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Kjære leser av

Oftalmolog

Velkommen til et nytt nummer av Oftalmolog. Hva kan
øyebevegelsene avsløre om oss? Det er tema for første artikkel,
skrevet av Atle Østern, som også har illustrert forsiden. Neste
artikkel tar for seg et høyaktuelt tema – kunstig intelligens og
screening av diabetisk retinopati. Deretter følger en artikkel fra
Harvard Medical School om hvilken rolle konjunktivale begerceller
(goblet cells) har i utvikling av allergisk konjunktivitt. Artikkelen
gjengis på originalspråket engelsk, hvilket bidrar til å gjøre
Oftalmolog mer tilgjengelig i alle nordiske land. Flere engelske
artikler kan forventes i 2019.
Redaksjonen gratulerer Yousif Subhi med doktorgrad om
aldring, neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon og
polypoidal choroidal vaskulopati. Olav Kristianslund fortjener
også gratulasjoner etter å ha forsvart sin avhandling om kirurgisk
behandling av IOL-dislokasjoner. Store gratulasjoner til Miriam
Kolko, som mottok Lions-prisen i år.
Redaksjonen minner om Nordic Glaucoma Meeting i Bergen
med spennende program 24. og 25. mai 2019. Sist, men ikke minst
ønsker vi alle våre lesere en god jul og et godt nytt år!
.
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