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Dette er Tidsskrift for Den norske legeforenings  redaksjonelle års-
rapport for året 2019. Rapporten gir en oversikt over redaksjonens 
arbeid og Tidsskriftets resultater i året som har gått, og danner 
grunnlag for Tidsskriftrådets årlige evaluering av sjefredaktøren.

Innledning
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Redaksjonelle og innholdsmessige forhold  

Tidsskrift for Den norske legeforening redi-
geres etter Redaktørplakaten, følger anbefa-
lingene fra International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE) samt er 
medlem av Fagpressen og Committee on 
Publication Ethics (COPE).  

Tidsskriftet publiseres på nett og på papir. 
Nettsiden www.tidsskriftet.no hadde i 2019  
9 458 millioner sidevisninger, mot 7 310 mil-
lioner i 2018. Dette er en vekst på 29 %  
(se punkt 8, Trafikktall).

18 papirutgaver ble utgitt, med et opplag 
på 32 000 eksemplarer. Sammenlagt sidetall 
på papir for 2019 var 1 840, mot 2 016 i 2018. 

Tidsskriftet publiserer en rekke ulike 
artikkeltyper. De vitenskapelige artiklene 
sendes inn av forfattere/forskere og gjen-
nomgår ekstern fagvurdering før eventuell 
publisering. Debattstoffet er også skrevet 
eksternt og gjennomgår redaksjonell be-
handling (stort sett) uten fagfellevurdering. 
Vi publiserer i tillegg en del kortere nyhets-
saker, intervjuer og andre saker som i hoved-
sak er produsert av Tidsskriftets medarbei-
dere. 

Frem mot 2015 så vi at antallet innsendte 
vitenskapelige artikler minket. I denne 
perioden økte behandlingstiden for de fleste 
av disse artikkeltypene, samtidig som god-
kjenningsandelen falt. I 2016 satte vi derfor  
i gang et målrettet arbeid for å styrke det 
vitenskapelige innholdet. 

De siste årene har antallet innsendte og 
behandlede artikler vært relativt stabilt 
(figur 1). Dette er spesielt gledelig for de 
vitenskapelige artikkeltypene, der det ser  
ut til at vi har lyktes i å snu en negativ trend 
(se under). Når det gjelder debattartikler 
fortsetter det imidlertid med en svak ned-
gang fra 2018. Vi får fortsatt en rekke kom-
mentarer på artiklene våre på Tidsskriftet.no, 
og en del av disse publiseres også i papirut-
gaven. Men i takt med at nettsiden får stadig 
mer trafikk, og kommentarer bør være 
umiddelbare og del av en levende debatt, 
publiserte vi fremdeles bare et utvalg av 
disse i papirutgaven i 2019.  

I perioden frem til 2018 falt behandlings- 
tiden for originalartikler fra 327 dager (me-
dian) i 2015 til 198 dager (median) i 2018. For 
2019 ser det ut til at denne trenden har flatet 
ut (figur 2). I løpet av siste halvdel av året 
innførte vi imidlertid tiltak som har gjort 
prosessen frem til første tilbakemelding til 

Figur 1 Innsendte manuskripter i perioden 2015–19. 

Figur 2 Behandlingstid for godkjente vitenskapelige artikler, kronikker og debattartikler i perioden 2015–19. 
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forfatterne enklere. Dette tiltaket forventer 
vi først å se effekten av i inneværende år. Vi 
vil også gå grundig igjennom resten av vår 
interne prosess, for å se om det er mulig å 
effektivisere denne ytterligere. 

I 2019 har vi også lyktes i å ha relativt kort 
behandlingstid for manus som ender med  
å bli refusert (figur 3). Det har vært et viktig 
mål for oss at forfattere skal få beskjed så 
raskt som mulig hvis vi ser at vi ikke kom-
mer til å gå videre med manuskriptet deres. 
Median behandlingstid for vitenskapelige 
manuskripter som ikke har blitt sendt til 
fagvurdering, har i 2019 vært mindre enn to 
uker (data ikke vist). 

