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1.0                                                 FORORD 
 
 
Forekomsten av diabetes spesielt diabetes type 2 øker i hele verden. Tidlig diagnose, god 
behandling og oppfølging er viktig for å unngå ulike typer komplikasjoner for pasienter, og 
for å redusere omkostninger for helsevesenet. 
Målet med dette prosjektet var å kartlegge forekomst av diabetes type 2 hos Pakistanske 
innvandrere i Osloområdet gjennom personlig intervju. Resultatene kunne bidra til å kartlegge 
årsakene til hvorfor forekomsten av diabetes er høyere hos Pakistanere (innvandrere fra det 
indiske subkontinent) enn blant etniske nordmenn og andre innvandrergrupper. 
Dette prosjektet var en stor utfordring for meg og det var mange formelle krav i følge norsk 
lovgivning slik at det tok lang tid før all godkjenning var på plass 
Jeg møtte også overraskende dårlig respons fra deltakerne. Jeg ble avvist av nesten sju av ti 
forespurte, noe som førte til at jeg brukte dobbelt så lang tid som jeg hadde forventet. 
Jeg er takknemlig overfor både professor Kaare M. Gautvik, og overlege Olav Klingenberg 
som hjalp meg på alle måter, slik at jeg klarte å fullføre dette prosjektet. 
Jeg takker også mine venner, og alle deltakere som brukte av sin kostbare tid til å hjelpe meg. 
 
 
 
Oslo februar 2005 
Gurdip Singh 
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2.0        DIABETES MELLITUS  - HISTORIKK OG DEFINISJON 
 
Diabetes mellitus er en sykdom som ble beskrevet første gang i ca. 1550 f. Kr. i gamle 
Egyptiske skrifter. Ordet diabetes er gresk og betyr ” å gå gjennom”. Ordet diabetes ble først 
brukt av Aretaeus av Cappadocia for en tilstand med hyppig vannlating (polyuri) ca. 150 e. 
Kr. Sammenhengen mellom hyppig vannlating og en søtlig smak av urin ble først rapportert i 
Sanskrit litteraturen datert fra det 5-6 århundret e. Kr. av de to indiske legene Surruta og 
Sharruka. De skrev at urinen smakte som honning, var klebrig ved berøring, og at den tiltrakk 
seg maur. Deres beskrivelse skilte mellom to former for diabetes; en som rammet eldre, fete 
personer og en annen som rammet tynne personer som raskt døde (1). 
Den første betydelige vitenskapelige undersøkelse om hvordan diabetes skulle skilles fra de 
andre polyuri-former ble utført av den engelske legen John Rollo på 1800- tallet. Deretter 
kom en viktig periode i diabeteshistorien da flere aspekter ved sykdommen ble utforsket 
grundig (patofysiologi, etiologi, diagnose, behandling) (2).  
I 1980 ble diabetes mellitus definert av Ekspertkomiteen for diabetes mellitus (WHO) som en 
kronisk tilstand av hyperglykemi som kan skyldes miljøfaktorer eller  genetiske årsaker eller 
en kombinasjon av disse. Man skiller mellom diabetes type 1 og type 2.   
 
 3.0  INNDELING AV DIABETES SYKDOMMER 
 
3.1 Diabetes type 1  
Sykdommen skyldes primært at betacellene i pankreas destrueres over tid, og ubehandlet 
utvikler pasientene ketoacidose. Hos type 1 pasienter kan man påvise en autoimmun prosess 
rettet mot betacellene (anti-Gad). Det finnes også idiopatiske former, hvor årsaken til denne 
destruksjon ikke kan påvises. Destruksjonen av betacellene kan hos noen pasienter skje raskt, 
og hos andre langsommere (3).  
Den langsomt progredierende typen sees oftest hos voksne og betegnes som LADA (Latent 
Autoimmune Diabetes in Adults). 
LADA skiller seg fra den vanlige ”juvenile” Type 1 diabetes ved at blodglukose-stigningen 
kommer langsommere og pasientene kan av og til greie seg uten medikamentell behandling i 
flere år. 
 
 
3.2 Diabetes type 2  
Type 2 diabetes er den vanligste formen for diabetes.  Pasientene viser insulinresistens og i 
starten er insulinproduksjonen ofte øket. Etter hvert avtar insulinproduksjonen. Sykdommen 
sees ofte som en del av det metabolske syndrom (3) som er karakterisert ved abdominal 
fedme, insulin resistens, lipid forstyrrelser og hypertensjon. De har også økt risiko for å få 
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hjerte- kar sykdommer. Mekanismen bak det metabolske syndrom er ikke kjent, men man 
antar at adipositas sammen med fysisk inaktivitet og feil ernæring er viktig (4). 
 
3.3 Andre typer av diabetes 
    
3.3.1 MODY  (maturity onset diabetes of the young)  
Dette er autosomal dominant arvelig sykdom som er karakterisert ved debut før ca. 25 års 
alder. Pasientene har ikke ketosetendens, og flere kan klare seg uten insulin behandling i flere 
år. MODY utgjør ca. 2-3% av type 2 diabetikere og kan lett gjenkjennes ved 
familieanamnese(5). Det finnes mange MODY subbtyper etter hvilket gen og kromosom som 
er affisert. 
 
