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Kjære leser av

Oftalmolog

Velkommen til nytt nummer av Oftalmolog, hvor vi innleder
med et spennende dansk-norsk samarbeid mellom to anerkjente
barneoftalmologer. Deres artikkel Slik barna ser det – sådan ser to gamle
børneøjenlæger det er basert på ikke mindre enn 25 år med faglige
diskusjoner. Deretter følger oppdatering om Nordisk øyekongress 2018. Osloguide Martine Eriksen har vært vennlig å skrive en artikkel om turistattraksjoner i forbindelse med øyekongressen. Hun følger opp med nye tips
i neste nummer.
Det er spesielt gledelig at Théa Nordic har sagt seg villig til å stå for
distribusjon av Oftalmolog. Distribusjonen har vært en betydelig utgiftspost
i 2017. Redaksjonen var derfor dessverre nær ved å måtte redusere antall
årlige utgaver fra og med 2018, men takket være Théa Nordic blir det fortsatt
fire utgaver. Det betyr også mye for Oftalmolog at Théa Nordic nok et år har
sagt seg villig til å finansiere våre artikkelpriser.
I vurderingen av Oftalmologs artikkelpriser har vi vært heldige
å få på plass en komité av åtte fremragende øyeleger. Komitéen har
vektlagt følgende: 1) i hvilken grad tematikken antas å være av interesse
for Oftalmologs lesere, og 2) språklige kvaliteter, samt kvaliteten på
illustrasjoner og bilder. Da språklige kvaliteter skulle vurderes, og alle
artiklene i fjor var skrevet av enten danske eller norske forfattere, valgte
redaksjonen å foreslå en komité med medlemmer likt fordelt mellom
Danmark og Norge.
Den største prisen på NOK 100.000 fordeles mellom forfatterne av
de beste artiklene i 2017 innen tematikken innovasjon og nye teknikker i
øyefaget. Den andre prisen på NOK 25.000 tildeles forfatterne av de beste
artiklene publisert i 2017, uavhengig av tema, men betinger at minst én av
forfatterne er yngre enn 45 år.
Redaksjonen er takknemlig for den store, ulønnede innsats
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 tildeles den beste artikkelen i de to aktuelle kategoriene.
Vinnerne ble kåret basert på høyest sammenlagt poengsum.
Hele seks artikler skilte seg ut. Vurderingskomiteen og redaksjonen kan
dermed gratulerer 12 verdige prisvinnere. De presenteres fra side 14 til og
med 17.
Redaksjonen ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har bidratt
med manuskripter i 2017. Det var mange gode artikler i 2017 som ikke fikk
pris i år, men det er heldigvis nye muligheter i 2018. Vi håper på flere gode
manuskripter fremover, både fra tidligere og nye forfattere.
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