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Abstract 
Fetma är ett växande hälsoproblem, såväl i Sverige som i övriga världen. Idag räknar man med att 
cirka 10 % av männen och 12 % av kvinnorna i Sverige lider av fetma (BMI≥30). 
Komplikationerna till följd av fetma är många, och inkluderar många allvarliga sjukdomar och 
tillstånd. Typ 2-diabetes är en av dessa sjukdomar och risken att insjukna ökar kraftigt med ett 
stigande BMI. Man räknar med att cirka 90 % av alla som diagnosticerats med sjukdomen också 
uppvisar fetma. Grunden i all fetmabehandling utgörs av livsstilsförändringar, som kost och fysisk 
aktivitet. En viktnedgång på 5-10 % är ofta tillräckligt för att man ska se en förbättring av 
kardiovaskulära och metabola riskfaktorer. När en tillfredsställande viktnedgång inte uppnås 
genom livsstilsförändringar kan farmakologisk behandling bli aktuell. Ett av de läkemedel som 
idag är godkänt för behandling av fetma är orlistat (Xenical®). Läkemedlet verkar genom att 
hämma gastro- och pankreaslipaser, vilket resulterar i en minskad fettabsorption på cirka 30 %.  
Syftet med detta arbete var att undersöka orlistats additiva effekt på viktnedgång hos personer med 
en samtidigt mild minskning av kaloriintaget. Förutom viktnedgång har även dess effekt vid typ 2-
diabetes, med avseende på HbA1C, fasteglukos samt förändringar i diabetesmedicinering 
undersökts i vissa studier.  
Metoden som har använts i detta arbete är en litteraturstudie. De artiklar som användes hämtades 
från databasen PubMed, och sammanlagt var det fem studier som granskades. Två studier som 
fokuserade på orlistats effekt på viktnedgång, och tre studier som fokuserade på både dess effekt 
på viktnedgång och typ 2-diabetes.   
Samtliga studier visade på en signifikant större viktnedgång hos orlistatbehandlade individer 
jämfört med placebogruppen. I tre av studierna låg viktnedgången mellan 3,9-6,5 kg, och i de 
övriga två studierna mellan 5,0-8,5 %. När det gäller HbA1C så minskades det med mellan 0,6-1,1 
procentenheter och fasteglukos mellan 1,3-1,9 mmol/l. Det var även fler orlistatbehandlade som 
kunde minska, eller till och med upphöra med, medicineringen mot sin diabetes. Slutsats blir 
därför att orlistat kan vara ett användbart läkemedel i kampen mot fetma och dess riskfaktorer, 
som i det här fallet typ 2-diabetes. 
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SUMMARY 
 

Obesity is a growing health issue in Sweden as well as around the world. It is estimated 

that 10 % of men and 12 % of women in Sweden are suffering from obesity (BMI≥30).  

There is a strong correlation between obesity and an increased morbidity and mortality. 

Obesity is associated with several serious diseases, including cardiovascular diseases, 

type 2- diabetes, hypertension, sleep apnea, asthma and certain types of cancer. The fact 

that overweight and obesity is closely linked to type 2-diabetes is something that has 

been shown in many studies. Up to 90 % of those diagnosed with type 2-diabetes are 

also obese. The risk of developing type 2-diabetes rises sharply with an increasing BMI. 

The main treatment for obesity consists of lifestyle modifications, such as diet and 

physical activity. Moderate weight loss of 5- 10 % is associated with improvments in 

metabolic and cardiovascular riskfactors. When lifestyle modification is not enough to 

produce satisfactory weight loss, pharmacological treatment can become an alternative. 

One of the drugs licensed in Sweden for the treatment of obesity is orlistat (Xenical®). 

The drug acts by inhibiting gastric and pancreatic lipases, resulting in a decreased 

absorption of fat by approximately 30 % 

The aim of this study was to critically appraise publications reporting on the effect of 

orlistat on weight loss, when associated with a mildly reduced- calorie diet. Apart from 

weight loss, its effect on type 2-diabetes was also reported in some studies, in particular 

with respect to HbA1C, fasting plasma glucose and diabetes medication changes.  

This literature study was based on articles found from the database PubMed. Five 

randomized controlled trials were choosen, two focusing on weight loss and three 

focusing on both weight loss and type 2-diabetes.  

All studies showed that orlistat- treated patients lost significantly more weight than 

individuals in the control- group. In three of the studies orlistat- treated patients lost 

between 3,9-6,5 kg, and between 5,0-8,5 % in the other two studies. HbA1C decreased 

between 0,6-1,1 % and fasting plasma glucose decreased between 1,3-1,9 mmol/l. More 

orlistat- treated patients could decrease the dose, or even terminate the use, of diabetes 

medication. The conclusion of the present study is that orlistat can be a useful drug in 

the struggle against obesity and its risk factors, as in this case type 2-diabetes.  
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INTRODUKTION 

Fetma är ett växande problem, inte bara i Sverige utan även i övriga världen [1]. I 

västvärlden klassas fetma som ett folkhälsoproblem och ses som ett allt större hot mot 

vår hälsa [2]. Man räknar med att cirka 10 % av männen och 12 % av kvinnorna i 

Sverige lider av fetma (Body Mass Index; BMI) ≥30), vilket innebär en fördubbling 

under de senaste 20 åren [1]. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det 

globalt sett är mer än en miljard vuxna som är överviktiga, och av dessa är det minst 

300 miljoner som ligger inom gränsen för fetma [3]. 

 

Definition av fetma 

Ett vanligt sätt att definiera fetma är genom att använda BMI, som beräknas genom att 

dividera kroppsvikten i kilogram med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2) [1]. 

Enligt WHO: s klassificering räknas ett BMI över 25 som övervikt och ett BMI på 30 

eller mer som fetma (Tabell 1) [6].  

 

Tabell 1: WHO: s klassificering av övervikt och fetma [6].  

Klassifikation                                                     BMI (kg/m2) 

Undervikt                                                            <18,5  
Normalvikt                                                          18,5-24,9 
Övervikt                                                               25,0-29,9  
Fetma                                                                   ≥ 30,0 
 

 

Två andra mått som kan användas för att bedöma fetma och för att få en uppfattning om 

metabola och kardiovaskulära komplikationer är midjemåttet i centimeter samt midja-

höft-kvot. Män bör ha ett midjemått under 94 cm och kvinnor under 80 cm. Kraftigt 

ökade komplikationsrisker ses när måttet överstiger 102 cm hos män och 88 cm hos 

kvinnor [7].  

Midja-höft-kvoten beräknas genom att mäta midjan där den är som smalast, samt runt 

höfternas där de är som bredast. Midjemåttet divideras sedan med höftmåttet och siffran 

som man då får bör vara lägre än 1,0 för män och 0,85 för kvinnor. Då dessa siffror 

överstigs ökar risken för komplikationer [4].   



 5 

Personer med ”äppelfetma”, vilket innebär att fettet är ansamlat i buken, löper en större 

risk att drabbas av sjukdomar till följd av fetman. Dessa ökade risker ses dock inte hos 

personer med ”päronfetma”, då fettet är samlat över höft och stuss. ”Äppelfetma” är 

vanligare hos män och ”päronfetma” ses oftare hos kvinnor [1].  

 

Orsaker till fetma 

Fetma är en sjukdom som kan orsakas av olika faktorer och ofta ses en kombination av 

flera faktorer. Exempel på två sådana faktorer som kan bidra till utvecklingen av fetma 

är genetiska faktorer och livsstil [4]. Det finns även vissa läkemedelsgrupper som gör 

att man lättare går upp i vikt och ökar risken att drabbas av fetma [1].  

Genetiska faktorer 
Man räknar med att 40-50 % av all fetma kan förklaras av genetiska faktorer. Vissa 

människor har gener som lättare lagrar/sparar/hushållar med energi, och behöver därför 

inte äta särskilt mycket för att gå upp i vikt [1].  

Livsstil  
Utöver genetiska faktorer kan även en stor del av fetman förklaras av en förändrad 

livsstil, där man äter mer och rör sig mindre [4]. Konsumtionen av energirika 

födoämnen, såsom bröd, kött och choklad har ökat de senaste åren [2]. När energiintaget 

blir för stort i förhållande till vad man förbränner kommer det att leda till viktökning 

[1]. Samtidigt som energiintaget har ökat, förbrukas mindre energi än tidigare. Den 

fysiska aktiviteten minskar i och med att arbeten blir mer stillasittande och mindre 

fysiskt krävande. Bilåkandet har ökat, samtidigt som man cyklar och går allt mindre. 

Även den tekniska utvecklingen har bidragit till en ökad fysisk inaktivitet, då datorer 

och TV-apparater tar upp allt mer av vår tid [2]. Man räknar med att tre av fyra svenskar 

idag rör sig för lite varav en av tre är näst intill helt inaktiva [1]. Även andra faktorer 

som stress och att man äter på oregelbundna tider kan påverka [4]. 

Läkemedel 
Vissa läkemedel kan bidra till att man går upp i vikt. Läkemedelsgrupper där man ser 

viktökning som en biverkning är bland annat psykofarmaka, glukokortikoider, 

betablockare, insulin, sulfonureider och tiazolidindioner [1].  
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Fettets betydelse i kroppen 

För att överleva måste vi ha en viss mängd fett i kroppen. Fett kan lagras i kroppen och 

användas som energireserv när det behövs. Största delen av fettet är beläget under 

huden men en hel del finns dock koncentrerat kring de inre organen, då framförallt 

buken [4]. Medan kroppen reglerar vårt förråd av kolhydrater och proteiner, kan vårt 

fettlager bli nästintill hur stort som helst [1]. Det är när fett lagras i allt större 

utsträckning, och fettmassan ökar långt bortom det normala, som man börjar tala om 

fetma [2,4].    

Fettvävnaden 
Fettvävnaden består av fettceller (adipocyter) som har till uppgift att lagra energi i form 

av triglycerider [9]. Volymmässigt består fettcellerna till mer än 95 % av triglycerider. 

När föda intas kommer triglyceriderna att transporteras till fettvävnaden och lagras där. 

Triglyceriderna kan dock inte direkt tas upp av fettcellerna utan måste först brytas ner 

[10].  Nedbrytningen sker nästintill helt i tunntarmen, och det enzym som är involverat 

är främst det lipas som utsöndras från bukspottskörteln (pankreatiskt lipas). Lipas bryter 

ner triglyceriderna till monoglycerider och fria fettsyror, som nu kan tillföras 

fettvävnaden och där återskapas som intracellulära triglycerider. När kroppen sedan 

behöver energi kan triglyceriderna åter brytas ner för att transporteras via blodet till 

andra delar av kroppen [9, 10].  

En ökad fettmassa kan antingen bero på att fettcellerna blivit större, eller att de ökat i 

antal. Vid fetma ses initialt en ökad lagring av triglycerider i fettcellerna. När det ökade 

antalet triglyceriderna inte längre ryms i fettcellerna kommer antalet fettceller att öka 

[10].  

