraljud. Dessa 47 patienter var antagna till studien. Patienter med virala, 

autoimmuna samt metabola sjukdomar var exkluderade. Alkoholmissbruk innan studien 

eller förtäring av alkohol under pågående studie var inte tillåtet. Mediciner som 

metformin och rosiglitazone gavs till de patienter som gjort en kontrollbiopsi vilka var 

35 patienter. De patienter som inte ville göra en kontrollbiopsi skulle istället behandlas 

med diet och motion.  

 

Baseline av patienters biokemiska nivåer och fysiska nivåer var lika i alla grupper 

förutom i ALP och glukos nivåer. Andelen diabetiker i alla grupper var 20 %. 

Patienterna i grupp 1 hade fetma på 66,6%, grupp 2 hade fetma på 54,5 % och grupp 3 

hade fetma på 70,8 %. IR var bland patienterna 90 % i grupp 1, 60 % i grupp 2 och 

83,3% i grupp 3. 

 

I grupp 1 var det 12 patienter som fick metformin 850mg/dag. I grupp 2 var det 11 

patienter som fick 24mg/dag rosiglitazone och 24 patienter som utgjorde grupp 3 fick 

motion. Studien planerades pågå i ett år. De som fick motion skulle gå raska 

promenader i 30 minuter minst två dagar i veckan och volymen av måltiderna skulle 

minskas. Vid första besöket gjordes en fysisk undersökning och en biokemisk analys 

där följande data samlades in; BMI, ALT, AST, ALP, GGT, HDL, LDL, insulin, c-

peptid, transferrin mätnad, ferritin i blodet.  Insulinresistens bedömdes med hjälp av 

HOMA-värden där värden över 1,64 var acceptabelt. Patienter i grupp 1 och 2 hade 

återbesök månadsvis, grupp 3 hade istället återbesök var tredje månad. Vid varje 

återbesök gjordes en fysik och en biokemisk undersökning. Efter 12 månader 
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analyserades alla 12 biokemiska parametrar och normalisering av ALT var accepterad 

som behandlingsrespons.  

Innan studien startade gjorde alla personer i grupp 1 och 2 en kontrollbiopsi. Efter 

genomförd studie genomfördes ytterligare en biopsi på 4 personer från grupp 1 och 8 

personer från grupp 2. All data från biopsin analyserades av en patolog. I analysen 

användes ett T-test och ett multicolumn chi-sqare test, för att undersöka baseline 

parametrar och biokemisk respons. Studien var godkänd av den etiska kommittén vid 

Istanbuls universitet. 

 

Resultat: 
Efter 12 månader fanns inga förändringar i BMI hos grupp 1 och 2, men i grupp 3 

infann sig en signifikant förändring 30 ± 3 till 28 ± 2 kg/m
2
 vid månad 12 P<0,05.  Det 

infann sig en positiv korrelation mellan BMI och ALT nivåer r = 0.268, P = 0.042. Vid 

6 månaders behandling var ALT-nivåerna 54,5±15,9 IU/L i grupp 1, 40±20 IU/L i 

grupp 2 och 45, ±19 IU/L i grupp 3. Behandlingsresponsen var efter 6 månader 33,3 % i 

grupp 1, 54,5 % grupp 2 samt 54,2 % i grupp 3.  

Efter 12 månader var behandlingsresponsen 22,2 % i grupp 1, 37,5 % i grupp 2 samt 

41,2 % i grupp 3. Efter avslutad studie visades ingen förändring i IR hos någon av 

grupperna. Efter behandling minskades fettleverns prevalens från 58,75 % till 52,5 % i 

alla grupper. Med en regression av 68.8±10.3 % till 58.8±13.7 % (P=0.066) i grupp 1 

och 53.8±13.7 % till 49.4±25.9 % (P=0.329) i grupp 2. Det infann sig inte någon 

signifikant skillnad mellan grupp 1 och 2 i minskandet av fettlever P=0,07. Det var 

ingen korrelation mellan behandlingsresponsen, minskning av fettlever r=–0.052, 

P=0.879 och ALT nivåer r=0.038, P=0.899.  

