
1 
 

 

 

 

Behandling med GLP-1-analog hos 

överviktiga patienter utan diabetes mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport självständigt arbete 30hp Läkarprogrammet 

Namn: Li Sturesdotter 

Redovisning termin: T11, Ht13 

Handledare: Arvo Hänni och Niclas Abrahamsson 

Examinatorer: Hans Törmä och Mia Wadelius  



2 
 

Innehåll 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning .............................................................................................. 4 

Abstract .............................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund ........................................................................................................................................................... 6 

Övervikt och fetma ..................................................................................................................................... 6 

Orsak ............................................................................................................................................................ 6 

Utbredning och prognos ........................................................................................................................ 6 

Associerade sjukdomar .......................................................................................................................... 7 

Ekonomisk börda ..................................................................................................................................... 7 

Livsstilsförändringar som behandling mot övervikt ................................................................... 7 

Farmakologisk behandling ................................................................................................................... 8 

Kirurgisk behandling .............................................................................................................................. 9 

Glucagon-like peptide-1 ........................................................................................................................... 9 

Grundläggande fysiologi ....................................................................................................................... 9 

GLP-1-analoger vid diabetes mellitus ............................................................................................ 11 

GLP-1-analoger vid övervikt och fetma......................................................................................... 12 

Syfte ............................................................................................................................................................... 13 

Hypoteser .................................................................................................................................................... 13 

Primär hypotes ...................................................................................................................................... 13 

Sekundära hypoteser ........................................................................................................................... 13 

Material och metod ................................................................................................................................... 14 

Studiedesign ............................................................................................................................................... 14 

Studiepopulation ...................................................................................................................................... 14 

Inklusionskriterier ................................................................................................................................ 14 

Exklusionskriterier ............................................................................................................................... 15 

Datainsamling ............................................................................................................................................ 15 



3 
 

Statistisk analys ........................................................................................................................................ 16 

Etiskt tillstånd ........................................................................................................................................... 16 

Resultat ........................................................................................................................................................... 17 

Patienturval ................................................................................................................................................ 17 

Studiepopulation ...................................................................................................................................... 17 

Vikt ................................................................................................................................................................. 18 

BMI ................................................................................................................................................................. 21 

Laboratorieparametrar och blodtryck ............................................................................................. 22 

Biverkningar .............................................................................................................................................. 22 

Samsjuklighet ............................................................................................................................................ 22 

Läkemedel ................................................................................................................................................... 23 

Diskussion ..................................................................................................................................................... 24 

Resultat ........................................................................................................................................................ 24 

Metod ............................................................................................................................................................ 25 

Fortsatt forskning .................................................................................................................................... 26 

Slutsats ......................................................................................................................................................... 26 

Tack ................................................................................................................................................................... 27 

Referenser ..................................................................................................................................................... 27 

 

  



4 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Fetma är ett växande hälsoproblem och få läkemedel finns idag tillgängliga för att 

behandla sjukdomen, bästa behandling som finns att tillgå är operation. Därför är det 

mycket angeläget att försöka hitta nya läkemedel som kan motverka fetma. Denna studie 

har genomförts för att undersöka läkemedlet Victozas® potentiella roll som 

viktnedgångläkemedel. Läkemedlets substansnamn är liraglutid. Det är ursprungligen ett 

läkemedel mot diabetes men då viktnedgång setts som biverkan är det även intressant 

vid behandlingen av fetma. En liten grupp patienter knutna till metabolmottagning på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala erhöll läkemedlet för viktnedgång trots att de inte hade 

diabetes. Ur dessa patienters journaler har information om vikt, BMI, dos, 

läkemedelsbiverkningar, behandlingstid samt rutinlaboratorieprover kunnat hämtas. 

Efter sammanställning av materialet har man sett att liraglutid bidragit till viktnedgång 

hos merparten av patienterna. Bara ett fåtal hade knappt någon effekt alls eller gick upp i 

vikt under behandlingstiden. Procentuell medelviktnedgång 15 – 20 månader efter 

påbörjad behandling var 6,5 %. Den patient som svarade allra bäst på behandlingen hade 

gått ned 24,4 % av sin ursprungliga vikt. Laboratorievärden förändrades inte nämnvärt. 

Sammantaget talar denna studie för att liraglutid kan vara användbart vid behandling av 

övervikt. Data talar för att vissa patienter svarar bättre än andra på läkemedlet varför det 

utan tvekan kan vara värt ett försök när annan behandling inte har gett tillfredsställande 

resultat. Fler studier behövs dock för att klargöra hur stor effekt man kan förvänta sig och 

för vilka patienter denna behandling passar bäst. 
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Abstract 

 

Obesity is an increasing health concern worldwide and a risk factor for several other 

diseases. Since there are few drugs available for the treatment of obesity, much resources 

are put into research to develop new weight loss drugs. One type are the promising 

glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analouges, originally developed to treat diabetes 

mellitus. They are incretin peptides inducing production and release of insulin after oral 

intake of glucose. One side effect is weight loss. The GLP-1 analouges have therefore been 

studied as a potential treatment of obesity. The aim of this study was to investigate the 

importance of this effect further. Patients without diabetes mellitus at the outclinic ward 

for metabolic diseases at the University Hospital in Uppsala who had been given the GLP-

1 analogue liraglutide to induce weight loss and inhibit weight gain were selected. Data 

was collected from existing patient journals. 20 individuals were identified. Weight, body 

mass index (BMI), routine laboratory parameters and blood pressure were collected 

during a 20 month long time period. Comorbidities and the usage of other drugs were 

noted. Results showed significant decrease in both mean weight and mean BMI at 15 – 20 

months after initiation of treatment. Laboratory values and blood pressure were 

unaffected. Liraglutide is possibly a successful drug for treating obesity over a period of 

up to 20 months. Some individuals tend to be good-responders while some have little or 

no effect. More studies are needed to determine the overall potential of liraglutide as a 

treatment for obesity. 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma 

Orsak 

Övervikt uppstår då kroppen erhåller mer energi än vad den gör av med, vilket åstadkoms 

genom ökat matintag, minskad energiförbrukning eller en kombination av båda1. En 

stillasittande livsstil, ökat intag av kaloririk mat och dryck, brist på fysisk aktivitet och 

dålig sömn är alla kopplade till övervikt2–7 men den senaste forskningen pekar mot att det 

är ökat matintag, snarare än ändrad energiförbrukning som är den viktigaste faktorn vid 

viktuppgång och att variationer mellan individer till stor del är genetiskt betingade8. 