Fettvävnaden fungerar inte bara som en plats för energilagring utan utsöndrar även ett 

antal proteiner, så kallade adipokiner, med så väl parakrina som endokrina funktioner. 

Fettvävnaden kan därför ibland ses som ett endokrint organ [11].  

 

Reglering av födointaget 

Regleringen av kroppsvikten sker med hjälp av ett homeostatiskt system där centrala 

nervsystemet (CNS) är involverat i kontrollen av födointag och energiförbrukning. 
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Under de senaste årtiondena har stora framsteg gjorts inom området, och man har 

kunnat visa att hypothalamus är involverat i regleringen av födointaget samt att signaler 

från cirkulerande peptider från både fettvävnaden och mag-tarmkanalen informerar 

hjärnan om vår nutritionsstatus [12]. 

Leptin 
Leptin är ett hormon som produceras av, och utsöndras från, fettvävnaden och har till 

uppgift att skicka signaler till hjärnan angående vårt energilager [10]. Leptin frisätts från 

fettvävnaden till blodet i proportion till fettvävnadens storlek [9]. Ju mer fett som finns 

lagrat i fettcellerna, ju mer leptin frisätts i blodet [10]. Leptin når CNS via en mättbar 

transportmekanism och binder in till särskilda leptinreceptorer i hypothalamus [13]. 

Verkningsmekanismen involverar bland annat inhibering av frisättningen av 

neurotransmittorn neuropeptid Y (NPY) från neuroner i hypothalamus. Denna 

neurotransmittor stimulerar aptiten och genom inhiberingen uppnås en aptitdämpande 

effekt. Leptin verkar genom en negativ feedback-loop. När födointaget överstiger 

energiåtgången, kommer mer fett lagras i fettvävnaden vilket leder till att mer leptin 

frisätts i blodet. Den ökande mängden leptin i blodet signalerar till hypothalamus att 

minska på födointaget [9]. Ytterligare faktorer som kan medföra ökade nivåer av leptin 

är insulin, glukokortikoider, TNF-α och östrogen.  

Brist på leptin kan göra att man redan som barn drabbas av kraftig övervikt, men det är 

ett tillstånd som ses väldigt sällan [14]. Vanligast är dock att överviktiga har förhöjda 

nivåer av leptin, och man tror att dessa personer har utvecklat någon form av 

leptinresistens. Orsakerna till denna resistens är ännu inte helt kartlagda, men kan 

involvera defekter i transporten av leptin över blodhjärnbarriären samt fel i aktiveringen 

av leptinreceptorn och/eller signal- överföringen [15].   

GLP-1, Cholecystokinin och Ghrelin  
Glukagon-lik-peptid-1 (GLP-1), cholecystokinin och ghrelin är alla peptider som 

utsöndras från mag-tarmkanalen och påverkar vårt födointag. Peptiderna signalerar 

hunger eller mättnad genom påverkan på aptitcentrum i hypotalamus och hjärnstammen 

[14,27].  

GLP-1 syntetiseras i L- cellerna i tunntarmen och colon, och frisätts till blodet vid 

födointag. Den fungerar som en mättnadssignal och har därmed en hämmande effekt på 



 8 

födointaget [26,27]. Några av de funktioner som ses hos GLP-1 är hämning av 

ventrikeltömningen samt en minskad utsöndring av magsyra. Det har även visat sig att 

GLP-1 stimulerar insulinsekretionen och hämmar frisättningen av glukagon, varvid den 

har kommit att få en roll vid behandling av typ 2-diabetes [14,27].  

Ytterligare ett hormon med en hämmande effekt på födointaget är cholecystokinin 

(CCK). Förekomst av fettsyror och aminosyror i tunntarmen stimulerar utsöndringen av 

CCK från tunntarm till blodbana. Precis som GLP-1, hämmar CCK ventrikeltömningen 

och minskar utsöndringen av magsyra. CCK stimulerar även frisättningen av galla 

genom kontraktion av gallblåsan samt utsöndringen av nedbrytande enzym från 

pankreas [9,14]. Både CCK och GLP-1 har mycket korta halveringstider och effekterna 

på födointaget är därför inte särskilt långvariga [14].  

Ghrelin är ett peptidhormon som utsöndras från endokrina celler i fundusdelen av 

magsäcken och stimulerar aptiten [9,15]. Det är det hittills enda kända aptitstimulerande 

peptidhormon som frisätts från mag-tarmkanalen [14]. Plasmanivåerna av ghrelin stiger 

före måltid för att sedan sjunka efter måltid. Det har visat sig att personer med fetma har 

lägre plasmanivåer av ghrelin än normalviktiga [27].   

 

Fetmans konsekvenser 

Det finns ett starkt samband mellan fetma och en ökad morbiditet och mortalitet [16]. 

Morbiditeten ökar när BMI överstiger 25 och en kraftig ökning ses när BMI överstiger 

30 [17]. Fetma belastar och överanstränger kroppen och komplikationerna till följd av 

fetma är många och inkluderar många allvarliga sjukdomar och tillstånd med stora 

konsekvenser för liv och hälsa.   

Fetma ökar risken att utveckla sjukdomar och hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, 

insulinresistens, hypertoni, typ 2-diabetes, hyperlipidemi, astma, gallsten och sömnapné 

[1,7]. När kroppsvikten ökar ser man även en ökad risk att drabbas av olika 

cancerformer, såsom cancer i tjocktarm, prostata, bröst och livmoder. För många 

innebär fetman ett stort lidande och en försämrad livskvalitet. Psykiska problem som 

depressioner och ångest ökar också [1].  

Fetma ingår även i metabola syndromet, vilket är benämningen på en samling av 

metabola och kardiovaskulära riskfaktorer [17].  
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Typ 2-diabetes 
Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes. Sjukdomen beror på 

insulinresistens i perifera vävnader, eller en minskad insulinproduktion i 

bukspottskörtelns betaceller. Vanligen ses dock en kombination. Typ 2-diabetes kan 

orsakas av båda arv och miljö, och de två viktigaste miljöfaktorerna bakom sjukdomen 

är övervikt och fysisk inaktivitet [1,19].  

Att det finns ett tydligt samband mellan övervikt och typ 2-diabetes är något som 

kunnat visas i många studier [20]. Man räknar med att cirka 90 % av alla som 

diagnostiserats med typ 2-diabetes även uppvisar fetma. Risken att utveckla typ 2-

diabetes ökar kraftigt med ett stigande BMI [13]. Under senare år har det visat sig att 

det framför allt är den typen av fetma där fettet är lokaliserat till buken, bukfetma, som 

ökar sannolikheten att utveckla typ 2-diabetes [7, 18]. Bukfetma uppvisar ofta samband 

med en rad metabola förändringar, som insulinresistens i perifer vävnad [18].  

Typ 2-diabetes ökar riskerna att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar men även 

mikrovaskulära komplikationer i ögon, njurar, hud samt andra organ [18].  

 

Behandling av fetma 

Målet med fetmabehandling är viktreduktion, något som kräver att energiintaget 

understiger energiförbrukningen. Grunden i all fetmabehandling kommer därför att 

bestå av livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet [1]. En viktnedgång på 5-10 

% är ofta tillräckligt för att man ska se en förbättring av kardiovaskulära och metabola 

riskfaktorer [25]. Ett vanligt och stort problem vid viktnedgång är att lyckas behålla 

vikten under en längre tid. De allra flesta går ner i vikt i början, men många har inom 

något år återgått till sin ursprungsvikt [17,20]. För att behandlingen ska bli 

framgångsrik, krävs att den är långvarig och personen måste ha ett stort engagemang 

och vilja [20]. När inte livsstilsförändringar räcker till för att uppnå en tillfredsställande 

viktnedgång, kan farmakologisk eller kirurgisk behandling bli aktuellt [17].  

Kost och fysisk aktivitet 
För en vuxen normalviktig man är det normala energiintaget 2500-3000 kcal/dag och 

för en kvinna 2000-2500 kcal/dag. Hos feta personer överskrids dessa siffror ofta 

betydligt [1]. Vid behandling av fetma är det därför viktigt att gå över till en kost som 
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innehåller mindre energi [20]. En kost där man minskat fettintaget och ökat intaget av 

fiber är något som förespråkas. För att uppnå en ordentlig viktnedgång under en kortare 

period kan lågkaloridieter (Very Low Calorie Diets; VLCD) användas. Dessa utgörs 

ofta av pulverprodukter och kan utgöra hela energiintaget under en kortare tid [7]. 

Produkterna består av protein, som vanligen tillverkas av mjölk- och sojaråvaror, samt 

tillsatser av vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror [20]. Lågkaloridieterna 

innehåller väldigt lite energi, vanligen mellan 800-1200 kcal/dag [1].  

Tillsammans med kostförändring förespråkas en ökad fysisk aktivitet för att öka 

energiförbrukningen och lättare lyckas med sin viktnedgång [20]. Utöver de vardagliga 

rörelserna, rekommenderas en fysisk aktivitet på minst 30 minuter per dag med måttlig 

och/eller hög intensitet [21].  

 

Kirurgisk behandling 
För de som lider av svår fetma och där andra behandlingsförsök inte gett resultat kan 

kirurgisk behandling vara ett alternativ [20]. Denna behandling kan bli aktuell om man 

har ett BMI över 40, eller ett BMI över 35 och samtidigt ökad kardiovaskulär 

risk/komorbiditet [1]. Kirurgisk behandling vid svår fetma ger en större viktnedgång än 

de icke- kirurgiska metoderna som idag har utvärderats [20]. Långtidsstudier har visat 

på en viktnedgång på 20-25 % två år efter genomgången behandling [1]. En stor svensk 

studie (Swedish Obese Subjects-studien; SOS-studien) som inkluderade 2000 personer 

som behandlades med kirurgi visade på en viktnedgång på i genomsnitt 16 % 10 år efter 

behandling. Kirurgisk behandling mot fetma har en positiv effekt på den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Det har visats att en kraftig viktminskning efter kirurgi markant minskar 

nyinsjuknandet i diabetes, samt förbättrar blodsockernivån hos typ 2-diabetiker [20].  

 

Farmakologisk behandling 

Det finns idag två läkemedel som är godkända för behandling av fetma i Sverige, 

orlistat (Xenical®) och sibutramin (Reductil®). Tidigare fanns även rimonabant 

(Acomplia®), men det drogs in 2008 på grund av ökad risk att drabbas av psykiska 

biverkningar [22]. Behandlingen bör främst riktas till de med en förhöjd risk för 

komplikationer, eller som redan har komplikationer, och där det anses särskilt viktigt 
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med en viktnedgång [17]. Ofta krävs långtidsbehandling, eller till och med livslång 

behandling, på grund av risken att åter gå upp i vikt om behandlingen avbryts [28]. Det 

är viktigt att farmakologisk behandling alltid ges som komplement till 

livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet och inte ses som någon ersättning för 

dessa [23].  

