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Sammanfattning: Bakgrund: Olika metoder tillämpas för att mäta övervikt och 
fetma och är viktiga som primär åtgärd för sjuksköterskan. 
Varje patientmöte ska ses som en möjlighet att lyfta de 
hälsofrämjande aspekterna i sjuksköterskans arbete.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att jämföra olika 
mätmetoder för att undersöka vilken som är säkrast i upptäckten 
av överviktsrelaterad ohälsa i ett hälsofrämjande arbete.
Mätmetoderna som jämfördes var BMI, midjemått och midja-
höftkvot.
Metod: Litteraturstudie.
Resultat: Viktutvärderingens första steg är att mäta längd, vikt 
och midjemått. Sjuksköterskor är bäst lämpade att genomföra 
mätningarna för att undvika felvärden eftersom patienter har 
benägenhet att över/underskatta sina mått. Midjemått är ensam 
bättre på att korrekt kategorisera individer med den verkliga 
mängden fett i midjeregionen. Mätmetoden är mindre 
tidskrävande och ger färre felvärden. Normal kroppsvikt kan ge 
falsk trygghet för dem som är till synes smala men har en hög 
grad bukfetma. Antalet riskfaktorer ökar signifikant hos 
överviktiga med ett högt midjemått. Klara samband visas mellan 
midjemått och kardiovaskulära sjukdomar.

                                      Slutsats: Midjemåttet bör användas i en större omfattning 
eftersom måttet har ett starkt samband med bukfetma och ökad
risk för kardiovaskulära sjukdomar. Midjemätning är en av de
säkraste metoderna och ses som en preventiv åtgärd som
skyddar mot framtida sjukdomar som är sammankopplade med 
övervikt och fetma.
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Aim: The aim of this study was to compare different measuring 
methods in order to investigate which is the most secure 
alternative to use in health promoting work to explore over 
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Method: Literature review.
Results: The initial step in weight evaluation is to measure 
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risk factors increases significantly in over weight patients with a 
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Inledning

Andelen människor med övervikt och fetma fortsätter öka. Personal inom hälso- och 
sjukvården kommer att i ökande takt komma i kontakt med överviktiga eller feta 
patienter. I undersökningen om levnadsförhållanden som Statistiska centralbyrån (SCB, 
2007) har gjort redovisas att 44,2 procent av Sveriges befolkning över 16 år lider av 
övervikt eller fetma, det vill säga har ett body mass index (BMI) över 25. Samma 
mätning år 1980 visade att ca 30 procent av befolkningen mellan 16-84 år led av 
övervikt, vilket bevisar ökningen. Skarfors, Inerup och Harrysson (2006) nämner i sitt 
utbildningsmaterial för folkhälsoenheten i Halland att antalet överviktiga fördubblats i 
Sverige under de senaste 20 åren. I Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005a) framgår 
att övervikt är vanligare hos män, men att förekomsten av fetma är lika hos båda könen.
Det fastställs även att fetma är vanligare i lägre socioekonomiska grupper, där 
utbildningsnivån är förhållandevis lägre.

För att främja befolkningens framtida hälsosituation och undvika överbelastning av 
vårdresurser är det viktigt att hälso- och sjukvårdsarbetet fokuseras ännu mer på 
förebyggande verksamhet och livsstilsfrågor hos individer med utvecklad övervikt och 
fetma. Den förebyggande verksamheten skulle kunna inriktas på att hitta en bra metod 
för sjuksköterskan att mäta och konstatera övervikt och fetma. Ur en samhälls- och 
omvårdnadssynpunkt har upptäckten sina fördelar oavsett vilket stadium av övervikt 
eller fetma patienten befinner sig i. Desto tidigare upptäckten sker desto bättre, men det 
är aldrig för sent att sätta in åtgärder. I det långa loppet och i samband med ökande antal 
överviktiga tillkommer risk för resurskrävande allvarliga följdsjukdomar. Det finns 
övertygande bevis för att fetma, speciellt bukfetma medför ökad risk för att insjukna i 
hjärt- och kärlsjukdomar (Världshälsoorganisationen, WHO, 2003). Följdsjukdomarna 
medför ökade kostnader för samhället både i form av tid och pengar. De redan hårt 
begränsade resurserna i sjukvården används till något som kan förebyggas. Samhället, 
sjukvården och enskilda individer ska alla ta sitt ansvar inte minst i frågan om att främja 
goda vanor men främst i uppgiften att upptäcka individer som befinner sig i riskzonen 
så att förekomsten av övervikt bromsas.

Kroppssammansättningen har stor betydelse för hälsan och är anledningen till varför 
epidemiologiska, kliniska och befolkningsbaserade studier vanligtvis genomförs. Därför 
är det viktigt att tillförlitliga metoder används för att beräkna andelen kroppsfett och 
dess distribution i kroppen. Enkla mätmetoder har ersatt de mer avancerade eftersom de 
är mer praktiska i den kliniska vardagen, men även i storskaliga epidemiologiska studier 
(Akpinar, Bashan, Bozdemir & Saatci, 2007). Litteraturstudien inriktar sig på att 
jämföra olika metoder för att upptäcka övervikt och fetma, men även för att identifiera
om patienter ligger i riskzon eller har utvecklat fetma och överviktsrelaterad ohälsa. 
Sådana metoder är viktiga som primär åtgärd för sjuksköterskan och läkaren. Även den 
enskilde individen gynnas av en tidig upptäckt. En nyfunnen ohälsosam livsstil är lättare 
att avstå ifrån än djupt invanda mönster. Dock är alla hjälpåtgärder relevanta oavsett när 
de sätts in. Mätmetoder i kombination med interventioner mot övervikt och fetma bidrar 
till ett promotivt arbetssätt som håller i längden.
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Bakgrund

För att definiera och identifiera ohälsa är det relevant att först nämna olika 
hälsobegrepp. Hälsa definierades av WHO redan 1946 som; ”ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, ej enbart frånvaro av sjukdom eller 
handikapp" (WHO, 1946). Enligt Katie Eriksson är hälsa ett integrerat tillstånd av 
sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. 
Dorothea Orem ser att hälsa är ett tillstånd karaktiserat av sundhet och helhet i de 
utvecklade mänskliga strukturerna och av kroppslig och mental funktion (Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). Fysisk hälsa innefattar både rent kroppslig funktionsförmåga 
samt organens funktion. För att sjuksköterskan ska kunna fånga upp riskpatienter på ett 
optimalt sett krävs kunskaper om hur övervikt och fetma uppstår. En förenklad bild av 
viktökningsprocessen är att när intaget av energi via mat och dryck under lång tid varit 
större än energiförbrukningen, resulterar det i en obalans mellan intaget och utgifterna,
vilket i sin tur medför att vikten ökar. I energiförbrukningen ingår både fysisk aktivitet 
och energi som går åt att hålla kroppsfunktionerna igång (Statens folkhälsoinstitut, 
2002). Bristen på fysisk aktivitet gör att energiåtgången minskar vilket i kombination 
med relativ överkonsumtion resulterar inom kort i att kroppsvikten ökar. Enbart 20 extra 
kilokalorier per dag ger en viktökning med ett kilo på ett år. Även om genetiska och 
biologiska faktorer spelar en roll, har psykologiska, sociala och omgivningsrelaterade 
faktorer en större avgörande betydelse för utveckling av övervikt (Kemper, Stasse-
Wolthuis & Bosman, 2004). Därför krävs radikala förebyggande strategier för att 
fetmaepidemin ska kunna bromsas, vilket bidrar till förhoppningen om att trenden ska 
vända (Lau, 2007).

Överviktsrelaterad ohälsa

I Holland, liksom i Sverige och övriga delar av världen, har förekomsten av övervikt 
och fetma ökat kraftigt de senaste årtiondena och är nu så omfattande att tillstånden
numer uppnått epidemiartade proportioner (Kemper, et al., 2004). Vid övervikt uppstår 
vissa hälsoeffekter. Kemper, et al. (2004) beskriver hur det nästintill schematiskt går att
utläsa förloppet hos en individ som börjat sin väg mot fetma. Det första som drabbar 
människan är insulin resistens. Denna utveckling är ett steg närmare mot utvecklandet 
av metabolt syndrom. Människor som drabbas av denna sjukdom karaktäriseras av 
sjuklig abdominal fetma och förutom insulinresistens, även hypertension och 
dyslipidemi. Dessa tillstånd bidrar i sin tur till utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar 
samt typ-2 diabetes. Andra sjukdomar associerade med övervikt och fetma är cancer, 
gallblåsesjukdomar, artros, respiratoriska problem och infertilitet för att nämna några 
fysiologiska åkommor. Även psykologiska och sociala problem uppstår som följd av 
fetman, vilka relativt snabbt bidrar till sänkt livskvalitet. Kemper, et al. (2004) tillägger
även att ju större övervikt individen är drabbad av, desto större risk är det att utveckla 
någon av dessa sjukdomar som följd.
Jee, Sull, Park, Lee, Ohrr och Gualler (2006) kom i sin studie fram till att dödligheten
på grund av en respiratorisk sjukdom minskade med ett ökande BMI. Det motsatta 
gällde för kardiovaskulära sjukdomar där dödsrisken ökade i samband med ett ökande 
BMI. Riskerna för att drabbas av cancer ökar vid ett BMI värde mellan 26-28. 
Forskningen visade även att riskerna med högt BMI var högst hos individer yngre än 
50år. Hos individer äldre än 65 år ökade inte riskerna för död med ett BMI över 25.
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Sjuksköterskans ansvar

Varje patientmöte ska ses som ett tillfälle att lyfta de hälsofrämjande aspekterna i 
sjuksköterskans arbete (Pender, Murdaugh & Parsons, 2002). I de etiska koderna 
framtagna av International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) 
framgår främjandet av hälsa som ett av sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden. Naidoo och Wills (2000) argumenterar för att främjandet av 
befolkningens hälsa ska ligga under hälso- och sjukvårdens arbete och menar att 
botande av sjukdom inte behöver ha första prioritet i och med de hälsofrämjande 
åtgärdernas förmåga att minska ohälsan.