 

I grupp 3 som fick motion och diet var det totalt 5 träffar för att göra fysiologiska 

undersökningar och ta biokemiska prover. Besöken och återbesöken gjordes vid 

studiens start och var tredje månad fram till månad 12. Grupp 3 hade en förbättring på 

glukos 104.8±15.3 mg/dl till 99±20 mg/dl från start till månad 12. ALT förbättrades i 

grupp 3 84±31.6 IU/L till 46±20 IU/L månad 12. I BMI förbättrades 30±3kg/m
2
till 

29±2.6kg/m
2
 (ca 7 kg) vid månad 12. 

 
7.1.4 Studie 5: Reduction in weight and cardiovascular disease risk factors in 
individuals with type 2 diabetes. (70) 

 

Syfte: Effekten av avsiktig viktnedgång för att reducera hjärt- och kärlsjukdomar. 

Rapporten beskriver ett års förändring i hjärt- och kärlsjukdomars riskfaktorer för att 

undersöka den långssiktiga effekten av livsstilsförändringar. 

 

Metod: Look-AHEAD studien är ett kliniskt försök där syftet är att undersöka 

långsiktiga hälsoeffekter av livsstilsinterventioner. Deltagarna i studien blev 

slumpmässigt indelade i olika grupper; Livsstilförändring (ILI) n= 2570 samt 

diabetessupport och utbildning n= 2575 som var jämförelsegruppen. Innan den 

slumpmässiga indelningen började fick alla deltagarna 2 veckors ingångsperiod där de 

själva skulle lyckas med övervakning av diet, fysik aktivitet samt genomgå utbildning 

om diabetes samt hantering av diabetes. Det ingick även ett motionstest för att mäta 

träningen innan indelningen. Ett av målen i studien var att deltagandet av män och 

kvinnor skulle vara lika.  
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Deltagarna hade 129 träffar under 12 månader vid både gruppmöten och individuella 

möten. Deltagarnas ålder i livsstilförändringsgruppen var 58.6 ± 6.8 år. Kvinnors BMI 

var 36.3±6.2 kg/m
2
 och för män var BMI 35.3±5.7 kg/m

2
 vid baseline. 

 

Från månad 1-6  i gruppen ILI genomfördes tre gruppmöten i veckan och en individuell 

rådgivning i månaden. En minskning skedde sedan till gruppmöten som varade 

varannan vecka och en individuell rådgivning per månad. I dessa gruppmöten och 

enskilda möten ingick måltidsplanering, portionskontroll, beteendemodifikation, 

motivationssamtal, träning och motionskunskaper för säker träning samt information 

om fördelar med att träna (72). Deltagarna i ILI-gruppen hade kalorimål på 1200-1800 

kcal/ per dag. Det kunde dock skilja sig på grund av personernas kroppsvikt.  

Deltagarna fick en hembaserad fysik aktivitet som gradvis skulle öka från strukturerad 

aktvitet till mer än 175 min/vecka inom de första 6 månaderna. För att hjälpa personer 

som misslyckats med att uppnå studiens mål användes en "redskapslåda" på 722 av 

deltagarna som inte klarade de viktminskningsmålen på 5 % kroppsvikt efter 6 månader.  

 

I redskapslådan ingick intervjuer om motivation, problemlösningstekniker och 

instrument som ska vara till hjälp för att lyckas gå ned i vikt. Dessa instrument är t.ex. 

kokböcker och medlemskap på gym (29). Baseline vägning gjordes vid första mötet av 

de 2570 deltagarna i ILI-gruppen då antropometri- fitness- data och biokemiska data 

togs. Målet med studien var att 7 % av deltagarna under ett års minimum skulle vara 

uppmuntrade att sikta på mer än 10 % viktnedgång. 722 personer klarade inte 5 % 

viktnedgång efter 6 månader. Dessa deltagare fick då extra hjälp att klara viktnedgången 

i en form av motivationssamtal, kokböcker och gymkort (29, 72) 

 

Resultat 

Livsstilförändringsgruppen förlorade under 1 år 8,6±6,9 % i kroppsvikt jämfört med 

diabetesgruppen som förlorade 0,7±4,8 % i kroppsvikt.  I livsstilsförändringsgruppen 

var det 37,8 % av deltagarna som klarade 10 % viktnedgång vid 1 år och 55,2 % klarade 