År 2007 var det 56 099 personer i Sverige som fick läkemedel förskrivet för behandling 

av fetma, varav cirka 70 % utgjordes av kvinnor. Totalkostnaden för dessa läkemedel 

uppkom till närmare 206 miljoner kronor, och av detta betalades strax över 165 miljoner 

kronor via läkemedelsförmånen. Orlistat utgjorde cirka en fjärdedel av denna kostnad 

[36].  

Sibutramin  
Indikationen för sibutramin är ett BMI på 30 eller mer, eller ett BMI på 27 eller mer i 

kombination med samtidiga riskfaktorer, som t.ex. typ 2-diabetes och 

blodfettsrubbningar [8].  

Sibutramin verkar i centrala nervsystemet och hämmar återupptaget av serotonin och 

noradrenalin. Detta leder till en ökad mättnadskänsla och därmed ett minskat födointag, 

samt eventuellt en viss ökning av den basala ämnesomsättningen [1,23]. Tidigare 

studier har visat att sibutramin ger en viktreduktion på cirka 5 kg [37]. Då sibutramin 

har en noradrenerg effekt, är två vanligt förekommande biverkningar förhöjt blodtryck 

och takykardi. Blodtryck och puls bör därför kontrolleras regelbundet den första 

behandlingstiden [1,8]. Muntorrhet, förstoppning och insomnia är andra biverkningar 

som ses till följd av behandlingen [28].  

Orlistat 
Orlistat registrerades den 29 juli 1998 [35]. Läkemedlet är indicerat vid ett BMI på 30 

eller mer, eller vid ett BMI på 28 eller mer i kombination med samtidiga riskfaktorer 

som t.ex. typ 2-diabetes och hypertoni [8,24]. Det ingår i läkemedelsförmånen om man 

har ett BMI på minst 35, eller ett BMI på minst 28 och samtidig typ 2-diabetes [8].  

Orlistat är ett syntetiskt derivat av lipstatin, en naturligt förekommande lipasinhibitor 

producerad av Streptomyces toxytricini. Orlistat utövar sin effekt lokalt i mag-

tarmkanalen och är en potent, specifik och långverkande hämmare av gastrointestinala 

lipaser [8,24]. Läkemedlet verkar genom att bilda kovalenta bindningar med det aktiva 
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serinbindningsstället på gastro- och pankreaslipaser vilket leder till irreversibel hämning 

av enzymen [13,24]. De inaktiva enzymen blir nu oförmögna att bryta ner triglycerider 

till fria fettsyror och monoglycerider [8]. Detta leder till en minskad absorption där cirka 

30 % av det intagna fettet inte absorberas utan istället passerar ut med feces [25]. En 

mer fettrik avföring ses redan efter 24 till 48 timmar efter dosering. När behandlingen 

sedan avslutas återgår fettinnehållet i feces till det normala inom 48 till 72 timmar [8]. 

Systempåverkan av orlistat är väldigt liten, då endast cirka 1 % når systemcirkulationen. 

Administrerat läkemedlet utsöndras främst via feces, där den största delen är i form av 

oförändrat läkemedel [24].  

Orlistat ges i form av kapslar, 120 mg tre gånger dagligen. Doserna bör tas i anslutning 

till varje huvudmål. Om en måltid utelämnas eller inte innehåller något fett bör dosen 

inte tas [8,28].  Högre dos än vad som rekommenderas ger ingen större viktnedgång [8].  

För bästa effekt ska orlistat ges tillsammans med en måttligt kalorireducerande kost, där 

cirka 30 % av kalorierna kommer från fett. Det dagliga intaget av fett, kolhydrater och 

protein ska vara jämnt fördelat över tre huvudmåltider [24]. Behandlingen med orlistat 

bör avbrytas efter 12 veckor om man inte förlorat minst 5 % av den ursprungliga 

kroppsvikten.   

Det finns patientgrupper där orlistats effekt ännu inte har studerats. Till dessa grupper 

hör äldre och barn samt patienter med nedsatt lever- och/eller njurfunktion [8].  

Flera studier har visat att orlistat har en positiv effekt på blodsockernivån hos 

överviktiga personer med typ 2-diabetes [4]. Läkemedlet har även visat sig ha en 

preventiv effekt, då det kan minska risken för att feta personer med nedsatt 

glukostolerans ska utveckla typ 2-diabetes [1].  

 Eftersom systempåverkan är så pass liten kommer biverkningarna främst att vara av 

gastrointestinal karaktär [24]. Till de vanligaste biverkningarna hör fettrika och oljiga 

avföringar, oljiga flytningar, svårigheter att hålla avföringen, magsmärtor och gaser [8]. 

Risken att drabbas av gastrointestinala biverkningar ökar om man äter en kost med allt 

för hög fetthalt [1]. De ökade fettförlusterna kan medföra ett minskat upptag av 

fettlösliga vitaminer och vitamintillskott kan behöva ges i vissa fall, särskilt då kosten 

inte är tillräcklig allsidig [7,25]. Andra vanliga biverkningar som ses till följd av 

behandlingen är huvudvärk och luftvägsinfektioner [8]. 
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När det gäller kostnaderna för behandling med orlistat så ligger priset för 84 kapslar på 

577,50 kronor, vilket ger ett pris på 6,88 kronor per kapsel. Rekommenderad dos är 3 

kapslar per dag, vilket gör att årskostnaden för att behandla en person uppgår till 7528 

kronor [8].   

 

 



 14 

SYFTE 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka orlistats additiva effekt på 

viktnedgång hos personer med en samtidigt mild minskning av kaloriintaget. Förutom 

viktnedgång har även dess effekt vid typ 2-diabetes, med avseende på HbA1C, 

fasteglukos samt förändringar i diabetesmedicinering undersökts i vissa studier.  

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

Detta examensarbete har gjorts som en litteraturstudie. För att hitta information och 

material inom området har vetenskapliga artiklar, böcker och Internet använts.  

Vid sökning efter artiklar användes databasen PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/). Sökorden som användes var ”Orlistat”[Substance 

Name] och ”Obesity”[MeSH]. Följande inklusions- och exklusionskriterier ställdes upp:  

 

• Inklusionskriterier: Randomiserade kontrollerade studier (RCT), studierna skulle 

vara utförda på människor, de skulle vara skrivna på engelska, ha länk till full text, vara 

publicerade på 2000-talet samt att patienterna skulle vara diagnosticerade med typ 2-

diabetes i de studier där effekterna vid denna sjukdom studerades.   

• Exklusionskriterier: studier där deltagarna hade en ålder under 18 år, där man 

studerade orlistats effekt på andra sjukdomar än fetma och typ 2-diabetes samt studier 

som studerade och/ eller jämförde effekten av andra läkemedel förutom orlistat.  

Med hjälp av kriterierna valdes 4 artiklar bort där deltagarna hade en ålder under 18 år, 

17 artiklar där man studerade effekterna vid andra sjukdomar samt 18 artiklar där andra 

läkemedel förutom orlistat ingick. Dessutom exkluderades 30 artiklar där man studerade 

andra effektvariabler än viktnedgång och metabol kontroll. Nu återstod det åtta artiklar 

och av dessa valdes fem artiklar ut som svarade på syftet med detta arbete, och där 

primära effektvariabler innefattade förändring i vikt och/eller metabol profil. Sökningen 

gjordes 2009-01-21. 
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För att bedöma artiklarnas kvalitet användes en modell utformad av Jadad [5]. Modellen 

går ut på att ett antal frågor besvaras och artiklarna poängsätts (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Bedömning av kvaliteten hos RCT enligt modell utformad av Jadad [5].   

Följande tre frågor ställs, där varje ”ja” ger 1 poäng och varje ”nej” ger 0 poäng:  
1. Beskrevs undersökningen som randomiserad? 
2. Beskrevs undersökningen som dubbelblind? 
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen? 
 
Följande två frågor ställs därefter, där varje ”ja” ger 1 poäng och varje ”nej” ger 
1 poängs avdrag:  
1. Har randomiseringen genomförts korrekt? 
2. Har maskeringen genomförts korrekt? 
 
Poängsumma: 0-5 
Låg kvalitet om summan är <3 
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RESULTAT 
 
I detta arbete studerades sammanlagt fem artiklar som sammanfattas i Tabell 3. Därefter 
följer en mer ingående presentation av innehållet i artiklarna.  
 
Tabell 3: Sammanfattning av artiklarna där syfte, metod och resultat redovisas 

Studie Syfte Studie- 
design 

Randomiserade 
deltagare 
(orlistat/kontroll
grupp) 

Studiens  
längd 

Resultat 

Weight reduction 
and long- term 
maintenance 
after 18 months 
treatment with 
orlistat for 
obesity 

Att bestämma 
orlistats effekt på 
viktnedgång samt 
behållningen av 
denna viktnedgång 
under en 18 
månaders period.  

Dubbelblind, 
randomiserad, 
placebokontroll-
erad studie 

696 
(346/350) 

18 månader En signifikant 
större 
viktnedgång hos 
de med orlistat 
än de med 
placebo   
(-6,5±0,8 kg 
jämfört med        
-3,0±0,8 kg;p = 
0,0005). 

One- year 
treatment of 
obesity: a 
randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled, 
multicentre study 
of orlistat, a 
gastrointestinal 
lipase inhibitor 
 
 

Att undersöka 
orlistats effekt på 
viktnedgång under 
en 12- månaders 
period. 

Randomiserad,  
dubbelblind, 
placebokontroll-
erad,  
parallellgrupp-
studie 
 

228 
(114/114) 

12 månader En signifikant 
större 
viktnedgång hos 
de som fick 
orlistat än hos de 
som fick placebo 
(en minskning 
med 8,5 % av 
kroppsvikten 
jämfört 5,4 %;   
p=0,016). 

Orlistat in the 
treatment of 
overweight or 
obese Chinese 
patients with 
newly diagnosed 
Type 2 diabetes 
 

Att undersöka 
orlistats effekt på 
viktnedgång och 
HbA1C hos 
personer som lider 
av övervikt eller 
fetma med nyligen 
diagnostiserad och 
obehandlad typ 2 
diabetes. 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontroll-
erad studie 
 

249 
(125/124) 

6 månader En signifikant 
större 
viktnedgång i 
orlistatgruppen 
än i 
placebogruppen 
(-5,4 kg jämfört 
med -2,4 kg; 
p<0,0001). Även 
en förbättring i 
HbA1C och 
fasteglukos sågs 
hos orlistat-
behandlade.  
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A randomized 
study of orlistat 
in combination 
with a weight 
management 
programme in 
obese patients 
with Type 2 
diabetes treated 
with metformin 
 

 Att jämföra 
orlistats effekt med 
placebo vad gäller 
viktnedgång och 
metabol kontroll 
hos personer med 
fetma och typ 2 
diabetes. 