 

Utbredning och prognos 

Övervikt och fetma är vanligt förekommande tillstånd, inte bara i västvärlden utan numer 

även i utvecklingsländer5,9. Man brukar prata om en global fetmaepidemi då sjukdomens 

framfart och utbredning förefaller nästan viral10. 

BMI är ett mått som baseras på en individs längd och vikt där personens massa i kg delat 

på dess längd i m² ger BMI-värdet. Övervikt definieras enligt världshälsoorganisationen 

(WHO) som BMI ≥ 25, fetma, även kallat obesitas, som BMI ≥ 30. Vidare kan fetma delas 

in i olika klasser baserat på svårighetsgrad, där klass I är BMI 30.00 - 34.99, klass II 35.00 

– 39,99 och klass III ≥40.0011. Fetmautbredningen har nära på dubblerats sedan 80-talet. 

År 2008 var 35 % av alla människor i världen överviktiga och 11 % obesa. Idag dör fler 

människor till följd av övervikt och fetma 

än undernäring5. I Sverige, som tillhör de 

länder i Europa med lägst frekvens av 

övervikt och fetma12, är mer än 35 % av 

invånarna över 16 år överviktiga och drygt 

11 % obesa13, se figur 1. I slutet av 80-talet 

var dessa siffror 27,3 % respektive 5,4 %. 

Om utvecklingen fortsätter i samma takt 

som den har gjort hittills kan drygt 55 % av 

jordens vuxna befolkning komma att vara 

överviktig eller obes år 203014.  Figur 1. Undervikt, normalvikt, övervikt och obesitas i 
procent bland Sveriges befolkning år 2010/2011. 

2,2

51,535,2

11,2

Sveriges befolkning 2010/2011

Underviktiga Normalviktiga Överviktiga Obesa
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Associerade sjukdomar 

Fetma klassas som en sjukdom men är också en riskfaktor för andra sjukdomar, bland 

annat ischemisk hjärtsjukdom, hypertension, stroke, diabetes mellitus, vissa 

cancerformer (bröst-, colon-, prostata-, endometrie-, gallblåse- och njurcancer), 

muskuloskeletala sjukdomar, graviditetskomplikationer, dyslipidemi, sömnapné, 

katarakt, astma, oregelbundna menstruationer, njursten och depression5,15–20. Detta gör 

fetma till den femte ledande dödsorsaken i världen5. Det är framförallt BMI >35 som är 

associerat med ökad dödlighet21, i synnerhet till följd av hjärtkärlsjukdom22. 

 

Ekonomisk börda 

Fetma och övervikt bidrar inte bara till sämre hälsa hos individen utan är också en stor 

ekonomisk börda för samhället. En studie visar att vårdkostnader till följd av övervikt och 

fetma är mellan 0,09 – 0,61 % av bruttonationalprodukten i europeiska länder23. I Sverige 

uppgick kostnaderna till följd av övervikt för sjukvården till 3,6 miljarder svenska kronor 

år 2003, vilket motsvarade 1,9 % av hälso- och sjukvårdens utgifter. Då räknades inte 

samhällets kostnader för sjukfrånvaro, förtidspension och produktionsbortfall med24. 

Mot denna bakgrund inser man vikten av att utveckla tillvägagångssätt både för att 

behandla, men också för att förebygga sjukdomens framfart14. 

 

Livsstilsförändringar som behandling mot övervikt 

Ändrade kost- och motionsvanor är ofta första steget i överviktsbehandling och beskrevs 

tidigt av William Banting i hans ”Letter on Corpulence” från 1869. Däri beskriver han 

våndorna i att vara överviktig och hur man kan gå ned i vikt genom att skära ned på till 

exempel smör, socker, potatis, öl och bröd25. 

Listan på olika typer av dieter kan idag göras lång. Forskning har visat att alla typer av 

dieter ger en initial viktnedgång på ca 5 – 10 % av utgångsvikten. Gemensamt för alla 

dieter är att majoriteten av utövarna går upp de förlorade kilona igen efter en tid, inte 

sällan för att slutligen stanna på en vikt som är högre än den ursprungliga. Därför är 

enbart diet inte tillräckligt för att behandla övervikt26. Dessutom kan viktpendling i sig 

vara skadligt för kroppen27–29. 

En kombination av diet och fysisk aktivitet har visat sig vara mest effektiv på lång sikt30,31. 

Tillägg av läkemedel mot övervikt kan ytterligare öka chanserna att hålla vikten30. 
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Farmakologisk behandling 

Genom tiderna har många olika kurer och läkemedel använts för att åstadkomma 

viktnedgång32. Under 1900-talet har ett flertal läkemedel kommit och gått, se tabell 1. 

Amfetamin och amfetaminliknande preparat som verkar aptithämmande har använts 

flitigt men har dragits in på grund av olika biverkningar så som hjärtklaffsjukdom, 

pulmonell arteriell hypertension och hög beroendepotential33,34. 2,4-Dinitrophenol som 

styr cellernas mitokondrier att skapa värme istället för adenosintrifosfat förbjöds 1938 

då det hade flera biverkningar, bland annat agranulocytos och katarakt utöver en dödlig 

biverkan i form av hypertermi35. Även tyreoideahormon som ökar metabolismen har 

nyttjats mot övervikt men kan ge allvarliga biverkningar som tyreotoxikos, tyreotoxisk 

kris och arytmier34,36. 

Under senare delar av 1900-talet utvecklades flera andra 

typer av läkemedel mot övervikt så som sibutramin 

(Reductil®), en serotonin-, noradrenalin- och 

dopaminåterupptagshämmare som verkar 

aptithämmande och termogent37,38. Preparatet 

avregistrerades på grund av biverkningar i form av 

förhöjt blodtryck, takykardi, vasodilatation, hjärtinfarkt 

och stroke. Ett annat läkemedel som också 

avregistrerades var rimonabant (Acomplia®). Detta på 

grund av att det ökade risken för depression och suicid. 