3.3.2 Genetiske defekter i insulinvirkning 
Sjeldne tilstander, kan for eksempel ses ved akantosis nigrans. Kvinner med polycystisk 
ovariesyndrom hører til i denne gruppen.(3,6) 
 
3.3.3 Sykdommer i den eksokrine pankreas 
Skader i pankreas, pankreatitt, generelle infeksjoner, svært uttalt cystisk fibrose og 
hemokromatose, pankreascancer og kirurgisk fjernelse av pankreas kan føre til diabetes.(3,7) 
 
3.3.4 Endokrinopatier 
En del hormoner (veksthormon, kortisol, glukagon, adrenalin) har en antagonistisk virkning 
overfor insulin. Sykdommer som medfører økt produksjon av disse hormonene kan føre til 
diabetes (Akromegali, Cushings syndrom, glucagonom, og feokromocytom) (3,8). 
 
3.3.5 Medikamentelt eller kjemisk utløst 
En del medikamenter og kjemiske substanser kan påvirke insulineffekten. I vanlig klinisk 
praksis er det stort sett kun glukokortikoider som har noen betydning.(3,8) 
 
3.3.6 Infeksjoner 
Enkelte virusinfeksjoner har blitt assosiert med betacelledestruksjon. Diabetes kommer hos 
noen pasienter med kongenital rubella. I tillegg har infeksjon med coxackie-B, 
cytomegalovirus og andre virus som adenovirus og morbilli blitt assosiert med diabetes (3,9). 
 
3.3.7 Genetiske syndromer som er assosiert med diabetes 
Noen genetiske syndromer kan være forbundet med en økt forekomst av diabetes. Dette 
gjelder særlig Downs syndrom, Klienfelters syndrom og Turners syndrom.(3,9) 
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3.3.8 Mitokondriebasert diabetes 
Dette er en sjelden form som har maternell arv og er ofte assosiert med hørselstap (10). 
 
3.4 Svangerskapsdiabetes 
Pasienter hvor nedsatt glukosetoleranse eller diabetes påvises i svangerskapet hører inn i 
denne gruppen. Dersom det påvises glukosuri, er det anbefalt å utføre en peroral 
glukosebelastning for sikker diagnose (11). 
                                                                  
4.0  FOREKOMST AV DIABETES 
 
Forekomsten av diabetes varierer betydelig fra land til land. Over hele verden er forekomsten 
økende. Forekomsten av type 1 diabetes er høy på Sardinia (Italia), i Canada og i Skandinavia 
sett i forhold til i resten av verden. I Skandinavia ligger Finland på toppen, hvor ca. 38 av 
100000 under 14 år har diabetes type 1. Sverige, Norge, Danmark følger etter med en 
forekomst på henholdsvis 28, 22 og18 av 100000 personer under 14 år. I Canada er det 
tilsvarende tall 28.  Type 1 diabetes er vanligere blant gutter enn blant jenter (12). 
Forekomsten av diabetes type 2 øker dramatisk med alderen. På verdensbasis er forekomsten 
av diabetes er høy i Midtøsten, Micronesia (Nauru), blant Pima-indianere i USA og på det 
Indiske subkontinent (India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka). Forskjellige diabetes type 2 
studier som er utført i Norge, England og Canada viser at blant innvandere fra det indiske 
subkontinent er prevalensen høyere enn blant andre innvandere til i disse landene (13). 
Immigranter fra det indiske subkontinent har større risiko for å få diabetes type 2 enn 
befolkningen som bor i vertslandet.              
Diagram 1 viser forekomst av forskjellige typer diabetes.     
        
 

Fordeling av type diabetes

Type 2 
Type 1 (LADA)
Type 1    
Uklassifiserbar
MODY
Svangerskapsdiabetes

 
Diagram 1 
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5.0 ÅRSAKSFORHOLD VED DIABETES TYPE 1 OG 2 
 
 5.1 Diabetes type 1 
Sykdommen angriper beta-cellene i det endokrine vev i pankreas. Det er en autoimmun 
reaksjon, hvor antistoffene er rettet mot beta-celleepitoper. Disse cellene atrofierer gradvis, 
inneholder mindre og mindre insulin, og går etter hvert i apoptose (7). Når samlet 
insulinproduksjon kommer ned på 10-20% av det normale, opptrer klinisk diabetes. De andre 
cellene i pankreas som produserer glukagon eller somatostatin er intakte. Sykdommen har en 
arvelig komponent. Hvis vi begrenser oss til dem som får sykdommen før ca. 25 års alderen, 
vil barn og søsken til diabetikerne ha 5-10% risiko for å få sykdommen. Dette er omtrent 20 
ganger så stor risiko som i den generelle befolkning. Det finnes også en rekke indirekte 
holdepunkter for at virus kan utløse diabetes hos mennesker, enten ved å skade beta-cellene 
direkte eller ved å aktivere et autoimmunangrep. Følgende virus kan føre til utvikling av 
diabetes: rubella, coxsackie og cytomegalovirus. 
 