Inom vården förekommer två olika begrepp; promotion och prevention. Innebörden av 
begreppen är olika och egentligen är de varandras motsatser. Promotion syftar på att 
främja/gynna och prevention på att förebygga/förhindra (SAOB, 2008). Naidoo och 
Wills (2000) har sammanfattat begreppets historia, som sträcker sig långt tillbaka trots 
att begreppet promotion erkändes först under 80-talet. Redan i slutet av 1800-talet fanns 
ett tryck för att arbeta hälsofrämjande på grund av epidemier som till slut krävde en 
sanitär reform. Tanken väcktes då att utbilda befolkningen för deras egen hälsas skull. 
Arbetet inriktades främst på att få folk att sluta spotta på gator eller att upplysa om 
könssjukdomar. Här föddes även skrämselmetoden genom att bilder på besudlade 
könsorgan visades för soldater under första världskriget, för att få dem att sluta ha 
sexuellt umgänge.

En modell som tydligt beskriver hälsopromotion togs fram av Downie, Tannahill & 
Tannahill (1998). De menar att det hälsopromotiva arbetet innefattar tre olika men 
sammanlänkade områden; hälsopedagogik, prevention samt att säkra hälsa. Den 
hälsopedagogiska delen innefattar samtal med patienter om kroppen och om hälsa, med 
syftet att öka deras förståelse och kunskap för hur valet av livsstil påverkar hälsan. En 
hälsosam livsstil leder till välmående och ett steg närmare mot att förebygga ohälsa. 
Den preventiva delen innefattar framförallt medicinska åtgärder vars syfte är att minska 
eller undvika risk för sjukdom och ohälsa. Dominansen av den medicinska modellen har 
inneburit att hälsopromotion ständigt förknippas som liktydigt med prevention av 
sjukdom (Naidoo & Wills, 2000). Den sista delen i modellen för hälsopromotion 
behandlar arbetet med att säkra befolkningens hälsa. Det sker genom att lagar, 
skattefinansiering och sociala åtgärder anpassas för att bidra till optimal hälsa (Downie,
et al., 1998).

Modellen för hälsopromotion (Downie, et al., 1998) visar tydligt att preventionen ingår 
som en del i det hälsofrämjande arbetet. Genom att dela upp det hälsopromotiva arbetet 
i olika delområden blir målet med insatsen tydligare. Vidare menar Downie, et al.
(1998) att personer som verkar hälsofrämjande kan välja något av dessa områden att 
arbeta utifrån. Sjuksköterskan måste arbeta främjande när det gäller viktproblem. Den 
huvudsakliga insatsen bör inrikta sig på att samtala om hälsa tillsammans med 
patienten. Ett naturligt läge att beröra patientens livsstil och hälsohistoria erbjuds i
samband med ankomstsamtalet. Ehnfors (1998) har i sin bok beskrivit hur 
omvårdnadsdokumentation går till och där framgår att frågor om livsstil inriktas på kost 
och motionsvanor. Kost och fysisk aktivitet har stor betydelse när det gäller att minska 
risken för övervikt och fetma (Statens folkhälsoinstitut, 2002).
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Hälsoundersökning är ytterligare ett sätt att få reda på patientens hälsoläge. Pender, 
Murdaugh och Parsons (2002) beskriver undersökningen som byggs upp av nio 
komponenter och där bedömningen inriktas på: funktion, kondition, nutrition, 
hälsorisker, stress, andlighet, socialt stöd samt på patientens åsikter om hälsa samt 
livsstil. Inom fysiska funktionen och konditionen utvärderas patientens generella hälsa 
vad gäller muskelstyrka, andningskapacitet samt flexibilitet i muskler och leder. Även 
hudveck på bland annat baksidan av överarmen och skuldror mäts för att avgöra andelen 
kroppsfett. Längd och vikt kontrolleras för beräkning av BMI. Genom att mäta 
omkretsen på kroppens olika delar kan fettdistributionen utvärderas. Pender, et al. 
(2002) föreslår även att midja-höfkvoten beräknas för att bedöma andelen fett belägen 
runt buk och under midjan. Blodanalyser av bland annat kolesterol, triglycerider och 
glukos ingår som en del i nutritionsbedömningen som även innefattar kartläggning av 
matvanor. Patientens hälsohistoria ingår i kombination med resultaten från 
hälsoundersökningen i bedömningen av den personliga riskprofilen. Ålder, genetik, 
personliga hälsovanor, livsstil och omgivning är några faktorer som kan innebära 
särskilda risker avseende övervikt och fetma. Genom att objektivt ta reda på människors 
hälsostatus, hälsorelaterat beteende och omgivningsrelaterade faktorer kan en 
övergripande bild av individens hälsa skapas (Naidoo & Wills, 2000).

Hälsofrämjande interventioner vid övervikt och fetma

Riktlinjer som kan användas i samband med vården av individer med övervikt eller 
fetma finns framtagna av Landstinget i Halland (Skarfors, Inerup & Harrysson, 2006). 
Motsvarande riktlinjer (Lau, 2007) hittas i Kanada där andelen överviktiga fortsätter att 
öka i befolkningen, liksom i andra länder i världen. Den skrämmande ökningen trots 
adekvata motåtgärder ledde till att en individanpassad och patientcentrerad 
handlingsplan togs fram genom evidensbaserad forskning. Syftet med programmet är att 
hjälpa överviktiga och feta individer att uppnå realistisk viktminskning samt att behålla 
sin vikt genom omfattande livsstilsförändringar. Under arbetets gång uppmärksammade 
forskarlaget att kroppsfettets lokalisering hade stor betydelse när det gäller att förutsäga 
hälsorisken och delgav även att ett flertal andra studier stödjer tankarna kring 
midjemåttets betydelse i frågan om att upptäcka den mest skadliga fetman.

Lau (2006) betonar betydelsen av patientinriktad vård vid behandling och prevention av 
övervikt eller fetma. Vården anpassas efter varje individ genom att sjuksköterskan
strävar efter att skapa sig en helhetsbild av patienten. Livsstilen med kost- och 
motionsvanor är viktig att kartlägga liksom eventuella riskfaktorer eller hinder för 
viktnedgång. Åtgärderna som följer bedömningen inriktas huvudsakligen på 
kostföreskrifter och motionsrekommendationer.

Kostbehandlingens syfte är att möjliggöra viktnedgång vilket kort sammanfattat innebär 
att energiintaget måste vara mindre än energiutgifterna. På samma sätt säkerställs även 
viktbalans (Statens folkhälsoinstitut, 2002). Kosthållningen har stor betydelse för hur 
individens hälsosituation ser ut genom att bland annat förebygga sjukdom. 
Sjuksköterskor är enligt Pender, Murdaugh och Parsons (2002) bäst lämpade att 
förmedla information och hjälpa individer och familjer i att anamma hälsosamma 
kostvanor. För det krävs att sjuksköterskan har insikt om att näring spelar en avgörande 
roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete.
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Genom en hälsoundersökning utvärderas patienters fysiska kondition och resultatet från 
denna kan användas för att avgöra vilken typ av aktivitet som kan passa individen 
(Pender, et al., 2002). På senare tid har sjukvården introducerat fysisk aktivitet på recept 
(FaR) som kan skrivas ut till patienten. Rekommendationen för att upprätthålla god 
hälsa och motverka främst hjärt- och kärlsjukdomar är att alla bör vara fysiskt aktiva 
sammanlagt minst 30 minuter om dagen. Det är fullt tillräckligt med måttlig intensitet, 
vilket motsvaras av snabb promenadtakt. För viktnedgång eller för att uppnå 
viktstabilitet rekommenderas 60-90 min sammanhängande måttligt intensiv aktivitet 
dagligen (Statens folkhälsoinstitut, u.å.)
Vid planering av vårdåtgärder är det viktigt att ta hänsyn till mängden övervikt, samt 
om eventuell följdsjukdom föreligger. En långvarig viktförlust ska vara målet för 
behandlingen (Kemper, Stasse-Wolthuis & Bosman, 2004). Lau (2006) påtalar att en 
viktförlust mellan fem och tio procent är tillräcklig för att hälsoläget ska förbättras och 
tillägger att viktbalans och prevention av viktuppgång ska ses som långsiktiga mål.

Metoder som sjuksköterskan kan ta hjälp av för att stödja patienten vid förändring av 
kost- och motionsvanor är motiverande samtal och beteendemodifierande behandling.

