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For
Jubileumsår
I 2011 er det 200 år siden Norge 
fikk sin første høyere utdannings-
institusjon – Det Kgl. Frederiks 
Universitet (Universitas Regia 
Fredericiana). Navnet ble endret 
til Universitetet i Oslo i 1939. 
I 2011 feirer dessuten Legefor-
eningen sitt 125-årsjubileum. 
Det vil bli markert både på for-
eningens sider her i Tidsskriftet 
og gjennom ulike arrangementer 
(s. 56, 57). Tidsskriftet er fem år 
eldre enn Legeforeningen og 
fyller 130 år i år. Det kan vel 
strengt tatt ikke regnes som 
noe jubileum, men vi ønsker 
velkommen til det nye året og 
til 131. årgang av Tidsskriftet 
med et nytt utseende på forsiden. 
Bakgrunnen for endringen kan 
du lese mer om på side 11.

Charlotte Haug
redaktør
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Når diabetes gjør blind

Diabetessykdommen blir enda 

tyngre å bære når den visuelle 

verden gradvis taper skarphet 

og detaljer, slik den tyske kunst-

neren Olaf Hajek har illustrert for 

Tidsskriftet. Retinopati ved type 1-

diabetes er den viktigste årsaken 

til blindhet hos unge, men ut fra 

en ny studie synes det som om 

forekomsten er synkende (s. 17).
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Les mer om ...
Færre øyekomplikasjoner ved diabetes
Har bedre oppfølging og behandling av diabetes ført til færre øyekomplikasjoner? 
Proliferativ retinopati var vanligere blant pasienter som fikk påvist type 1-diabetes 
i perioden 1960–75, enn blant dem som fikk diagnosen i årene 1985–90, både 
etter ti års og 15 års sykdom. Dette fremgår av en gjennomgang av pasient-
journalene ved St. Olavs hospital og privatpraktiserende øyeleger i Trondheim.
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Barn og brannskader
Småbarn, særlig gutter, er mest utsatt for brannskader. Forekomsten av brann-
skader hos barn i Bergen har vært uendret de siste 20 årene, men er nå oftere 
forårsaket av ovner enn tidligere. Dette viser en gjennomgang av prospektive 
data samlet inn ved spørreskjemaer og klinisk undersøkelse, supplert med 
journaldata, ved legevaktsentre og sykehus i Bergen. Hvorfor går arbeidet med 
å forebygge skader og ulykker så sent?
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Pleiepersonell som nødhjelpere
Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten kan utnyttes i akuttmedisinsk sammenheng. 
I Finnmark har mange av dem kurs som omfatter mer enn vanlig førstehjelp, 
og i mange kommuner blir pleiepersonalet kontaktet direkte ved akutt sykdom. 
Tverrfaglige akuttmedisinske team er særlig viktig i områder med spredt bosetting.
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Behandling av akne
Lokalbehandling av acne vulgaris er særlig aktuelt ved mild og moderat sykdom. 
Kjennskap til patofysiologiske forhold og karakteristiske kliniske kjennetegn er 
viktig for valg av behandling. Ved komedoakne anbefales lokale retinoider pga. 
deres keratolytiske egenskaper. Ved mild papulopustuløs akne kan slike midler 
kombineres med et antibakterielt middel.
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Velfungerende register for hjertekirurgi
Det norske hjertekirurgiregisteret ble etablert i 1994. Det omfatter opplysninger 
om operasjonstyper, risikofaktorer, komplikasjoner og dødelighet for all hjerte-
kirurgisk virksomhet i Norge. Registeret drives av Legeforeningens fagmedisinske 
forening for thoraxkirurgi. Nytteverdien er knyttet til nærheten til fagmiljøene, 
begrenset antall variabler og relevante tilbakemeldinger.
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