Dubbelblind, 
randomiserad,  
placebokontroll-
erad,  
parallellgrupp-
studie 

220 
(111/109) 

12 månader En signifikant 
större 
viktnedgång hos 
de som fick 
orlistat än de 
som fick placebo 
(-5,0 % jämfört 
med -1,8 %; 
p<0,0001). Hos 
orlistatbehand-
lade sågs även en 
större minskning 
i HbA1C och 
fasteglukos.  
Fler orlistat-
behandlade 
kunde minska 
eller upphöra 
med sin 
diabetesmedicin-
ering.  
 
 

Clinical Efficacy 
of Orlistat 
therapy in 
overweight and 
obese patients 
with insulin-
treated Type 2 
diabetes  
 

Att undersöka 
orlistats effekt på 
viktnedgång, 
glykemisk kontroll 
och 
kardiovaskulära 
riskfaktorer hos 
insulinbehandlade 
personer med typ 2 
diabetes.   

Randomiserad,  
dubbelblind,  
Placebokontroll-
erad studie  
 

550 
(274/276) 

12 månader En signifikant 
större 
viktnedgång hos 
de med orlistat 
än de med 
placebo  
(-3,9±0,27 kg 
jämfört med        
-1.3±0,28 kg; 
p<0,001).  
Hos orlistat-
behandlade sågs 
en större 
minskning i 
HbA1C och 
fasteglukos.  
Fler orlistat- 
behandlade 
kunde minska 
eller upphöra 
med sin 
diabetesmedicin-
ering. 
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Sammanfattning av studie 1 [29] 

 
Krempf, M., Louvet, J.P., Allanic, H., Miloradovich, T., Joubert, J.M. & Attali, 

J.R. (2003). Weight reduction and long- term maintenance after 18 months 

treatment with orlistat for obesity. International Journal of Obesity,27, 591–597.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att bestämma vilken effekt orlistat har på viktnedgång, samt 

den långsiktiga behållningen av denna viktnedgången under en 18 månaders period. 

Under denna tid gavs förutom orlistat en diet där man reducerat energiintaget.  

 

Metod 

Studien som var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad genomfördes i 81 

sjukhuscenter runt om i Frankrike under en tidsperiod på 18 månader. Studien utfördes i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen och Good Clinical Practice Guidelines. 

Studieplanen godkändes av den etiska kommittén i Nantes, Frankrike och skriftligt 

samtycke lämnades av alla som ingick i studien. Under screeningen baserades urvalet på 

intervjuer och kliniska undersökningar och totalt 796 patienter valdes ut. Studien 

började med en 15 dagar lång ”run-in-period” då samtliga patienter erhöll placebo. 

Därefter skedde randomiseringen, antingen till 120 mg orlistat eller placebo tre gånger 

dagligen.  

 

För att inkluderas i studien skulle patienterna vara mellan 18 och 65 år samt ha ett BMI 

på 28 eller mer.  

Exkluderades gjorde de med allvarliga ätstörningar, samtidig typ 1 eller typ 2-diabetes 

eller om man hade signifikant tyroidea-, renal-, lever-, gastrointestinal- eller 

immunsjukdom. Även gravida och ammande kvinnor, de som tidigare genomgått 

kirurgisk behandling för fetma och de som använde läkemedel med påverkan på 

kroppsvikt, aptit eller absorption av föda exkluderades. Ytterligare exklusionskriterier 

var om man rökte minst ett paket cigaretter om dagen eller planerade att sluta röka 

under studiens gång samt drogmissbruk.  
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Alla som ingick i studien fick ta del av en diet där man reducerat energiintaget. Det 

ursprungliga energiintaget hos varje patient fastställdes genom att använda särskilda 

dagböcker där mat- och alkoholintag dokumenterades. En dietist förskrev därefter en 

skräddarsydd diet med en 20 % -ig energireduktion att börja med vid ”run-in-perioden”. 

Intaget av fett begränsades till 30 % av det totala energiintaget. Man fortsatte med 

dagböckerna under hela ”run-in-perioden” för att förvissa sig om att patienterna förstått 

de instruktioner och råd som de fått. Därefter kompletterades dagböckerna var fjärde 

månad i samband med kliniska besök (månad 3, 7,11 och 15). Vid dessa besök 

fastställdes det genomsnittliga energiintaget och om det behövdes så justerades dieten.  

 

Under studiens gång mättes vikt och kroppsfett och BMI beräknades en gång varje 

månad i samband med kliniska besök. Midjemått mättes varannan månad. Var sjätte 

månad togs även blodprov för att mäta fasteglukos, lipider (total kolesterol, LDL-

kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider) och för att fastställa säkerheten.  

 

Studien analyserades enligt ”intention-to-treat” (ITT) och ”last observation carried 

forward” (LOCF). Därutöver genomfördes även en analys enligt ”per-protocol 

completer” (PPC) där man endast använde fullständig data från dem som genomförde 

hela den 18 månader långa studien.  

 

Resultat 

Av de 796 patienter som valdes ut, var det 696 som genomförde hela ”run-in-perioden” 

och av dessa randomiserades 346 till orlistat och 350 till placebo. Det var 271 (38,9 %) 

patienter som valde att hoppa av studien i förtid, av dessa behandlades 122 med orlistat 

och 149 med placebo. Orsakerna till avhoppen var framförallt: biverkningar, avhopp 

efter informerat samtycke och behandlingssvikt. Biverkningar rapporterades från fler 

orlistatbehandlade än placebobehandlade (86,1 % jämfört med 72,3 %) och 

gastrointestinala biverkningar var det som var vanligast hos de orlistatbehandlade (63,3 

% jämfört med 36,3 % hos de med placebo). Totalt var det 24 orlistatbehandlade och 12 

placebobehandlade som hoppade av studien på grund av biverkningar och i 5 respektive 

4 fall handlade det om allvarligare biverkningar.  
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När det gäller karaktäristika vid baseline var de båda grupperna väldigt lika varandra, 

förutom ålder där det var en signifikant skillnad mellan grupperna (p= 0,04).   

 

Efter 12 månader var det en signifikant skillnad i viktminskning mellan de båda 

grupperna (p= 0,0014). Orlistatgruppen hade då minskat sin vikt med i genomsnitt 7,3 ± 

0,6 kg jämfört med 4,4 ± 0,7 kg hos placebogruppen. Vid studiens slut var 

viktnedgången istället 6,5 ± 0,8 kg hos de som fick orlistat och 3,0 ± 0,8 kg hos de som 

fick placebo (p = 0,0005).  

Det var fler orlistatbehandlade än placebobehandlade som förlorade 5 % eller mer av sin 

ursprungsvikt (58,3 % jämfört med 37,8 % efter 18 månader; p<0, 0001). Även när det 

gäller de som förlorade 10 % eller mer av sin ursprungsvikt var det fler i orlistatgruppen 

än i placebogruppen (33,6 % jämfört med 16,8 % efter 18 månader; p<0, 0001).  

Ett tidigt svar på behandlingen (≥5 % viktminskning efter tre månader) sågs hos 

signifikant fler med orlistat än placebo (p<0, 0001). I orlistatgruppen var det 49,7 % 

som svarade tidigt på sin behandling jämfört med 34,9 % i placebogruppen.  

 

Genom att använda Jadads poängskala framkom det att denna studie var av mindre god 

kvalitet. Man redovisade varken hur randomisering eller dubbelblinda betingelser 

åstadkommits, vilket starkt bidrog till att kvaliteten sjönk.    

 

 

Sammanfattning av studie 2 [31] 

 

Finer, N., James, W.P.T., Kopelman, P.G., Lean, M.E.J. & Williams, G. (2000). 

One- year treatment of obesity: a randomized, double- blind, placebo- controlled, 

multicentre study of orlistat, a gastrointestinal lipase inhibitor. International 

Journal of Obesity,24, 306-313.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt orlistat har på viktnedgång 

under en 12-månaders period hos personer med fetma.  
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Metod 

Denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade parallellgruppstudie 

genomfördes vid fem center i Storbritannien under ett års tid. Deltagarna rekryterades 

via lokala annonser eller genom rekommendationer från allmänläkare. Studien 

genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen och etiska kommittéer vi varje 

center godkände studien. Skriftligt samtycke till deltagande gavs av alla patienter. 

Studien inleddes med en fyra veckor lång singelblind ”run-in-period” då alla deltagare 

fick placebo. De som genomförde ”run-in-perioden” och uppnådde en följsamhet till 

behandlingen på minst 75 % (beräknades från antalet återlämnade kapslar) genomgick 

sedan randomisering. Totalt var det 228 patienter som randomiserades, antingen till 120 

mg orlistat eller placebo tre gånger dagligen. Den vikt som patienterna förlorade under 

”run-in-perioden” sågs som en indikation på vilken potential varje patient hade att gå 

ner i vikt. En stratifierad randomisering genomfördes för att få en balans i denna 

uppskattade förmåga till viktnedgång.  

 

För att inkluderas i studien skulle man ha en ålder över 18 år och ett BMI mellan 30 och 

43.  

Exkluderades gjorde de som hade förlorat mer än 4 kg inom de närmste tre månaderna 

före screeningen, genomgått kirurgisk behandling för att gå ner i vikt, eller om man 

hade en sjukdomshistoria med allvarliga sjukdomar som diabetes, okontrollerad 

hypertoni, cancer, psykisk eller neurologisk sjukdom. Alkohol- eller narkotikamissbruk, 

bulimi, missbruk av laxermedel, graviditet och amning var andra kriterier som ledde till 

exkludering. Även personer som tagit läkemedel med påverkan på kroppsvikten, resiner 

i lipidsänkande syfte, antikoagulantia, digoxin eller fettlösliga vitamintillägg inom den 

närmsta månaden exkluderades.  

 

I början av ”run-in-perioden” instruerades alla patienter till att inta en nutritionsmässigt 

balanserad diet där man minskat på energiintaget. Fettintaget skulle utgöra 30 % av det 

totala energiintaget. En individuell diet sattes samman för varje deltagare där målet var 

en initial viktminskning på 0,25-0,5 kg per vecka och därefter justerades dieterna under 

studiens gång.  
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Man träffade patienterna för utvärdering vid början och slutet av ”run-in-perioden” och 

sedan varannan vecka fram till vecka 12 och därefter en gång i månaden till studiens 

slut.  

 

Den primära effektvariabeln i denna studie var förändring i kroppsvikt. Patienterna 

vägdes vid vart och ett av besöken.  

Sekundära outcome mått inkluderade total kolesterol, LDL- kolesterol, HDL- 

kolesterol, VLDL- kolesterol, triglycerider, fasteglukos, fasteinsulin, blodtryck, puls, 

plasmanivåer av fettlöslig vitaminer och β-karoten samt midjemått.  

Biverkningar dokumenterades vid vart och ett av besöken.  