Lederartiklene våre skrives enten av redak-
sjonen eller av inviterte eksperter innen 
ulike felt. De sistnevnte omhandler enten et 
aktuelt tema eller kommenterer en vitenska-
pelig artikkel i samme nummer av Tidsskrif-
tet. Gode lederartikler er viktige for alle 
vitenskapelige tidsskrifter. Vi bruker mye 
ressurser på å innhente og bearbeide disse.  
I 2019 publiserte vi til sammen 45 lederarti-
kler med eksterne forfattere, mens antallet  
i perioden 2015–17 var omkring 30 i året. 

 

Figur 3 Behandlingstid for refuserte vitenskapelige artikler, kronikker og debattartikler i perioden 2015–19.

Figur 4 Godkjenningsandel for vitenskapelige artikler, kronikker og debattartikler i perioden 2015–19.  
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Strategiske forhold, prosjekter og hovedsatsninger

rer i mange land har sluttet seg til Plan S, 
som krever umiddelbar åpen tilgang til 
forskning finansiert fra og med 2021, med 
spesifiserte lisenskrav. Etter grundig faglig 
og juridisk utredning vil nå alle vitenskape-
lige artikler innsendt til Tidsskriftet etter 
1.1.2020 publiseres under Creative Com-
mons-lisensen CC BY-ND-4-0. Lisensen inne-
bærer at forfatterne eier kopirettighetene, 
men andre kan kopiere, distribuere og spre 
artikkelen, også til kommersielle formål.  
For alle vitenskapelige artikler er dermed 
Tidsskriftet et åpen tilgang-tidsskrift, i tråd 
med kravene i Plan S.

Orcid. I løpet av høsten 2019 innførte Tids-
skriftet bruk av systemet Orcid for sine for-
fattere. Systemet gir forfatterne en unik ID 
som peker til en egen samleside for publika-
sjoner. Tidsskriftet skal også innføre Publons, 
et tilsvarende system for fagvurderinger.

Tidsskriftet skal være relevant for alle norske 
leger, og dette bør gjenspeiles også  
i bidragsytere. Vi har de siste to årene arbei-
det med å bedre kjønnsbalansen blant for-
fatterne ved bevisst å invitere flere kvinner 
til å skrive lederartikler. Tross betydelig 
innsats var andelen kvinnelige forfattere  
i denne sjangeren i 2019 kun 31 %. 

Tidsskriftet har en viktig rolle i å fremme 
norsk som medisinsk fagspråk. I tillegg til 
Språkspalten er Tidsskriftet vert for Gruppe 
for norsk medisinsk fagspråk, der også 
Språkrådet deltar. 

Kommersiell strategi 
Tidsskriftet er en sterk merkevare med en 
unik posisjon blant norske leger. Annonse-
inntekter er hovedsakelig fra helseforetak 
og kommuner (stillingsannonser) og fra 
legemiddelprodusenter (produktannonser). 
Omfattende arbeid for å sikre fremtidige 
inntekter pågår kontinuerlig.  

Legejobber.no er Tidsskriftets stillingsportal. 
Grensesnittet er basert på legers spesielle 
utdanningsløp og ivaretar viktige funksjo-
ner både for jobbsøkende leger og de som 

rekrutterer. Portalen ivaretar også Legefore-
ningens ønske om å sikre et nasjonalt lege-
stillingsmarked, ettersom legene kontinuer-
lig får en komplett oversikt over ledige 
stillinger.  

På bakgrunn av betydelig endrede forhold 
i legestillingsmarkedet videreutvikler vi 
Legejobber-konseptet. Pilotprosjektet Lege-
jobber 2020 ble vedtatt av sentralstyret i 2018 
som et pilotprosjekt underlagt Tidsskriftet. 
Konseptet innebærer rådgivning for leger 
og rekruttering av leger til spesialist- og 
kommunehelsetjenesten samt utvikling  
av en digital plattform for enklere oversikt 
over vaktbytter og ledige vakter. Tjenesten  
er under utvikling og skal i stor grad være 
operativ ved utgangen av 2020. For Norsk 
medisinstudentforening (Nmf) er det utvi-
klet og implementert en tjeneste med jour-
nalkort og medlemsbevis, App.legejobber.no. 