7 % viktnedgång vilket var minsta gränsen för bra resultat. 70,1% av deltagarna i ILI-

gruppen ökade sin fysiska aktivitet efter ett år. Personer med ME minskade i ILI-

gruppen med 93,6±0,5 % till 78,9±0,8 %. Den biokemiska responsen på deltagarna 

under ett år var att triglycerider förändrades från 182.8 ±2.3 mg/dl till 152.5 ±1.8 mg/dl 

vilket gav en minskning på -30.3±2.0 mg/dl. HDL ökade från 43.5 ±0.2 mg/dl till 46.9 

±0.3 mg/dl vilket är en skillnad på 3.4 ± 0.2 mg/dl, Fasting glucose förändrades från 

151.9 ± 0.9 mg/dl till 130.4 ±0.8 mg/dl vilket är en minskning med -21.5 ±0.9 mg/dl. 

 

7.1.5 Studie 6 Long-term effects of randomized, controlled, tailor-made weight-loss 

intervention (71) 

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka effekten av långsiktig effektivitet av 

skräddarsydd viktminskningsintervention hos överviktiga medelålderskvinnor i 

primärvården. 

 

Metod: Studien undersöker viktnedgångens långsidiga effekt på interventioner gällande 

viktnedgång, som var en del av en större randomiserad studie vid namn "PROOF", vars 

mål var att förhindra knä osteoartrit hos överviktiga kvinnor. Informationen som har 

använts från "PROOF" studien var endast information om skräddarsydd intervention för 

viktminskning. Studien fokuserar på effekten av diet och träningsinterventioner 

gällande hälsa och livsstil. Alla kvinnor som registrerades av sin husläkare var mellan 

50-60 år. Deltagarna i studien hade ett BMI på 27 kg/m
2
 eller mer vilket kvinnorna har 
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rapporterat själva. De skulle också vara fria från knä osteoartri samt andra reumatiska 

sjukdomar. Uteslutande kriterier var att de redan får rådgivning från en psykoterapeut, 

läkare eller andra hälsorådgivare samt inte kunna kommunicera på tyska.  

 

Av de kvinnor som var intresserade att delta i studien och hade ett BMI på 27 kg/m
2
 

eller över, var n=889 vilket motsvarar 51 % av det totala antalet som var intresserade 

vilket var n=1736. Efter att genomgång av alla kriterier och baseline mätningar var 

gjorda var det n=407 individer kvar. De 407 individerna randomiserades i två grupper; 

Kontroll n=204 var grupp ett. Diet och träning var grupp två n=203. Deltagarna fick 

träffa en dietist efter en utvärdering av det rådande näringsintaget och motionsvanor. 

Genom en ömsesidig överenskommelse mellan deltagarna och dietisten skapades mål i 

en motivationsintervju. Alla deltagarnas mål var individuellt sammansatta för att passa 

dem i fysik aktivitet och diet.  

 

De första tre mötena skedde varannan vecka med grund i tidigare överenskommelse 

mellan dietist och deltagare; sedan träffades de fyra timmar per kalenderår. Deltagarna 

fick frivilligt delta i en 20 veckors fysik aktivitetskurs under ledning av en fysioterapeut 

där syftet var att hitta en lågintensiv sport som deltagarna kunde tycka om och utöva till 

interventionens slut. Dietist och fysioterapeut var kostnadsfritt för deltagarna och 

interventionen varade i 2,5 år. Kontrollgruppen fick ingen hjälp med diet och träning 

men fick göra hälsoförbättringar på eget initiativ. Vid baselineundersökningen fick alla 

deltagare svara på ett frågeformulär och ta baselinemått. Under de 2,5 första åren fick 

deltagarna hembesök av en forskningsassistent, de fick även svara på ett kort 

frågeformulär om diet och träning. Detta genomfördes en gång i halvåret.  