5.2 Diabetes type 2  
Sykdommen karakteriseres ved insulinresistens i perifere vev og initial beta-celle 
hypersekresjon. Etter hvert blir produksjonen av insulin fra beta-cellene utilstrekkelig. 
Overvekt og fysisk inaktivitet er i tillegg til alder og arv de viktigste risikofaktorer for å 
utvikle sykdommen (3). Når det gjelder overvekt, kan vi si at en BMI over 30, særlig når det 
foreligger sentral fedme, øker risiko for å få sykdommen.         
 
6.0 DIAGNOSTISKE KRITERIER FOR DIABETES 
Diagnose av diabetes mellitus er basert på bestemmelse av glukosenivået i fullblod, plasma, 
eller serum. Påvisning av glukosuri kan gi mistenke om diabetes, men på grunn av lav 
sensitivitet brukes ikke urinanalyse til å fastslå diagnosen. HbA1c brukes heller ikke 
diagnostisk på grunn av manglende standardisering og dokumentasjon (3,16). Ofte må en 
utføre en peroral glukosetoleranse-undersøkelse for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. 
Testen er også den eneste som kan brukes for å stille diagnosen nedsatt glukosetoleranse. 
 Diabetes symptomer: polyuri, polydipsi, og uforklarlig vekttap. Se tabell 1 for diagnostiske 
kriterier (3). 
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                                                  Glukosekonsentrasjon 
 Venøst plasma eller serum Kapillært fullblod 
Diabetes mellitus 
Fastende verdi ≥7,0 mmol/L ≥6,1 mmol/L 

eller  (og)  
Verdi 2 timer etter 
glukoseinntak 

 
≥11,1mmol/L 

 
≥11,1mmol/L 

 
Nedsatt glukosetoleranse 
Fastende verdi <7,0mmol/L       <6,1mmol/L      

og 
Verdi 2 timer etter 
glukoseinntak 

 
≥7,8mmol/L    ≤ 11,1mmol/L

 
≥7,8mmol/L   ≤ 11,1mmol/L

                                                                 Tabell 1  

 

 
7.0  DIABETES MELLITUS HOS EN TILFELDIG VALGT GRUPPE AV 
PAKISTANSKE INNVANDRERE I OSLO 
 
7.1 Hensikt med oppgaven 
I denne prosjektoppgaven var hovedmålet å studere forekomsten av diabetes type 2 hos en 
tilfeldig utvalgt gruppe pakistanske innvandrere. Formålet var å analysere årsaker til 
sykdommen, og å starte forebyggende arbeid gjennom medisinsk informasjon.  
Det var to grunner til at jeg valgte bare Pakistanske innvandrere i prosjektet. Den ene grunnen 
var at dette prosjektet måtte være begrenset og gjennomførbart som student oppgave. Den 
andre grunnen var at oppgaven derved kunne avgrenses til Oslo-området, og pakistanske 
innvandrere utgjør en stor gruppe blant Oslos befolkning. 
 
7.2 Materiale og metoder 
Prosjektet er basert på opplysninger hentet fra spørreskjema samt funn ved kort klinisk 
undersøkelse. Til forskjell fra de fleste slike undersøkelser er spørreskjemaet utfylt av meg 
under personlig intervju med deltagerne. Deltagerne ble valgt tilfeldig ut fra telefonkatalogen 
blant personer med pakistanske navn. 
Materialet består av 130 personer hvorav 80 menn og 50 kvinner. Deltagerne ble rekruttert 
ved direkte henvendelse til hjemmeadressen. Ved henvendelse avslo anslagsvis 7 av 10 å 
delta i undersøkelsen. 
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7.3 Innhenting av tillatelse  
Alle deltagere ble informert muntlig og skriftlig i henhold til prosjektbeskrivelsen som 
tidligere var blitt godkjent av Regional Etisk Komité (se vedlegg 1). Samtykkeskjema ble 
underskrevet før intervju startet (se vedlegg 3). Hvert intervju, inkludert undersøkelse og 
informasjon til deltakerne, varte ca. 45 minutter. Intervjuet foregikk på urdu, panjabi, norsk 
eller engelsk. 
Spørreskjemaet var delt i seks forskjellige deler, hvor den første delen bestod av generelle 
opplysninger om deltakeren, den andre delen var familieanamnese, den tredje delen 
omhandlet utdannelse, den fjerde delen bestod av kostanamnese, den femte delen var om 
mosjon og den siste delen var om generell helse (se vedlegg 4). Ved kort klinisk undersøkelse 
målte jeg blodtrykk og fastende blodglukose, og jeg målte høyde og vekt og beregnet BMI 
(body mass index). Deltakerne var menn og kvinner eldre enn 19 år. Deltakelse var frivillig. 
 