 

Studien analyserades på två sätt, dels använde man en ”intention to treat” (ITT)- 

population som bestod av alla patienter som tog minst en dos orlistat eller placebo, dels 

en ”completers”-population som bestod av alla patienter som fullföljde hela den 52 

veckor långa studien. Data från ITT-analysen bestod av observerad data och data i form 

av ”last observation carried forward” (LOCF). Då man såg liknande resultat för både 

ITT-analysen och ”completers”-analysen kommer jag bara att redovisa resultat från 

ITT-analysen.  

 

Resultat 

Av de 228 patienter som randomiserades var det 114 vardera som fick orlistat och 

placebo. Det var totalt 89 personer som hoppade av studien i förtid, 41 i orlistatgruppen 

och 48 i placebogruppen. Avhoppen berodde bland annat på biverkningar, 

behandlingssvikt samt att man helt enkelt inte dök upp vid de avtalade mötena. De 

vanligaste biverkningarna var av gastrointestinal karaktär, och var vanligare i 

orlistatgruppen än i placebogruppen (82,1 % jämfört med 56,4 %). Det var nio 

orlistatbehandlade och sju placebobehandlade som hoppade av studien i förtid på grund 

av biverkningar, av dessa var det tre respektive en där det rörde sig om gastrointestinala 

biverkningar. Andra biverkningar som förekom var bland annat huvudvärk och 

ryggvärk. Alla biverkningar var milda till måttliga i intensitet.  

Patientkaraktäristika (ålder, etnisk tillhörighet, kön och BMI) var lika mellan de båda 

grupperna.  



 23 

 

Behandlingseffekterna var lika mellan de fem center som deltog i studien.  

Under ”run-in-perioden” förlorade de båda grupperna lika mycket i vikt, och fyra 

veckor efter periodens slut sågs en skillnad i viktminskning mellan grupperna.  

Vid studiens slut hade de som fick orlistat förlorat i genomsnitt 8,5 % av sin kroppsvikt 

och de som fick placebo 5,4 % (p = 0,016).  

Det var 35 % i orlistatgruppen som förlorade minst 5 % av sin kroppsvikt, jämfört med 

21 % i placebogruppen (p<0, 05). 10 % eller mer av kroppsvikten förlorade 28 % av 

deltagarna i orlistatgruppen och 17 % i placebogruppen (p=0, 04).  

 

När Jadads poängskala användes framkom det att studien var av god kvalitet. I denna 

studie redovisades både hur randomisering och dubbelblinda betingelser genomfördes.  

 

 

Sammanfattning av studie 3 [32] 

 

Shi, Y. -F., Pan, C. -Y., Hill, J. & Gao, Y. (2005). Orlistat in the treatment of 

overweight or obese Chinese patients with newly diagnosed Type 2 diabetes. 

Diabetic Medicine,22, 1737-1743.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera orlistats effekt på viktnedgång och 

Hemoglobin A1C (HbA1C)-nivån hos personer med övervikt eller fetma samt nyligen 

diagnosticerad och obehandlad typ 2 diabetes.  

 

Metod 

Denna studie som var parallell, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 

genomfördes i 12 center i Kina under en tidsperiod på 24 veckor. Studien utfördes i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen, Good Clinical Practice samt lokala etiska och 

reglerade krav. Skriftligt samtycke gavs av alla deltagare innan studiens start. Totalt var 

det 249 kinesiska patienter som valdes ut att ingå i studien och dessa randomiserades till 
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120 mg orlistat eller placebo tre gånger dagligen. Samtliga patienter följde en diet där 

kaloriintaget minskats med 400 kcal/dag.  

 

Inklusionskriterierna var en ålder mellan 18 och 65 år, ett BMI inom intervallet 25-40, 

nyligen diagnosticerad typ 2-diabetes (< 6 månader), ingen tidigare behandling för 

diabetes och ett HbA1c på 6,5-8,5 %. För att räknas som typ 2-diabetiker skulle följande 

kriterier från WHO vara uppfyllda: ett fasteglukosvärde ≥7, 0 mmol/l samt ett oralt 

glukostoleranstest (2 h post-glukos) ≥11, 1 mmol/l.  

Exkluderades gjorde de som hade totala triglyceridnivåer över 4,5 mmol/l, ett 

fasteglukos över 13 mmol/l, okontrollerad hypertoni (systoliskt tryck ≥165 mmHg, 

diastoliskt tryck ≥105 mmHg), gått ner mer än 4 kg de närmaste tre månaderna före 

screeningen, använde orala antidiabetika, behandlades med insulin samt om man 

behandlats med något läkemedel som ingick i kliniska prövningar inom de närmaste tre 

månaderna. Även de som led av signifikant hjärt-, hematologisk-, respiratorisk-, njur-, 

neurologisk-, lever-, gastrointestinal- eller endokrin sjukdom exkluderades. Det var inte 

tillåtet att använda viktreducerande läkemedel, lipidsänkande medel, antihypertensiva 

läkemedel, fiskoljekomplement, retinoider, läkemedel som påverkar aptiten samt 

antikoagulantia. 

 

Om fasteglukosnivåerna översteg 13 mmol/l vid två tillfällen under studiens gång kunde 

sulfonylureapreparat sättas in. Likaså om det diastoliska trycket var 105 mmHg eller 

högre kunde en kalciumantagonist sättas in.  

 

De primära effektvariablerna som utvärderades var förändringar i kroppsvikt och HbA1C 

från baseline till studiens slut.  

Sekundära effektvariabler inkluderade förändringar i fasteglukos, glukostolerans, 

blodtryck, lipider (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL/LDL-

förhållande och triglycerider) och midjemått.  

Patienterna undersöktes vid baseline och därefter var fjärde vecka under studiens gång. 

Vikt mättes och biverkningar noterades vid vart och ett av dessa besök. Fasteglukos 

mättes vid baseline, vecka 4, 12, 20 samt vid studiens slut, och övriga mått vid baseline, 
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vecka 12 och vid studiens slut. Säkerheten uppskattades genom notering av 

biverkningar, vitala funktioner, laboratorietester och läkarundersökningar.  

 

Studien analyserades enligt ”intention to treat” (ITT). ITT-populationen bestod av alla 

randomiserade patienter som mottagit orlistat eller placebo vid något tillfälle och 

genomgått minst en utvärdering av de primära effekterna efter baseline. För att 

analysera effekterna använde man ITT-populationen i kombination med ”last 

observation carried forward” (LOCF).  

 

Resultat 

Av de totalt 249 patienter som ingick i studien var det 125 som randomiserades till att få 

orlistat och 124 till placebo. Hoppade av studien i förtid gjorde 8 (6 %) 

orlistatbehandlade och 5 (4 %) placebobehandlade. Orsakerna till avhopp angavs bland 

annat att vara: biverkningar, vägran till behandling samt att man inte dök upp vid de 

avtalade träffarna. Biverkningar rapporterades av 86 % i orlistatgruppen och 39 % i 

placebogruppen. Till de vanligaste biverkningarna hörde gastrointestinala biverkningar 

och alla var av mild till måttlig intensitet.      

När det gäller karaktäristika och demografisk data vid baseline var de båda grupperna 

väldigt lika varandra.  

 

Placebogruppen minskade i vikt till och med vecka 4 och därefter var viktminskningen 

näst intill oförändrad. Orlistatgruppen däremot minskade i vikt genom hela studien. Vid 

slutet av studien hade de som fick orlistat förlorat signifikant mer i vikt än de som fick 

placebo (p<0, 0001). Viktminskningen var i genomsnitt 5,4 kg respektive 2,4 kg.  

Det var mer än dubbelt så många orlistatbehandlade patienter som förlorade 5 % eller 

mer av sin ursprungliga kroppsvikt (60,5 % jämfört med 26,8 %; p<0, 0001). När det 

kommer till dem som förlorade 10 % eller mer av sin kroppsvikt var det nästan fyra 

gånger så många som behandlades med orlistat (20,2 % jämfört med 4,9 %; p=0, 0002).  

 

HbA1C-nivåerna minskade hos båda grupperna, men det var en signifikant större 

minskning hos orlistatgruppen (p=0, 0008). Vid studiens slut hade de orlistatbehandlade 

minskat sitt HbA1C med 1 procentenhet jämfört med 0,6 procentenheter hos de 
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placebobehandlade. En större andel orlistatbehandlade än placebobehandlade minskade 

sitt HbA1C med 0,5 % eller mer (65,3 % jämfört med 54,5 %; p=0, 072). Även en 

minskning på 1,0 % eller mer sågs hos fler som fick orlistat än placebo (46,8 % i 

orlistatgruppen jämfört med 31,7 %; p=0, 013).   

Först fyra veckor in i studien såg man en skillnad i fasteglukos mellan grupperna. När 

studien slutande hade orlistatgruppen minskat sitt fasteglukos med 1,3 mmol/l och 

placebogruppen med 0,5 mmol/l (p=0,0003).  

 

Med hjälp av Jadads poängskala framkom det att studien var av mindre god kvalitet. 

Man redovisade varken hur randomisering eller dubbelblindning genomförts, vilket var 

något som starkt bidrog till att kvaliteten sjönk.   

 
 

Sammanfattning av studie 4 [33] 

 

Berne, C. on behalf of the Orlistat Swedish Type 2 diabetes Study Group (2004). A 

randomized study of orlistat in combination with a weight management 

programme in obese patients with Type 2 diabetes treated with metformin. 

Diabetic Medicine,22, 612-618.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra orlistats effekt med placebo beträffande 

viktnedgång och metabol kontroll hos personer med fetma och typ 2 diabetes. I 

kombination med detta genomgick deltagarna ett viktminskningsprogram.  

 

Metod 

Denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade parallellgruppsstudie 

utfördes på 16 primärvårdscenter och sex diabeteskliniker i Sverige. Studien pågick i 52 

veckor och innefattade patienter som behandlades för sin diabetes antingen med 

metformin, eller metformin i kombination med sulfonylureapreparat. Studien 

genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen och studieprotokollet 

accepterades av etiska kommittéer i Sverige så väl som av svenska Läkemedelsverket. 
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Deltagarna gav skriftligt samtycke till att ingå i studien. Alla som deltog i studien var av 

europeiskt ursprung.  

Randomiseringen ägde rum mellan november 1999 och april 2002. Stratifierad 

randomisering tillämpades så att man fick en jämn fördelning mellan grupperna när det 

gäller kön, diabetesbehandling och vilket center man vistades vid. Sammanlagt var det 

220 patienter som randomiserades, antingen till 120 mg orlistat eller placebo tre gånger 

dagligen. När det gäller målvärden vid diabetes togs dessa från ”National Swedish 

Guidelines for the Management of Diabetes”. Man uppgav här följande målvärden: 

HbA1C < 6,5 %, fasteglukos 4,4-6,1 mmol/l samt blodglukos efter måltid 5,5-8,0 

mmol/l. 