Produktannonser. Vi tilbyr produktannonser 
rettet mot leger både på papir og nett. Vår 
prisstrategi tar utgangpunkt i at målgrup-
pen er fast, samlet og definert og at vi når ut 
til dem kontinuerlig. Vårt prisnivå er derfor 
høyere enn ellers i mediemarkedet.  

Legespesialister.no ble etablert høsten 2018 
for å forbedre det digitale tilbudet for privat-
praktiserende spesialister. Prosjektet ble 
startet i tett samarbeid med Praktiserende 
spesialisters landsforening (PSL). Målet er  
å lage en søkbar samleside der de fleste 
spesialistene er oppført, slik at både fastle-
ger, sykehusleger og privatpersoner lett kan 
finne dem. I løpet av 2019 har vi økt antall 
oppførte spesialister til 1 770. Trafikken øker 
langsomt, men sikkert. Foreløpig bruker 
Tidsskriftet lite tid og kostnader på Legespe-
sialister.no, men vi vurderer ulike tiltak for  
å øke inntektene etter hvert. 

Redaksjonell strategi
Norske forskere opplever et stadig større 
press om å publisere i internasjonale tids-
skrifter samt å publisere i tidsskrifter som 
har åpen tilgang (open access). Våre strate-
giske hovedsatsninger i 2019 har vært å 
styrke vår posisjon som et medisinskviten-
skapelig, fagfellevurdert tidsskrift som pu-
bliserer original vitenskap på norsk, samt å 
sørge for at Tidsskriftet holder tritt med den 
internasjonale utviklingen når det gjelder 
allmenn tilgang til og utnyttelse av fors-
kningsfunn. Vårt hovedanliggende har vært 
å gjøre det så enkelt og attraktivt som mulig 
å publisere vitenskapelige artikler av høy 
kvalitet i Tidsskriftet.

Vi har identifisert flere trusler for denne 
delen av virksomheten. For det første tar 
vurderingsprosessene våre for lang tid. For 
det andre opplever forfatterne det som 
tungvint å måtte be om tillatelse for å depo-
nere artikler publisert hos oss i et vitenarkiv 
(for eksempel Cristin) – noe som er en forut-
setning for at institusjonene skal få publika-
sjonspoeng for artiklene. For det tredje er 
det for oss, som for andre tidsskrifter, til 
tider vanskelig å få gode fagvurderere til de 
vitenskapelige manuskriptene. Fagvurde-
ring (peer review) er arbeid som ikke hono-
reres og som forskere og klinikere ofte må 
bruke sin fritid på. 

I løpet av 2019 har vi gjennomført tre 
hovedprosjekter for å bedre disse forhol-
dene. Vi har effektivisert behandlingsprose-
dyrene i redaksjonen for å få vitenskapelige 
manuskripter fagfellevurdert og sendt til-
bake til forfatter så raskt som mulig. I tillegg 
har vi innført et system for synliggjøring  
av forfattere (Orcid, se under), og planlegger 
noe tilsvarende for fagvurderere (Publons). 
Vi har også endret kopirettigheter og lisens 
på publiserte vitenskapelige artikler (Åpen 
tilgang, se under) og har planlagt et prosjekt 
som skal rekruttere nye fagvurderere til 
Tidsskriftet.

Åpen tilgang. Regjeringen har besluttet at all 
offentlig finansiert forskning skal publiseres 
med åpen tilgang innen 2024. Store finansiø-
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Tidsskriftets redaksjon er lokalisert sammen 
med de øvrige deler av Legeforeningens 
sekretariat. Redaksjonen samarbeider regel-
messig med:   

•  Økonomiavdelingen om regnskap, bud-
sjett, fakturering, kommersiell videreut-
vikling osv.   

•  HR om ansettelser, arbeidsmiljø, sykefra-
værsoppfølging osv.

•  Jus- og arbeidslivsavdelingen om avtalein-
ngåelser med leverandører, osv.  