 Motiverande samtal (motivational interviewing /MI) går ut på att en 
patientcentrerad samtalsmetod används. Genom ett empatiskt förhållningssätt 
arbetar sjuksköterskan med att patienten själv ska definiera sina mål och hitta 
vägar att lösa problem. Ett patientcentrerat arbetssätt innebär att sjuksköterskan 
utgår från patientens egna tankar och upplevelser, vilket minskar motståndet hos 
patienten till att genomföra förändringar i sin livsstil (Miller & Rollnick, 2002). 
Motiverande samtal motsvarar Naidoo & Wills (2000) beskrivning av en 
hälsovägledares förhållningssätt. En hälsovägledare ska inte ses som en 
auktoritär expert utan som en tillgång för patienter alltmedan de tillsammans 
arbetar för att identifiera behov samt verkar för att informerade val möjliggörs.   

 Naidoo och Wills (2000) beskriver vad beteendemodifierande behandling 
innebär. Behandlingen inriktas på tankar och motivation som styr handlingar.
Tankar och motivation grundas i sin tur på värderingar, attityder och drifter eller 
instinkter vilka i sin tur härstammar från sociala normer. Teorier om 
hälsorelaterad beteendeförändring baseras på tanken om att en individs beteende 
är baserat på hennes övertygelse om till exempel träning eller viss kost. Att ge 
information i det läget har mindre betydelse och är varken nödvändigt eller 
tillräckligt för att en förändring skall komma till stånd. Värderingar är 
känsloladdade övertygelser som avgör vad en person anser vara viktigt och styr 
därmed en mängd attityder om bland annat kroppsuppfattning. Ibland kan en 
förändring i attityden leda till en beteendeförändring. Viktigaste faktorerna för 
att en beteendeförändring ska ske är att individen är motiverad, känner sig hotad 
av sitt nuvarande beteende och uppfattar att en förändring skulle ha nytta på 
något vis. Dessutom måste individen känna sig kompetent nog för att klara av 
förändringen (Naidoo & Wills, 2000).
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Mätmetoder för övervikt och fetma

Mätning av de antropometriska måtten; längd, vikt samt midje- och höftmått ger 
objektiva värden på individens hälsostatus. De antropometriska måtten kan användas 
som hjälpmedel för att utvärdera resultatet av främjande verksamhet. Beviset om att de 
främjande åtgärderna gett resultat gör det enklare att göra anspråk och rättfärdiga hälso-
och sjukvårdens resursfördelning till hälsopromotiva åtgärder. Annars förblir 
hälsofrämjande insatser osynliga och lågt prioriterade (Naidoo & Wills, 2000).

BMI

Det finns en mängd olika mätmetoder för att klassificera övervikt och fetma, varav BMI 
förmodligen är den mest igenkända. BMI-värde beräknas genom att kroppsvikten (kg) 
divideras med kroppslängden i kvadrat (m²). Vedertagna gränsvärden för BMI för att 
klassificera under- och övervikt finns framtagna av WHO (2006). Gränsvärdet för 
undervikt är <18.5kg/ m²,  ≥25kg/ m² för övervikt och  ≥30kg/ m² för fetma. BMI är inte 
åldersberoende och samma gränsvärden gäller för båda könen. Idag debatteras det om 
huruvida BMI verkligen är ett bra värde och att det till exempel behövs olika 
gränsvärden för olika etniska grupper. Detta på grund av människors olika 
kroppsproportioner, vilket kan medföra att det finns en betydande hälsorisk redan under 
BMI 25 för visa folkslag. Gränsvärdesfrågan gäller främst folkslag i Asien, där en 
ökning av typ-2 diabetes och kardiovaskulära sjukdomar har konstaterats trots ett BMI 
på ≤25. Ett förslag (WHO, 2006) på ett nytt gränsvärde ligger vid 22, men detta är inte 
fastställt ännu. Yngve och Hagströmer (2008) tar upp att BMI inte gör någon skillnad på 
vikt från muskler och vikt från fett. Det innebär att många vältränade individer klassas 
som överviktiga vid mätning av BMI.

Midjemått och midja-höftkvot

Midja-höftkvot och midjemått är enligt Statens folkhälsoinstitut (2002) andra 
mätmetoder för att definiera övervikt och fetma. Midjemåttet skall mätas i stående 
position, efter utandning, mittemellan nedersta revbenskammen och höftkammen. 
Midjemåttet ger en uppfattning om det subkutana fettet och det intra-abdominala fettet. 
Gränsvärden för övervikt ligger på ≥80cm för kvinnor och ≥94cm för män. Gränsvärden 
för fetma är ≥ 88cm för kvinnor och ≥102cm för män. Höftmåttet mäts över den 
bredaste delen över stussen. För att sedan få ut kvoten på dessa två mått, divideras 
midjemåttet (cm) med stussmåttet (cm). Midja-höftkvoten, även kallad midja-stussmått,
ger en uppfattning om var fettet är lokaliserat på kroppen. Enligt Yngve och Hagströmer 
(2008) bör inte värdet överstiga 0,85 hos kvinnor och 1,0 hos män. För att vidare
diagnostisera övervikt och fetma eller för att kontrollera risken för övervikts- och 
fetmarelaterade sjukdomar används även andra parametrar såsom blodtryck, faste 
blodsocker, serum kolesterol, rök- och alkoholvanor och motionsvanor (Jee et al, 2006).
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Syfte

Syftet var att jämföra olika mätmetoder för att undersöka vilken som är säkrast i 
upptäckten av överviktsrelaterad ohälsa i ett hälsofrämjande arbete.

Mätmetoder som jämfördes var:
 BMI
 midjemått
 midja-höftkvot

Metod

Arbetet har genomförts som en litteraturstudie där textmaterialet genomgått en 
systematisk, metodisk och kritisk granskning. Det hör till litteraturstudiens 
karaktärsdrag att söka forskning producerad inom ett särskilt område. Genom analyser
av materialet genereras sedan slutsatser av informationen som insamlats av andra.
Litteraturstudien ger således en översikt av den kunskap som finns representerad inom 
ett av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden och erbjuder även förslag till fortsatt 
forskning på frågor som lämnats obesvarade (Friberg, 2006).

Datainsamling

När arbetets problemområde stod klart påbörjade den inledande litteratursökningen
genom att sökningar gjordes på Internet, för att få en överblick över vad som fanns 
skrivet inom området. Två artiklar som inkluderats i resultatet har hittats i den inledande 
litteratursökningen. Den ena via hemsidan för tidskriften ”The American Journal Of 
Clinical Nutrition” och den andra via hemsidan för forskningsprojektet ”Counterweight 
Program”.
Sökningen fortsatte sedan i databaserna PubMed, CINAHL, Swemed, ERIC och 
PsycINFO med slumpvis utvalda sökord för att passande sökordskombinationer skulle 
erhållas. Den första sökningen i databaserna gav även en bild över tillgängligheten av 
relevant forskning. I databaserna Swemed, ERIC och PsycINFO förekom inte artiklar 
som passade syftet. För att utveckla söktaktiken togs sökord från artiklar som kom upp 
och som passade väl ihop med litteraturstudiens syfte. Eftersom sökorden skiljer sig 
ifrån varandra i de olika databaserna har olika kombinationer av sökorden använts.
Sökorden som användes var promotion/health promotion, assessment/health 
assessment, waist hip ratio/waist-hip ratio, waist circumference, 
nurse/nurses/nursing/nursing assessment, over weight/overweight, explore, body mass 
index, abdominal, obese/obesity, control, management, health screening, 
anthropometric och measures. Den fullständiga strukturerade litteratursökningen
redovisas i Bilaga I. 

Sökkriterier för artiklar i PubMed var att de:
- innefattade abstrakt
- var publicerade mellan 2005-2008
- var skrivna på engelska
- gällde vuxna män och/eller kvinnor
- innefattade BMI, midjemått/midja-höftkvot och/eller övervikt
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Sökkriterier för research artiklar i CINAHL var att de:
- innefattade abstrakt
- var publicerade mellan 2005-2008
- var skrivna på engelska
- hade ”peer review”
- gällde vuxna män och/eller kvinnor
- innefattade BMI, midjemått/midja-höftkvot och/eller övervikt

Sökkriterierna fungerade även som inklusionskriterier för valet av artiklar. 
Exklusionskriterier tillämpades genom att artiklar som handlade om läkarinterventioner, 
gravida kvinnor, amning och förståndshandikapp och minoritetsgrupper valdes bort.
Även artiklar som behandlade fetma i samband med specifika sjukdomsdiagnoser 
exkluderades. I övrigt har reviewartiklar exkluderats ur litteraturstudien.
Abstrakten genomlästes på de artiklar vars titlar passade litteraturstudiens 
problemområde. För utskrift och genomläsning valdes 20 artiklar och samtliga fanns att 
tillgå i fulltext. Korta sammanfattningar av artiklarnas innehåll gjordes och delgavs vid 
en diskussion för att jämföra tankegångar samt avgöra överensstämmelse med syftet. 
Genomgången utmynnade i urval två, med 10 resultat artiklar. Halveringen av antalet 
artiklar berodde på att vissa exklusionskriterier inte framgick vid läsningen av 
abstrakten. För att en noggrann undersökning av artiklarnas kvalitet skulle bli möjlig,
delades artiklarna lika mellan författarna till litteraturstudien. Artiklarnas kvalitet
granskades enligt modellen av Carlsson och Eiman (2003). Graderingen av kvaliteten 
för varje enskild artikel samt deras syfte, metod/urval och slutsats noterades i en 
artikelöversikt (Bilaga II).