Rimonabant var en cannabinoid-receptorantagonist som 

hämmade aptit39. Det enda tillgängliga läkemedlet med 

indikationen fetma i Sverige idag är orlistat (kallas Xenical® när det förskrivs på recept 

och Alli® när det säljs receptfritt) som i studier har visat sig kunna ge en 10-procentig 

viktnedgång efter 1 år. Orlistat inhiberar lipas från bukspottkörteln varvid fett inte bryts 

ned i normal mängd i magtarmkanalen och därför inte heller absorberas i normal mängd. 

Orlistat har också biverkningar. Hittills har dock inga allvarliga sådana kunnat påvisas 

utan det rör sig om tolererbara biverkningar som diarré och steatorré33,39. Behovet av nya 

läkemedel mot fetma är stort, särskilt efter att både sibutramin och rimonabant dragits 

tillbaka40. 

Utöver specifika obesitasläkemedel kan ett flertal läkemedel med andra indikationer ha 

viktnedgång som biverkan. Detta är fallet med en del antidepressiva läkemedel (t.ex. 

Läkemedel som ger 

viktminskning

2,4-Dinitrophenol 

Amfetamin och 

amfetminliknande preparat

Metformin

Orlistat (Xenical®/Alli®)

Rimonabant (Acomplia®)

Sibutramin (Reductil®)

Tyreoideahormon

Vissa antidepressiva 

läkemedel

Vissa antiepileptiska 

läkemedel

Tabell 1. Exempel på läkemedel som kan 
bidra till viktnedgång 
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fluoxetin, sertralin och bupropion), vissa antiepileptika (t.ex. topiramat) och metformin 

vid DMT233,41. De relativt nya diabetesläkemedlen, GLP-1-analogerna, har också visat sig 

ge viktnedgång hos vissa individer. Några studier har gjorts och fler pågår för att värdera 

denna effekt hos överviktiga patienter utan diabetes, hittills med hoppfulla resultat. 

 

Kirurgisk behandling 

Kirurgisk intervention som behandling mot fetma är den mest effektiva behandlingen för 

varaktig viktnedgång som finns att tillgå idag42. Den är även mer kostnadseffektiv än 

annan typ av behandling. 

Det finns ett flertal tekniker inom överviktskirurgin. Man kan dela in dem i restriktiva, 

malabsorptiva och kombinerade metoder. Exempel på olika ingrepp är laparoskopisk 

reglerbar gastrisk banding som är en renodlat restriktiv metod samt biliopankreatisk 

diversion och gastrisk bypass (GBP) som båda är kombinerade metoder. De ger alla goda 

resultat hos en majoritet av patienterna. Varaktig viktnedgång på ungefär 16 % (mellan 

13 – 25 % beroende på vilken typ av operativ teknik som används) kan förväntas hos 

patienter med BMI > 35 och excess BMI loss uppgår till ca 50 %. Detta leder till att 

överviktsrelaterade sjukdomar och mortalitet sjunker42–44. 

Trots goda resultat skall man komma ihåg att operativa ingrepp alltid innebär en risk och 

att biverkningar efter bariatrisk kirurgi tyvärr är vanliga i form av dumping, mineral- och 

vitaminbrist, diarré, flatulens, stenoser och läckage i operationsområdet45–49. Utöver risk 

för biverkningar behöver patienter som genomgått överviktskirurgi anamma en strikt 

mathållning för resten av livet som innebär att man äter små proteinrika måltider 6 

gånger per dag och helt måste avstå från sötsaker. 

 

Glucagon-like peptide-1 

Grundläggande fysiologi 

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) är en neuropeptid. Den är en klyvningsprodukt av 

proglucagon50,51 som utsöndras från enteroendokrina L-celler i magtarmkanalen från och 

med proximala jejunum till distala ileum i ökande omfattning ju mer distalt i tarmen man 

kommer52. Utsöndringen sker efter födointag, främst utav kolhydrater51,53,54. GLP-1 

utsöndras dessutom från neuron i nucleus tractus solitarius och man tror att hormonet 

har en centralt verkande hämmande effekt på aptit55. 
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GLP-1 är ett så kallat inkretinhormon. Inkretiner är peptider som utsöndras efter oral 

administrering av kolhydrater men ej i lika stor utsträckning efter intravenös 

administrering. Utsöndringen sker inom bara några minuter efter matintag56. 

Inkretinhormoner stimulerar betaceller i pankreas till insulinfrisättning och spelar 

således en stor roll i glukoshomeostasen57,58. Detta kallas för ”inkretineffekten”53,54. 

Halterna av GLP-1 är nedsatt både hos individer med diabetes mellitus typ 2 (DMT2)59 

och bland överviktiga60. Det finns fler inkretinhormoner men GLP-1 och glucose-

dependent insulinotrophic polypeptide (GIP) anses vara de mest potenta61. GLP-1 anses 

dock ha störst betydelse, varvid fokus därför har kommit att ligga där vid 

läkemedelsutveckling58. 

Hastigt efter utsöndring bryts både GLP-1 och GIP ned och inaktiveras av dipeptidyl 

peptidas-4 (DPP-4)58 som uttrycks på endotelceller i blodbanan40,56. Endogent GLP-1 har 

en halveringstid på 1 - 2 minuter58. Elimination sker sedan via njurarna58. Förutom att 

stimulera betaceller till insulinutsöndring och insulinsyntes har GLP-1 också en trofisk 

effekt på de samma: de inducerar proliferation och gör dem mindre benägna att gå i 

apoptos62–66. I pankreas hämmar GLP-1 också glukagonfrisättning postprandiellt och 

detta leder sammantaget till jämnare blodsockernivåer67. 