 

Efter 6,6 år fick deltagarna besök en gång för att mätas samt besvara ytterligare ett 

frågeformulär om livskvalité, fysisk aktivitet och diet. För den nuvarande studien var 

viktförändringen viktigast under 6-7 år från baseline till efter randomisering. Endast de 

som förlorat 5 kg eller 5 % av sin kroppsvikt undersöktes eftersom detta mått har visats 

vara korrelerat med stora hälsoförändringar. Mätningarna undersökte deltagarnas 

fysiska aktivitet och matvanor. Eftersom frågeformulären använder näringsvanor som 

inte tillåter beräkning av totalt kaloriintag var det separata delar av frågeformuläret som 

undersökte hur mycket småätande deltagarna gjorde under en veckas tid. Detta 

jämfördes från baseline till efter randomisering.  

 

För analys av viktförändringar mellan grupperna användes ett 2-tailed independent t-

test. För att studera skillnaden i olika kategoriers utfall användes Fischer’s exact test. 

Studiens resultat visar att det skulle vara svårt att undersöka följsamheten av varje 

personlig skräddarsydd intervention. Istället valde de att bestämma ett värde av ett antal 

delaktiga besök hos dietist samt antal deltagande i klassen för fysik aktivitet. Studiens 

definition av god följsamhet var sex eller fler besök hos dietisten samt deltagande i 

klassen för fysik aktivitet vid minst sju tillfällen.  

 

Resultat: Av 6691personer deltog n=407 som randomiserades i två grupper; Kontroll 

n=204 och interventionsgrupp n=203. 35 % av kvinnorna var överviktiga, de hade BMI 

på 25-29,9 kg/m
2
 och 6 % hade fetma enligt klass 3, dvs fetma med ett BMI på 40 

kg/m
2
 eller mer. Åldern på deltagarna var 55,7 ±-3,2 år. Efter 2,5 år var det 10 % av 

deltagarna som valde att inte göra en uppföljning efter 6,6 år. Det var det endast 60 %, 

n=247 av deltagarna som valde att genomföra en uppföljning. Resultatet av deltagarnas 

följsamhet i studien var att 11 % aldrig besökte en dietist och 51 % besökte en dietist 

mer än 6 gånger, vilket innebär att 51 % hade en bra följsamhet hos dietisten.  21 % 
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besökte inte klassen för fysik aktivitet medan 57 % besökte den mer än 7 gånger vilket 

medför att 57 % hade en god följsamhet gällande sin fysiska aktivitet. 31 % av 

deltagarna i interventionsgruppen uppfyllde båda målen angående besök hos dietist och 

genomförande av fysisk aktivitet. 

 

Efter 6,6 år hade 51 % av alla kvinnor uppföljningsdata från baseline och framåt. 19 % 

hade gått ned 5 kg eller 5 % av sin kroppsvikt under baseline. Interventionsgruppen 

hade gått ned betydligt mer i vikt än kontrollgruppen. Vid 6 och 12 månaders 

uppföljningstillfälle under studien fanns en skillnad på 1,34 kg och 1,22 kg mellan 

grupperna.Resultatet i fysik aktivitet var betydligt högre i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen vid studiens slut, med en ökning av 25 % över baseline. 

Kontrollgruppen minskade den fysiska aktivitetsnivån med 10 % under baseline vid 

slutet av studien. Viktminskningen var signifikant högre i interventionsgruppen men det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper vid uppföljningens slut. 

 

Sammanställning av studiernas resultat 
 
Tabell 4  

 
 

 

8 Diskussion 
 

Det har konstaterats att livsstilförändringar kan leda till viktminskning, ger ökad fysik 

aktivitet, kunna minska lipidansamlingen i levern, ger förbättrad glukoskontroll och 

förbättrad insulinaktivitet. Upptaget av insulin från bukspottkörtelns betaceller blir 

förbättrade och påverkar upptaget av glukos.  

 

Resultatet av studierna som beskrivs i tabell 2, 3 och 4 visar att studierna Oza et al, 

Akyüz et al (69) (11) har lågt antal träffar. Dåliga resultat i studien Oza et al (69) 

berodde på att en stor del av deltagarna avbröt sin medverkan. I studien Akyüz et al (11) 

visades det att livsstilsförändringar gav bättre resultat i jämförelser med medicinsk 

behandling trots mindre antal träffar. I studierna från Chen et al, Pi-Sunyer et al, de Vos 

et al (68), (70), (71) var det ett högre antal träffar med behörig personal än i de andra 

studierna. I dessa studier visar resultatet på god biokemisk respons och viktnedgång. I 

Oza et al (69) visade även de som fullföljde studien ett bra resultat på biokemisk 
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respons. Detta gjorde även de deltagare i diet-och träningsgruppen i studien från Akyüz 

et al (11).  