Databearbetning

Analysen av materialet innefattade noggranna genomläsningar av samtliga artiklar som 
valdes i det andra urvalet. En sammanfattning skrevs för varje artikel för att på ett mer 
överskådligt sätt hitta likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat och deras 
tolkningar av resultatet. Under efterföljande gemensam genomgång och diskussion
delgavs sammanfattningarna. För att tydliggöra studiens resultat benämndes 
kategorierna enligt metoderna i syftet; BMI, Midjemått och Midja-höftkvot. Vissa 
artiklar förekommer i fler än en kategori.

Resultat

BMI

Ett strukturerat arbetssätt framtaget av ”The Counterweight program” (Laws, 2004) har 
visat sig gynnsamt när det gäller vikt hantering. Programmet ger förslag på en 
systematisk metod med olika faser. Den första åtgärden, då sjuksköterskan eller 
patienten bedömer att det finns ett viktminskningsbehov, innebär att patienten får sitt 
BMI mätt. Är BMI lägre än 25 ges hälsofrämjande information. Ett BMI-värde på 25 
innebär dessutom att patienten återkallas till regelbundna kontroller. Har patienten ett 
BMI över 30 alternativt mer än 28 i samvaro med fetmarelaterad följdsjukdom fortsätter 
patienten vidare med andra fasen i programmet, vilket förutsätter att patienten är 
motiverad för en förändring. I den andra fasen ligger fokus på att sätta individuella mål 
gällande livsstilsförändringar. Syftet är att göra små men varaktiga förändringar i 
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livsstilen. Målet för patienter som deltar i Counterweight programme (Laws, 2004) är
en viktnedgång på endast 5-10 %, för att minska risken för följdsjukdomar. Studien 
visar att sjuksköterskor är mest lämpade att förmedla vikthanteringsprogram till 
patienter. Liknande resultat visas i studien av Brown, Stride, Psarou, Brewins och 
Thompson (2007) där fyra vårdyrkeskategorier inklusive sjuksköterskor såg generell 
rådgivning som sin roll, men där sjuksköterskor specifikt ägnade sig åt 
behandlingsprogram mot fetma i en större omfattning. Under en arbetsvecka ägnades 
betydligt mer tid för bedömning av BMI än för mätning av midjemåttet. Sjuksköterskor
skickade dessutom fler patienter till dietister och kommersiell verksamhet för 
viktminskning jämfört med sina distriktsköterskekollegor.

Den initiala åtgärden vid viktutvärdering är att mäta längd, vikt och midjemått (Laws, 
2004). Faeb, Marques-Vidal, Chiolero och Bopp (2008) har analyserat och jämfört tio
studier med självrapporterad respektive av sjuksköterskor mätt BMI. Skillnader 
förekom mellan självrapporterade mått och av sjuksköterskor utförda mätningar.
Överskattningen av längd och underskattningen av vikt resulterade i ett lägre BMI hos 
båda könen jämfört med mått som kontrollerats av sjuksköterskor. Överskattningen av 
längden var i genomsnitt 1,9cm hos män och 2,5cm hos kvinnor. Motsvarande siffror 
för kroppsvikt var -0,8kg hos män och -1,0kg hos kvinnor. Större avvikelse fanns hos 
äldre, vilket Faeb, et al. (2008) tror sig ha ursprung i att männen uppgav mått från 
mönstringen. Äldre kvinnor överskattade sin längd i större grad än männen eftersom 
kvinnornas längd ofta reduceras efter klimakteriet. Förekomsten av fetma hade stora 
variationer mellan de tio studierna. De studier som använde sig av självrapporterat BMI, 
identifierade 1,6 gånger färre individer med fetma. Medelvärdet för BMI var ungefär en 
måttenhet högre när mätningarna gjordes av sjuksköterskor. Förekomsten av kvinnor
med ett BMI värde över 35 var mer än dubbelt så stor jämfört med de 
självrapporterande studierna. Fler män hade ett mätt BMI något över 30, vilket 
medförde att många av individerna klassades som överviktiga istället för feta.

För att avgöra förekomsten av bukfetma genomförde sjuksköterskor mätning av längd 
och vikt i en världsomfattande studie (Balkau, Deanfield, Després, Bassand, Fox, Smith, 
et al., 2007). Även i studien av Hauner, Bramlage, Lösch, Steinhagen-Thiessen, 
Schunkert, Wasem, et al. (2008) utförde läkare eller sjuksköterskor mätning av längd, 
vikt och midjemått för att utvärdera riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Däremot 
användes självrapporterad längd för beräkning av BMI i studien av Mosca, Edelman, 
Mochari, Christian, Paultre och Pollin (2006). Men för mätning av patientens vikt och 
midjemått, som genomfördes av sjuksköterskor, erhölls speciella instruktioner och 
träning. Genom att kontrollera bland annat BMI och midjemått kunde en utvärdering av 
den individuella risken för hjärtsjukdom utvärderas. Dock har Balkau, et al. (2008) 
konstaterat ett lägre samband mellan hjärtsjukdomar och BMI jämfört med midjemått.
Även om självrapporterad vikt och längd kan ge en bild av fetma förekomsten, 
resulterar det i en underskattning av det egentliga antalet drabbade (Faeb, et al., 2008).
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Midjemått

I en världsomspännande studie sammanfattar Balkau, et al. (2008) förekomsten av 
fetma och följdsjukdomar sammankopplade med fetma. Resultaten visar att den 
genomsnittliga förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar är 16 % hos männen och 13
% hos kvinnorna. Den högsta frekvensen finns i Östeuropa hos båda könen, medan 
kanadensiskor och män från nordvästra Europa är minst drabbade. Klara samband 
visades mellan midjemått och kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes. Det 
genomsnittliga midjemåttet för män var 95cm med en variation mellan 86-104cm. För
kvinnorna var medelvärdet 88cm med en variation mellan 78-98cm. Med ett gränsvärde 
på 102cm för män och 88cm för kvinnor, klassades 29 % av männen och 48 % av 
kvinnorna med bukfetma. Förekomsten av diabetes i regionerna var 13 % hos män och 
11 % hos kvinnor. Midjemåttet kunde i större utsträckning än BMI förutsäga 
diabetesförekomsten i alla regioner borträknat mellanöstern och Australien. Både 
midjemått och BMI var självständigt associerade med diabetes och båda värdena hade 
större samband med diabetes än med kardiovaskulära sjukdomar. Resultaten visar 
relevansen av att hitta bukfetma i befolkningen med mätmetoder som midjemått, för att 
förhindra utvecklingen av följdsjukdomar och sänka risken för att dö i förtid. 
Midjemåttet kan med fördel användas för att förutsäga dödlighet hos kvinnor med 
åldern 50 år och yngre. När BMI inkluderas i jämförelsen mellan högt midjemått och 
död, ökar enbart dödligheten på grund av stroke (Zhang, Shu, Yang, Li, Cai, Gao, et al., 
2007).

Bukfetma är enligt Hauner, et al. (2008) sammankopplat med ökad risk för 
kardiovaskulära sjukdomar. Även hos en individ med normal vikt identifieras en ökad 
risk med ett högt midjemått. Risken visar sig öka avsevärt om midjemåttet är högt i 
samband med ett högt BMI. För åldersgruppen 65-74 år är förekomsten av enbart ett 
högt midjemått vanligare än fetma. Efter 74 år ökar fetman generellt och dessutom har 
patientgruppen i fråga lägst frekvens av normalt midjemått. De flesta patienter klassade 
med fetma har ett högt midjemått (87,9 % av männen och 94,7 % av kvinnorna). 
Koncentrationen av triglycerider, blodtrycket, fasteglukos, förekomsten av diabetes och 
medelantal riskfaktorer ökar i samband med midjemåttet. Hjärtinfarkt i familjen är inte 
mer frekvent hos patienter med högt midjemått. En ökad förekomst av LDL-kolesterol 
är något mer frekvent hos patienter med högt midjemått. Resultatet av Hauner, et al. 
(2008) visar en stadig ökning av risken för en kardiovaskulär händelse inom 10 år för 
både män och kvinnor när höga värden för både midjemått och BMI förekommer 
samtidigt. Kvinnorna i sin högsta riskkategori (BMI mer än 30 och midjemått mer än 
88cm) har ändå en lägre risk att drabbas jämfört med männens lägsta kategori (BMI <25 
och midjemått <94cm). Antalet riskfaktorer ökar signifikant hos överviktiga patienter 
med ett högt midjemått.

Mosca, et al. (2006) redovisar ett klart samband mellan ökat antal kardiometabola 
riskfaktorer och förhöjt midjemått. Till riskfaktorerna, som människor generellt är 
medvetna om, räknas blodtryck >140/90 mmHg, hyperkolesterol, lågt HDL-kolesterol 
och minskat fasteglukos. Kulturell skillnad i relationen mellan riskfaktorerna och 
midjemått påvisas inte mellan vita, afro-amerikaner och latinamerikaner, medan 
samband mellan midjemått och blodtryck visas hos asiaterna. Avslutningsvis visas klara 
samband mellan bukfetma och symtomen för metabolt syndrom varför Mosca, et al. 
(2006) föreslår att kvinnor själva ska mäta sitt midjemått, för att på ett enkelt sätt 
identifiera övervikt/fetma och dess risker. Samma konstaterande görs i studien av Lee, 
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Lee, Kim och Kim (2008) där ett samband mellan metabola riskfaktorer och bukfetma
hittas genom midjemätning. Lee, et al. (2008) använde midjemått, DXA scanning och 
datortomografi som metoder för att identifiera bukfetma. Datortomografi ger separata 
värden för subcutant bukfett och intra-abdominalt fett. DXA scanning mäter totala 
mängden kroppsfett men ger även separata värden för midjeregionen samt höft och lår 
regionen. Resultaten visar att midje- och DXA mätning av bukfetma har ett måttligt 
samband med mätningen av intra-abdominal fett. Studien visar att samtliga tre 
mätmetoder ger jämförbara resultat, men att midjemätning är enklare och mer 
användbart när det gäller rutinmätningar. Även Zhang, et al. (2007) konstaterar att en 
mätmetod inte är överlägsen en annan.