Tidsskriftet er representert i ulike sekretari-
atsovergripende prosjekter, for eksempel 
arbeidet med ombyggingen av Legenes hus, 
etablering av det nye kurs- og konferansetil-
budet og arbeid med GDPR (personvernfor-
ordningen).  

I 2019 har markedsseksjonen ledet stu-
dentsatsingen på vegne av sekretariatet. 
Tidsskriftet har også vært representert i 
både styringsgruppen og prosjektgruppen 
og har deltatt i omfattende operativt arbeid 
tilknyttet satsingen.  

Tidsskriftets redaksjonskomité ble i 2019 
ledet av Mette Brekke og besto ved inngan-
gen av året av Erik Magnus Berntsen, Anne 
Høye, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg, 
Cathrine Ebbing og Kashif Faiz. I løpet av 
året har Kashif Faiz, Anne Høye og Erik Mag-
nus Berntsen fratrådt, og Jeanette Solheims-
lid Bjørke-Bertheussen og Stian Wendelborg 
har tiltrådt. Redaksjonskomiteen avholdt i 
2019 fire møter med sjefredaktøren og repre-
sentanter for redaksjonen. I tillegg arran-
gerte komiteen et godt besøkt åpent møte 
for fagmiljøene på St. Olavs hospital i sep-
tember 2019 med temaet Plan S.  

Blant faste diskusjonssaker var manusbe-
handlingstid, strategi for Tidsskriftet, inter-
nasjonalt samarbeid, Tidsskriftets økonomi, 
tiltak for å få flere originalartikler samt det 
faste punktet «innspill fra fagmiljøene». Re-
daksjonskomiteen har også fagvurdert Tids-
skriftets frittstående lederartikler og kom-
met med innspill til temaer og skribenter. 

RedaksjonskomiteenMiljøstrategi Samarbeid med 
sekretariatet

Bærekraft er en sentral del av Tidsskriftets 
strategi. Trykkeriet vi bruker, er sertifisert  
i tråd med kravene til miljømerket Svanen  
og oppfyller nordisk miljømerkings krav til 
blant annet papirkvalitet, bruk av kjemika-
lier, løsemidler og fargestoffer. Tidsskriftet 
trykkes på papir sertifisert av FSC (Forest 
Stewardship Council – Forests For All Fore-
ver) og PEFC (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification). Eventuelle 
bilag blir pakket i 100 % biologisk nedbryt-
bar biofilm, som skal sorteres som matavfall. 
Produksjon, trykking, adressering, pakking 
og distribusjon gjøres av leverandører som 
ligger i kort avstand til hverandre i Norge. 
Tidsskriftet sampakkes dessuten med andre 
utgivelser fra Fagpressen. Mer effektiv pak-
king og korte avstander er mindre belas-
tende for miljøet. 
Tidsskriftet.no drives på servere i Strasbo-

urg-datasenteret til OVH Cloud, som ligger  
i verdenstoppen innen energieffektiv server-
drift, med en såkalt power usage effectiveness 
(PUE) på 1,09.

Miljøhensyn, inkludert valg av transport, 
tas alltid med i vurderingen ved planlegging 
av egne møter og arrangementer og ved 
deltagelse på andres. På våre arrangementer 
blir det servert miljøvennlig mat, i tråd med 
anbefalinger fra Stiftelsen Miljøfyrtårn (gjen-
nom konseptene Grønne konferanser og 
Grønne arrangementer).
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Til tross for betydelig nedgang i medie- 
bransjen for øvrig klarer Tidsskriftet å holde 
inntektene oppe. Fordi markedet er labilt,  
er vi imidlertid forsiktige ved estimering av 
budsjetterte inntekter. Vår hovedmålgruppe, 
legemiddelfirmaer i Norge, er smal. Dersom 
nyvinninger og produktlanseringer uteblir, 
vil det kunne gi store utslag i Tidsskriftets 
inntekter.  

