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Hva er overvekt? 

Kroppsmasseindeks

Normalvektig 18.5-24.9

Overvektig 25.0-29.9

Fedme grad 1 30.0- 34.9

Fedme grad 2 35.0-39.9

Fedme grad 3 40-0 eller mer

Foto:Wikipedia

KMI= Vekt i kg / (høyde x høyde i m)

Eksempel: Person som veier 70 kg og 
er 1.69 m høy

KMI=70: (1.69 x 1.69) = 24.5

Beregning



Konsekvenser

• Kan gi økt risiko for høyt blodtrykk, metabolsk 
syndrom og diabetes

• Kan påvirke evnen til forflytning

• Kan påvirke pusten

• Kan påvirke kroppsbilde og velvære



Økt risiko for 
overvekt

• Redusert fysisk aktivitet 

• Mindre muskelmasse

• Bivirkning av medisiner

• Lavere energiforbruk

Kilde: www.helsenorge.no



Et eksempel: 
Kroppssammensetning 
ved DMD 

Sammenheng mellom 
muskelmasse i arm og ben og 
total kroppsvekt

(Skalsky AJ, et al., 2009, Muscle & Nerve)

() 



Påvirkning på 
energibehov

• Antatt redusert men stor individuell variasjon

• Ca 20 % redusert hos gutter med gangfunksjon

• Ca 30 % redusert hos de i rullestol 

(Davis J, et al., 2015, Nutr Clin Practice)



Hva betyr det i praksis? Et eksempel



Forebygging –
Vanlig generelle kostråd er

ikke alltid nok, 
noen må ha energiredusert
kosthold for å holde vekten! 



Energigivende næringsstoffer

Fett 9 kcal pr gram

Karbohydrat 4 kcal pr gram

Protein 4 kcal pr gram

Alkohol 7 kcal pr gram



Energiredusert kost

• Bevist forhold til
porsjonsstørrelser

• Spis mye frukt og grønnsaker

• Velg fiberrikt

• Velg magre kjøtt og
meieriprodukter

• Drikk vann



Å spise mindre og samtidig være mett

• Faktorer som påvirker appetitt og
regulering av energibalansen i 
kroppen

(Zheng H and Berthoud H-R Physiology 2008)

• Fiber vs raske karbohydrater

• Protein

• Fett

• Alkohol



Hvilken mat er det størst 
sannsynlighet for at du 

spiser? 



Diettjungelen! Foto: Torstein Ringdal  



Mat er mer enn 
næringsstoffer!

Sosialt
Sanseopplevelser

Kultur      Tradisjoner

Identitet

Minner
Lukter

Hygge 

Selskap



Lav-fett vs lav-karbohydrat diett

1 års randomisert kontrollert studie 

609 deltakere med en snittalder på 40 år

Lav-fettdiett -5.3 kg (-5.9 til -4.7)

Lav-Karbohydratdiett -6.0 kg (-6.6 til -5.3)

Ingen signifikant forskjell i vektreduksjon mellom de ulike diettene!

(Gardner CD et al., 2018. JAMA)



5:2 diett vs energi-redusert diett

1 års randomisert kontrollert studie
112 deltagere i alder 21-70 år

5:2 diett
6 mnd -8.0 kg (SD 6.5)
12 mnd +1.1 kg (SD 3.8)

Energi-redusert diett Ingen signifikant forskjell!
6 mnd -9.0 kg (SD 7.1)
12 mnd +0.4 kg (SD 4.0)

(Sundfør TM et al., 2018, Nutr Metab Cardiovasc Dis)



Suksessfaktorer for 
vektreduksjon

Realistiske mål

Vekttap på 10 % av vekten er suksess!



Lag en god plan 

Motivasjon

Funksjonsnivå 

Mat du 
liker/ikke liker

Identifiser 
svakheter  

Fra diett til 
hverdag



Sosial støtte og 
vektreduksjonsprogrammer

Hjelper oss de dagene vi trenger et lite puff 

Vær konkret på hvilken måte du ønsker støtte



Å holde vekten etter vektreduksjon 

Regelmessig 
veiing –
ukentlig

Spiser frokost 
daglig

Regelmessig 
fysisk aktivitet 

Unngår store 
utskeielser i 

helger og ferier 

(Wing RR and Phelans S, 2005, Am J Clin Nutr)



Sykelig overvekt gir rett til 
helsehjelp

Personer med: 

• KMI over 40 eller 

• KMI over 35 og vektrelatert tileggssykdom

Kan henvises til fedmeoppfølging i 
spesialisthelsetjenesten



Takk for 
oppmerksomheten!

Tid for spørsmål og 
erfaringsutveksling

E-post: mal@frambu.no