Kahn (2005) har utvecklat en formel som kombinerar midjemått och koncentrationen av 
triglycerider (Lipid accumulation product, LAP). En individs överskott av blodfetter 
resulterar så småningom i en förstorad buk och Kahn (2005) menar att oavsett om 
fettöverskottet visar sig i form av förstorad midja eller ökad triglycerid koncentration, 
kommer LAP-värdet hos individen att öka. Ett förstorat midjemått gör att LAP värdet 
stiger snabbt med varje ökande enhet triglycerider. I kontrast till ökat LAP värde är 
BMI mindre specifikt både anatomiskt och fysiologiskt.

Normalviktiga har oftast ett normalt midjemått i kombination med normalt BMI och
individer med fetma har ett högt midjemått och ett högt BMI (Hauner, et al., 2008).
Därför betonas vikten av att göra midjemätningar på personer som befinner sig mellan 
dessa viktklasser, det vill säga de med övervikt. För gruppen av överviktiga är det 
nödvändigt att mäta midjemåttet för att avgöra var fettet är lokaliserat. Ett högt BMI i 
samband med lågt midjemått tyder på antingen mer fördelaktig fettfördelning eller 
högre andel muskelmassa och vid dessa lägen är BMI enligt Hauner, et al. (2008) 
missvisande. Det är mindre fördelaktigt att ha ett lågt till medel BMI i samband med 
högt midjemått (Hauner, et al., 2008; Zhang, et al., 2007) och därför kan en normal 
kroppsvikt ge falsk trygghet för dem som till synes är smala men har en hög grad 
bukfetma (Zhang, et al. 2007). Taylor, et al. (1998) betonar att användning av BMI och 
midjemätning erbjuder en enkel metod för att uppskatta fetma hos vuxna kvinnor.

Midja-höftkvot

För att jämföra midjemätning med midja-höftkvotens förmåga att identifiera bukfetma 
jämförde Taylor, Keil, Gold, Williams och Goulding (1998) resultaten från mätningarna 
med DXA scanning, som mäter total fettandel och mängden fett i specifika regioner av 
kroppen i kilogram. Genom automatiska mätningar undersökte forskarna förhållandet 
mellan bål och ben. Även manuella regioner runt midja och höft ritades ut och 
analyserades. Siffror från de manuellt utritade regionerna jämfördes sedan med resultat 
från mätningar av midjemått och midja-höftkvot. Studien visade med de manuella DXA 
mätningarna som referens, att midjemåttet identifierade fler individer med fetma än 
midja-höftkvot mätningen. Midjemåttet var alltså ensam bättre på att korrekt 
kategorisera individer med den verkliga mängden fett i midjeregionen. Metoden att 
mäta midjan är mindre tidskrävande och ger mindre felvärden jämfört med midja-
höftkvot, eftersom det senare kombinerar två olika värden (Balkau, et al., 2008).

Zhang, Shu, Yang, LI, Cai och Gao m fl. (2007) jämför i sin tur sambandet mellan 
midja-höftkvot och risken för död orsakad av kardiovaskulära sjukdomar, diabetes eller 
stroke. Riskerna ökar parallellt med midja-höftkvoten. Enbart höftkvot har inget 
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samband med dödlighet. Resultatet visar att oavsett om midja-höftkvot och BMI 
kombineras eller inte, visas positiva samband till dödlighet. Det är angeläget att 
bukmätningar så som midja-höftkvot införs i vården för att optimera riskbedömning.
Dessutom har midja-höftkvot måttligt samband med BMI, medan midjemått har ett högt 
samband med BMI (Zhang, et al., 2007). 

Diskussion

Metoddiskussion

I början av litteraturstudien inriktades tankarna på hur sjuksköterskan skulle kunna 
upptäcka patienter med risk för att utveckla övervikt. Då sökningarna i databaserna inte 
genererade tillfredställande resultat och artiklar med inriktning på patientgrupp med risk 
för att utveckla övervikt saknades, gjordes valet att bredda perspektivet till patienter
med övervikt och även fetma. På grund av omfattningen av forskning producerad inom 
området, riktades intresset mot olika mätmetoder som används för att upptäcka patienter 
med övervikt och fetma samt att jämföra potentialen hos de olika metoderna. Metoder 
av speciellt intresse för sjuksköterskan antogs vara mätning av BMI, midjemått och 
midja-höftkvot. Artiklar som riktade sig enbart mot läkarinterventioner exkluderades 
både vid läsning av abstrakt och vid urval ett. Resultatartiklarna innehåller en bredd av 
vårdpersonal allt ifrån vårdbiträden till läkare och utvalda delar har använts för att 
belysa sjuksköterskans inriktning och arbete. Fyra av tio studier utfördes inom 
primärvård. Styrkan med studierna ses i och med den stora omfattningen av patienter 
som kontaktar vårdenheten och sjuksköterskor erbjuds därmed stora möjligheter att 
fånga upp individer i riskzon.

För att behålla den röda tråden användes samma kategorier som framgår i syftet även i 
databearbetningen. Kategorierna är BMI, midjemått och midja-höftkvot. Kategoriernas 
benämningar har använts i sökningen, kombinerat med andra relevanta sökord. Att 
endast två databaser använts i litteratursökningen kan ses som en svaghet, dock är 
CINAHL och PubMed de mest framstående databaserna inom omvårdnadsforskning. 
Eftersom Subject heading body mass index även inkluderar BMI i CINAHL användes 
inte BMI som förkortning vid sökningen. MeSH termen Body mass index användes i 
PubMed eftersom förkortningen BMI genererade i färre antal träffar, vilket kunde ha 
inneburit att viktiga vetenskapliga artiklar sorterades bort. Motsvarande skillnader för 
sökorden waist hip ratio och over weight förekom i databaserna, vilket sökhistoria 
(Bilaga I) tydligt redovisar.

Den systematiska litteratursökningen genererade ett flertal träffar. En genomläsning av 
artiklarnas titlar visade att många av studierna riktade sig mot specifika folkgrupper, 
sjukdomar eller tillstånd som t ex förståndshandikapp. För att behålla ett allmänt
perspektiv och erhålla ett mer generellt resultat valdes dessa artiklar bort. Det allmänna
perspektivet uppnåddes dessutom genom genusbalans. En begränsning var ändå 
tvungen att göras på grund av den mängd forskning som produceras i hela världen inom 
det aktuella området. Det första urvalet bestod av 20 artiklar som mötte 
litteraturstudiens syfte. Det relativt låga antalet artiklar i första urvalet kan ses som en 
svaghet, på grund av att relevant fakta kan ha sorterats bort. Dock erbjuder inte 
tidsramen utrymme för genomläsning av all vetenskap som kan vara av intresse. Efter 
sammanfattning och diskussion resulterade urval två i åtta stycken artiklar som 
inkluderades i resultatet. Ytterligare två tillkom genom den inledande
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litteratursökningen. Följaktligen innefattar resultatet tio vetenskapliga artiklar. Trots 
fåtalet artiklar i resultatet skapades en tydlig bild för skillnader mellan olika 
mätmetoder. Booleska söktermen AND användes genomgående med syftet att snäva av
sökningen. Nio sökningar av totalt 17 gjordes i tre led med två AND. I två sökningar 
används AND tre gånger. Resterande innefattar två AND, vilket sammantaget visar på 
ett väl avgränsat område med sökord och artiklar som överensstämmer med syftet. 
Användningen av fler sökord tillsammans resulterade i ett lågt antal träffar per sökning. 
Detta ses som en styrka. Sökningar gjordes till att börja med på de senaste fem åren
vilket resulterade i alltför många träffar, därför avgränsades sökningen till att endast 
innefatta artiklar publicerade mellan 2005-2008. Att endast inkludera fyra år gamla 
vetenskapliga artiklar påvisar litteraturstudiens anknytning till aktuell forskning. Alla 
resultatartiklar var kvantitativa, vilket underlättade analysförfarandet. En av 
resultatartiklarna är från 1998 och har speciell betydelse för arbetet, eftersom den
jämför mätmetoderna BMI, midjemått och midja-höftkvot, vilka specificerats i syftet. 
Inga andra studier med enbart dessa metoder kunde lika tydligt redovisa skillnaderna, 
därför förelåg intresset att inkludera artikeln.

Artiklarna som valdes för resultatet täcker upp olika länder och världsdelar, vilket visar 
på en bredd i litteraturstudien, dock görs ingen kulturell analys. Hade en avgränsning 
gjorts för exempelvis länder som liknar Sverige hade det varit väldigt svårt att hitta 
artiklar. Det är även svårt utan en djupare analys att avgöra vad som är likt Sverige. 
Forskningen i dagsläget fokuserar mestadels på Asien på grund av deras relativt 
nyupptäckta problem med övervikt och fetma.

