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Övervikt och fetma är en av vår tids stora epidemier. Fler dör numera av övernäring än av svält. Någon tydlig
tendens till att denna epidemi klingar av finns inte. De hälsoekonomiska konsekvenserna är påtagliga,
följdsjukdomarna välkända och det individuella lidandet är betydligt. Samtidigt konstaterar experter att våra
myndigheter givit upp kampen och att satsningen på prevention och terapi lämnar mycket att önska.
Prevention är den optimala strategin, men ännu har vårt samhälle inte vidtagit sådana åtgärder i tillräcklig
omfattning.Primärvården möter patienter med fetma och dess komplikationer dagligen. Eftersom verkligt
effektiva terapiresurser saknas är man i primärvården ofta uppgiven och oförmögen att tackla problemen. Det
är förståeligt men med bättre kunskaper kan man ändå ta sig an denna patientgrupp, för vilken mycket kan
göras med rimliga insatser. Även en måttlig bestående viktnedgång har påtagliga hälsoeffekter, vilket är
vetenskapligt väl dokumenterat. Boken vänder sig i första hand till primärvårdens personal på alla nivåer.
All sjukvårdspersonal hanterar dock fetmaproblem vilket gör boken användbar även för andra grupper inom
vård och omsorg. Författarna har medvetet skalat bort teoretiskt bakgrundsmaterial och fokuserat på
patientnära åtgärder med handfasta råd, tips och checklistor. Denna bok bör finnas på varje vårdcentral men
dessutom överallt, där överviktiga patienter omhändertas: Företagshälsovård, lekmanna organisationer,
idrottsrörelsen och mödravårdscentraler.

När ett högt blodtryck utvecklats och. Projektet genomförs av Lunds universitet i samarbete med Linköpings
universitet, Göteborgs universitet, Primärvården i Region Skåne, Västra Götaland och. Livsstilsförändringar.
Vanliga problem under småbarnsåren. Dercums Sjukdom har ingen egen hemvist inom vården idag. Denna
webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller
inte fungera. Instruktioner, blanketter, riktlinjer, beslutsstöd och Försäkringsmedicinska kommitténs
rekommendationer (Vårdgivarguiden) Regionala riktlinjer för. BAKGRUND. BAKGRUND
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver den rådande situationen som en pågående global fetmaepidemi.
Inledning. Vårdhygienska rutiner och riktlinjer, infektionsmanualer, stick- och skärskador Vetenskaplig
tidskrift inom medicin samt organ för Sveriges Läkarförbund. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om
åtgärder vid diabetes hos vuxna. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna.
Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 kg/m. BAKGRUND. De senaste fem åren har det i Sverige
genomförts 6 800 fetmaoperationer i genomsnitt per år.