8.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 
Denne delen av spørreskjemaet beskriver alder, kjønn, yrke og røykevaner.  
Det var totalt 130 deltakere. Alle deltakere var mellom 20 og 80 år. Det var 80 menn og 50 
kvinner som deltok i prosjektet   
 
8.1 Alder og diabetes type 2     
Risikoen for å få diabetes type 2 øker med alderen. Det er flere årsaker til dette. Gradvis 
nedsatt aktivitet av beta cellene i pankreas over tid, og utvikling av perifer insulinresistens er 
to viktige årsaker. I tillegg minsker ofte fysisk aktivitet med alderen. Fedme er forbundet med 
øket risiko for diabetes type 2 (Se nedenfor om eget avsnitt om diabetes type 2 og fedme 
(BMI)). Diagram 2 viser antall med diabetes type 2 i materialet fordelt etter alder. Det lave 
antall i de øvre aldersgrupper er betinget i et lavt antall deltakere over 60 år. Dette igjen har 
sin årsak i at personer over 60 ofte er pensjonister, og de velger ofte å bo i hjemmelandet sitt, 
Pakistan.  
  

                           

Aldersfordeling av diabetes type 2

0
2
4
6
8

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

Alder

A
nt

al
l Menn

Kvinner

 
                                                            Diagram 2                                                        
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8.2  Diabetes type 2 og kjønnsfordeling 
Deltakerne representerte 80 menn og 50 kvinner, hvorav 22 personer ble diagnostisert å ha 
diabetes type 2. Av disse var 14 menn (17,5%) og 8 kvinner (16%). Utvalget er lite og kan 
ikke tillegges vekt mht. å beskrive kjønnsfordeling av diabetes type 2 blant den Pakistanske 
befolkningen i Oslo. En studie utført av Shera og medarbeidere i Pakistan (15) viste også liten 
forskjell i prevalens av diabetes type 2 mellom menn og kvinner. Se diagram 3 som viser 
diabetes type 2 hos menn og kvinner i vårt materiale.      
 

                         

Diabetes type 2 Kjønnsfordeling

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

Menn Kvinner

 
                                                     Diagram 3 

                                                                 
8.3 Yrke og diabetes type 2 
Tabell 2 viser antall diabetikere og deltakere totalt  fordelt etter yrke. Det var mange i 
pensjonist-gruppen som hadde diabetes mens ingen av studentene hadde sykdommen. Dette 
gjenspeiler for en stor del gruppenes aldersfordeling. Også blant husmødrene fant vi relativt 
mange diabetikere. Materialet er for lite til å trekke slutninger om relasjoner mellom yrke og 
diabetes, men andre studier har vist at yrke og sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle 
for forekomst av diabetes type 2 (22). 
 

Yrke Antall Antall 
diabetikere

Taxi sjåfør 9 1 
Husmor 17 4 
Postbud 5 1 
Pensjonist/Uføre/Attføring 19 9 
Egen virksomhet 11 3 
Kontor arbeider 7 1 
Student 21 0 
Lærer 2 0 
Andre yrker  23 2 
Svarte ikke 16 1 

                                           Tabell 2          
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8.4 Diabetes og røyking 
I mitt materiale røkte ca. 25% av mennene. Det var bare 1 mann som røkte blant dem med 
diabetes. Blant pakistanere er det sjelden at kvinner røyker. 
 
9.0 Utdannelse og diabetes type 2 
Det var 5 spørsmål i spørreskjemaet angående utdanning hos deltagerne og eventuell relasjon 
til forekomst av diabetes. Diagram 4 viser antall diabetikere og hele materialet (Alle 
deltakere) fordelt etter utdannelse. Inndelingen betyr følgende: Høy: høyskole/universitet, 
Middels: kun videregående skole, Lav: kun grunnskole, Ingen: aldri gått på skole.  
Nesten 34% (12 av 35) av deltagerne med lav utdannelse hadde diabetes mot ca. 10% i de 
andre gruppene.     
 

                

Utdannelse hos pakistanske innvandere

0

20

40

60

Lav/Ingen Middels Høy

Alle deltakere
Diabetikere

                                                    
                                                Diagram 4                                                                                                                                        

                                                                 
Jeg målte fastende blodsukker på alle. Hos de diabetikerne som hadde lavest utdannelse, fant 
jeg de høyeste verdiene hvilket viste at de var også dårligst regulert. Kunnskap om 
sykdommen var også lavest i denne gruppen. De fleste visste for lite om diabeteskosthold, 
men de som hadde høy utdannelse eller hadde barn med høy utdannelse viste bedre kjennskap 
til sykdommen. De regulerte sin diabetes med kost. Jeg traff også en del mennesker som ikke 
hadde diabetes, men som hadde foreldre som var diabetikere. Noen av disse var allerede 
vegetarianere, og gikk lange turer nesten hver dag. 
 
