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resultat inom parentes)
Antalet inkomna manuskript har fortsatt att minska till i år 579 (610). Framför allt är det
antalet insända fallrapporter som minskat från 20% till 16 % av allt insänt. Detta speglar nog
vår strävan att minimera sådana.
När det gäller geografisk fördelning av inskickade manuskript dominerar Kina med 20 (23)%
och Turkiet med 14 (20)%. Därefter kommer Danmark på tredjeplats med 28 insända. Från
Sverige kom 21,Norge 13 och Finland 8 manuskript. Kinas och Turkiets acceptans ligger lågt
med 2% respektive 5% vardera medan motsvarande för de nordiska länderna är mellan 3386%.
Refuseringsfrekvensen ligger stabilt med 84 (85)%. Medel handläggningstiden till första
beslut likaså 22 (22) dagar och av detta 17 (19) dagar relaterat till bedömaren. Motsvarande
tid till finalt beslut var något längre 29 (25) dagar än tidigare.
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 fjärde plats medan Spanien, som inte var bland de tio i topp nu
ligger tvåa följt av Storbritannien.
Impact faktorn ökade till 1.346, upp från förra årets 1.247. Tidskriften är rankad 53 av 77 i
ISIs Urology & Nephrology kategori.
Sedvanligt redaktions råd avhölls i Sigtuna december 2016. Håkan Pårup och Therese
Franzen berättade om nyheter på förlagssidan. Vi diskuterade problemen med anledningen av
en del av förlagsarbetet flyttat utomlands. Efter det har vi fått en ny kontaktperson på
englandskontoret och hittills har det fungerat bra. Vidare planerade vi för tidskriftens 50-års
jubileum session vid Nordisk urologisk förening kommande konferens. I denna ingår också en
ACTA föreläsning med inbjuden talare från Skottland. Ett jubileumshäfte håller på att tas
fram med nytryck av artiklar från tidskriftens första år med vidstående redaktörskommentarer.
Häfte kommer att distribueras i samband med konferensen.
Förlaget föreslår att SJU under 2018 fortsätter att tryckas och att vi från 2019 övergår till
”online only”.
Frågan om ”open access” diskuterades inte minst pga att detta är 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. Frågan behöver diskuteras med ägarna.
Nyligen fick vi besked om att förlaget inte lyckats finna någon sponsor för den danska
föreningens abonnemang för 2017. I övriga nordiska länder ingår abonnemanget i avgiften till
respektive nationell förening så det löper på som vanligt. Sonderingar pågår om det ”danska
problemet” kan lösas.
Marianne Brehmer och Palle Osther planerar starta en konsensusverksamhet, SEC, rörande
endourologi och vill få igång ett samarbete med Scandinavian Journal of Urology kring detta.
Planeringsmöte i samband med NUF kongressen i Odense.
Sammanfattningsvis mår tidskriften bra men är inte utan problem, specifikt relaterade till det
danska abonnemanget och som påpekats tidigare svårigheten att hitta urologer som åtar sig
bedömningsarbete.
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