Resultatdiskussion

Litteraturen som granskats består av vetenskapliga publikationer som erhöll en hög grad 
av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eimans (2003) metod, vilket redovisas i 
artikelöversikten (Bilaga II). Av resultatartiklarna hade två randomiserat urval och sju 
stycken hade en studiepopulation på över 1000. Således har de en hög vetenskaplig 
förankring. 
Hälsopromotion är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). Prevention ingår som en del i ett promotivt arbetssätt och 
ett hälsofrämjande arbete innefattar därmed även förebyggande av sjukdom och ohälsa 
(Downie, et al., 1998). Det första ledet i ett hälsofrämjande arbete är att sjuksköterskan
samlar information om hälsotillståndet och eventuella problem för att sedan utvärdera 
och identifiera behov (Ehnfors, 1998). För att kunna göra anspråk på sjukvårdens 
knappa resurser är det enklare om sjuksköterskan har ett mått att redovisa. Större 
slagkraft erhålls även om det går att framföra positiva resultat av hälsopromotiva 
åtgärder till följd av en konstaterad övervikt (Naidoo & Wills, 2000).

Enligt Brown, et al. (2007) är sjuksköterskan bland övrig vårdpersonal bäst lämpad att 
förmedla vikthanteringsprogram. Trots konstaterandet remitterade sjuksköterskorna som 
deltog i studien 42 av totalt 53 patienter till dietisten under en fyra veckors period. Å 
andra sidan kan detta ses som en styrka i professionen då sjuksköterskan vet varthän 
patienter ska skickas för att få den hjälp de behöver. Det finns fyra grundpelare i 
professionen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Alla dessa skall ägnas lika mycket 
tid och det är en uppfattning hos författarna för litteraturstudien att detta inte görs. Med 
små medel kan patienter hjälpas och tid bör läggas för att ta fram ett 
vikthanteringsprogram.
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Vid möten med patienter som lider av övervikt eller fetma kan metoden från
Counterweight Programme (Laws, 2004) tas upp. Programmet ger förslag på en 
vikthanteringmodell liknande de riktlinjer som presenteras av forskare i Canada. Lau 
(2006) redovisar en sammanfattning av ett schematiskt tillvägagångssätt vid hantering 
av patienter med övervikt eller fetma. Förloppet startar, när en patient är till synes 
överviktig, med att patientens BMI värde beräknas. Är BMI värdet mellan 25-35, mäts 
även midjemåttet. När BMI är högre än 25 och midjemåttet överskrider den tillåtna 
gränsen sker fortsatta åtgärder genom att blodtryck och hjärtfrekvens mäts, dessutom 
görs laboratorieanalyser av fasteglukos och blodfetter. Midjemåttet har samband med 
ökad koncentration av triglycerider samt ökat fasteglukos (Hauner, et al., 2008). Har 
patienten genomgått en hälsoundersökning kan laboratorieanalyserna kopplas samman 
med kostvanor som därmed ger en förklaring till det ökade midjemåttet vid 
nutritionsbedömningen (Pender, et al., 2002).

Lau (2006) påtalar att en viktförlust mellan 5-10 % är tillräcklig. En utvärdering av 
patienterna som deltog i Counterweight programme (Laws, 2004) visade att de efter ett 
år hade uppnått en tillräcklig viktförlust för att minska riskerna för allvarliga
följdsjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer uppstår på grund av 
övervikt och fetma (Kemper, et al., 2004). De som misslyckades efter tre månader fick 
vidare livsstilsinterventioner som inriktades på förändring av kost- och motionsvanor.
Motiverande samtal och beteende förändrande behandling är metoder som 
sjuksköterskan kan använda för att stödja patienten (Skarfors, et al., 2006).

Livsstilsinterventioner tillämpas vid hantering av övervikt och fetma även på 
livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm (Bolmstedt, 
2008). Patienter som kommer till mottagningen mäts avseende midjemått och blodtryck. 
Blodprov tas och patienterna vägs. Sedan fyller patienterna själva i ett formulär om 
livssituationen innefattande matvanor, motion, stress och sömn. Patienter som 
remitteras till mottagningen har haft en första hjärtinfarkt eller ligger i riskzon för hjärt-
och kärlsjukdom. Medelålders kvinnor med ökat midjemått, måttligt förhöjda blodfetter 
och inaktiv livsstil är de mest förekommande patienterna. Interventionen startar med en 
första mätning som följs av fem gruppföreläsningar om hjärt- och kärlsjukdomar samt 
om vetenskaplig fakta gällande mat, alkohol, fysisk aktivitet, stress, sömn samt nikotin
och deras inverkan på hälsan. Mottagningen öppnade i januari 2008 och den första 
halvårsuppföljningen redovisar minskade midjemått och ökad energi hos patienterna. 
Mosca et al (2006) gjorde sin studie på 7000 kvinnor varav 90 % fastställdes med hjälp 
av midjemått ha förändringsbara kardiometabola riskfaktorer. Forskarna föreslog då att 
kvinnorna kunde vara kandidater för livsstilsinterventioner och andra preventiva 
åtgärder. Återigen är det viktigt att tillägga att stora förändringar är inte nödvändiga, 
vilket Lau (2006) konstaterade genom att fastställa att en viktminskning på 5-10 % är
tillräcklig för förbättrad hälsosituation.

Mätningar gjorda av sjuksköterskor har visat sig vara mer tillförlitliga jämfört med av 
patienten mätt vikt och längd vilket redovisas i studien av Faeb, et al. (2008). I studien
skiljde det en hel BMI enhet mellan mått tagna av patienterna själva och av 
sjuksköterskor utförda mätningar. Självrapporterade mått ger ofta en förskönad bild av 
verkligheten. Det är lätt att över- eller underskatta sina mått, inte bara på grund av dåligt 
samvete för hur det egentligen står till med vikten, utan även för att gamla mått sitter 
kvar i minnet. Genom att sjuksköterskor utför mätningarna ges en mer korrekt bild av 
vikten. Överviktiga och feta patienter riskerar genom att själv rapportera sin längd och 
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vikt att inte få den hjälp och råd de är i behov av. När grupper av patienter med 
självrapporterad längd och vikt jämförs med dem som sjuksköterskorna mätt inkluderas 
fler patienter i gruppen med BMI mer än 30 (Faeb, et al., 2008). 
Tillförlitligheten hos studien av Mosca, et al. (2006) som använder sig av 
självrapporterad längd kan ifrågasättas, då resultaten om att patienter överskattar sin 
längd tas i beaktning (Faeb, et al., 2008). Mosca, et al., (2006) gav som förslag att 
midjemätning var något kvinnor kunde anamma som en form av självundersökning, i
likhet med bröstundersökningen som idag har fått en stor genomslagskraft. En 
förutsättning för detta sägs vara instruktionsblad liknande de för bröstundersökning eller 
av sjuksköterskan erbjuden undervisning. Dock kan ett motstånd till förslaget ses i 
Faeb, et al. (2008) där resultatet visar på att kvinnor tenderar att underskatta sin vikt
med ett kilo.

I en förstudie till internationella dagen för utvärdering av bukfetma beskriver Wittchen, 
Balkau, Massin, Richard, Haffner & Després (2006) hur mätning av midjeomkretsen 
skulle gå till. Patienterna skulle bära lätt klädsel och måttet skulle tas efter en normal 
utandning mellan nedersta revbenet och höftbenet. Bukfetma noterades hos 29 % av 
männen och 48 % av kvinnorna och av dessa har i genomsnitt drygt 14 %
kardiovaskulära sjukdomar (Balkau, et al., 2008). Mosca, et al. (2006) konstaterar att 
människor är generellt medvetna om riskerna för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, 
men insikten om deras egen risk är svag. Därför krävs det av sjuksköterskan att hon har 
kunskap om hur övervikt och fetma uppstår, för att kunna fånga upp patienter i riskzon 
(Statens folkhälsoinstitut, 2002). Siffrorna från internationella studien (Balkau, et al., 
2008) visar att behov finns för att effektiva screening metoder används i identifieringen 
av patienter. Många individer kan vara omedvetna om sina risker för ohälsa på grund av 
den ofördelaktiga lokaliseringen av kroppsfettet (Lau, 2007).

Flertalet studier visade på relevansen av midjemätning (Balkau, et al., 2008; Hauner, et 
al., 2008; Mosca, et al., 2006). I jämförelse med andra mått som midja-höftkvot, BMI, 
datortomografi och DXA scanning är midjemåttet en bra markör för bukfetma (Taylor,
et al., 1998; Lee, et al., 2008). Midjemåttet är mest korrekt i kategoriseringen av fettet i 
midjeområdet (Taylor, et al., 1998). Midjemätning som metod förutsäger fetma och 
överviktsrelaterad ohälsa (Kahn, 2005; Mosca, et al., 2006; Balkau, et al., 2007). Bäst 
associerat var måttet till kardiovaskulära sjukdomar, men resultat visade även på 
anknytning till diabetes och stroke. Jämfört med midjemått associerades inte BMI lika 
väl till fetma relaterad ohälsa, utom i studien av Balkau, et al. (2007) där BMI 
självständigt associerades med diabetes. Dock konstateras att BMI är mest 
förekommande mätmetoden i primärvården.