 

För att ingå i studien skulle man ha en ålder mellan 30 och 75 år, ett BMI i intervallet 

28-40 och ett HbA1C som låg på 6,5-10 %.  

Exkluderades gjorde de som behandlades med insulin, nyligen hade genomgått en 

hjärtinfarkt, hade signifikant perifer vaskulär-, hjärt-, respiratorisk-, renal-, neurologisk-, 

gastrointestinal- eller endokrin sjukdom samt de som visade tecken på brist på 

fettlösliga vitaminer. Även patienter som behandlades med följande läkemedel 

exkluderades: resiner, fiskoljetillägg, retinoider och läkemedel med påverkan på aptiten.  

 

Två veckor före randomiseringen påbörjade alla patienter ett särskilt 

viktminskningsprogram. Detta program inkluderade en diet där man minskat 

kaloriintaget med 600 kcal/dag samt uppmuntran till en ökad fysisk aktivitet (minst 30 

minuter dagligen). Programmet följdes sedan genom hela studien. Rådgivning angående 

dieter gavs av en sjuksköterska eller dietist och broschyrer och dagböcker delades ut för 

att öka patienternas kunskaper och deltagande.  

 

Primärt effektmått var förändring i kroppsvikt från screening till behandlingsperiodens 

slut. Sekundära effektmått inkluderade förändring i midjemått, HbA1C, fasteglukos, 

plasmaglukos (före måltid samt efter måltid) och lipidnivåer (totalkolesterol, HDL-

kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider och apolipoprotein B). Därutöver analyserades 

även skillnader mellan de som behandlades med metformin och de som behandlades 

med metformin i kombination med sulfonylureapreparat.  
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Kroppsvikt uppmättes vid varje besök (baseline, vecka 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 

och 52). Midjemått mättes vid baseline, vecka 12, 24 och 52. Förändring i 

diabetesbehandling noterades vid vecka 52. Man undersökte även beta -cell funktionen 

och insulinresistens vid baseline samt vecka 52. Övriga mått mättes vid baseline, vecka 

2, 24, 40 och 52.  

 

Studien analyserades enligt ”intention to treat” (ITT) och ”last observation carried 

forward” (LOCF). ITT-populationen bestod av alla patienter som randomiserats och 

mottagit minst en dos av antingen orlistat eller placebo.  

En multipel regressionsanalys utfördes för att undersöka om orlistat hade någon effekt 

på HbA1C som var oberoende av viktminskning, randomiseringsgrupp och HbA1C vid 

baseline.  

 

Resultat 

Av de 220 patienter som randomiserades var det 111 som fick orlistat och 109 som fick 

placebo. Det var 15 patienter i vardera gruppen som valde att hoppa av studien i förtid. 

Orsaker till avhopp var bland annat biverkningar, avhopp efter samtycke och att man 

inte dök upp vid de bestämda träffarna. Biverkningar rapporterades från 100 

orlistatbehandlade och 90 placebobehandlade. De vanligaste biverkningarna i 

orlistatgruppen var av gastrointestinal karaktär med mild till måttlig intensitet. Det var 

fem patienter i orlistatgruppen och fyra i placebogruppen som hoppade av studien på 

grund av biverkningar.   

Demografiska data och karaktäristika vid baseline var liknande mellan de två grupperna.  

 

Efter 52 veckor hade en signifikant större viktminskning uppnåtts hos dem som fick 

orlistat än de som fick placebo (p<0, 0001). Denna viktminskning var i genomsnitt 5,0 

% jämfört med 1,8 %.  

Signifikant fler orlistatbehandlade än placebobehandlade förlorade 5 % eller mer av sin 

kroppsvikt (51 jämfört med 12; p<0, 0001). Detsamma gällde för dem som förlorade 10 

% eller mer av kroppsvikten (15 jämfört med 3; p=0, 0036).  
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Det var en signifikant större minskning i HbA1C hos dem som fick orlistat än de som 

fick placebo (p<0, 0001). Minskningen var 1,1 procentenheter jämfört med 0,22 

procentenheter. Det var signifikant fler orlistatbehandlade än placebobehandlade som 

fick sitt HbA1C sänkt med 0,5 % eller mer (81 jämfört med 42; p<0, 0001) och 1,0 % 

eller mer (57 jämfört med 22; p<0, 0001).  

Den multipla regressionsanalysen antydde att 0,5 % av minskningen i HbA1C var en 

effekt av orlistatbehandlingen i sig, oberoende av viktminskning och HbA1C-nivå vid 

baseline.  

Det var även en signifikant större minskning i fasteglukos hos orlistatbehandlade än hos 

placebobehandlade vid studiens slut (p<0,0001). Denna minskning var 1,9 mmol/l 

jämfört med 0,3 mmol/l.   

Fler av dem som behandlades med orlistat kunde minska doseringen av metformin eller 

sulfonylureapreparat, och några kunde till och med avsluta behandlingen. I 

orlistatgruppen var det sju patienter som kunde minska doseringen av metformin och 

elva som kunde minska doseringen av sulfonylureapreparat. I placebogruppen var det 

istället en patient som kunde minska doseringen av metformin och fyra patienter som 

kunde minska doseringen av sulfonylureapreparat. Av de orlistatbehandlade var det en 

patient som behandlades med metformin och nio med sulfonylureapreparat som kunde 

avsluta sin behandling med dessa läkemedel. Av de placebobehandlade var det endast 

en patient som behandlades med sulfonylureapreparat som kunde avsluta denna 

behandling.  

Genom att använda Jadads poängskala framkom det att studien var av god kvalitet. I 

studien redovisades hur randomiseringen gått till, men inte hur dubbelblindningen 

genomförts.  

 
 

Sammanfattning av studie 5 [34] 

 

Kelley, D.E., Bray, G.A., Xavier Pi-Sunyer, F., Klein, S., Hill, J., Miles, J. & 

Hollander, P. (2002). Clinical Efficacy of Orlistat therapy in overweight and obese 

patients with insulin-treated Type 2 diabetes. Diabetes Care, 25, 1033-1041.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera orlistats effekt på viktnedgång, glykemisk 

kontroll och kardiovaskulära riskfaktorer hos personer med övervikt eller fetma och 

samtidig insulinbehandlad typ 2-diabetes.  

 

Metod 

Denna randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studie ägde rum under 1 

år i 43 center i USA. Studien inleddes med två veckors screening som följdes av en 

behandlingsperiod på 52 veckor. Den genomfördes i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen och studieprotokollet godkändes av granskningsnämnder vid 

varje center. Skriftligt samtycke gavs av alla deltagare innan studiens start. Totalt var 

det 550 patienter som rekryterades till studien och randomiserades till antingen 120 mg 

orlistat eller placebo tre gånger dagligen. Patienterna blev även instruerade att ta en 

multivitamintablett i samband med kvällsdosen. Randomiseringen var stratifierad och 

deltagarna fördelades jämnt mellan grupperna beroende på om de hade ett HbA1C över 

eller under 10,0 %. Studien omfattade patienter som behandlades för sin diabetes enbart 

med insulin eller insulin i kombination med orala antidiabetika.  

 

För att inkluderas i studien skulle man ha en ålder mellan 40 och 65 år, ett BMI i 

intervallet 28-43, en stabil vikt (< 3 kg viktförändring) tre månader innan studiens start, 

behandlas med en stabil daglig dos (± 10 %) insulin sex veckor innan studiestart samt 

ett HbA1C på 7,5-12 % vid screening. Även ett negativt graviditetstest skulle uppvisas 

innan man inkluderades i studien.  

Exkluderades gjorde de som behandlades med tiazolidindioner och de som fått sin 

diabetesmedicinering ändrad inom 12 veckor före screeningen. Andra 

exklusionskriterier var: tidigare kirurgisk behandling mot fetma eller övervikt, 

behandling med viktreducerande läkemedel, bulimi och missbruk av laxermedel. Även 

de som hade, eller tidigare har haft, renal-, lever-, endokrin- eller annan sjukdom som 

kunde påverka studieresultatet samt de som led av malabsorption exkluderades.   
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Innan studien började genomgick alla patienter som inkluderats en omfattande 

medicinsk utredning som innefattade tidigare medicinsk historia, fysiska 

undersökningar, EKG, laborationstester samt graviditetstester.  

 

Alla som ingick i studien fick ta del av en energisnål diet med avsikt att ge en 

viktminskning på 0,25-0,5 kg i veckan. Fettintaget begränsades till att utgöra 30 % av 

det totala energiintaget. Vid baseline och under studiens gång fick patienterna 

instruktioner från en dietist och deltagarna uppmanades att anteckna sitt matintag för att 

lättare hålla kolla på energiintaget. Litteratur inom livsstils- och beteendeförändring 

fanns att tillgå. Man uppmuntrade även deltagarna till en ökad fysisk aktivitet.  

 

De primära effektvariablerna i denna studie var viktminskning och förändring i HbA1C. 

Man ville även utvärdera den glykemiska kontrollen, som förutom HbA1C även 

inkluderade fasteglukos och dosering av diabetesläkemedel.   

Sekundära effektvariabler var lipid nivåer (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-

kolesterol, triglycerider samt LDL/HDL-förhållande), blodtryck och midjemått. 

Patienterna kom på återbesök varannan till var fjärde vecka för utvärdering och för att få 

instruktioner angående sin diet. Vikt och fasteglukos mättes vid vart och ett av dessa 

besök. HbA1C mättes vid baseline, vecka 12, 24, 36 och 52. Övriga mått togs vid 

baseline, vecka 24 samt 52.  

 

Studien analyserades enligt ”intention to treat” (ITT), där ITT-populationen bestod av 

alla patienter som fått minst en dos orlistat eller placebo och som fick vikt eller HbA1C 

uppmätt vid minst ett tillfälle. Alla effektvariabler analyserades genom att använda ”last 

observation carried forward”. För att undersöka om orlistat hade någon effekt på HbA1C 

som var oberoende av dess effekt på viktminskning användes ”Analysis of Variance” 

(ANOVA).  

 

Resultat 

Av dem som rekryterades till studien randomiserades 274 till orlistat och 276 till 

placebo. Det var 137 (50 %) orlistatbehandlade och 148 (54 %) placebobehandlade som 

hoppade av studien i förtid. Orsaker till avhopp var bland annat biverkningar och 
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otillräckligt svar på behandlingen. Det var fler orlistatbehandlade än placebobehandlade 

som hoppade av studien på grund av biverkningar (13 % jämfört med 8 %). I båda 

grupperna var gastrointestinala biverkningar det som var vanligast förekommande, men 

rapporterades av fler som behandlades med orlistat än placebo (80 % jämfört med 62 

%). De flesta biverkningar var av mild till måttlig intensitet.   

Karaktäristika vid baseline var lika hos de båda grupperna.  