GLP-1-receptorn är en G-proteinkopplad receptor och hittills har bara en variant 

identifierats68,69. Den uttrycks i ytterligare ett flertal organ förutom betaceller i pankreas, 

bland annat i hjärna, hjärta, njurar, magsäck, magtarmkanal och lever51. Där utövar GLP-

1 sin effekt genom att hämma glukosproduktion i levern, förlångsamma 

magsäckstömning och minska syrasekretionen i magsäcken. GLP-1 har också en 

blodtryckssänkande effekt. Aktivering av GLP-1-receptorerna i hjärtats förmak leder till 

insöndring av atrial natriuretic peptide med diures och sjunkande blodtryck som följd70. 

Mest intressant är dock kanske att det även ger viktnedgång. Det tros bero på att det 

hämmar aptit genom att inducera mättnadskänsla via receptorer i hypotalamus och 

följaktligen minskar matintag40,57,67,71. Det är ännu inte helt klarlagt om perifert GLP-1 

agerar lokalt för att hämma mag-tarm-motilitet, eller om GLP-1 aktiverar GLP-1-

receptorer i hjärnan som i sin tur utövar dessa effekter72. Det faktum att GLP-1 verkar 

kunna passera blodhjärnbarriären genom diffusion73 och att vagotomerade råttor inte 

uppvisar inkretineffekten efter oralt glukosintag tyder på att den till största del medieras 

via centrala nervsystemet74. 
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GLP-1-analoger vid diabetes mellitus 

Upptäckten att GLP-1 stimulerar insulinproduktion och insulinfrisättning gjorde att 

forskare fick upp ögonen för hormonet som ett potentiellt diabetesläkemedel. Man har 

utvecklat både GLP-1-analoger för att imitera GLP-1:s fysiologiska egenskaper och DPP-

4-hämmare i syfte att minska nedbrytningen av GLP-1 och på så vis uppnå samma 

effekt75,76. DPP-4-hämmarna kallas sammantaget för gliptiner och det finns ett flertal olika 

typer58. 

Den första GLP-1-analogen på marknaden var exenatid (Byetta® (Bristol-Myers Squibb, 

USA)), en GLP-1-analog isolerad från gilaödlans saliv med halveringstid på ca 2 – 3 

timmar77. Därefter utvecklades fler typer av GLP-1-analoger78. En var liraglutid (Victoza® 

(Novo Nordisk, Danmark)), en form av GLP-1-analog som var mer homolog med humant 

GLP-1. Tack vare albuminbindning motstår det nedbrytning av DPP-4 bättre och har en 

halveringstid på 12 timmar79. Liraglutid är en GLP-1-analog som administreras subkutant 

en gång dagligen. Ett flertal studier som kombinerat kallas för LEAD-6 (Liraglutide Effect 

and Action in Diabetes) har undersökt liraglutid som läkemedel mot DMT2, både isolerat 

och i kombination med andra diabetesläkemedel. De har påvisat positiva resultat i form 

av bland annat bättre glykemisk kontroll, lägre HbA1c-värden, färre hypoglykemiska 

episoder och viktnedgång. Patienter minskade signifikant i vikt mellan 5 och 10 % under 

en tvåårsperiod. Även exenatid gav viktnedgång och förbättrad glykemisk kontroll men 

inte i samma utsträckning som liraglutid80–85. Viktnedgång har inte kunnat ses vid 

behandling med DPP-4-hämmare men den har visat sig kunna verka 

viktstabiliserande58,86. 

Biverkningar har förekommit, i första hand gastrointestinala så som illamående och 

kräkningar. Man har spekulerat i om detta kan vara en orsak till viktnedgången men det 

handlar ofta om övergående besvär och både patienter med och utan dessa biverkningar 

höll sin vikt på längre sikt vilket talar för att kräkningar och illamående spelar en 

obetydlig roll för viktnedgången på lång sikt87,88. 

Det pågår en diskussion om huruvida GLP-1-analoger kan ge allvarligare biverkningar i 

form av framförallt pankreatit och medullär tyreoideacancer89–91. En metaanalys från 

2012 av 25 studier som hade undersökt exenatid och liraglutid vid DMT2 slog fast att det 

hittills inte finns tillräckliga bevis för att stödja en GLP-1-relaterad riskökning för 

pankreatit eller tyreoideacancer92. 
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GLP-1-analoger vid övervikt och fetma 

Som tidigare nämnts har överviktiga lägre GLP-1-nivåer än normalviktiga60. Man har 

dessutom upptäckt att halterna av GLP-1 stiger raskt efter vissa typer av överviktskirurgi. 

Detta tros vara en starkt bidragande faktor till viktnedgången och den sjunkande 

diabetesfrekvensen efter överviktskirurgi42,93,94. Tanken väcktes således att brist på GLP-

1 kan utgöra en viktig faktor i utvecklingen av fetma och obesitas. Man hypotetiserade att 

GLP-1-analogerna också kunde inducera viktnedgång hos individer utan diabetes 

mellitus95,96. 

Hittills har ett fåtal studier gjorts på obesa och överviktiga patienter utan diabetes 

mellitus eller med endast prediabetes som erhållit GLP-1-analogen liraglutid för att 

inducera viktnedgång97–101. Majoriteten av studierna har varit randomiserade, 

placebokontrollerade och dubbelblinda. Uppföljningstid har varierat från 5 veckor till 2 

år. Sammantaget har de visat på en signifikant större viktnedgång vid behandling med 

liraglutid än med orlistat eller placebo, när alla tre interventioner har kombinerats med 

samtidiga kost- och motionsråd. Effekten har varit dosberoende och tros till största del 

bero på nedsatt aptit och ökad mättnadskänsla med ett minskat energiintag som följd. 

Doser som använts har legat från 1,2 – 3,0 mg per dag och doserna i det övre spannet, 

framförallt 3,0 mg per dag, har gett bäst resultat. Den högsta dosen har dock också 

åstadkommit mest omfattande biverkningar. Dessa har å sin sida varit övergående och i 

ett längre perspektiv har man till och med kunnat uppvisa bättre livskvalitet hos patienter 

behandlade med 3,0 mg liraglutid dagligen100. 

Utöver viktnedgång medför liraglutid hos överviktiga också lägre fasteglukos och HbA1c, 

minskat midjemått, lägre blodtryck, lägre triglyceridnivåer och lägre frekvens av 

metabola syndromet och diabetes mellitus97,102. 