10.0 ARV OG DIABETES TYPE 2 
Familieanamnese var en del av spørreskjemaet. Målet var å kartlegge arvelig disponering og 
inngifte, både blant deltakerne og blant deres foreldre. Det var ca. 5% som ikke svarte på 
spørsmålet om inngifte, men blant dem som svarte var 57% gift i familie, som for eksempel 
fetter og kusine. Det var likevel enda noe mer inngifte blant deltakernes foreldre (63%). Hos 
10 av de 22 diabetikerne (45%), forekom diabetes også blant foreldrene, mens diabetes hos 
foreldrene forekom hos bare 21% av ikke-diabetikerne. Disse tallene er forenlig med at 
genetisk disponering har betydning for forekomst av diabetes type 2. Undersøkelsen viste at 
noen av diabetikernes søsken også hadde diabetes, hypertensjon eller hjerte-karsykdom. 
Tabell 3 viser forekomst av sykdom hos diabetikernes foreldre.  
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Diabetikere     Sykdom hos deres foreldre   
Nr. Fedme Hypertensjon Diabetes 
1    
2    
3 +   
4 + + + 
5 +  + 
6    
7   + 
8  +  
9   + 
10    
11    
12    
13   + 
14    
15    
16 +  + 
17  + + 
18 + + + 
19 +   
20   + 
21   + 
22    
I alt 6 4 10 

                                                       Tabell 3 

 
11.0 KOST OG DIABETES 
Diagram 5 viser matvaner hos pakistanske innvandrere. Det er ca. 43% av pakistanske 
innvandrere som fremdeles spiser tradisjonell pakistansk mat, dog med mer kjøtt enn de som 
bor i hjemmelandet. Tradisjonell pakistansk mat består av chapatti (lompe av sammalt hvete 
og vann), dhal (linser), subzi (stekt grønnsaker), ris (både kokt og stekt), kjøtt (stekt eller laget 
i curry). I tillegg drikker de te med mye sukker og melk, og spiser kaker som blir laget av mel, 
melk, smør og sukker. I materialet spiste 35% en blandet kost som består av linser, lompe, 
fisk, ris, frukt og grønnsaker, mens 12% hadde gått over til norsk kost. De fleste av dem er 
ungdommer fra tredje generasjon som studerer medisin eller har annen høyere utdannelse. 
Blant deltakerne var 10% vegetarianere, og de fleste av dem var gått over til vegetabilsk kost 
grunnet opphopning av hjerte- karsykdommer, diabetes eller fedme i deres familier. 
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Matvaner hos pakistanske innvandere

Tradisjonell
pakistansk mat
Blandet kost

Norsk kost

Vegetar kost

  
                                                                 Diagram 5 

 
11.1  Kost hos pakistanske diabetikere 
 Blant de 22 diabetikerne spiste 14 fremdeles tradisjonell pakistansk mat, uten  å ta hensyn til 
diett.  Fire spiste balansert kost, og 4 spiste kun vegetabilsk kost etter råd fra primærlege eller 
annen helsetjeneste.                
 
12.0   Mosjon og fysisk aktivitet 
Blant deltakerne opplyste 51% at de aldri drev fysisk aktivitet, 2% av og til, 34% trente 1-4 
ganger i uka og 13% trente hver dag (se diagram 6). Blant diabetikerne svarte 50% at de aldri 
mosjonerte, 32% trente 1-4 ganger i uka og 18% hver dag. Se diagram 7 nedenfor. 
 

Fysisk aktivitet blant pakistanere

Trener aldri

1-4 ganger i uka

Trener hver dag

Av og til

 
Diagram 6  

 

Fysisk aktivitet blant diabetikerne

Trener aldri
1-4 ganger i uka
Hver dag

 
                                                                   Diagram 7                                                  
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13.0  Oppfatning av egen helse 
I skjemaet svarte 94 personer (72%) at de hadde bra helse, mens 36 personer (28%) mente at 
de hadde dårlig helse. Blant dem med dårlig helse hadde 2 personer migrene, 1 hepatitt B, 1 
tuberkulose, 1 epilepsi, 1 dårlig syn, 1 hypotyreose, 1 hyperkolesterolemi og 3 astma, mens 10 
hadde problemer med muskel- og bevegelsesapparatet. Fire oppga at de hadde gjennomgått 
hjerteinfarkt. 
Jeg fant at 53 personer av 130 hadde BMI > 25 (se diagram 9). Av disse angav bare 21 selv at 
de var overvektige. Alle disse 21 hadde diskutert dette problemet med sin primærlege. Atten 
personer svarte at de led av hypertensjon, og 19 svarte at de hadde diabetes.                                                      
Blant dem som anga hyppig stress/depresjon var de fleste enten studenter eller de anga at de i 
tillegg hadde en annen sykdom.  
På spørsmål om hvor ofte deltakerne oppsøkte lege, svarte 71% at de bare oppsøkte lege når 
de ble syke, 16% gikk 3-4 ganger i året, mens 13% besøkte  lege hyppig, og blant disse flere 
diabetikere. Ca. 81% gikk til legen alene, mens 19% fikk hjelp fra et familiemedlem eller en 
offentlig tolk. 
De fleste var fornøyde med helsevesenet i Norge: 76% svarte at de var fornøyde, 17% var 
misfornøyde, og 7% svarte ikke på dette spørsmålet.          
 
