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Finnanestin edellisessä numerossa Acta Ana-
esthesiologica Scandinavican (AAS) päätoi-
mittaja Lars Rasmussen kuvasi lehden toi-

mituspolitiikkaa. Sen jälkeen on ilmestynyt kus-
tantajan raportti vuodelta 2010 ja syyskuun alussa 
AAS:n toimituskunnan kokouksessa saimme vii-
meistä tietoa julkaisuluvista.

AAS:n Impact Factor (IF) -luku vuonna 2010 oli 
2,20. Edellisenä vuonna se oli 2,26. Jos anestesio-
logian alan lehtiä vertailee IF:n perusteella, AAS 
on yhdeksännellä sijalla. Jos mittariksi valitaan ku-
hunkin lehteen vuonna 2010 tehtyjen kokonais-
viittausten määrä, AAS on tukevasti viidennellä si-
jalla. Vaikka IF hieman laski, kokonaisviittausten 
määrä kasvoi 4,4 % vuodesta 2009. Eri tietokan-
tojen kautta AAS:n artikkeleita ladattiin lähes 250 
000 kertaa, missä on 13 % nousua edelliseen vuo-
teen verrattuna.

Vuonna 2010 AAS:n tarjotuista käsikirjoituk-
sista hylättiin 81 %. Tapausselostusten hylkäyspro-
sentti oli vielä tätäkin suurempi, 96 %. Suomesta 
tarjotuista käsikirjoituksista hyväksyttiin julkaista-
vaksi 56 %, mikä on toiseksi korkein luku eri mai-
ta vertailtaessa. Vaikka laatu oli korkea, niin mää-
rä laski edellisestä vuodesta selvästi. Vuonna 2009 
Suomesta tarjottuja artikkeleita julkaistiin 23, mut-
ta vuonna 2010 vain 12. Vuonna 2011 kahdeksassa 
ensimmäisessä numerossa suomalaisten artikke-
leita on julkaistu 8, joten määrä pysynee edellisen 
vuoden tasolla. Muut Pohjoismaat jyräävät meidät 
tässä suhteessa. Norja on hieman Suomea edellä, 
kun taas Ruotsista tarjottuja käsikirjoituksia on tä-
nä vuonna julkaistu 30 ja Tanskasta tarjottuja 24. 

Suomalaisten artikkelit ovat hyvin esillä, kun 
tarkastellaan internetistä eniten ladattuja AAS:ssa 
julkaistuja artikkeleita tai eniten siteerattuja ar-
tikkeleita. Jouni Ahosen ym. kirjoittamaa katsa-

usta oli vuonna 2010 ladattu seitsemänneksi eni-
ten (1751 kertaa) kaikista sen vuoden artikkeleis-
ta huolimatta siitä, että se ilmestyi vuoden viimei-
sessä numerossa. Kämäräisen ym. vuonna 2009 
julkaistu artikkeli sai vuonna 2010 toiseksi eni-
ten viittauksia kaikista AAS:n vuoden 2009 artik-
keleista. Wennervirran ym. vuoden 2008 artikkeli 
sai vuonna 2010 kymmenenneksi eniten viittauk-
sia kaikista vuoden 2008 artikkeleista. 

Kun julkaistut artikkelit jaetaan eri osaamis-
alueittemme mukaan, niin vuonna 2010 noin 115 
niistä käsitteli anestesiologisia aiheita. Jako on 
usein hankala; onko leikkauksen jälkeistä kipua 
käsittelevä artikkeli anestesiologinen vai ei? Teho-
lääketieteeseen liittyviä artikkeleita julkaistiin vii-
me vuonna 60.

Tutkijoita kiinnostaa aina se, kuinka nopeas-
ti julkaisu antaa palautetta sille tarjotuista artikke-
leista. Tässäkin suhteessa AAS on parantanut käy-
täntöään. Ensimmäisen palautteen kirjoittajat sai-
vat viime vuonna keskimäärin 35 vrk:n ja lopulli-
sen päätöksen keskimäärin 49 vrk:n kuluessa.

AAS:n toimituskunnassa Suomesta on viisi jä-
sentä; professorit Leena Lindgren ja Markku Sal-
menperä, dosentit Tarja Randell ja Mikko Pitkä-
nen sekä minä. Syyskuun alun toimituskunnan ko-
kous oli viimeinen, johon Leena Lindgren ja Mark-
ku Salmenperä osallistuivat. Molemmat ovat teh-
neet pitkän ja ansiokkaan työrupeaman AAS:ssa, 
mistä heitä kiitettiin puhein ja runsain aplodein. 
Valitettavasti myös Mikko Pitkänen on jättämäs-
sä toimituskunnan, joten tarvitsemme vähintään 
kolme uutta jäsentä lähiaikoina toimituskuntaan. 
Haluan tässä yhteydessä myös kiittää niitä lukui-
sia suomalaisia kollegoita, jotka ovat toimineet 
AAS:ssa vertaisarvioijina. 