Studierna som gjorts hittills är dock inte tillräckliga för att kunna dra säkra slutsatser om 

liraglutids och övriga GLP-1-analogers långtidseffekter på viktnedgång, kardiovaskulära 

riskfaktorer och skydd mot diabetesutveckling. Mer forskning behövs för att kunna ta 

ställning till läkemedlets positiva resultat på lång sikt och även för att upptäcka eventuella 

sena biverkningar67,103–106. 
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Syfte 

Denna studie syftade till att tillföra behandlingen av fetma och dess komplikationer ny 

kunskap genom att analysera GLP-1-analogen liraglutid (Victoza®) i egenskap av 

läkemedel vid viktnedgång under minst ett års tid. 

Hypoteser 

Primär hypotes 

- Behandling med GLP-1-analogen liraglutid leder till viktnedgång hos 

överviktiga patienter utan diabetes mellitus typ 1 (DMT1) eller DMT2. 

Sekundära hypoteser 

- Behandling med GLP-1-analogen liraglutid ger en förbättring av sekundära 

parametrar som: blodtryck, blod-glukos, HbA1c, kolesterol, LDL, triglycerider, 

vikt, CRP och kreatinin. 

- Biverkningar vid behandling med liraglutid är tolererbara. 

- Komorbiditet är vanligt hos patienter med fetma som följs via 

metabolmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

- Förekomst av överviktsassocierade sjukdomar hos dessa patienter leder i sin 

tur till att de behandlas med många läkemedel. 
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Material och metod 

 

Studiedesign 

Studien var en retrospektiv journalbaserad fallstudie. Den gjordes inom ramarna för 

endokrinologiska enheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Information samlades in 

från journaler på patienter knutna till metabolmottagningen vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Journalerna fanns tillgängliga i klinisk verksamhet i journalsystemet Cosmic. 

Studiepopulation 

Två läkare vid kliniken hade behandlat ett litet antal patienter med GLP-1-analogen 

liraglutid (Victoza®).  Patientgruppen innefattade patienter med diabetesdiagnos (både 

DMT1 och DMT2) som fått läkemedlet på diabetesindikation och patienter utan diabetes 

som erbjudits läkemedlet ”off label” på indikationen viktnedgång. Gemensamt för 

patienterna var att de alla var överviktiga och under lång tid haft svårigheter att gå ned i 

vikt trots omfattande interventioner från sjukvårdens sida. Begränsningen av antalet 

utvalda patienter var nödvändigt då läkemedlet egentligen inte kan ges på indikationen 

övervikt i Sverige i dagsläget och för att det ännu inte är ett förstahandspreparat vid 

diabetes. Slutligen är det dessutom ett kostsamt preparat107. 

Patienterna ingick inte i ett organiserat forskningsprojekt och hade därför inte kommit på 

besök med exakt lika långa tidsintervall, inte alltid genomgått samma provtagningar eller 

fått samma läkemedelsdoser. Deras personuppgifter sammanställdes inte under 

behandlingstidens gång, så för att identifiera aktuella patienter söktes besökslistorna för 

de två läkarna igenom. Listor från år 2008 och framåt undersöktes då det var detta år 

liraglutid började användas vid mottagningen. De patienter som någon gång fått liraglutid 

utskrivet, oberoende av dos och andra omständigheter, kunde på så sätt sammanställas. 

Inklusions- och exklusionskriterier applicerades sedan på gruppen. 

 

Inklusionskriterier 

 Patienter med BMI > 30 som hade behandlats med liraglutid 1,8 – 3,6 mg 

dagligen mot fetma via metabolmottagningen på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, under minst tre månaders tid. 
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Exklusionskriterier 

 Samtidig diabetesdiagnos, inklusive både DMT1 och DMT2. 

 Otillräckliga data. 

 Överviktskirurgi året innan behandlingsstart med liraglutid vilket omöjliggör 

bedömning av vad viktnedgången beror på. 

 Överviktskirurgi under liraglutidbehandlingen ledde till exkludering ur 

studien från och med operationen. 

Datainsamling 

Data som samlades in var patienternas värden avseende vikt, BMI, blodtryck, blod-glukos, 

HbA1c, kolesterol, LDL, triglycerider, vikt, CRP och kreatinin under behandlingstiden, vikt 

24 – 6 månader innan behandlingsstart samlades också in. Parametrarna samlades i ett 

Exceldokument och sorterades enligt vilken månad efter behandlingsstart värdet togs. 

Värdena var sporadisk utspridda över studieperiodens alla månader på grund av att 

patienterna haft återbesökstider med olika tidsintervall. Därför grupperades värden 

insamlade under 6 månader i taget var för sig för att kunna applicera statistiska analyser 

på materialet. I de patientfall då det fanns uppgifter från flera månader under samma 6-

månadersperiod användes ett medelvärde av dessa. Vid månad noll togs utgångsvärden. 

Ett fåtal patienter saknade utgångsvärden varför värden från månad noll och från månad 

1 sammanställdes till utgångsvärde. Därefter parades värden från månad 3 – 8, 9 – 14 och 

15 – 20 ihop. Få värden fanns tagna under månad två varför dessa ej användes vid 

sammanställning av resultaten. 

Initial dos var 0,6 mg dagligen i två veckor. Efter instegsperioden förskrevs patienter 

mellan 1,2 och 3,6 mg dagligen och ibland ändrades dosen under behandlingstiden. Därför 

har studien inte tagit ställning till dos utan bara tagit hänsyn till om behandling med 

liraglutid har förekommit eller inte. 

Parametrar som dessutom uppmärksammades under journalgenomgången var: 

patienternas kön, födelseår, längd, förekomst av tidigare och nuvarande sjukdomar, 

övriga ordinerade läkemedel under behandlingstiden, rökning, biverkningar under 

behandlingstiden, om de avbrutit behandlingen, tidigare operationer, förekomst av 

sjukskrivning och eventuella andra anmärkningsvärda bifynd. 
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Statistisk analys 

Materialet bearbetades med hjälp av deskriptiv och jämförande statistik i Excel och 

Statistica. Då kontrollgrupp saknades är statistiken huvudsakligen deskriptiv, men vikt 

och BMI vid behandlingsstart och vid 15 - 20-månaderskontrollen har jämförts med parat 

t-test. Vid saknade värden har LOCF (Last Observation Carried Forward)-metoden 

använts. 

