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Smt väcker intresse på nätet,
193 777 sidvisningar år 2019
Syftet med att ge ut Socialmedicinsk tidskrift har förändrats något under åren
även om huvudfokus varit detsamma, att erbjuda ett forum för att lyfta fram vetenskapliga resultat inom och diskussioner kring sociala, hälso- och sjukvårdsinriktade och folkhälsoinriktade frågor. Tidskriften ges ut på svenska, även om
artiklar i en del nummer skrivs på andra språk som danska, norska och engelska. Sedan Socialmedicinsk tidskrifts start 1924 har innehållet i varje nummer
främst utgjorts av en temadel där ett område belysts ur olika perspektiv och av
olika författare. Utöver temats artiklar publiceras granskade originalartiklar, debattartiklar, bokrecensioner och presentationer av nya avhandlingar. Smt finns
med på den s.k. Norska listan över vetenskapliga tidskrifter vilket innebär att
artiklar som sänds till redaktionen genomgår en referentgranskning. Se http://
socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/about. Detta är av värde vid akademisk meritering. Alla artiklar som publiceras finns också som Open Access
d.v.s. fritt tillgängliga på nätet med en url:adress sedan år 2003.
Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Upsala ansökte under förra året
om forskningsmedel för att digitalisera alla gamla nummer av Smt från år 1924
till år 2002. Vi ser fram emot nya forskningskällor att undersöka.
Under det 96:e utgivningsåret, 2019, av Socialmedicinsk tidskrift publicerades
fem temanummer och ett s.k. blandnummer: Flyktingskap och hälsa (Nr 1), Hälsa
är konst (Nr 2), Klimatkrisen och behovet av nya berättelser (Nr 3), Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt (Nr 4), Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet
och legitimitet (Nr 5) och Forskning och teori, ett blandnummer (Nr 6).
Se: www.socialmedicinsktidskrift.se

Läsarundersökning 2019
Vi följer via Google analytics statistik på vår hemsida men sedan 2015 även för
Socialmedicinsk tidskrifts Facebooksidor.
Årets läsarundersökning omfattar statistik från den 1 januari till den 31 december 2019 och visar totalt 75 606 (69 198, 2018) besök på vår webbplats
under året. Det är en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Antalet
användare ökade från 47 580 (2018) till 50 599, vilket var en ökning med 6 %
jämfört med året innan. Antalet sammanlagda sidvisningar 2019 var 193 777
och 2018, 175 101. En ökning med 11 %.
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Mest lästa/visade artiklar under 2019 var:
1. Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz , i Sjukförsäkringen i dag och
i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet, 5/2019. Den lästes/visades 657
gånger.
2. Går det att tala om klimatkrisen? Jonatan Olofsgård, i Klimatkrisen och behovet av nya berättelser, 3/2019. Den lästes/visades 286 gånger.
3. Nytt arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland migranter, Sara Delilovic, Ana Hagström, Knut Lönnroth, i Flyktingskap och hälsa 1/2019. Den
lästes/visades även den 286 gånger.
Antalet registrerade användare ökade under året så att vi nu har 1 397 personer,
(1 254, 2018), som kan betraktas som våra prenumeranter.

Smt:s facebooksida
Socialmedicinsk tidskrift har haft en facebooksida (Socialmedicinsk tidskrift ) sedan 2015. Vi har idag 534 personer som följer denna sida. Det är 134 personer
fler än i januari förra året (då hade vi 400 följare). Vi har alltså ökat antalet följare
på Facebook under året.
När nya nummer är färdiga erbjuder vi via hemsidan, Facebook och Linkedin
den som vill att kontakta redaktionen för rabatterad förköpsbeställning av tidsskriftens pappersversion.

Aktivitet för nummer med störst räckvidd via Facebook:
1. Inlägg om temanumret Klimatkrisen och behovet av nya berättelser (3/2019) hade
en räckvidd på 2 511 personer (erbjudande om rabatterad beställning) + 3 264
personer (inlägg om att numret publicerats). Inläggen fick totalt 98 gilla-markeringar och 39 delningar.
2. Inlägg om temanumret Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa jämlikhet och
legitimitet hade en räckvidd på 3 259 (erbjudande om rabatterad beställning) +
1 031 personer (inlägg om att numret publicerats). Inläggen fick totalt 88 gillamarkeringar och 23 delningar.
3. Inlägg om temanumret Hälsa är konst (2/2019) hade en räckvidd på 3 136
personer (erbjudande om rabatterad beställning) + 639 personer (inlägg om att
numret publicerats). Inläggen fick totalt 100 gilla-markeringar och 16 delningar.
766

Socialmedicinsk tidskrift 6/2019

ledare

Genom åren har en grundläggande ekonomisk förutsättning för utgivningen av
Smt varit tryckbidrag från forskningsfonden Forte. Tryckbidraget ges för treårsperioder och Smt har under året fått nytt bidrag för åren 2019 till och med 2021.
Socialmedicinsk tidskrift är ett viktigt forum för granskning av vård, socialpolitik och folkhälsa med en fortsatt glädjande ökning i antalet läsare på nätet.
Bo J A Haglund
Professor och redaktör

Du gillar väl
Socialmedicinsk tidskrift?

Just nu har vi över 534 följare på Facebook.
Följ oss du med så blir du alltid uppdaterad
när vi har ett nytt nummer eller något
annat spännande på gång.
@socialmedicinsktidskrift

Socialmedicinsk tidskrift 6/2019

767