 

Vid studiens slut hade de som fick orlistat en signifikant större viktminskning jämfört 

med dem som fick placebo (p<0, 001). Grupperna hade uppnått en viktminskning på i 

genomsnitt 3,9 ± 0,27 kg respektive 1,3 ± 0,28 kg.  

Fler orlistatbehandlade förlorade 5 % eller mer av sin kroppsvikt (32,7 % jämfört med 

13,0 %; p<0, 0001). Samma trend såg för dem som förlorade minst 10 % av 

kroppsvikten (10,2 % jämfört med 3,7 %; p<0, 001).   

 

En större minskning i HbA1C uppnåddes hos de orlistatbehandlade. Där sågs en 

minskning på 0,62 ± 0,08 procentenheter jämfört med en minskning på 0,27 ± 0,08 

procentenheter hos placebobehandlade (p=0, 002). När studien slutade var det 46 % i 

orlistatgruppen och 35 % i placebogruppen som uppnådde ett HbA1C på mindre än 8 %. 

Det var fler orlistatbehandlade än placebobehandlade som sänkte sitt HbA1C med minst 

0,5 % (51,7 % jämfört med 39,9 %; p=0, 008) och minst 1,0 % (31,7 % jämfört med 

21,8 %; p=0, 013). Enligt ANOVA konstaterades att den större minskningen i HbA1C 

hos dem som fick orlistat inte enbart var beroende av viktminskningen. Efter att ha 

justerat för skillnader i viktminskning sågs en minskning i HbA1C med 0,56 

procentenheter i orlistatgruppen och 0,32 procentenheter i placebogruppen.  

När det gäller fasteglukos sågs även här en större minskning hos orlistatgruppen än 

placebogruppen, 1,6 ± 0,3 mmol/l jämfört med 1,1 ± 0,3 mmol/l (p=0, 02).  

De som fick orlistat kunde minska sin insulindos med 8,1 enheter/dag och de som fick 

placebo med 1,6 enheter/dag (p=0, 007). Av dem som behandlades med orala 

antidiabetika kunde fler orlistatbehandlade minska dosen eller till och med avsluta 

behandlingen. Det var 41, 3 % av de orlistatbehandlade och 30, 9 % av de 

placebobehandlade som kunde minska doseringen eller upphöra med minst ett oralt 

antidiabetikum.  
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Studien visades sig vara av god kvalitet när Jadads poängskala användes. Man 

redovisade hur randomiseringen gått till, men inte hur dubbelblindningen genomförts.   
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DISKUSSION 
 

Sammanlagt var det fem studier som granskades i detta arbete. Två av studierna 

fokuserade på orlistats effekt på viktnedgång hos personer med övervikt och fetma. I de 

övriga tre studierna ingick personer som förutom övervikt och fetma även 

diagnosticerats med typ 2- diabetes, och i dessa studier låg fokus på både viktnedgång 

och metabol kontroll. I samtliga studier gjordes en intervention där man reducerade 

kaloriintaget. Alla studier visade på en signifikant större viktnedgång hos de som fick 

orlistat jämfört med placebo. Även när det gäller HbA1C och fasteglukos sågs en större 

minskning hos de orlistatbehandlade. Dessutom var det fler orlistatbehandlade som 

kunde minska eller till och med avsluta medicineringen mot sin diabetes.  

Alla studier sponsrades av läkemedelsföretaget Roche, något man kan ha i åtanke då det 

kan finnas risk att resultatredovisning vinklas till företagets fördel. 

 

Metoden som användes i detta arbete var en litteraturstudie. Inklusions- och 

exklusionskriterier sattes upp för att begränsa sökningen och välja ut artiklar av intresse. 

Ett av kriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade på 2000- talet, en gräns som 

sattes för att få fram relativt nya artiklar. Så här i efterhand kanske det hade varit bättre 

att sätta ett längre tidsintervall, med tanke på att orlistat registrerades 1998. På så vis 

hade alla publicerade artiklar kommit med i sökningen.  

Det var en studie [30] som inte valdes ut att ingå i resultatet, men som kommer att tas 

upp här i diskussionen. Denna studie uppfyllde inte kriterierna för att bli utvald 

eftersom man jämförde orlistat och kaloriminskning versus ingen intervention alls. I 

övriga studier minskades kaloriintaget hos alla patienter. Då denna studie skiljde sig 

ganska mycket från de övriga i uppbyggnad kan det vara intressant att titta lite närmare 

på den.  

 

Studierna liknade varandra i uppbyggnad, och alla var randomiserade kontrollerade 

studier (RCT). Storleken på studierna varierade ganska kraftigt. Som mest var det 696 

patienter som randomiserades, och som minst 108. I samtliga studier gjordes 

powerberäkningar för att uppskatta hur många deltagare som skulle ingå. Ett högt 

deltagarantal kan ses som positivt, då man kan få bättre och pålitligare mätvärden. Det 
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var inte bara deltagarantalet som varierade, utan även längden på studierna. Studie 1 

[29] pågick under 18 månaders tid, och det var den längsta studien. Den kortaste 

studietiden hade studie 5 [32] som pågick i 6 månader. Olika långa studietider kan göra 

det möjligt att se om resultaten påverkas av behandlingstiden, vilket kan vara intressant. 

Trots att det skiljer nästan ett år i behandlingstid mellan de två studierna [29,32], visar 

resultatet inte på några större skillnader. Man kan bland annat se att det endast skiljer i 

genomsnitt cirka ett kilo i viktnedgång mellan de två studierna, och att i den längre 

studien [29] är viktnedgången större efter 12 månader än vad den är efter 18 månader. 

Man kan ju spekulera i vad det kan bero på, kan det kanske vara så att de flesta är mer 

motiverade till livsstilsförändringar i början och att intresset för detta sedan avtar vilket 

gör att viktminskningen planar ut? Om studien varar en kort tid kan det även medföra 

att man får bättre följsamhet till behandlingen än vad man hade fått om studien pågick 

en längre tid. Det är troligtvis fler faktorer än bara behandlingstiden som påverkar 

resultatet, vilket också kommenteras i studie 1 [29]. Man menar att den viktminskning 

som uppnåddes under de 18 månaderna var lägre än förväntat och att det bland annat 

kan ha berott på att de center där studien utfördes inte var specialiserade inom 

fetmabehandling. De övriga studierna [31,33,34] pågick alla under ett års tid, vilket gör 

det möjligt att jämföra resultaten oberoende av studietiden. Det vore intressant med 

studier där man tittar på effekterna under en längre tid, kanske upp mot två till tre år. 

Behandlingen pågår ju trots allt ofta under flera års tid och ibland handlar det till och 

med om livslång behandling.  

 

Studierna [29,31,32,33,34] som granskades var multicenterstudier, där deltagarna 

rekryterades från olika sjukvårdscenter. Positivt med multicenterstudier är att man kan 

inkludera en större och bredare populationsgrupp samt jämföra resultat mellan de olika 

studieplatserna. Till skillnad från dessa studier anger den övriga studien [30] inte alls 

hur rekryteringen har gått till. Det framgår inte varifrån deltagarna rekryterats, kanske är 

det även här ifrån olika sjukvårdscenter vilket kan verka troligt, men det är något som 

det saknas uppgifter om.  

 

Samtliga studier har väl angivna inklusions- och exklusionskriterier. En studie [30] 

skiljer sig från de andra studierna genom att det bara ingick Mexikoamerikanska 
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kvinnor. Enligt författarna var anledningen till detta att tidigare erfarenheter hade visat 

att Mexicoamerikanska män är mindre villiga att delta i viktminskningsstudier vilket 

kan försvåra en statistisk jämförelse mellan män och kvinnor. Primära och sekundära 

effektvariabler/mått redovisas noggrant i fyra av studierna [31,32,33,34].  

 

Alla studier [29,31,32,33,34] var placebokontrollerade, där båda grupperna fick ta del 

av råd angående kost samt vissa även fysisk aktivitet. Man kan se en jämn fördelning 

mellan orlistatbehandlade och placebobehandlade, då det endast är några få deltagare 

som skiljer mellan de båda grupperna. Det är bra, då det blir mer rättvisa och jämförbara 

resultat. En studie [30] skiljde sig från de övriga genom att den var öppen och hade en 

placebogrupp som inte fick någon intervention alls. Detta kan bidra till att det kan 

förekomma en del bias i denna studie. Det är även något som författarna tar upp i 

diskussionen. De menar att något som begränsar studien är att man inte kunde avgöra 

om viktreduktionen berodde på orlistat eller på ett minskat kaloriintag. Författarna 

menar att de ville undersöka effekten av orlistat i kombination med livsstilsförändringar 

jämfört med ingen behandling alls. Det upplägget kan tyckas lite märkligt, då man 

borde förvänta sig en betydligt större viktnedgång då både läkemedel och 

livsstilsförändringar ges. Det är även något som märks i resultatet, då kontrollgruppen 

knappt förlorat någon vikt vid studiens slut (-0,2 % ± 1,0 jämfört med -8,8 % ± 1,5 hos 

de med orlistat och livsstilsförändringar).  

 

I samtliga studier kompletterades farmakologisk behandling med råd angående kost, 

vilket är bra då rätt kost är en förutsättning för att lyckas med behandlingen. Deltagarna 

fick ta del av en diet där man reducerat kaloriintaget, och i fyra av studierna 

[29,31,33,34]  begränsades kaloriintaget till att bestå av ungefär 30 % fett vilket är 

något som förespråkas vid behandling med orlistat. Tre av studierna [29,33,34] använde 

dagböcker för att få en överblick på födointaget, och här kompletterades även 

dagböckerna med råd från en dietist. Båda dessa metoder kan säkert vara bra och 

användbara alternativ för att erbjuda deltagarna hjälp, men även att få dem att känna sig 

mer engagerade och kanske öka motivationen. I studie 2 [31] och 3 [32] nämns inget 

om att deltagarna fått hjälp och råd angående kosten, så jag utgår från att något sådant 

inte erbjudits. Det kan jag tycka är lite underligt, då jag tror det är många som saknar 
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tillräckliga kunskaper inom området, något jag tror kan medföra sämre förutsättningar 

att lyckas med en bestående viktminskning. Fysisk aktivitet är en annan viktig 

komponent vid behandling av fetma, och två av studierna [33,34] uppgav att deltagarna 

uppmuntrades till en ökad fysisk aktivitet. Övriga studier [29,31,32] nämner inget alls 

om fysisk aktivitet, vilket får mig att även här undra om de överhuvudtaget uppmanades 

till någon sådan. Farmakologisk behandling mot fetma ska ju ändå ses som ett 

komplement till kost och fysisk aktivitet, och inte någon ersättning för dessa, vilket är 

väldigt viktigt att poängtera.  