Etiskt tillstånd 

Inga patienter bedömdes kunna ta skada av studien. Efter extraktion av information ur 

journalerna avidentifierades alla medverkande. Framställningen av resultaten var sådana 

att man inte kunde koppla samman vilka värden, sjukdomar, läkemedel etc. som var 

kopplade till vilken person. Etisk ansökan är inlämnad för eventuell framtida publikation. 
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Resultat 

 

Patienturval 

45 patienter som hade förskrivits liraglutid identifierades, samtliga hade BMI > 30. 

Av dessa hade 18 stycken diabetes mellitus, 14 stycken hade DMT2 respektive fyra 

stycken som hade DMT1. Två stycken påbörjade aldrig behandlingen. En patient 

genomgick en gastrisk bypass-operation ett år innan behandlingsstart. En patient flyttade 

till annat landsting kort tid efter behandlingsstart varför journaluppgifter ej fanns att 

tillgå. Slutligen avbröt tre patienter behandlingen så pass tidigt under behandlingstiden 

att data över tillräckligt lång tid ej kunde erhållas. Dessa avbröt på grund av biverkningar: 

illamående, pankreasamylasstegring respektive hudreaktion. Dessa sammanlagt 25 

patienter exkluderades således ur studien enligt satta exklusionskriterier. 

Studiepopulation 

Av resterande 20 patienter var 17 kvinnor 

och tre män. Tre stycken patienter 

påbörjade behandlingen under 2010, nio 

började 2011, sju 2012 och en 2013.  

Ålder för deltagarna det året de påbörjade 

behandlingen sträckte sig mellan 18 och 64 

år. Medelålder vid behandlingsstart var 

41,6 år. 

13 stycken (65 %) av patienterna hade 

tidigare genomgått någon form av 

bariatrisk kirurgi, av vilka elva stycken 

GBP. Tre hade också genomgått reoperation.  

Två patienter genomgick överviktskirurgi 

under behandlingstiden, en GBP ett år efter behandlingsstart och en duodenal switch 17 

månader efter behandlingsstart. Åtta stycken vara sjukpensionärer eller sjukskrivna 

under behandlingstiden. Två patienter var rullstolsbundna. Fyra stycken var rökare och 

fem hade tidigare varit rökare. 

 

17

3

Studiepopulation

Kvinnor Män

Figur 2. Andel kvinnor respektive män i 
studiepopulationen, i absoluta tal. 
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Vikt 

Ursprunglig vikt erhölls för alla utom en patient. Vikt vid 3 – 8 månader återfanns för alla 

deltagare. Vid 9 – 14 månader erhölls värden på vikt för 15 patienter. För två av dessa 

fanns värden vid nästa mättillfälle men hos tre saknades de även vidare. Vid 15 – 20 

månader fanns värden för 10 patienter. Två av dem påbörjade behandlingen så pass 

nyligen att de ännu inte hunnit komma på återbesök när informationsextraktion ur 

journalerna genomfördes. Dessa två och en patient som slutade med behandlingen efter 

ca 18 månader är de tre patienter som saknar mätvärden för både 9 – 14- och 15 – 20-

månaderskontrollerna. Ytterligare en patient slutade med behandlingen någon gång 

mellan 15 och 20 månader och värde saknas även hos denna individ. En patient 

genomgick GBP 12 månader efter behandlingsstart varför värden ej kunnat extraheras för 

sista mättillfället. Två patienter saknar värden för 15 – 20 månader men inga uppgifter 

om avslutad behandling finns i journalerna. Slutligen fortsatte definitivt tre patienter med 

behandlingen men inga mätvärden återfanns för just tidsperioden 15 – 20 månader utan 

först senare under behandlingstiden. 

Ursprunglig medelvikt var 111, 7 kg. Medelvikt vid 3 – 8 månader 108,1 kg, vid 9 – 14 mån 

106,6 kg och vid 15 – 20 månader 106 kg, se figur 3. 
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Figur 3. Deltagarnas medelvikt i kg vid behandlingsstart respektive vid 3 – 8 (n = 20), 9 – 14 (n = 15) och 15 – 20 (n = 10) 
månader efter behandlingsstart. 
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Procentuell medelviktnedgång vid de olika mättillfällena jämfört med ursprungsvikt var 

4,5 %, 6,1 % respektive 6,5 %, se figur 4. 

 

 

 

 

15 av deltagarna vägde mindre vid 15 – 20 månader än vid behandlingsstart. Fem stycken 

hade gått upp i vikt under behandlingstiden men viktuppgången överskred inte 2 kg i 

något av fallen, se figur 5. 
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Figur 4. Deltagarnas medelviktnedgång i procent vid 3 – 8 (n = 20), 9 – 14 (n = 15) och 15 – 20 (n = 10) månader efter 
behandlingsstart. 

Figur 5. Procentuell viktnedgång per individ baserat på vikt vid behandlingsstart och vid senaste tillgängliga mättillfälle. 
Röda punkter illustrerar patienter som inte gått ned i vikt under behandlingstiden. 
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Medelvikt vid 6 – 12 och 12 – 24 månader innan behandlingsstart var 109,5 respektive 

108,7 kg, se figur 6. Vid 6 – 12 månader innan erhölls värden för 18 patienter och vid 12 

– 24 månader för 17 patienter. 

 

 

Vid jämförelse av värden på medelvikt från 0 – 1 månader med medelviktsvärden från 15 

– 20 månader iakttogs en statistiskt signifikant viktminskning med ett p-värde på 0,0005, 

se tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat av parat t-test baserat på jämförelse av medelvikt vid behandlingsstart och medelvikt vid 15 – 20 

månader efter behandlingsstart. 