13.1  Registrering av enkle kliniske parametere 
Alle deltakerne fikk en kort klinisk undersøkelse som bestod av måling av blodtrykk, vekt, 
høyde, fastende blodglukose og utregning av BMI (body mass index). Hos 21 personer (ca. 
16%) ble det målt høyt blodtrykk, og blant dem var det 18 personer som selv sa at de hadde 
hypertensjon og fikk medisinsk behandling. Hos 22 personer (ca. 17%) ble det målt forhøyet 
fastende blodsukker (>6.1 mmol/l). Blant dem var det 19 personer som på forhånd visste at de 
hadde diabetes, mens 3 personer var ukjent med sin hyperglykemi. Se tabell 4 som viser 
korrelasjon mellom diabetes og andre sykdommer hos diabetikerne.                                                                 
Tabell 4 viser at 9 av de 22 diabetikerne hadde metabolsk syndrom, dvs. at de i tillegg til 
diabetes hadde hypertensjon og fedme. Se nedenfor eget avsnitt om diabetes og fedme. 
Resultatene viser at de fleste av deltakerne hadde fastende blodglukose mellom 5 og 6 mmol/l 
(Diagram 8).   
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Diabetikere                          Andre sykdommer 
Nr. Fedme Hypertensjon Hjerte 

karsykdommer
Skjelett og 
muskelsykdommer  

1  +    
2 ukjent  +   
3 +   + 
4 ukjent + +   
5 + +   
6  +   
7     
8 +  +  
9     
10     
11 +    
12 + + +  
13 ukjent     
14 + +   
15 + +   
16 +    
17  +   
18 + +   
19 + + +  
20 + +  + 
21 + +  + 
22     
I alt 14 12 3 3 

                                                   Tabell 4   
Registrering av blodtrykk, vekt, måling av fastende blodsukker. Fastende blodsukker > 6,1 mmol/l ble valgt som 
diagnostisk kriterium.  

                                                                                 
 
 

                         

Fastende blodglukoseverdier

0
20
40
60
80

3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-7,9 8-9,9 10-

Glukose (mmol/l)

Antall personer

  
                                                           Diagram 8 
                                  Normal fastende glukoseverdi < 6,1 mmol/l. 
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13.2 Fedme og diabetes  
Kroppsmasseindeks (BMI) benyttes som et mål for overvekt. BMI defineres som vekt/høyde2. 
Vekten måles i kilogram, og høyden i meter. BMI over 25 kg/m2 defineres som overvekt, 
mens BMI over 30 kg/m2 defineres som fedme.  
 Mine resultater viser at fedme er et stort problem hos pakistanske innvandere. Blant 
deltakerne hadde 41,5% fedme eller overvekt. Av kvinnene var 36% overvektige og av 
mennene 45%. Blant de 19 verifiserte diabetikerne var 13 (68%) overvektige. Selv om tallene 
er små, viser de en klar korrelasjon mellom diabetes og fedme.  
 

                     

BMI fordeling

0
20
40
60
80

15-20 21-25 26-30 31-35 36-

BMI

Antall

  
                                                      Diagram 9 

 
 
14.0  Tiltak og behandling 
Tabell 5 viser de ulike behandlingsformer av pakistanske diabetikere: 17 regulerte sitt 
blodsukker med kost, 12 brukte tabletter i tillegg og 5 brukte insulin. Tre av 22 brukte både 
insulin og tabletter. Tre av 22 brukte ingen behandling fordi de ikke var klar over at de hadde 
diabetes type 2. Hyperglykemi hos dem ble diagnostisert første gang da jeg målte forhøyet 
fastende blodsukker. Disse tre ble rådet til å ta kontakt med sin primærlege.    
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Diabetikere Diabetes behandling   
Pasient Kost 

reg. 
Insulin  Tabletter Fastende 

blodsukker
Mosjon 

1 +  + 12,6 1g. i uken  
2 ukjent    9,7 aldri 
3   + 7,8 aldri 
4 ukjent    7,4 2g. i uken 
5 + + + 14,7 aldri 
6 +  + 13,1 aldri 
7 +  + 6,4 4g.i uken 
8 +  + 7,6 aldri 
9 + + + 6,8 hver dag 
10 +   7,4  hver dag 
11 +   9,8  aldri 
12 + + + 14,7 aldri 
13 ukjent    10,9 aldri 
14 +   6,4 2g. i uken 
15 +  + 10,2 aldri 
16 +   6,6 aldri 
17 +  + 7,1 aldri 
18  +  10,0 2g i uken 
19 + +  12,0 aldri 
20 +  + 9,7 aldri 
21 + +  11,8 aldri 
22 +  + 7,1 hver dag 

                                   Tabell 5        
           Ukjent  = nyoppdaget diabetes                           
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15.0 DISKUSJON 
Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse: Jeg kontaktet personlig ca. 170 familier valgt 
tilfeldig ut fra deres typisk pakistanske navn i telefonkatalogen. Blant de ca.170 familiene 
ønsket kun ca. 50 familier å være med til tross for grundig informasjon både skriftlig og 
muntlig. Samtykkeerklæring ble underskrevet før intervjuet. Den manglende tilslutning til 
denne undersøkelsen, hvor samtalen/intervjuet foregikk på urdu/panjabi, er et tankekors mht. 
hvorvidt man rekrutterer representative utvalg eller om materialet er skjevfordelt. Andre 
epidemiologiske undersøkelser blant pakistanere som kun er spørreskjemabaserte og foregår 
på norsk, vil sannsynligvis være beheftet med flere og større feilkilder. Mitt begrensede 
materiale var ikke ment å kunne gi statistisk styrke i beregningene, men peke på tendenser der 
hvor de klart pekte seg ut. 
 
