Rapport fra Acta Radiologica
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica (AR) 27.
maj 2014, Oslo. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer:
Årgang 2013, volumen 54, udkom i 10 volumes, i alt 1.232 sider, hvilket stort set er uændret
sammenlignet med 2012. Der udkom desuden et supplement (vol. 54, Suppl 4) med abstrakts
fra Nordic Congress i Bergen 22-24. maj 2013).
Indsendelse af manuskripter til tidsskriftet har været stort set uændret. I 2013 blev der
indsendt 849 manuskripter mod 878 i 2012 og 724 i 2011. Det vil være ønskeligt med flere
skandinaviske artikler i tidsskriftet, så alle opfordres til at anbefale tidsskriftet til publisering.
Den gennemsnitlige tid fra accept til artikler kommer på print er fortsat for lang (på
mødetidspunktet godt 10 mdr.), hvorfor det blev besluttet at udvide til 12 volumes i 2015.
Medlemsprisen vil trods dette forblive uændret, men prisen på institutters abonnement øges
med 15% for at dække udgifterne.
Antal dage fra indsendelse af manuskript til accept/reject har gennemsnitlig været ca. 6 uger
inklusiv evt. tid til revision. Der arbejdes løbende med at nedsætte denne periode, og der var
indtil videre i 2014 kun 29 dage fra indsendelse til første afgørelse. Accepterede artiklerne
kommer dog fortsat hurtigt i PubMed og bliver tilgængelige via ”Epub ahead of print”. Dette
foregår automatisk og uden omkostning for forfatterene, men hvis man ønsker et manuskript
gjort frit tilgængeligt (open access option) skal der betales et gebyr til forlaget Sage på 1600
GBP/3000 USD. Online tilgang har været populært med downloading af AR artikler 123.751
gange i 2013. Der er etableret i komplet digitalt arkiv af AR tilbage til 1921, så man er fri for
at rekvirere papirprint.
Tidsskriftets Impact Factor er stort set uændret, 1,35 i 2013 og 1,33 i 2012. For at øge Impact
Factor har editorerne fokus på, at accepterede manuskripter skal have høj videnskabelig
kvalitet. Dette specielt da den aftalte udvidelse af antal volumes til 12 fra 2015 kan påvirke
Impact Factor i negativ retning.
Det etablerede online søster tidskriftet ”Acta Radiologica Short Reports” (AR Short Reports,
http://mc.manuscriptcentral.com/srad-sr) har været populært og er ikke kun anvendt til case
reports, men også til originale artikler uden væsentlige metodologiske aspekter, hvorfor det er
besluttet at omdøbe tidsskriftet til ”Acta Radiologica Online” fra 1. januar 2015. Dette online
tidsskrift er forfatter-betalt; økonomien er baseret på betaling af ca. 600 GBP per publikation,
men artiklerne gennemgår sædvanlig peer review og indiceres i PubMed/MEDLINE databasen.
Manuskriptbehandlingen er uændret været digital via Manuscript Central
(mc.manuscriptcentral.com/srad), varetaget af SAGE (www.sagepub.com). Adgang til
tidsskriftes fås via DRS’ hjemmeside hvor der er et Acta logo til login. Der logges på vha.
medlemsnummeret til DRS og en personlig adgangskode som erhverves ved første login. Der
er mulighed for e-mail alert med oversigt over artikel via Acta’s hjemmeside.
Acta har fortsat et Advisory Board som aktuelt bla. inkluderer ikke aktive medlemmer. Det
besluttes at diskutere ændring af Advisory Board ved næste møde i 2015.
Xenia Forsselliana stipendiet blev i 2013 tildelt Dr. Lilian Hammarstedt, Sahlgrenska
University Hospital, Gothenburg, for artiklen “Adrenal lesions: variability in attenuation over
time, between scanners, and between observers”; Acta Radiol, 2013; 54, 7: 817-826.
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