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Tilbaketrekking av Jon Sudbøs artikler2221

I dette nummer av Tidsskriftet trekkes to av Jon Sudbøs artikler tilbake (s. 2287). 

Den ene trekkes av Sudbøs medforfattere. Den andre – der Jon Sudbø er eneforfatter – 

trekkes av Tidsskriftets redaksjon. Vi har fortsatt Sudbøs øvrige fem artikler i Tids-

skriftet under gransking. Det er alvorlig og beklagelig når et tidsskrift må gå til et slikt 

skritt, fordi tidsskriftet – sammen med forfatteren – tidligere har gått god for artikkelen. 

At en artikkel trekkes tilbake, innebærer at den vurderes som ikke lenger gyldig og at 

konklusjonene ikke må brukes som grunnlag for klinisk praksis og videre forskning. 

Den blir merket «trukket tilbake» både i nettversjonen og i Medline. Vi har lagt 

utfyllende opplysninger om prosedyrene for og konsekvensene av tilbaketrekking 

av artikler i forfatterveiledningen på www.tidsskriftet.no.

Charlotte Haug
redaktør

Fot og diabetes

2221

Fotsår, gangren og risiko for amputasjon 
er kjent og fryktet av de fleste som får 
diagnosen diabetes. Likevel er dette 
komplikasjoner som i stor grad kan fore-
bygges gjennom god fotpleie. Diabetisk 
nevropati og aterosklerose er de vik-
tigste årsakene til diabetiske fotsår. Trykk 
og friksjon i dårlig tilpassede sko, kallus-
danninger, leddeformiteter, traumatiske 
sår (som pasienten ofte ikke legger 
merke pga. nedsatt sensibilitet) og fot-
sopp er medvirkende årsaksfaktorer.

Fotpleie for å forebygge diabetiske sår 
må rettes mot alle disse årsaksfaktorene 
(1). Pasienten må sjekke føttene for sår, 
røde punkter og hudsprekker hver kveld, 
bruke trykkavlastende sko, klippe og file 
tåneglene med forsiktighet og unngå 
å gå barbeint. Regelmessig profesjonell 
fotpleie hos fotterapeut anbefales for de 
fleste. Legen må sikre at pasienten for-
står behovet for daglig egenkontroll, 
undersøke pasientens føtter ved hvert 
besøk, behandle tørr hud og fotsopp og 
henvise til diabetespoliklinikk ved sår, 
blødende kallus eller blemmer. Ved kri-
tisk iskemi må karkirurg involveres.

I dette nummer av Tidsskriftet omtales 
amputasjon av underekstremiteter ved 
diabetes i to artikler. Forsidebildet viser 
et røntgenbilde av en diabetikers fot, der 
den distale delen av stortåen er ampu-
tert. I tillegg ses degenerative forandrin-
ger i stortåens metatarsal-falangealledd. 
Fargene er lagt til for å markere ulike 
beinstrukturer.

Petter Gjersvik

petter.gjersvik@legeforeningen.no
Tidsskriftet
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