 

I studien av de Vos et al (71) visade resultatet på ett högt bortfall efter 6,6 år, vilket 

innebar att deltagarna inte fullföljde det sista återbesöket med behörig personal. Dock 

hade de en god följsamhet under interventionen som pågick under 2,5 år.  

 

Resultatet från andra studier visar att fler kontakter kan vara positiv i relation till bättre 

viktnedgång. I studien från Dudekula et al (5) visar resultatet att tre till fem besök 

resulterade i god viktnedgång. I studien från Lam et al (6) där besöken genomfördes var 

tredje månad visar resultatet att det blev en signifikant förbättring hos de deltagare som 

genomförde besöken en gång per år. I studien från Saaristo et al (7) visar resultatet på 

att fler återbesök resulterar i ökad viktnedgång. I genomsnitt sker 3,5 st. 

interventionsbesök vilket resulterade i >5 % viktnedgång mot 2,5 st. Interventionsbesök 

som resulterade i viktuppgång. 2,9 st interventionsbesök genomfördes där deltagarna 

hade en oförändrad vikt. Ingen av studiens artiklar visade en besöksfrekvens på mindre 

än var tredje månad, dock varierade antalet träffar i resultatet. Resultatet av studiens 

artiklar överrensstämmer med resultatet från andra studiers resultat, som påvisar att fler 

återbesök kan ge bättre resultat. Det beror även på hur täta besöken är då täta kontakter 

leder till bättre viktnedgång.  

 

Ett bra resultat är en viktnedgång på 5 -10 % av kroppsvikten beroende på hur länge 

studien varar. I artiklarna som användes i denna studie beskrivs målet att deltagarna ska 

ha 5 % viktnedgång under 6 månader eller 10 % viktnedgång under 12 månader. För att 

få en bra biokemisk respons visar studien att 7 % viktnedgång ger en bra biokemisk 

respons samt en förbättrad steatos (73). En viktnedgång på upp till 10 % kan även 

reducera inflammationen i levern (37). En studie påvisar att viktminskning på 5 % ger 

minskad trötthet och ökad fysik aktivitet men även stora förbättringar i ALT och AST 

(74).' 

 

Mitt resultat visar att återbesök vid minst var tredje månad kan fungera om deltagaren är 

motiverad till att genomföra en livsstilsförändring. Detta visas i studien från Akyüz et al 

(11). Täta kontakter mellan deltagare och professionell personal ger ett bra resultat både 

i viktminskning, biokemisk respons samt ger deltagarna en ökad följsamhet till 

förändring i Chen et al, Pi-Sunyer et al, de Vos et al,(68, 70, 71).  

 

Denna studies resultat visar att de deltagare som hade ett högre antal träffar med 

personal även uppvisade större viktnedgång och biokemisk respons. I studien från Oza 

et al (69) avbröt en stor del av deltagarna sin behandling i förtid av en rad olika 

anledningar. Det visar hur komplexa livsstilsinterventioner är hos individer med fetma 

och NAFLD. I andra studier undersöks orsaken till varför individer väljer att avbryta sin 

medverkan i pågående behandlingar. Problemen är många som t.ex. högt BMI, låg 

socioekonomisk status, psykologiska faktorer, matintag, beteende (34), (35). Andra 

faktorer som bevisligen kan påverka en livsstilsförändring är NAFLD, hög ålder dvs 

>45 år. Även här visas högt BMI som är en faktor som kan påverka en 

livsstilsförändring (23, 26), (24). 

 

Enligt motivationsstudier hos personer med fetma från studierna Stewart et al, Centis et 

al (23, 26) samt personer med NAFLD är BMI, ålder och sjukdomsstatuskriterier 

viktiga att tänka på gällande viljan till förändring. Äldre personer har högre följsamhet 

till träning än yngre personer. Personer med högt BMI har en högre följsamhet men det 
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leder inte till handling, det kan också konstateras att sjukdomsstatusen hos personer med 

NAFLD inte ger någon ökad följsamhet till förändring. I motivationsstudierna visas det 

att alla deltagare har ett högt BMI och en stor del personer befinner sig i 

begrundandestadiet/bereddstadiet, vilket betyder att de är inaktiva men tänker eller 

förbereder sig för en förändring.  