I studien av Hauner, et al. (2008) förekom individer med högt BMI i samband med ett 
lågt midjemått, vilket av Yngve och Hagströmer (2008) förklaras genom att BMI inte 
gör någon skillnad på vikt från muskler och fett. Det kan antas att patienterna i studien 
av Hauner, et al. (2008) hade en högre andel muskelmassa. Det ska dock tas i beaktning 
att en muskulös person även kan ha ett högt BMI i kombination med ett högt midjemått. 
Huruvida det ska tolkas som att det viscerala fettet finns kvar och att musklerna byggs
ovanpå framkom inte i resultatstudierna, men det ska ändå has i åtanke då midjemåttet 
mäts eftersom måttet brukas för att ge en uppfattning om andelen bukfett (Statens 
folkhälsoinstitut, 2002). Midjemått lämpar sig enligt Hauner, et al. (2008) bättre som 
mätmetod för överviktiga eller normalviktiga, medan BMI föredras som mätmetod vid 
fetma. Genom att följa rekommendationen kommer patienter med fetma erhålla ett 
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korrekt omhändertagande snabbare. Det förutsätter dock att sjuksköterskor med blotta 
ögat kan se skillnad på feta eller överviktiga patienter.
Zhang, et al. (2007) undersökte midja-höftkvotens samband med död på grund av olika 
orsaker. De kom fram till att ju högre midja-höftkvot en individ har, desto högre risk 
föreligger för dödsfall. Tillförlitligheten i detta samband kan ifrågasättas, när Balkau, et 
al. (2007) samtidigt kommer fram till att midjemätning är en säkrare metod eftersom ett 
värde registreras, vilket minskar risken för felvärden som kan uppstå när två olika mått 
kombineras. Frågan väcks då även kring mätning av BMI, där två värden kombineras
(WHO, 2006). Kan slutsatsen från Balkau, et al. (2007) generaliseras så att det även 
gäller BMI där vikt- och längdmått kombineras? Även LAP-värde (Kahn, 2005) 
kombinerar två olika värden; midjemått och triglycerid koncentration. Det kan antas att 
samma kritik även gäller här. Vid mätning av enbart ett värde föreligger en viss risk för 
registrering av fel värden. När två mätningar görs innebär det således automatiskt en 
högre sannolikhet för att felvärden uppstår. Sammanfattningsvis illustrerar detta att 
midjemåttet som metod för att identifiera övervikt och fetma och eventuell ohälsa, är det
mest fördelaktiga. Det är ett enkelt och användbart instrument att ta till vid 
rutinmätningar (Lee, et al., 2008).

På grund av omfattande mätningar av övervikt, fetma och kardiovaskulära sjukdomars 
förekomst i hela världen har studien av Balkau, et al (2007) ett starkt bevisvärde. Dock 
framförs självkritik genom att resultaten gäller för primärvårdspatienter och därför inte 
går att generalisera till att gälla hela befolkningen i respektive land. De övertygande 
bevis som finns för att bukfetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 2003), 
styrker studien.

Det är förstått att forskning pågår i Asien gällande BMI och midjemåttens funktion hos 
denna befolkning. Samma gränsvärden som används i västvärlden ger inte en korrekt 
bild av förekomsten av övervikt och fetma i dessa länder (Jee, et al., 2006). Asiater har 
generellt högre andel kroppsfett för samma BMI värde än den västerländska 
befolkningen (WHO, 2006). Även om litteraturstudien inte redovisar vedertagna 
riktlinjer för BMI och midjemått för den asiatiska befolkningen, är det ändå värdefullt 
att ta hänsyn till i vården. 

Ålder ingår som en av faktorerna vid riskprofilbedömningen i samband med en 
hälsoundersökning (Pender, et al., 2002). Riskerna med högt BMI är högst hos både 
män och kvinnor yngre än 50 år (Jee, et al., 2006). Även för midjemått gäller det att ha 
en gränsålder i beaktning, då måttet inte är lika förutsägande hos kvinnor äldre än 50 år
(Zhang, et al., 2007). Hauner, et al. (2008) kom fram till att mellan åldrarna 65-74 år 
och äldre förelåg en högre frekvens av högt midjemått, dock gällde det inte förekomsten 
av fetma för de under 74 år. När det gäller kvinnor före eller efter klimakteriet visar 
resultaten från Lee, et al. (2007) att indikatorer för metabolt syndrom och mätmetoder
för fetma korrelerade bättre hos kvinnor före klimakteriet än efter. Studien av Zhang, et 
al. (2007) delar även de upp sin studiepopulation före och efter klimakteriet. Således är 
det viktigt att användningen av mätmetoderna inte generaliseras till att vara användbara 
på samtliga individer inom vården utan hänsyn måste även tas till ålder, kön, 
klimakteriefas och etnisk bakgrund. 
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Konklusion

Slutsatsen för litteraturstudien är att midjemått, BMI och midja-höftkvot är viktiga 
metoder att använda i ett första steg för att utvärdera utvecklad övervikt och fetma samt 
de risker viktökning är associerat med. Majoriteten av studiernas resultat visade på att 
midjemåttet är en av de metoder som bör användas i vården i en större omfattning. Detta 
eftersom måttet är väl korrelerat med bukfetma och ökad risk för kardiovaskulära 
sjukdomar både hos normal- och överviktiga individer. Mätningen är en av de säkraste 
metoderna och kan ses som en preventiv åtgärd som tillsammans med 
livsstilsinterventioner skyddar för framtida sjukdomar som är väl associerade med 
övervikt och fetma.

Viktutvärderingen är en del i sjuksköterskans promotiva arbete och sjuksköterskan 
anses vara den bäst lämpade av all vårdpersonal att genomföra denna åtgärd. Vikt, längd 
och midjemätning är de initiala åtgärderna i viktutvärderingen. Att sjuksköterskor utför 
mätningar av dessa mått visar även på en större tillförlitlighet i dokumentationen, då 
patienter inte alltid är lämpade att uppge alla siffror själv med risk för felvärden. 

Implikation

Eftersom resultatartiklarna täcker olika delar av världen är det relevant att se till aktuell 
forskning i Sverige. Artikeln av Bolmstedt (2008) visar att midjemätning och 
interventionsprogram även anammats i Sverige på en så kallad livsstilsmottagning. 
Utveckling mot att svensk hälsovård mer frekvent använder sig av midjemätning i 
kombination med livsstilsförändringar ses som något viktigt att sträva efter.
Det skulle vara intressant att göra en undersökning genom frågeformulär på svenska 
sjukhus och vårdcentraler där sjuksköterskor kunde svara på hur ofta midjemåttet mäts 
vid kontakterna med patienter, samt om måttet tas även om patienten kontaktat hälso-
och sjukvården av andra anledningar än sin övervikt. Undersökningen skulle även ge en 
bild på hur ofta BMI och midjemätning sker samt om det förekommer skillnader i 
användningsfrekvensen.

Det har framkommit att midjemätning är mer försvarbart ekonomiskt jämfört med mer 
tekniskt avancerad apparatur så som datortomografi eller DXA scanning. Dock tar även 
midjemätning en del tid i anspråk vilket innebär att tid måste avsättas för
vårdpersonalen och då främst sjuksköterskan att genomföra åtgärden om en lösning 
skall ses i denna sjukdomsutbredning. Frågan återstår om sjuksköterskor är beredda att 
göra en omvärdering för att uppnå ett grundläggande mål i sin profession, att främja 
hälsa. Genom att bli duktigare på att delegera och prioritera sina ansvarsområden samt i 
mindre utsträckning skrida över befattningens gränser kan det bli fullt möjligt.
Ytterligare en fråga som dykt upp under arbetets gång handlar om den höga andelen 
kvinnor som klassas som feta. Studien av Balkau, et al. (2006) visar att i genomsnitt 48 
% av kvinnorna lider av fetma. Det kan vara av intresse att undersöka vad skillnaden 
mellan könen beror på, för att kunna anpassa de hälsofrämjande åtgärderna optimalt.
Sjuksköterskeutbildningen tar upp mätning av BMI när nutritionsbedömning ska göras 
på patienter. Det är önskvärt att även andra mätmetoder inkluderas i utbildningen för att 
en bredare kunskap ska erhållas.  
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Deanfeld, J. E.
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International day for 
the evaluation of 
abdominal obesity 
(IDEA): A Study of 
waist circumference, 
cardiovascular 
disease, and diabetes 
mellitus in 168 000 
primary care patients 
in 63 countries 

Syftet var att 
kartlägga den 
geografiska 
variationen av 
midjemått, 
övervikt och 
fetma. Och dessas 
förutsägande 
förmåga 
kombinerat med 
BMI som 
riskmarkör för 
kardiovaskulär 
sjukdom och 
diabetes.

Kvantitativ studie med 
randomiserat urval av 
läkare i 63 länder vilka 
rekryterade patienter som 
kom till mottagningen
p g a. olika anledningar.
Läkarna noterade ålder, 
kön förekomst av känd 
hjärt- och kärlsjukdom 
eller diabetes samt 
rökning. Vikt och längd 
mättes för beräkning av 
BMI.
n= 168 159
Män och kvinnor 18-80år

BMI och framförallt 
midjemåttet har starka 
samband med hjärt- och 
kärlsjukdom samt diabetes.

Grad 1
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England

Brown, I.
Stride, C.
Psarou, A.
Brewins, L.
Thompson, J.

