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Bukfetma - Diskussion och Riskindex

Träffen 5 maj om dieter följdes upp med en diskussion 12 maj om viktkontroll 
via kost. Diskussionen kopplade till nästa sidas riskindex för bukfetma.
Båda träffarna hölls kl. 11-12 i Mötesplats Åby i Mölndal. Deltagare var 10-15 
seniora icke-kemister. Här återges några huvudpunkter. 

BMI och Obesitas: Fetma med BMI över 30 diagnostiseras nu som en sjukdom 
med beteckningen obesitas. Socialstyrelsen hoppas på fetmaoperationer och nya 
läkemedel. Effektiva biokemiskt baserade råd och styrmedel för kostomläggning
saknas. Mot övervikt med BMI 25-30 räcker tydliga kostråd ofta långt. 

Lågkolhydratkost: Intresset för dieter baserade på LCHF och GI var som högst
för ca 10 år sedan. Någon miljon svenskar lärde sig att ganska enkelt uppnå och 
behålla sin idealvikt. Ett framsteg är att lågkolhydratkost alltmer tagit över som 
rättvisande beteckning för kost mot övervikt av typ bukfetma.

Bakslag: Tyvärr har särskilt lågutbildade och oengagerade fastnat i viktproblem.
Allt fler drabbas nu också av reklam för lönsamma livsmedel baserade på billiga
kolhydrater. Särskilt unga påverkas via nätet och sociala medier. Halva Sveriges 
befolkning har nu mer eller mindre allvarliga problem med övervikt.

Burgare: Uppvärmt bröd i varmrätter ger höga intag av effektivt fettinlagrande 
kolhydrater. Särskilt burgare av olika slag har blivit billiga frestande fetmafaror 
för ungdomar. Utbudet från hamburgerkedjor och restauranger har ökat starkt.

Viktreglering: För äldre som undviker uppenbara fetmafaror är ofta bröd en 
nyckel till några kilos viktreglering. En eller annan skiva bröd mindre per dag 
skär ofta bort en stor del av det totala intaget av kolhydrater. Det bröd som inte 
tas bort bör förstås vara av typ osötat fullkornsbröd. 

Riskindex: Vanliga fetmafaror i form av snabba kolhydrater kombinerade med 
fett kan ofta enkelt undvikas. Nästa sidas tabell ger stöd för den som vill ta bort 
egna ovanor eller tipsa andra. Förebyggande av bukfetma, sockersjuka och flera 
andra hälsoproblem ger motiv för förändring.  

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Riskindex för Bukfetma
Modifierat efter Kostråd mot Övervikt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Läsk; Saft; Cola ----- ----- -----

Sötad Fil och Yoghurt ----- ----- -----

Glass; Söt dessert ----- ----- -----

Pizza; Söta pajer ----- ----- -----

Burgare (med bröd) ----- ----- -----

Pommes; Potatismos ----- ----- -----

Kaffebröd; Kakor (stora) ----- ----- -----

Tårta, Bakelser ----- ----- -----

Choklad (söt, stora bitar) ----- ----- -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Summa ----- ----- -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ange ungefärligt antal gånger per vecka.
 Summera för varje person i en kolumn.

0-10: Liten risk
10-20: Viss risk – ta bort någon ovana

20-30: Betydande risk – ta bort flera dåliga vanor
Över 30: Stor risk för hälsofarlig fetma – ändra livsstil 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_145271.pdf