Parameter Mättillfälle Medelvärde Standarddeviation p-värde  

 
Vikt (kg) 
 

0-1 månader 111,7 19,3   

15 - 20 månader 106,0 22,4 0,0005 
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Figur 6. Patienternas medelvikt vid 24 – 12 (n = 17) och 6 – 12 (n = 18) månader innan behandlingsstart.  
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BMI 

Deltagarnas BMI varierade från 30,5 till 55,4 kg/m² vid behandlingsstart, med ett 

medelvärde på 41,1. Medelvärden i BMI för resterande mätpunkter var 39,3, 38,7 och 

38,5, se figur 7. 

 

Figur 7.  Medelvärde av patienternas BMI vid behandlingsstart och vid 3 – 8 (n = 20), 9 – 14 (n = 15) och 15 – 20 (n = 10) 

månader efter behandlingsstart. 

 

Skillnaden mellan medelvärdet av BMI vid behandlingsstart och det vid 15 – 20 månader 

var statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,0003, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultat av parat t-test baserat på jämförelse av medelBMI vid behandlingsstart och medelBMI vid 15 – 20 

månader efter behandlingsstart. 

Parameter Mättillfälle Medelvärde Standarddeviation p-värde  

 
BMI 
  

0 - 1 månader 41,1 6,7   

15 - 20 månader 38,5 7,2 0,0003 
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Laboratorieparametrar och blodtryck 

De laboratorievärden som togs i klinisk praxis visade ej på någon statistisk signifikant 

skillnad före eller under behandling. Inte heller de blodtryck som uppmättes i klinisk 

praxis visade på någon statistisk signifikant skillnad före eller under behandling. 

Biverkningar 

Sju patienter drabbades initialt av biverkningar. Framförallt rörde det sig om illamående 

men även kräkningar, diarré och magsmärtor förekom. Biverkningarna var dock 

tolererbara och övergående. 

Samsjuklighet 

Alla utom en patient hade komorbiditet enligt vad som framgick av journalerna. 12 

stycken (60 %) patienter hade minst tre olika typer av samsjuklighet av de som följer. 

Olika smärttillstånd som fibromyalgi, led-, buk, rygg- och höftsmärtor fanns 

dokumenterade hos 14 stycken (70 %). Depression, ångest och andra psykiatriska besvär 

var vanligt och återfanns hos 9 stycken patienter (45 %). Autoimmuna sjukdomar som 

hypotyreos, psoriasis, Crohns sjukdom och MS fanns hos 8 stycken (40 %). 8 stycken 

patienter (40 %) var drabbade av magtarmbesvär innefattande smärtor, ileus, gastrit, 

dyspepsi, diarréer och magsår. 5 stycken patienter (25 %) hade vid något eller några 

tillfällen i livet lidit av gallsten. 6 stycken patienter (30 %) hade astma, 3 patienter (15 %) 

hade sömnapnésyndrom. Diagnostiserad hypertension återfanns hos 6 stycken patienter 

(30 %). 2 stycken (10 %) hade hyperlipidemi. 3 stycken patienter (15 %) hade drabbats 

av en eller flera blodproppar. 2 stycken patienter (10 %) led av polycystiskt 

ovariesyndrom. 1 patient (5 %) hade Ehler-Danlos syndrom och 1 (5 %) hade faktor VIII-

rubbning. 
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Figur 8 Andel i procent av patienter som var drabbade av olika sjukdomar/sjukdomstyper. 

 

Läkemedel 

Alla patienter var medicinerade med andra läkemedel utöver liraglutid under hela eller 

delar av behandlingstiden. Den med färst stod på tre läkemedel och den som stod på flest 

hade 21 stycken. Medianvärdet för antal läkemedel var sju stycken. Vanligt 

förekommande läkemedel var mineral- och vitamintillskott, smärtstillande läkemedel, 

diuretika, antidepressiva läkemedel och protonpumpshämmare. 
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Diskussion 

 

Resultat 

Behandling med liraglutid gav en signifikant minskning av både medelvikt och medelBMI 

vid 15 – 20 månader efter behandlingsstart jämfört med utgångsvärden. Detta trots att 

inte alla deltagare i studien gick ned i vikt under behandlingstiden. Om man ser till enbart 

de som gick ned i vikt hade resultaten varit ännu mer positiva. Detta kan tala för att det 

finns patienter som svarar bättre men också de som svarar sämre på behandlingen. 

Procentuell medelviktnedgång var 4,5 %, 6,1 % respektive 6,5 % vid de tre mätpunkterna 

(3- 8, 9 – 14 och 15 – 20 månader). Vid utvärdering av behandling av fetma brukar en 5 – 

10-procentig viktnedgång räknas som framgångsrik varför dessa resultat är mycket goda. 

Omläggning av kost och ökad motion brukar ge en viktnedgång på ungefär 5 - 10 %26 och 

orlistat likaså108 varför liraglutid kan vara lika effektivt som dessa metoder. Däremot är 

liraglutid långt ifrån lika potent som bariatrisk kirurgi som fortfarande är den mest 

effektiva behandlingen mot fetma med viktnedgång från 13 % upp till 25 %42–44.  

Värden för medelvikt och medelBMI vid 15 – 20 månader jämfört värden från 

behandlingsstart visade även en högsignifikant viktnedgång. Medelvikt vid 12 – 24 och 6 

– 12 månader innan behandlingsstart var båda lägre än medelvikten vid behandlingsstart 

vilket visade på en tendens till viktuppgång hos de medverkande – något som talar för att 

liraglutid, även om det inte leder till viktnedgång, kan bidra till viktstabilitet. Även detta 

får ses som ett positivt resultat då det annars är vanligt att överviktiga patienter tenderar 

att ständigt sakta öka i vikt. 

Laboratorieparametrar och blodtryck förändrades ej signifikant, varför vår hypotes att de 

skulle förbättras inte gick att verifiera. Förbättring av laboratorievärden har iakttagits i 

liknande studier men kunde ej ses i denna102. Värdena höll sig däremot stabilt, vilket talar 

för att behandlingen är säker och tolererbar. Även omfattningen av bieffekter såsom 

illamående var acceptabla och tolererades av merparten av patienterna. Sju stycken 

patienter, mindre än hälften, drabbades initialt av biverkningar. 

