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Det er nå 80 år siden første hefte av APMIS (den gang Acta Pathologica et Microbiologica 
Scandinavica) ble publisert, etter initiativ av de skandinaviske foreninger for patologi. 
Formålet var ambisiøst, tidsskriftet skulle være ...”the mouth-piece of the pathological 
societies of the four Scandinavian countries (Denmark, Sweden, Norway and Finland) and 
the papers…intended to link up other countries with Scandinavia and apprise them of the 
scientific work accomplished within general pathology, pathological physiology and 
anatomy, medical microbiology, serology and veterinary and comparative pathology”. 
Island ble senere med, og det er fortsatt foreningene som i prinsippet eier tidsskriftet og er 
ansvarlige. Etter en periode som skandinavisk tidsskrift ble APMIS for 18 år siden 
internasjonalisert, og rundt 70% av artiklene kommer nå utenfra. 
 
APMIS har blitt modernisert i løpet av 2004. Manuskripter sendes nå inn og fordeles til 
konsulenter online, og korrespondanse foregår elektronisk. Detaljer om dette kan leses på: 
www.apmis.org. Ordningen gjør at faglig vurdering går raskere, vel og merke dersom 
konsulentene leverer sin rapport i tide. APMIS er ikke et høyprofilert tidsskrift med høy 
impact factor, men mange grundige og gode studier publiseres likevel.  
 
Herved oppfordres norske patologimiljøer til å benytte tidsskriftet oftere ved publisering. 
Ulike typer artikler kan sendes inn, som kasuistikker (disse er det fortsatt behov for), 
vanlige originalartikler (både eksperimentelle og kliniske studier), og oversiktsartikler. 
Sistnevnte er ønskelig, og for eksempel kan sammenskrivning av doktoravhandling ofte 
omarbeides til en nyttig oversiktsartikkel i ettertid. I tillegg skal nevnes at APMIS de siste 
årene har publisert ett årlig temahefte, med oversiktsartikler skrevet av internasjonale 
kapasiteter. I disse dager utgis et hefte om angiogenese.  
 
Det er også ønskelig at flere kolleger deltar som fagkonsulenter, og de som er interessert i 
å bli benyttet kan henvende seg til undertegnede, med kort informasjon om interessefelt 
og kvalifikasjoner.   
 
 

 
Lars A. Akslen 
Nasjonal redaktør  
 
lars.akslen@gades.uib.no 
lars.akslen@childrens.harvard.edu  

9.11.2004. 
 
 

 
 
 