2019 ble likevel et positivt år for Tidsskrif-
tet. Godt markedsarbeid og økt trafikk på 
nett med påfølgende justeringer av prismo-
dellen gjorde at vi begrenset inntektsfallet 
på papir, økte inntekter på nett og fikk et 
solid resultat. Salget av annonser ble 3,3 mil-
lioner kroner over budsjett og endte på 
23,1 millioner kroner, en halv million kroner 
over salget i 2018. Totalinntektene for 2019 
endte på 24,7 millioner, en halv million 
kroner over 2018-inntektene. 

Sammenlignet med 2018 falt produksjons-
kostnadene noe, mens personalkostnadene 
steg noe. Som i 2018 endte postene «Andre 
kostnader» og «Av- og nedskrivninger» om-
trent 2 millioner over budsjett. Som i 2018 
skyldes dette i hovedsak at utgifter fra den 
tidligere omtalte utvidelsen av Legejobber.
no sitt forretningskonsept er ført her. 

I 2019 var Tidsskrift for Den norske legefore-
ning sitert 472 ganger i norske medier. Det 
er en liten nedgang fra 2018, da Tidsskriftet 
hadde 500 siteringer. Vi arbeider ut mot 
andre generelle medier på flere måter: ved 
samarbeid med andre redaksjoner (sampu-
bliseringer o.l.), ved tips direkte til aktuelle 
medier, ved generelle pressemeldinger og 
ved aktivitet på sosiale medier. 

Lesetall  
Tidsskriftet har gjennom årene opparbeidet 
seg en solid posisjon på nett som i 2019 ble 
ytterligere styrket. Tidsskriftet.no oppnådde 
i løpet av 2019 9,458 millioner sidevisninger, 
en vekst på 29 % prosent sammenlignet med 
2018.  

På listen over de største norske fagmedi-
ene på nett var Tidsskriftet i 2019 på 7. plass, 
en langt sterkere posisjon enn papiroppla-
get på 32 000 skulle tilsi (for å komme på 
7. plass på papiropplagslisten må man til 
sammenligning opp i et opplag på 140 000).  

78,5 % av brukerne som besøker Tidsskrif-
tet.no, kommer fra Google-søk, opp fra 74,5 % 
i 2018. Endringen speiler en generell trend 
på internett, at brukerne søker på Google i 
stedet for å gå direkte til et nettsted.  I tillegg 
har Tidsskriftet gjort en rekke tilpasninger 
for å optimalisere vår plassering på Google. 
Betydningen av dette understrekes av at 

Tidsskriftets synlighet

antall lesere som taster inn tidsskriftet.no  
i nettleserfeltet, fortsetter å falle, fra 13,6 %  
i 2017 via 11,56 % i 2018 og til 7,9 % i 2019.

Trafikk fra Facebook utgjorde 9,1 % av den 
totale trafikken på Tidsskriftet, en oppgang 
fra på 8,1 % i 2018.  

Hver besøkende leser i snitt 1,4 artikler, det 
samme som i 2017 og 2018.  

I 2018 fikk våre fire viktigste typer viten-
skapelige artikler (originalartikkel, over-
siktsartikkel, klinisk oversikt og Noe å lære 
av) 27 % av totaltrafikken. Dette er en vekst 
fra 24 % i 2018. 

Stadig flere leser Tidsskriftet på mobil. I 
2018 var dette for første gang over halvpar-
ten av brukerne, 51,3 %. Tallene for 2019 viser 
en ny vekst. Nå leses bare 34 % av artiklene 
på stor skjerm, 58,2 % på mobil og 7,7 % på 
nettbrett. I 2018 klikket nesten 44 000 bru-
kere av Pubmed på en artikkel i Tidsskriftet. 
Dette økte til nesten 58 000 i 2019.  

For å sikre at vi når ut til den aller viktig-
ste målgruppen vår – norske leger – sender 
Tidsskriftet ut et ukentlig nyhetsbrev. Totalt 
har vi sendt ut 48 nyhetsbrev i 2019 til to 
grupper: Legeforeningens medlemmer 
(34 298 mottagere) og andre som eksplisitt 
har bedt om nyhetsbrev (2 699 mottagere).  
I gjennomsnitt åpner rundt 13 000 personer 
nyhetsbrevene hver uke. 

