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Kjære leser av

Oftalmolog

Velkommen til et nytt nummer av Oftalmolog hvor vi presenterer et stort
arbeid forfattet av Anthony Mukwaya og Neil Lagali fra Linköping universitet
i Sverige. Artikkelforfatterne besvarer flere sentrale spørsmål knyttet til
angiogenese og inflammasjon.
Redaksjonen gratulerer Marie Krogh Nielsen med doktorgraden
«Systemic immunological profile in geographic atrophy: implications for
neurodegeneration and progression». Store gratulasjoner til Magne Sand
Sivertsen, Algirdas Grevys, Stian Foss, Øystein Kalsnes Jørstad, Morten
Carstens Moe og Jan Terje Andersen for pris for fremragende artikkel ved Oslo
universitetssykehus.
Det er også en stor glede å gratulere de ti verdige artikkelvinnerne av Best
Nordic Paper Award 2018. Hovedprisen på NOK 50.000 tildeles Hans Ulrik
Møller og Olav Henrik Haugen for artikkelen «Slik barna ser det - sådan ser to
gamle børneøjenlæger det».
Oftalmologs vurderingskomité bestod i år av åtte fremragende øyeleger.
I vurderingen av Oftalmologs artikkelpriser for 2018 ble følgende vektlagt: 1)
i hvilken grad tematikken antas å være av interesse for Oftalmologs lesere,
og 2) språklige kvaliteter samt kvaliteten på illustrasjoner og bilder, hvor
ekstra poeng ble gitt for artikler som var rikt illustrert med egne bilder og
illustrasjoner. Da språklige kvaliteter skulle vurderes og alle artiklene i fjor var
skrevet av enten danske eller norske forfattere, valgte redaksjonen en komité
med medlemmer likt fordelt mellom Danmark og Norge.
Redaksjonen er takknemlig for den store, ulønnede innsatsen komitémedlemmene har lagt ned i vurderingen av fjorårets artikler. Hvert
komitémedlem har uavhengig av hverandre scoret de fire beste artiklene fra
1-4, hvor 4 gis til den beste artikkelen. Vinnerne ble kåret basert på høyest
sammenlagt poengsum fra komitémedlemmene.
Vi er svært takknemlige for at Thea Nordic har gjort det mulig for
Oftalmolog å dele ut artikkelpriser siden 2017. Det er ingen tvil om at det
ligger mye arbeid bak mange av artiklene i Oftalmolog. Redaksjonen ønsker å
benytte anledningen til å takke alle som har bidratt med manuskripter. Vi er
ytterst takknemlige for de mange flotte bidragene vi mottok i fjor og håper
på flere gode manuskripter fra våre lesere i 2019. Ikke nøl med å ta kontakt
med redaksjonen dersom du ønsker å diskutere noe i forkant av eller under
skrivearbeidet. Redaksjonen setter pris på alle henvendelser vi får og håper å
kunne være til hjelp i prosessen frem til ferdig manuskript.
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Ansvarlig redaktør

2

Leder

3

Regulation of ocular inflammation
and angiogenesis using corneal
models – new insights based on
recent research

13 Velkommen til nordisk kongress
i Oslo 29.-31. august
14 Disputatser fra Norden.
Perifer immunologi ved
geografisk atrofi sekundært
til AMD
16 Pris for fremragende
originalartikkel ved Oslo
universitetssykehus
18 Vurderingskriterier for
artikkelprisene i 2019
19 Vurderingskomitéen
artikelpriser 2018
20 Best Nordic Paper Award 2018
Forside Voringsfossen vandfald
Colourbox

Distribution
Dersom du ønsker Oftalmolog sendt
til en anden adresse, venligst send ny
adresse til oftalmolog@grafia.dk.
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