Arv og diabetes type 2: Diabetes type 2 er utpreget arvelig (17). Hos eneggede tvillinger hvor 
den ene har type 2 diabetes, vil om lag 90% av de friske tvillingene få diabetes (17). Dette 
tallet er mye høyere enn ved type 1 diabetes. Den genetiske bakgrunn for sykdommen er i 
hovedsak ukjent. Muligens er det genetiske defekter både i insulinsekresjonen og i 
muskulaturens glukoseomsetning. Alle MODY subbtyper, mitokondriell diabetes og Wolfram 
syndrom er typiske eksempler for diabetes type 2, hvor genetisk disponering spiller en stor 
rolle (18). 
 
Hos 45% av deltakerne som hadde diabetes type 2, forekom sykdommen også blant deres 
foreldre. Tjue en prosent av de friske hadde foreldre med diabetes. Disse tallene støtter at 
genetisk disponering har betydning for forekomsten av diabetes type 2.  
 
Alder og Diabetes type 2: Det er kjent at risikoen for å få diabetes type 2 øker med alderen 
(16). Mine resultater viser at antall type 2-diabetikere i materialet var lavt i gruppen over 60 
år. Årsaken til dette var at antall deltakere i den aldersgruppen var lav fordi de hadde flyttet til 
Pakistan.  
 
Fedme og diabetes: Resultater av flere studier som har blitt utført på verdensbasis viser at 
fedme er en sterk risikofaktor for utviklingen av type 2 diabetes. Forekomsten av diabetes 
øker med varighet av overvekt. En som har hatt fedme i 10 år har dobbelt så stor risiko som 
en med overvekt i 1 år. De som øker vekt raskt er mer utsatt for utviklingen av diabetes, mens 
de som går ned i vekt har lavere risiko(2). Fordelingen av kroppens fett har mye å si, og 
sentral fedme er direkte relatert til risiko for å få diabetes.   
Mine resultater viser at fedme er et stort problem blant pakistanske innvandere i Norge (se 
diagram 9). Av alle deltakerne var 42% overvektige, og blant diabetikere var ca. 70% 
overvektige. Selv om studiegruppen er liten viser resultatene en klar sammenheng mellom 
diabetes og fedme.    
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Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet har en rekke positive effekter hos personer med diabetes. 
Fysisk aktivitet har en positiv psykisk effekt og kan bidra til at man istedenfor å føle seg 
invalidisert av sin sykdom opplever at man aktivt kan mestre den. Fysisk aktivitet er særlig 
viktig for overvektige diabetikere (20). Det bedrer insulinfølsomheten og derved 
glukosetoleransen og gir bedre metabolsk balanse. Mosjon har gunstig effekt på 
kardiovaskulære risikofaktorer, blant annet lipidstoffskiftet. Fysisk aktivitet reduserer VLDL-
kolesterol, LDL- kolesterol og triglyserider, og øker HDL- kolesterol (20).  Mosjon gjør det 
enklere å oppnå ønsket vektreduksjon og å vedlikeholde normal vekt. Reduksjon av 
blodglukose forutsetter bruk av store muskelgrupper.  
Blant diabetikerne i mitt materiale trente 50% aldri, 32% 1-4 ganger i uka og 18% hver dag. 
Tabell 5 viser at de som trente ofte hadde bedre kontroll over sitt fastende blodsukker.  
Det er påfallende at størsteparten av deltakerne hadde fastende blodsukker fra 5 mmol/l og 
over (Diagram 8). Dette kan representere et stort antall personer i risikogruppen eller at de 
målte verdier ikke er tatt fastende. 
 
Kost og diabetes type 2: Diabetikere bør spise rikelig mengde fiber, umettet fett og lite 
sukker. For å forebygge overvekt og hjerte- karsykdommer ved diabetes er diettbehandling 
viktig.  
De fleste pakistanere spiser stort sett tradisjonell pakistansk mat, også etter at de har bodd 
mange år i Norge. De har ofte øket inntaket av kjøtt i forhold til i sitt hjemland. Ifølge 
pakistansk tradisjon spiser folk linser (dhal), ris, chapatti (lompe av sammalt hvete og vann) 
og kjøtt. Folk fra Sindh provinsen spiser mye fisk og ris. Både chapatti og dhal er gunstig kost 
fordi dhal har mye naturlige proteiner og chapatti er et naturlig brød uten salt og 
konserveringsmiddel og har lav glykemisk indeks. Uheldige tradisjoner er store middager, 
mye mettet fett i dhal, subzi og i currykjøttet. I tillegg spiser de mye karbohydrater i form av 
kaker, desserter og mye sukker i te. En ting som er veldig positivt i pakistansk kosthold er at 
de spiser mye frukt og grønnsaker. 
Under kostanamnesen svarte 61% at de visste altfor lite eller ingenting om kost når det gjaldt 
protein, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler, mens 68% svarte at de aldri tenkte på 
kalorier når de spiste. Mange av diabetikerne hadde liten kunnskap om diabeteskost.  
 
