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Kjære leser av

Oftalmolog
V

elkommen til et nytt nummer av
Oftalmolog, hvor tematikken spenner fra våtlab og hornhinnebank til
diagnostikk og behandling av glaukom. Nytt i
Oftalmolog fra og med i år er to artikkelpriser.
Den største prisen på NOK 100.000 går til
forfatterne av den beste artikkelen i Oftalmolog i 2017 innen tematikken innovasjon og
nye teknikker i øyefaget. Den andre prisen på
NOK 25.000 tildeles forfatterne av den beste
artikkelen publisert i 2017, uavhengig av tema,
men betinger at minst én av forfatterne er
yngre enn 45 år. Det er ingen føringer knyttet til prispengene og dermed
kun fantasien som setter begrensninger. Vi håper artikkelprisene bidrar til
gode artikler i Oftalmolog med forfattere som dekker hele aldersspekteret i
øyefaget.
Redaksjonen maner til samarbeid om skriving, hvor yngre klinikere og
forskere kan trekke veksler på erfarne øyeleger.
Dersom flere artikler i en kategori skulle bli vurdert som like gode, vil
prispengene bli fordelt mellom de aktuelle forfatterne. Redaksjonen i Oftalmolog er meget takknemlig for at Théa Nordic har valgt å finansiere artikkelprisene i år. I vurderingen av prisene vil følgende bli vektlagt: 1) i hvilken
grad tematikken antas å være av interesse for Oftalmologs lesere og 2) språklige kvaliteter, inkludert kvaliteten på illustrasjoner og bilder.
Fra og med dette nummeret ønsker vi å presentere doktorgrader i øyefaget i Norden. Doktorgrader bør markeres, og vi håper Oftalmolog kan bli
et egnet medium for dette. Redaksjonen er svært interessert i innspill fra
leserne. Alle e-poster til redaksjonen vil bli lest nøye og besvart raskt. Jo flere
tilbakemeldinger vi får, desto bedre. På den måten kan Oftalmolog bli et
dynamisk populærvitenskapelig tidsskrift som tilpasser seg lesernes ønsker
og behov.
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