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Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom. Den ligger bakom 
var tionde förlorat levnadsår i Sverige.1 Folkhälsomyndigheten 
skattar att sjukdomen kostar svenska samhället 70 miljarder 
årligen.2 Samtidigt är vården av sjukdomen både  otillräcklig 
och ojämlik. Alldeles för få patienter får rätt vård. 

Det finns i dag omfattande ny kunskap som visar på utma
ningarna att själv hantera sin sjukdom. Det finns kraftfulla 
fysiologiska mekanismer som motverkar alla försök att på 
egen hand gå ned i vikt. Vi förstår också alltmer kring den 
komplexa mix av genetiska, miljömässiga, sociala och livs
stilsrelaterade faktorer som  ligger bakom vem som drabbas 
av sjuk domen. Trots detta finns det fortfarande en stark 
kultur av diskriminering och stigmatisering där den som lever 
med obesitas anses ha sig själv att skylla.

I beräkningar bedöms 28 % av den samlade sjukdomsbördan 
i Sverige år 2013 ha orsakats av ohälsosamma livsmedelsval, 
högt BMI och låg fysisk aktivitet.3 Samtidigt saknas idag 
nationella riktlinjer för behandling av obesitas, och många 
 patienter med obesitas känner en besvikelse gentemot sjuk
vårdens förmåga att förstå och hjälpa dem. 

Det bjuds på lättare förtäring i anslutning till mötet

Arrangörerna SFO (Svensk Förening för Obesitasforskning,) 
SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi), HOBS (Hälsa 
 oberoende av storlek), Navamedic – ett läkemedelsföretag, 
Novo Nordisk – ett läkemedelsföretag, Johnson & Johnson 
– ett medicintekniskt företag och Medtronic – ett medicin
tekniskt företag, bjuder in till vetenskapligt seminarium om 
obesitas i samband med World Obesity Day den 4 mars.

 
 

17.15–17.45 Kaffe och wrap, registrering 
17.45–18.00 Välkommen. Ulrika Jörgensen,  
 Riksdagsledamot (M)
18.00–18.15 Obesitas i Sverige, nu och i framtiden.  
 Petter Odmark, Analyschef, Re-Think
18.15–18.40 Fysiologin bakom obesitas;  
 Därför är det så svårt! Torsten Olbers,  
 Professor i Kirurgi, Linköpings Universitet.
18.40–19.05 Patientens perspektiv. Jenny Vinglid   
 (HOBS)
19.05–19.45 Vad gör vi i vården idag? Joanna Uddén,  
 överläkare, Obesitascentrum,  
 Capio St Görans sjukhus
19.45–20.15  Är obesitassjukvården jämlik och till

räcklig? Vad saknas i vården och hur ska 
vi behandla? Samtal mellan samtliga 
 föreläsare, primärvård och åhörare.

20.15– Avslutning 
Varmt välkommen
Frågor om mötet besvaras av: 
Stefan Engström Navamedic 
076 772 25 00 
stefan.engstrom@navamedic.com 

Henrik Brorsson Novonordisk 
0767 21 09 19 
hebs@novonordisk.com 

Jan Vidar Løkke Medtronic 
+47 936 92 000 
jan.vidar.lokke@medtronic.com

Olle Larsson Johnson & Johnson 
070 531 58 50 
olarsso1@its.jnj.com

Välkommen till 
ett vetenskapligt 
 seminarium om  
obesitas

Till Verksamhetschef med kopia till Region Stockholms läkemedelskommitté
Vi önskar bjuda in läkare, sjuksköterskor, forskare och sjukvårdspersonal med intresse av obesitasvård. Den 4 mars, för att uppmärksamma 
World Obesity Day, anordnas ett kvällsseminarium. Vi ber dig som verksamhetschef dela inbjudan med dina kollegor som jobbar med 
 obesitaspatienter. Ingen separat inbjudan kommer att skickas ut.

Program
Moderator: Petter Odmark

Datum: 4 mars 2020

Tid: 17.15–20.15

Lokal: Scandic Continental 
 Vasagatan 22 Stockholm

Kom ihåg att du är skyldig att meddela ditt deltagande till din huvudman.

Referenser:
1. Beräkningen är hämtad från Institute for Health Metrics and Evaluation och baseras på BMI som riskfaktor när det gäller dödlighet i icke smittsamma 
 sjukdomar, dessa står för nästan nio av tio av alla förlorade levnadsår. 2. Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor 
levnadsvanor/fysiskaktivitetochmatvanor/statistikoverviktochfetma/ 3. Handlingsprogram övervikt och fetma 20162020. Stockholms läns landsting: 
Tillgänglig: http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/ Informationsmaterial/Handlingsprogramoverviktfetma20162020.pdf



NAVAMEDIC AB

SVARSPOST
20013083
402 20 GÖTEBORG

Svarskort
Du kan välja att skicka in din anmälan via e-post, telefon eller detta förfrankerade svarskort. 
E-post: marija@navamedic.com Tel: +46 762 17 91 92

Vänligen svara snarast, dock senast 14 februari. Antalet platser är begränsat.

  Ja tack, jag kommer på seminariet.

Namn: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Arbetsplats: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Adress: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnr: ......................................................................... Ort: .....................................................................................................................................................................................

E-post: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Vik här

Tejpa här
Tejpa här