Diabetes og røyking: Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer hos diabetikere. 
Epidemiologiske studier indikerer at tobakksrøyking alene øker risikoen for å utvikle type 2 
diabetes (9,16). Hos pakistanere er det bare menn som røyker. Blant diabetikere var det bare 
en mann som røykte. Dette er en liten studie og uegnet til å vurdere forekomsten av diabetes 
hos pakistanere som røyker. 
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Behandling av type 2 diabetes: Behandling av både type 1 og type 2 diabetes har to hovedmål: 
å redusere forekomsten av hjerte karsykdommer og å redusere forekomsten av spesifikke 
diabetiske senkomplikasjoner. Tradisjonelt har allmennpraktikerne behandlet de fleste type 2 
diabetikere, mens indremedisinere og sykehus har tatt seg av type 1 diabetikere. Behandlingen 
består i medikamenter og/eller livsstilsendringer. Livsstilsendringer er viktig for type 2 
diabetikere og består i kostregulering, vektreduksjon, fysisk aktivitet og reduksjon av røyk og 
alkohol.  
 
 
16.0 Konklusjon 
En intervjuundersøkelse om diabetes type 2 ble utført blant tilfeldig utvalgte pakistanske 
innvandrere. Samtalene ble ført på panjabi/urdu. Bare ca. 3 av 10 kontaktede personer var 
villige til å delta. Materialet besto av 130 personer fra 50 familier, hvorav 80 menn og 50 
kvinner. Vi fant at 22 (14 menn, 8 kvinner) hadde diabetes. Tre av disse ble oppdaget som 
resultat av denne undersøkelsen. 
Til tross for liten studiekohort støtter resultatene at diabetes type 2 er vanligere blant 
pakistanske innvandere enn blant etniske nordmenn (14). Ekteskap blant nære slektninger ble 
funnet å være vanlig.  
En betydelig andel  (43%) hadde beholdt et pakistansk kosthold rikt på fett og sukker, ofte 
kombinert med liten fysisk aktivitet. Ni av de 22 diabetikerne i materialet hadde metabolsk 
syndrom. Undersøkelsene viste at 42% av hele materialet og nesten 70% av diabetikere hadde 
en BMI over 25.  
Selv om materialet er begrenset, er hovedkonklusjonene klare og støtter generell medisinsk 
kunnskap om at arv og livsstil er viktige årsaksfaktorer. Det anbefales tiltak for å øke 
oppmerksomheten og informasjon om sykdommen blant innvandrere. Uten nødvendige tiltak 
vil det helsemessige problem øke i fremtiden. I tillegg vil det ha store økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvenser.        
Det er allerede mange prosjekter som er satt i gang for å forebygge helseproblemer blant 
innvandere i Norge. Man kan stille spørsmål om man når frem til risikopersonene og om hvor 
effektive slike tiltak har vært hittil. I følge mine observasjoner vet folk for lite om 
sammenhengen mellom diabetes og kosthold og om sykdommens komplikasjoner.  
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17.0 Diabetes mellitus type 2 in a randomly selected population of Pakistanis living in 

Oslo By stud. med. Gurdip Singh 

Summary   

The occurrence of diabetes type 2 among randomly selected Pakistani immigrants living in 

Oslo was studied based on personal interviews and a questionnaire.  The interviews were 

carried out using Punjabi, Urdu English or Norwegian languages.  Among the persons who 

were contacted, only three out of ten were willing to participate in this project.  The final 

material represented 130 persons from 50 families counting 80 men and 50 women. 

 

We found that 22 (14 men, 8 women) had diabetes.  Three of these were diagnosed as a result 

of the present study.  In spite of a relatively small cohort these results support the general 

notion that diabetes type 2 is more prevalent in Pakistani immigrants than among ethnic 

Norwegians (14).  Intermarriage between first cousins were found among more than 50%.  

Many participants (43%) had preserved a traditional Pakistani kitchen which has a high 

content of fat and sugar.  The group was generally engaged in little or only moderate physical 

activity. 

Albeit the study group is limited in number, the main conclusion seems to be clear and 

support general medical knowledge about the disease in relation to that genetics and 

unfavourable life style are important risk factors.  

In the whole group there was, in general, a lack of awareness and information of the disease   

and risk factors.  Unless actions are taken to fight the development of diabetes 2 especially 

among ethnic immigrants who already can be described as a population at high risk, personal 

health and social economical problems will increase. 

 

There are a number of projects which have been implemented by health authorities to prevent 

health problems among immigrants in Norway.  With the experience from the present study, it 

seems to be relevant to ask if regular investigations based on questionnaires and as a rule 

carried out in Norwegian, reach the persons who are most at risk for the disease, and also how 

effective these endeavours have been so far.  Based on my observations interviewing people 

in their own language, it became evident that the participants had too little knowledge about 

nutrition and diabetes 2 as well as about possible complications caused by the disease.   
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