En majoritet av deltagarna hade samsjuklighet av en eller flera typer av 

sjukdomar/sjukdomsgrupper. Detta överensstämmer med tidigare forskning som tyder 

på att obesitas i hög utsträckning är behäftat med annan sjuklighet5,15,18,20. Som en följd 

av detta behandlades också patienterna med stort antal läkemedel.  
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Inte sällan föreligger komplikationer så som trombosbenägenhet och rullstolsbundenhet 

vilka gör att patienter nekas bariatrisk kirurgi. Denna patientgrupp kan i synnerhet 

komma att dra nytta av liraglutid då de ofta redan har provat allting annat som finns att 

tillgå i form av terapi mot övervikt. 

Metod 

Fastställda riktlinjer för vilka patienter som skulle erbjudas liraglutid saknades varför 

gruppen som fick läkemedlet eventuellt inte återspeglar den grupp överviktiga patienter 

som är knutna till metabolmottagningen korrekt. Läkarnas kliniska känsla för vilka som 

skulle kunna tänkas dra nytta av läkemedlet kan ha påverkat urvalet. Vidare bör det 

påpekas att de patienter som följs via metabolmottagningen redan från början är en 

väldigt selekterad grupp och därför motsvarar studiepopulationen nödvändigtvis inte 

överviktiga i samhället generellt sett.  

Randomisering och kontrollgrupp saknades vilket är en svaghet i studien. De utvalda 

patienterna följde inte heller ett planerat upplägg med till exempel förutbestämda 

återbesök och provtagningar, något som kan ha haft inverkan på resultatet. Återbesök 

efter bestämda tidsintervall och eventuellt också tätare inpå varandra i tid hade gjort det 

möjligt att i högre grad kunna optimera doser och uppmuntra patienter till fortsatt 

användning av läkemedlet i kombination med ändrade kost- och motionsvanor. Det hade 

i vissa patientfall också kunnat ge uppgifter om vikt vid fler tillfällen och LOCF hade inte 

behövt användas i lika många fall. I tre fall vid 15 – 20-månaderskontrollen var detta 

omöjligt då en patient genomgick GBP under behandlingstiden och två av patienterna 

slutade med behandlingen. Det framgick tyvärr inte varför de avbröt behandlingen. Hos 

tre patienter hade man värden först efter 20 månader så en mer frekvent provtagning 

hade lett till fler tillgängliga mätvärden för dessa tre. Två patienter saknade vidare värden 

men då det inte fanns uppgifter om att de har slutat med behandlingen hade fler besök 

troligtvis kunnat bidra till fler mätvärden även hos dem. Två patienter hade börjat så pass 

nyligen att värden ej fanns att tillgå. Man hade kunnat välja att utesluta dem ur studien 

men man resonerade att deras värden vid första kontrollen var av värde och att LOCF 

kunde appliceras även på dessa. Att just kunna visa på viktnedgång under en längre 

tidsperiod, upp till 20 månader, är en styrka med studien då det hittills är få studier som 

har utvärderat liraglutid under mer än ett år.  
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En konsekvent och mer omfattande provtagning hade kunnat ge pålitliga resultat rörande 

effekten på blodtryck och laboratorieparametrar. Att man i denna studie inte kunnat se 

förbättrade laboratorievärden, som setts i tidigare studier, kan bero antingen på denna 

avsaknad av värden eller på att de faktiskt inte förbättrats. Av de provsvar som återfanns 

i journalerna var flera tagna på akutmottagningen. Således kan de vara färgade av ett akut 

sjukdomstillstånd och inte säga så mycket om liraglutids inverkan på parametern i fråga. 

Detta gällde främst blodtryck, CRP, kreatinin och glukos. 

Förhållningsregler för deltagarna angående samtidig användning av andra preparat för 

viktnedgång och medverkan i olika dietprogram fanns inte uppsatta. Därför går det inte 

säkert att säga att det enbart var liraglutid som stod för viktnedgången. 

Att liraglutiddoserna varierade gör att det saknas information om huruvida högre dos ger 

bättre resultat, något som har påvisats i tidigare studier97,102.  

Av de 20 patienter som återstod efter att exklusionskriterier applicerats på gruppen var 

17 kvinnor, vilket medför att resultaten inte med säkerhet kan väntas överensstämma 

med de hos män. Även av de initialt 45 identifierade patienterna var en klar majoritet 

kvinnor. Detta överensstämmer med det faktum att av de patienter som söker vård för 

övervikt till största del är kvinnor. Inom hälso- och sjukvården är det ofta patienter av 

manligt kön som erhåller ny och kostsam behandling, varför det kan ses som 

anmärkningsvärt att så många kvinnor fått prova liraglutid i denna studie109. 

Antalet deltagare räckte för att se en signifikant viktnedgång, vilket är en styrka i sig, men 

ett större patientunderlag hade gett mer tillförlitliga resultat och hade varit önskvärt.  

Framgent kan användningen av liraglutid optimeras om det ges inom ramarna för ett 

kliniskt protokoll med väl definierade återbesöks- och kontrolltider samt förutbestämda 

dosschemata. 

Fortsatt forskning 

Fortsatta studier för att identifiera medicinsk behandling för övervikt är högaktuellt, både 

rörande effekt och biverkningar. GLP-1-analoger i allmänhet och liraglutid i synnerhet har 

stor potential och fortsatt forskning för att identifiera de patienter som gagnas bäst av 

behandlingen är angelägen. 

Slutsats 

Den här studien tyder på att liraglutid har en potent viktsänkande effekt. Detta är i linje 

med tidigare studier gjorda på området och stödjer teorin att läkemedlet bidrar till 
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viktnedgång. Liraglutid kan med fördel användas för patienter med övervikt och 

komplicerande kofaktorer som ej lyckats gå ned i vikt med hjälp av konventionella 

metoder för viktnedgång. 

 

 

Tack 

Tack till båda mina handledare för uppslag till ett bra projekt och särskilt tack till min 

handledare Niclas Abrahamsson som har varit mycket hjälpsam och uppmuntrande 

under hela arbetsprocessen! 
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