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Hoftebrudd på Sørlandet – 
forekomst og dødelighet
2332

På Sørlandet er forekomst og dødelighet av lavenergibrudd i hoften 

høy og øker med økende alder. Menn har dårligere overlevelse etter 

et hoftebrudd enn kvinner.

Rundt halvparten av kvinner over 50 år vil 
i løpet av sin resterende levetid pådra seg 
et osteoporotisk beinbrudd. I løpet av det 
første året etter et hoftebrudd dør 25  % 
av pasientene. Tidligere studier har vist 
at Norge har den høyeste forekomsten av 
hoftebrudd i verden. Til nå har vi ikke hatt 
data fra Sørlandet. Generelt har det vært 
mangelfulle data knyttet til mortalitet etter 
hoftebrudd i Norge.

I mitt doktorgradsarbeid identifiserte jeg 
alle pasienter som i 2004 – 05 hadde lavenergi-
brudd i hoften. Alle pasienter hadde minst 
fem års observasjonsperiode. I samme toårs-
periode utførte jeg en prospektiv studie der 
pasienter med denne type brudd på Sørlandet 
sykehus Kristiansand ble inkludert og under-
søkt i henhold til en standardisert protokoll.

Jeg fant at på Sørlandet er forekomsten av 

lavenergibrudd i hoften på samme nivå som 
i andre geografiske områder i Norge. Døde-
lighet for pasienter med hoftebrudd er bety-
delig høyere sammenliknet med befolknin-
gen for øvrig både ett år og fem år etter brud-
det. Sammenliknet med kvinner hadde 
menn en betydelig høyere dødelighet etter 
hoftebruddet. Komorbiditet synes å øke 
dødeligheten.

Lavenergibrudd i hoften er et stort helse-
problem i Norge, som ledsages av høy mor-
biditet og dødelighet. Selv om nyere data 
tyder på redusert forekomst av hoftebrudd 
også i Norge de siste ti årene, vil antallet 
av denne type brudd øke med økningen 
av antall eldre i tiden fremover.
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Type 2-diabetes 
hos innvandrere fra Sør-Asia
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Sørasiater med type 2-diabetes ser ut til å være mer insulinresistente 

enn norske diabetespasienter, og det er hovedsakelig leverens insulin-

følsomhet som er affisert.

Forekomsten av diabetes er høy i sørasia-
tiske land (Pakistan, India, Bangladesh, Sri 
Lanka) og hos innvandrere fra denne regio-
nen til vestlige land. I Norge utgjør sørasia-
ter, spesielt pakistanere, en av de største inn-
vandrergruppene. Prevalensen av type 2-
diabetes er tidligere vist å være høy i denne 
gruppen også i Norge og vil kunne bli en 
ikke ubetydelig folkehelseutfordring.

Målet for min doktorgrad har vært å se 
etter forskjeller i hvordan type 2-diabetes 
arter seg hos sørasiater og nordmenn. 
Jeg har blant annet målt insulinfølsomhet 
og beregnet leverens glukoseproduksjon. 
Videre har jeg sett på kroppssammensetning 
og fettfordeling. Til tross for at den norske 
gruppen var mer overvektig, hadde sørasia-

tene dårligere regulert diabetes. De så ut til 
å være mer insulinresistente, og det var spe-
sielt leverens insulinfølsomhet som var klart 
nedsatt. Hos sørasiatene var det også en sig-
nifikant negativ korrelasjon mellom meng-
den visceralt fett og insulinfølsomhet.

Funnene i min studie vil danne grunnlaget 
for videre studier av leverens glukose- og 
fettmetabolisme hos sørasiater og vil kunne 
få betydning for fremtidig valg av behand-
lingsstrategi i denne pasientgruppen. 
Behandling spesielt rettet mot insulinresis-
tens i lever kan vise seg å være gunstig.
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