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Antalet inkomna manuskript har stabiliserats runt 500 per år. Antalet insända fallrapporter har 
ökat något trots att vi är mycket selektiva att publicera dylika.   
När det gäller geografisk fördelning av inskickade manuskript dominerar Kina med Turkiet på 
andra plats. Från de nordiska länderna har antalet insända manuskript ökat kraftigt; 39 från 
Sverige, Danmark 36 och Finland 11 och Norge 5. 
Refuseringsfrekvensen är 87% vilket nog speglar att vi haft svårt att rekrytera högkvalitativa 
manuskript. Kinas och Turkiets acceptans ligger lågt medan majoriteten accepteras från de 
nordiska länderna. 
 
Medel handläggningstiden till första beslut har minskat och ligger nu på 16 dagar. 
Motsvarande tid till finalt beslut var något längre, 19 dagar. Godkända manus publiceras på 
hemsidan inom en vecka och i färdig form efter 3-4  veckor. I pappersform oftast inom 
halvåret.  
Internet nedladdning av hela artiklar ökar, flest nedladdningar görs av USA. Kina var tidigare 
två men har nu halkat ned till sjätte plats medan Tyskland, som inte var bland de tio i topp nu 
ligger tvåa följt av Sverige. Vi har 577 följare på Twitter och 243 som gillar oss på Facebook, 
allt tack vare vår nya sociala medier redaktör Mikkel Föde. 
Glädjande är att ”Impact” faktorn ökade till 1.684  jämfört med förra årets 1.513.  
 
Förlaget har föreslagit att SJU från 2019 inte skall tryckas utan övergå till ”online only”. 
Under 2018 har det varit stora förseningar i tryckningen och de två senaste numren fick slås 
ihop och kom ut först under april i år. Oklart när 2019 års första nummer kommer ut och den 
här otillfredsställande situationen måste diskuteras mellan ägarna ( ACTA stiftelsen) och 
förlaget.  
Frågan om ”open access” (OA) har diskuterats inte minst pga att detta kan vara gynnsamt för 
impact faktorns utveckling. Förlaget har några sådana tidskrifter och man kan anta att fler och 
fler kommer att övergå till detta ”format”. Vad som måste implementeras är artikelavgifter 
istället för prenumerationsavgifter. I en webenkät till läsarna om vi skall övergå till OA 
svarade 19 ja och 2 nej. 
 
Sammanfattningsvis har inflödet av nordiska manuskript ökat kraftigt vilket är bra och impact 
faktorn stiger kontinuerligt. Stora problem föreligger med distributionen av tidskriften och vi 
får hoppas på en snar lösning av detta. 
 
Slutligen vill jag tacka alla medlemmar som stöder vår tidskrift med manuskript och hjälp 
med bedömningar av andras manuskript. Priser för bästa publicerade artikel och mest spridda 
i social medier kommer att delas ut under NUF kongressen i år. Likaså pris för lång och 
trogen insats som bedömare.  
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