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SMT ett fortsatt viktigt forum för granskning av vård, socialpolitik
och folkhälsa
Målet för socialmedicinsk tidskrift (smt) är att spegla aktuell forskning inom samhällsvetenskapliga och socialmedicinska områden som epidemiologi, hälso- och sjukvårdsforskning och folkhälsoarbete. En målsättning är att tidskriften skall utgöra ett viktigt
stöd för folkhälsoarbetet i Sverige med kunskapsbaserade presentationer av både
praktiskt och teoretiskt arbete. Inte minst ge bidrag till den hälsopolitiska diskussionen.
Sedan november 2009 finns också smt som nätbaserad tidskrift, s.k. open access journal, vilket betyder att de ligger fritt tillgängliga online på Internet, baserat på ett utvecklingsarbete huvudsakligen genom stöd från Forte, tidigare FAS. Detta har medfört att
vi dramatiskt har ökat vår läsarskara och under 2013 hade vi nästan 30 000 besökare
på våra hemsidor på internet. Flertalet av dessa är läsare från Sverige. Ca 9 000 är
återbesökare, dvs ser på flera nummer och mer än 5 000 gjorde 3 eller fler besök under
året. Erfarenheterna från läsarundersökningen år 2013 visar att smt fortsatt är ett viktigt
forum för granskning av vård, socialpolitik och folkhälsa. Samtidigt har prenumeranter
för pappersupplagan minskat och är nu ca 200 varav den stora delen av detta är bibliotek. Socialmedicinsk tidskrift (smt) har sedan 1924 varit ett forum för svenska forskare
att lyfta fram och diskutera sina fynd på svenska och primärt för en svensk läsarskara.
De sista åren har fler och fler författare också velat göra en engelskspråkig version av
sina artiklar varför vi infört en ny policy. Fortsatt skall alla artiklar publiceras på svenska
och dessa finns i den tryckta pappersversionen. För de som vill göra även en engelskspråkig version publiceras denna enbart i nätversionen av tidskriften. smt fyller för institutioner i Sverige en viktig roll för ansvaret för den s.k. tredje uppgiften, dvs. att sprida
sina forskningsresultat. Dessutom används artiklarna i olika typer av undervisning.
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