 

I samtliga studier gjordes analyser enligt ”intention to treat” (ITT) och ”last observation 

carried forward” (LOCF), vilket är bra då man även inkluderar data från de deltagare 

som hoppat av studien i förtid. Två av studierna [29,31] genomförde även analyser för 

”completers”, där endast data från de som genomförde hela studien presenteras. Denna 

analysmetod kan vara ett bra komplement till ITT, då det är där man ser effekten av 

behandlingen då den genomförs så som det är tänkt. Det är en studie [30] som endast 

redovisar data från ”completers” analysen i den löpande texten, något som författarna 

motiverar med att det inte var någon skillnad i slutresultat mellan de båda 

analysmodellerna. Det vore bra om man redovisade data från både ITT och 

”completers”-analyserna så att man kan försäkra sig om att inga missgynnande värden 

undanhålls för att få ett bättre resultat. I studie 2 [31] redovisar man i den löpande texten 

data från både ITT och ”completers”-analyserna för den primära effektvariabeln, vilket 

är positivt.   

  

Det var tre studier [31,33,34] som redogjorde för hur compliance undersöktes, och 

samtliga uppger att det var genom att räkna antalet kapslar som återlämnades vid 

besöken. I övriga två studier [29,32] saknas information om detta, och man kan ju undra 

om de noterade compliance alls. Det var bara en studie [30] som angav hur bra 

compliance som uppnåddes. Dessa uppgifter skulle gärna ses även i övriga studier då en 

förutsättning för att man ska lyckas med sin läkemedelsbehandling är att man tar 

läkemedlet så som det är tänkt. Då medicinering skedde hela tre gånger dagligen, kan 

det tänkas vara en faktor med negativ påverkan på compliance. När det gäller andelen 

som hoppade av studierna i förtid, skiljer det sig lite mellan studierna. Något 
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anmärkningsvärt är den höga andelen avhoppande i tre av studierna [29,31,34]. 

Avhoppen ligger runt 40 % i två av studierna [29,31] och 50 % i en studie [34]. De 

andra två studierna [32,33] har betydligt lägre andel då det endast var 5 respektive 14 % 

som hoppade av. Stora avhopp kanske trots allt kan visa en verklighetstrogen bild, då 

många av olika anledningar inte lyckas fullfölja sina mål. I samtliga studier var det 

ungefär lika många som behandlades med orlistat som med placebo som stod för 

avhoppen. Alla studier har en fullständig redovisning av anledningarna till avhopp. En 

vanlig anledning som ses i båda grupperna är att deltagarna helt enkelt inte dök upp vid 

de avtalade mötena. Vad det beror på framgår inte i artiklarna, men något man skulle 

kunna tänka sig är bristande motivation. Studierna pågår ju trots allt under en relativt 

lång tid och en del kanske har svårt att hålla motivationen uppe så pass länge.  

 

Genom att sammanställa resultaten som uppnåddes i studierna kan man se ett 

genomgående ganska likartat resultat för samtliga studier. När det gäller viktnedgång 

ses positiva resultat i alla studier, även om grad av viktnedgång skiljer sig lite mellan 

studierna. Alla studier uppvisar en signifikant större viktnedgång hos orlistatbehandlade 

än hos placebobehandlade, vilket indikerar att orlistat har en positiv effekt på 

viktminskning. I tre av studierna [29,32,34]  låg den genomsnittliga viktminskningen 

vid studiernas slut mellan 3,9- 6,5 kg, vilket kan upplevas som en något måttlig 

viktminskning. Om en person till exempel har en ursprungsvikt på 120 kg känns en 

sådan minskning ganska marginell. Något som är lite synd är att alla studier endast 

redovisar medelvärden, det hade varit intressant att få se hur stor viktminskning den 

person hade som gick ner mest i vikt. Det kan vara intressant att titta närmare på hur 

stor viktminskning man upplevt i andra studier där man tittat på orlistats effekt på 

viktnedgång. I två stora metaanalyser [37,39] som Cochrane redovisar kan man se att 

viktnedgången låg på 2,9 kg respektive 2,0 kg, alltså något lägre än i de studier som 

granskades i detta arbete.     

En aspekt av viktminskningen som är väldigt intressant, och som tas upp i alla studier, 

är hur stor del av deltagarna som förlorade 5 respektive 10 % av sin ursprungliga 

kroppsvikt. Ofta är en viktminskning på 5-10 % tillräckligt för att man ska se en 

förbättring i de kardiovaskulära och metabola riskfaktorer som fetman medför. Dessa 

variabler kan därför kännas viktigare och säga betydligt mer än vad viktnedgången 
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angiven i kg gör. I samtliga studier var det signifikant fler orlistatbehandlade än 

placebobehandlade som gick ner 5 respektive 10 % av vikten. Något som är intressant 

när det gäller viktminskningen är att den är lägre i de studier [32,33,34] där deltagarna 

diagnosticerats med typ 2-diabetes. I studie 3 [32] skriver man att typ 2-diabetiker ofta 

har svårt att gå ner i vikt, vilket troligen är förklaringen till den lägre viktminskningen i 

dessa studier. Flera av de läkemedel som används vid typ 2-diabetes är associerade med 

viktökning, något som kan ha påverkat resultatet då deltagarna i studie 4 [33] 

behandlades med metformin och/eller sulfonylureapreparat och de i studie 5 [34] med 

insulin. Deltagarna i studie 3 [32] däremot använde inga läkemedel alls för att behandla 

sin diabetes. En större viktnedgång kan ses i denna studie än i studie 4 [33] och 5 [34], 

något som ytterligare stödjer påståendet att läkemedlen kan ha en negativ påverkan på 

viktminskning.  

 

När det gäller orlistats effekt vid typ 2-diabetes kan man även här se positiva resultat i 

samtliga tre studier [32,33,34] som undersökte denna effekt. En av de effektvariabler 

som undersöktes var HbA1C, och man kan se en signifikant större minskning av HbA1C-

värdena hos orlistatbehandlade än hos placebobehandlade. Två av studiernas [33,34] 

resultat indikerar att orlistat har en effekt på HbA1C som är oberoende av 

viktminskningen. Detta är något som det vore intressant att se fler studier på. 

Fasteglukos är en annan effektvariabel som uppmättes, och även här visar resultaten på 

en signifikant större minskning hos orlistatbehandlade än hos placebobehandlade. 

Ytterligare en positiv utgång är att det var flera som kunde minska, eller till och med 

upphöra med, medicineringen mot sin diabetes, och även här var det fler som 

behandlades med orlistat än med placebo.  

Mellan 1997 och 2002 genomfördes en stor studie [38] där man tittade på huruvida 

orlistat kunde minska risken att personer med fetma och normal eller nedsatt 

glukostolerans skulle utveckla typ 2-diabetes. Studien genomfördes i 22 sjukhuscenter 

runt om i Sverige och innefattade 3305 patienter. Resultatet av denna studie visade att 

orlistat signifikant minskade utvecklingen av typ 2- diabetes jämfört med placebo. Den 

kumulativa incidensen av typ 2- diabetes var 9,0 % i placebogruppen och 6,2 % i 

orlistatgruppen. Resultaten visade även att om man behandlar 10 patienter med nedsatt 

glukostolerans med orlistat och livsstilsförändringar så kommer 1 patient att hindras 
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från att utveckla diabetes. Denna studie tyder alltså på att orlistat kan vara ett 

användbart läkemedel inte bara vid typ 2-diabetes utan även för att hindra utvecklingen 

till typ 2-diabetes. Om man tittar på viktnedgången så var den 5,8 kg i orlistatgruppen 

och 3,0 kg i placebogruppen.  

 

I samtliga studier uppges att de mest frekvent förekommande biverkningarna hos de 

orlistatbehandlade var av gastrointestinal karaktär, och det är väl troligt att dessa 

biverkningar var relaterade till den farmakologiska effekten av läkemedlet. I en studie 

[30] finns en fullständig redovisning av alla biverkningar som deltagarna drabbades av. 

Denna information hade även varit intressant att se för de resterande studierna. I två av 

studierna [29,31] uppger man att de flesta gastrointestinala biverkningar inträffade i 

början av studien och var övergående. I studie 1 [29] kommenterar man detta med att 

det kan bero på att deltagarna lärde sig att anpassa sitt fettintag under studiens gång och 

därmed minska risken för gastrointestinala biverkningar. Så kan säkert vara fallet då ett 

för stort fettintag ökar risken att drabbas av gastrointestinala biverkningar. 

Biverkningarna var främst av mild till måttlig intensitet. Trots att det var relativt många 

deltagare som drabbades av biverkningar var det ganska få som valde att hoppa av 

studierna på grund av just biverkningar. I en studie [30] var det till och med så att inga 

avhopp berodde på biverkningar. Detta kan tyda på att biverkningarna var av 

förhållandevis mild intensitet.  

 

År 2007 förskrevs läkemedel mot fetma till en kostnad av 206 miljoner kronor, och av 

detta betalades 165 miljoner kronor via läkemedelsförmånen. Kostnaderna för orlistat 

uppgick till cirka 40 miljoner kronor. Dessa kostnader känns väldigt stora med tanke på 

den ganska måttliga viktnedgång som läkemedlet trots allt gav. Är en viktnedgång på 

några få kilo värt så mycket pengar eller finns det andra alternativ som är mer 

kostnadseffektiva? Kostrådgivning kanske kan vara en mer kostnadseffektiv metod som 

är värd att pröva innan farmakologisk behandling sätts in. För att inte ytterligare öka 

kostnaderna är det väldigt viktigt att orlistat endast ges då kost och fysisk aktivitet inte 

givit något resultat. Mest kostnadseffektivt är orlistat förmodligen hos personer med 

övervikt och samtidig nedsatt glukostolerans, då det finns möjlighet att förhindra 

utveckling till diabetes.  
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Slutsats 

Fetma har kommit att bli ett allt större hälsoproblem med många allvarliga 

konsekvenser. Att behandla fetma är därför väldigt viktigt både för att förbättra 

livskvaliteten och minska risken för att drabbas av de sjukdomar som ses i fetmans spår. 

Livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet ska alltid ha en framträdande roll vid 

behandlingen, men då dessa inte räcker till kan farmakologisk behandling vara ett 

alternativ. Studierna som granskades i detta arbete visade att orlistat har en additivt 

modest effekt på viktnedgång hos patienter som samtidigt får en mild minskning av 

kaloriintaget.  I tre av studierna låg viktnedgången mellan 3,9-6,5 kg, och i de övriga två 

studierna mellan 5,0-8,5 %. När det gäller HbA1C så minskades det med mellan 0,6-1,1 

procentenheter och fasteglukos mellan 1,3-1,9 mmol/l. Även om resultaten kan 

upplevas som något blygsamma så sågs en större minskning i både viktnedgång och de 

mätvariabler som studerades vid typ 2-diabetes jämfört med placebogruppen. Detta 

tyder kanske ändå på att orlistat kan vara ett användbart läkemedel i kampen mot fetma 

och dess riskfaktorer, i det här fallet typ 2-diabetes. 
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