Management of 
obesity in primary 
care: nurses’ 
practises, beliefs and 
attitudes

Att undersöka 
mönster i klinisk 
vardag inom 
primärvård 
genom att ta reda 
på 
sjuksköterskors 
åsikter om samt 
attityder till fetma 

Kartläggning av samband 
genom frågeformulär 
med femgradig skala som 
skickades till fyra 
primärvårds distrikt. 
Anställda inom alla 
förekommande 
yrkesgrupper som var 
involverade i patientnära 

Omfattande utveckling och 
utbildning behövs för att 
effektiva program ska tas i 
bruk vilket kräver stöd från 
organisationen.  
Utbildningen ska även rikta 
sig mot sjuksköterskornas 
åsikter och attityder 
gällande fetma.

Grad 1
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viktminsknings-
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vård besvarade 
formuläret. 
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Schweiz

Faeb, D. 
Marques-Vidal, P.
Chiolero, A.
Bopp, M.

Obesity in 
Switzerland: do 
estimates depend on 
how body mass 
index has been 
assessed?

Syftet var att 
utvärdera 
validiteten/giltlig
heten av BMI 
baserat på 
självrapporterade 
data som en 
uppskattning av 
fetma 
förekomsten i 
Schweiz.

Fakta från 
populationsbaserade 
studier i Schweiz, 1977-
2004 (mätt längd & vikt) 
5 studier, 1980-2002 
(självrapporterat -
intervju eller formulär) 5 
studier. Franska & 
italienska delen var mest 
representerad, tysk delen 
inte lika mycket. 35-74 
år, n=53 857. Exl n=449 
ingen längd eller vikt, 
n=9 <120cm

Fetma har ökat i Schweiz 
oavsett metod. Trots detta 
visar studier med 
självrapporterad längd och 
vikt, att dessa undervärdera 
fetma förekomsten. Över-
och underrapporteringen är 
systematisk och återfinns i 
flera studier. Det behövs 
fler hälsointervention för att 
undersöka detta.

Grad 1
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Hauner, H.
Bramlage, P.
Lösch, C.
Stenhagen-
Thiessen, E.
Schunkert, H.
Wasem, J.
Jöckel, K-H.
Moebus, S.

Prevalence of 
obesity in primary 
care using different 
anthropometric 
measures - Results 
of the German 
metabolic and 
cardiovascular risk 
project (GEMCAS)

Syftet var att 
utreda 
förekomsten av 
övervikt, fetma 
och ökat 
midjemått hos 
vuxna patienter 
inom primärvård, 
samt att beskriva 
kopplingen för
både BMI och 
midjemått som 
riskfaktorer för 
kardiovaskulär 

Kvantitativ studie med 
randomiserat urval.
För att bestämma 
förekomsten av och 
prognosen för 
kardiovaskulära 
riskfaktorer mättes 
kroppsvikt, längd, 
midjemått samt 
blodtryck. I risk-
bedömningen ingick även 
blodfetter, fasteglukos, 
låg fysisk aktivitet, 
rökning och hjärtinfarkt i 

I Tyskland är förekomsten 
av fetma (framförallt 
bukfetma)  hög hos vuxna 
som kontaktar läkare inom 
primärvården. 
Fastställandet av BMI är 
nog för att bedöma risken 
hos normal- och kraftigt 
överviktiga patienter, 
medan stort midjemått 
identifierar riskpatienter 
med övervikt.

Grad 1



sjukdom. familjen.
n=35 869
Män och kvinnor 18-99år

2005, 
USA

Kahn, H. S. The ”lipid 
accumulation 
product” performs 
better than the body 
mass index for 
recognizing 
cardiovascular risk: 
a population-based 
comparision

Syftet var att 
undersöka lipid 
ackumulations 
produkten (LAP) 
som en bättre
markör, än BMI 
för 
kardiovaskulära 
risk faktorer r/t 
fetma.

Data togs från NHANES 
111(88-94) US adult. 
18+, 4447 kvinnor, 4733 
män, fastat 8-19 timmar 
före. En intervju och 
mätningar av WC & TG 
– LAP. Se hur detta 
korrelerar med BMI.

Krävs vidare forskning, 
men detta är en 
demonstration av hur LAP 
kan fungera som 
förutsägare av de sex 
kardiovaskulära 
riskfaktorerna. Både TG 
koncentrationen och WC 
ger en mer specifik bild än 
bara BMI.

Grad 2

2008, 
USA

Lee, K.
Lee, S.
Kim, Y-J.
Kim, Y-J.

Waist 
circumference, dual 
energy x-ray
absortiomtrically 
measured abdominal 
adiposity, and 
computed 
tomographically 
derived intra-
abdominal fat area 
on detecting 
metabolic risk 
factors in obese 
women.

Syftet var att 
undersöka vilken 
metod av WC, 
DXA eller CT 
som är bäst för att 
bedöma 
metaboliska 
riskfaktorer hos 
koreanska 
kvinnor.

Flygblad delades ut på 2 
sjukhus i Busan, Korea. 
Inkl, WC >80cm, stabilt 
vikt 12v innan, inga l.m 
som kan påverka. 95st 
20-64 år. N=29 hade 
metabolt syndrom, n=26 
var postmenapusa. Mätte 
längd, vikt, WC, DXA 
scan – absolut och 
procentuellt kroppsfett, 
CT mätte 
intraabdominalfett & 
subcutant abdominalfett, 
blodtryck, blodprov togs.

Studien demonstrerar att 
WC, DXA och CT är 
jämförbara i förutsägelsen 
av metaboliska risk faktorer 
hos koreanska kvinnor med 
fetma.
Ingen av mätmetoderna är 
ensam bättre när det gäller 
att bedöma metaboliska 
riskfaktorer.

Grad 1

2004, 
England

Laws, R. and The 
counterweight 
project team

A new evidence 
based model for 
weight management 
in primary care: the 

Syftet var att hitta 
en 
evidensbaserad 
modell för 

Sju regioner i UK, 
började i mars -00 med 
WMA rådgivare på 
praktikerna. Tio praktiker 

The Counterweight 
programme ger en ny 
modell för att hantera fetma 
i primär vården, den 

Grad 1



counterweight 
program

handhavandet av 
fetma i
primärvården.

i var region, 20 i 
Aberdeen. 18 var 
kontrollgrupp, de andra 
interventions grupp. 
Programmet består av 4 
faser – 1/praktik 
granskning & 
behovsbedömning, 
2/praktik support & 
träning, 3/ssk ledd patient 
intervention, 
4/utvärdering. Hör 
samman med EBQA, 
teorimodell.

använder sig av teori och 
evidens. Positiva resultat 
redovisas både efter 3, 6 
och tolv månader.

2006, 
USA

Mosca, L.
Edelman, D.
Mochari, H.
Christian, A. H.
Paultre, F.
Pollin, I.

Waist circumference 
predicts 
cardiometabolic and 
Global Framingham 
risk among women 
screened during 
national woman’s 
heart day

Utvärdera 
cardiometabola 
riskprofiler hos 
kvinnor av olika 
etnisk ursprung 
genom mätning 
av midjemått.

Kvantitativ studie. 
Standardiserade 
frågeformulär och 
hälsoundersökningar. 
n=6938
Kvinnor 18-93 år
Bortfall 9%

Hypertoni, förhöjt 
kolesterol och/eller 
fasteglukos identifierades 
hos nästintill hälften av 
kvinnorna. Midjestorleken 
hade signifikant samband 
med anhopningen av 
riskfaktorer, hjärt-och 
kärsjukdom samt diabetes. 
Midjestorleken erbjuder ett 
enkelt mått att mätas hos 
kvinnor med ökad risk för 
framtida kardiovaskulära 
händelser, som skulle 
gynnas av vidare 
bedömning och åtgärder.

Grad 1

1998,
USA

Taylor, R. W
Keil, D.

Body mass index, 
waist girth, and 

Utvärdera 
användningen 

Kvantitativ studie. 
Mätningar av längd, 

BMI och midjemått 
förutsåg total andel 

Grad 1



Gold, E. J.
Williams, S. M.
Goulding, A.

waist-to-hip ratio as 
indexes of total and 
regional adiposity in 
women: evaluation 
using receiver 
operating 
characteristic curves

och skillnaderna 
av BMI och 
WHR som 
indikatorer av 
total och regional 
fetma samt att 
jämföra manuella 
och automatiska 
mätmetoder.

midje- och höftmått samt 
röntgenundersökning.
n=96
Kvinnor 16-80år

kroppsfett och midjefett bra 
hos vuxna kvinnor.

2007, 
USA

Zhang, X.
Shu, X-O.
Yang, G. 
Li, H.
Cai, H.
Gao, Y-T.
Zheng, W.

Abdominal adiposity 
and mortality in 
Chinese women

Utvärdera/bedö-
ma sambandet 
mellan WHR och
risken för död vid 
alla och specifika 
orsaker hos 
medelålders- och 
äldre kinesiska 
kvinnor med ett 
medel BMI på 
24,0.

De använde sig av the 
Shanghai Women`s 
Health Study, en 
populations baserad 
grupp studie. Kinesiska 
kvinnor ålder 40-70, från 
dec 1996-maj 2000. 
Uppföljning 2004. Medel 
BMI 24,0. n= 72 773. 
Exl rökare, gravida, icke 
uppföljningsbara. 
Mätningar och 
frågeformulär.

Det fanns en relation 
mellan WHR och död, 
oberoende av BMI och 
sociodemografiska- och 
livstilsfaktorer. Vikten av 
att mäta midjan för 
följdsjukdomar. 
Fettdistribution, WHR 
korrelerar mer med CVD i 
denna studie, abdominal 
fetma ger dödsrisk WHR 
förutsäger detta.

Grad 1




