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Rapport till Nordisk urologisk förening angående Scandinavian Journal of Urology  

 

Under 2014 inskickades 653 manuskript att jämföra med 517 under hela förra året. Hittills i år 

har inkommit 240 dito. Antalet insända fallrapporter är fortfarande drygt 20 % men få 

accepteras numera. Totalt var refuseringsfrekvensen 85% i samma nivå som året innan. 

  

När det gäller geografisk fördelning av inskickade manuskript dominerar Kina (31%) och 

Turkiet (15%) med Korea (5%) på tredje plats. Deras acceptans ligger lågt med 1%, 4% och 

9% vardera. 

Från de nordiska länderna kom 28 manus från Danmark, 24 Sverige, 8 Norge ,3 Finland  och 

2 från Island. Acceptansen var hög med respektive 52, 64, 78, 80 och 100%. 

 

Medel handläggningstiden till första beslut är nu 21 dagar och av detta 16 dagar relaterat till 

bedömaren. Motsvarande tid till finalt beslut var 24 dagar. Detta är drygt en vecka snabbare 

än förra året och därmed är målsättningen 30 dagar klart passerad.  

Artiklarna publiceras på hemsidan direkt efter att de accepterats och i pappersform oftast 

inom halvåret. Antalet opublicerade manus har kunnat reduceras genom bidraget att trycka 

extra sidor och motsvarar nu drygt två nummer.  

 

Impact faktorn för 2013 var 1,062 upp från 1,007 året innan. Detta är en kombination med 

SJUN. 

 

Bland framtida aktiviteter planeras prisutdelning i samband med Nordisk Urologisk förenings 

möte 4 juni i Malmö. Priset för bästa artikel 2014 går till ett arbete om njurcaner; Tumour 

characteristics and surgical treatment of renal cell carcinoma in Sweden 2005–2010: a 

population-based study from the National Swedish Kidney Cancer Register av författarna 

Andreas Thorstenson, Martin Bergman, Ann-Helén Scherman-Plogell, Soheila Hosseinnia, 

Börje Ljungberg, Jan Adolfsson och Sven Lundstam.  

Vidare kommer ett pris utdelas till ”Revier of the year” och det kommer att gå till Professor 

Lars Lund vid Odense Universitetshospital.  

 

Nyheter: Förslaget att publicera temanummer leder till att ett sådant om nordiska 

kvalitetsregister kommer att publiceras under senare delen av detta år. Färgtryck inuti 

tidningen infördes i början av detta år och papperstryck blir kvar åtminstone året ut, därefter 

kanske bara digitalt. Förlaget lanserar en ny artikellayout kallad Interact, för att utveckla och 

förbättra layouten på artiklarna. Detta innefattar nya typsnitt och färger samt referensstilar. 

 

 

Per-Uno Malmström 

Chefredaktör för SJU 


