Kongens
Fortjenstmedalje
til øyelege
Jon Erik Slagsvold
Jon Erik Slagsvold mottok i år Kongens Fortjenstmedalje
for sin innsats innen øyefaget. Slagsvold har bygget opp en
særdeles veldrevet og moderne øyeavdeling i Arendal. Han
har utmerket seg på en rekke områder og blant annet vært en
pioner innen grå stær kirurgi, multifokale og akkomodative
linser, implantasjon av kunstig iris (først i Norge i 2013) og
journalsystemer.
Under Slagsvolds ledelse ble Øyeavdelingen i Arendal den
først sykehusavdeling i Norge til å ta i bruk laser-assistert grå
stær operasjoner som nærmere beskrevet i egen artikkel i
Oftalmolog. Ved siden av å skrive flere artikler har han vært
foredragsholder, paneldeltaker og moderator på en rekke
nasjonale og internasjonale konferanser, herunder European
Society of Cataract & Refractive Surgeons.
Kongens Fortjenstmedalje utdeles som belønning for innsats
av særlig samfunnsgavnlig natur innen f eks vitenskap kultur,
kunst, næringsliv og humanitært arbeid.
Jon Erik Slagsvold mottar Kongens Fortjenstmedalje. Foto: Agderposten.

Professor Hjalmar Schøitz'
minnemedalje til
professor Anna Midelfart
og professor Emilia Kerty

Professor Hjalmar Schøitz'
minnemedalje, som utdeles til
påskjønnelse av fremragende
vitenskapelig arbeid eller annen
innsats til å fremme oftalmologien
og Norsk Oftalmologisk Forening.

Professor Anna Midelfart og professor Emilia
Kerty mottok 3. november i år Hjalmar Schøitz'
minnemedalje for fremragende bidrag innen
øyeforskning. De har begge veiledet en rekke PhDkandidater.
Anna Midelfart ble i 1996 den første kvinnelige
professor i øyesykdommer i Norge. Hun har vært leder
av Norsk Oftalmologisk Forening. Hennes forskning
har vært rettet mot blant annet refraksjonsanomalier,
nevrooftalmologi og bruk av MR og andre analysemetoder for å studere metabolske prosesser i øyet.
Emilia Kerty var den første i Norge med dobbeltspesialitet i oftalmologi og nevrologi. Hun ble også
den første kvinnelig professor i nevrologi i Norge
og har i en årrekke vært toneangivende i Norge
innen feltet nevro-oftalmologi. Hennes forskning
omhandler blant annet myastenia gravis, okulær
myasteni og okulære tilstander som skyldes
Professor Anna Midelfart (venstre) og professor Emilia Kerty (høyre).
cerebrovaskulære forhold.
Foto: Bente Haughom
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