Økonomiske forhold
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Forfattere  
I 2019 behandlet redaksjonen til sammen 
omtrent 400 manuskripter fra til sammen 
1 116 eksterne forfattere (da er flere mindre 
artikkeltyper ikke medregnet). 44 % av disse 
var kvinner. Om man deler antall forfattere 
på antall leger for hvert fylke, var leger i Oslo 
høyest representert (8 %), fulgt av Troms 
(6 %) og Trøndelag og Hordaland (begge 5 %). 
Nordland, Sogn og Fjordane, Oppland, Møre 
og Romsdal, Hedmark og Vest-Agder var 
lavest representert (0,9–1,2 %). De øvrige 
fylkene fordelte seg jevnt mellom 3,5 % og 
1,5 %.  

Utadrettet virksomhet er viktig for å til-
trekke nye forfattere. Tidsskriftets publise-
ringskurs, som arrangeres i samarbeid med 
Annals of Internal Medicine, Frontier Scien-
ce Norden, Universitetet i Oslo og Oslo uni-
versitetssykehus, ble i 2019 avholdt i Oslo 
13.–14. mai og var også denne gang fullteg-
net. Videre har vi i 2019 blant annet deltatt 
med foredrag/undervisning på Allmennlege-
foreningens Geilo-kurs, Allmennmedisinsk 
forskerskole, NHO-akademiet, Norsk sakpro-
safestival, Radiologisk høstmøte, Ortopedisk 
høstmøte, Europeisk folkehelsekongress, 
Schizofrenidagene i Stavanger, Legeforenin-
gens lederkonferanse og Forskningsrådets 
forskningsdager. Vi var også til stede ved 
landets fire fakulteter samt ved flere uten-
landske læresteder for å introdusere Tids-
skriftet for nye studenter.  

Lesere 
Tidsskriftet gjennomfører annethvert år en 
nettbasert leserundersøkelse. Forrige leser-
undersøkelse ble gjort i desember 2018 (se 
Redaksjonell årsrapport for 2018). Ny under-
søkelse planlegges i 2020. Se for øvrig eget 
punkt om synlighet. 

Fagvurderere  
Tidsskriftet har 179 faglige medarbeidere 
som benyttes ved behov for råd, kommenta-
rer og vurderinger, deriblant fagfellevurde-
ring av vitenskapelige manuskripter. I til-

legg spør vi en rekke andre personer om å 
fagfellevurdere manuskripter for oss. Til 
sammen 274 fagvurderere bidro til kvalitets-
sikringen av Tidsskriftets manuskripter i 
2019.  

Vi jobber aktivt med å sikre en god forde-
ling av kjønn, alder, fagområde og geogra-
fisk tilhørighet blant alle bidragsytere. Lis-
ten over faglige medarbeidere blir omfat- 
tende revidert hvert fjerde år, sist i 2017/18, 
hvor det ble innført åremål og en øvre al-
dersgrense på 75 år. Nytt for året er at vi har 
innført det vi kaller fagvurdererredaktører. 
Det innebærer at to dedikerte redaktører 
inviterer fagvurderere for alle manuskripter, 
i stedet for at hver enkelt redaktør gjør dette. 
Vi tror at vi med dette kan opparbeide oss 
en bedre oversikt over fagmiljøene. Det er 
også innledet et arbeid med å analysere 
fordeling på fagområde, alder, kjønn og 
arbeidssted blant alle som fagfellevurderer 
manuskripter.

Tidsskriftets møte for faglige medarbei-
dere ble avholdt i Trondheim 20.–21. mars 
2019. Temaet for møtet var Plan S, belyst 
gjennom foredrag av Bjørn Gustafsson, 
dekan ved Fakultet for medisin og helse, 
NTNU, Hanne Monclair, seniorrådgiver i 
Kunnskapsdepartementet og  

Jan Frich, direktør for medisin- og helse-
fag ved Helse Sør-Øst. Det ble delt ut priser 
for beste kliniske oversiktsartikkel publisert 
i 2018 og årets fagvurderer 2018. Antall delta-
kere var om lag 100, hovedsakelig faglige 
medarbeidere.   