 

Ett högt BMI kan också vara associerat med låg samvetsgrannhet och hög neuroticism. 

Det betyder att personen har svårt att vara målinriktad och noggrann samt att personen 

kan ha negativa känslor. Dessa kriterier kan också påverka livsstilsförändringen och 

leda till viktuppgång enligt Stewart et al (26). En orsak till att NAFLD inte ger någon 

följsamhet till förändring kan, enligt Pavlides and Cobbold (40), bero på att NAFLD 

inte har några symptom. Det kan relateras till livsstilsförändringsstudien från Oza et al 

(69) där många personer valde att avbryta sin medverkan, bl.a. personer som inte hade 

någon uppfattning om sin sjukdom. NAFLD kan innebära trötthet vilket kan vara det 

som påverkar äldre personer att vilja utöva fysik aktvitet men det inte leder till 

handlingsstadiet, vilket är orsakat av trötthet.   

 

Jag kommer att förkasta min hypotes till viss del genom att säga att det finns fler 

kriterier som är viktiga för att kunna fullfölja en livsstilförändring. Dock är det positivt 

att ha täta kontakter då det kan ge ökad motivation till att fullfölja livsstilsförändringen 

samt att det bevisligen ger en bättre viktnedgång. Livsstilsförändringar är det viktigaste 

verktyget mot fetma då det är en effektiv och kostnadseffektiv behandling. Vid 

följdsjukdomen NAFLD finns ingen medicinering att tillgå som ger lika bra resultat och 

har samma säkerhet som en livsstilsförändring. Med alla dessa olika svårigheter som 

beskrivits är det bevisligen svårt att motivera personer med fetma och NAFLD att 

fullfölja en livsstilsförändring samt fortsätta att bevara en hälsosam livsstil. 

 

Problemet med följsamhet i denna patientgrupp som har fetma och NAFLD kan 

undvikas med t.ex. motivationssamtal som ger en ökad följsamhet till att undvika de 

kriterier som motivationsstudierna påvisar. Studien från Oza et al (69) visar att 

motivationssamtal och täta kontakter kunde förhindra att många valde att avbryta sin 

medverkan. Genom motivationssamtal kunde de förklara sjukdomen och vikten av att 

göra en förändring.  

 

9 Svagheter med studien 
Studierna som granskats närmare har ett varierande antal individer i de olika studierna 

vilket kunde påverkat resultatet. Motion och diet varierar i de olika studierna och det 

finns stora skillnader på antal kontakter mellan patient och sjukvårdpersonal. Även ålder 

och BMI skiljer sig mellan artiklarna. Tre av artiklarna hade patienter diagnostiserad 

med NAFLD med fetma medan två artiklar hade endast patienter fetma. 

 

10 Konklusion 
Sammantaget visar denna litteraturstudie på svårigheterna med livsstilförändringar hos 

personer med fetma och NAFLD. Att ha täta kontakter med sjukvården är positivt. 

Dock har studien visat att det finns andra problem med livsstilsförändringar hos dessa 

patientgrupper, att följsamheten av en livsstilsförändring beror på ytterligare faktorer. 

Det är svårt att motivera personer med NAFLD till att få livsstilförändringen att 

fungera. Eftersom NAFLD är en asymtomatisk sjukdom skulle det kunna vara en orsak 

till varför det är svårare att motivera personer till behandling, vilket är genomförande av 

en livsstilsförändring. Många är medvetna om riskerna med fetma, vikten av motion och 
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bra kost. Det innebär dock inte att de gör något åt det vilket skapar hälsoproblem och 

följdsjukdomar.  För att få en lyckad livsstilsförändring bör personen ha täta kontakter 

med sjukvården minst varje tredje månad, medverka i motivationssamtal och 

beteendeförändringsteknik samt hjälp med kost och träning för att kunna behålla sin nya 

livsstil. 
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