Forskning i Tidsskriftet  
Det har vært et uttalt mål å bidra til fors-
kning på vitenskapelig publisering. I 2018 
startet vi et forskningsprosjekt for å kart-
legge leseforståelse av fagartikler på engelsk 
versus norsk blant norske allmennleger. 
Tidsskriftet stilte på Primærmedisinsk uke 
22.–26. oktober 2018 og rekrutterte et drøyt 
hundretalls leger til en dobbeltblindet stu-
die med dette formål. Resultatene ble bear-
beidet 2019 og blir publisert i 2020.

Kommunikasjonsmessige forhold   

•  I 2019 var Tidsskriftet representert på 
møter og kongresser blant annet i regi  
av Council of Science Editors (Columbus, 
USA, 4.–7. mai), Rave Publishing Confe-
rence (London, England 9. oktober), Sha-
ping the Future of Print (Brüssel 1. febru-
ar) med innlegg, Nordterm (København 
11.–14. juni), Committee on Publication Et-
hics (COPE) European Seminar (Leiden, 
23. september), samt ulike COPE-webina-
rer i løpet av året.  

•  Sjefredaktøren er medlem av World Asso-
ciation of Medical Editors, Council of 
Science Editors og European Association 
of Science Editors.  

•  Vi hadde i 2019 Dina Terboven fra 
Deutsches Ärzteblatt (det tyske legetids-
skriftet) som hospitant i vår redaksjon i 
fire uker.   

•  Digitalsjef har publisert en artikkel på 
Scholarly Kitchen, den populære bloggen 
om vitenskapelig publisering drevet av 
amerikanske Society of Scholarly Publish-
ing.    

•  Assisterende sjefredaktør hospiterte tre 
uker i The Canadian Medical Association 
Journal (CMAJ).  

Internasjonalt 
engasjement
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De strategiske hovedsatsingene i 2019 har vært å styrke posisjonen 
som et medisinskvitenskapelig, fagfellevurdert tidsskrift samt å 
sørge for at Tidsskriftet holder tritt med den internasjonale utvik-
lingen når det gjelder allmenn tilgang til forskning. I løpet av 2019 
har vi gjennomført tre hovedprosjekter i tråd med dette. Vi har 
effektivisert behandlingsprosedyrene i redaksjonen. Vi har innført 
et system for synliggjøring av forfattere (Orcid), planlegger noe 
tilsvarende for fagvurderere (Publons) og vi har tilrettelagt for at 
Tidsskriftet fra og med årsskiftet 2019/2020 skal bli et åpen tilgang-
tidsskrift (open access) i tråd med kravene i Plan S.

Tidsskriftet hadde i 2019, som i 2018, betydelig vekst i nettrafik-
ken og et stabilt artikkeltilfang. Den tidligere nedgangen i antallet 
tilsendte vitenskapelige artikler har snudd. Behandlingstiden for 
en del manuskripttyper har falt ytterligere sammenlignet med 
tidligere år, mens det for andre manuskripttyper har vært en utfla-
ting. Det er igangsatt tiltak for å forkorte behandlingstiden også 
for disse. 

Økonomisk har 2019 vært et godt år for Tidsskriftet. Vi begren- 
set inntektsfallet på papir, økte inntekter på nett og fikk et solid  
resultat på inntektssiden. Produksjonsrutinene våre har blitt  
noe omlagt også i 2019. Sammenlignet med 2018 falt produksjons-
kostnadene noe, mens personalkostnadene steg noe. Bruken av 
legespesialister.no økte i 2019, på tross av liten markedsinnsats 
med dette, og videreutviklingen av tjenester tilknyttet legejobber.
no har fortsatt. Vi tar sikte på å lansere flere nye tjenester til- 
knyttet legejobber.no i 2020.

Tidsskriftets siteringsfrekvens i generelle norske medier har  
falt noe sammenlignet med 2018. En utfordring for 2020 er å øke 
denne.

Avslutning


