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Rekommendation om tillgång till publikationsdatabas (REK 2009:03)
Insikten om att en Thomson-ISI-baserad indikator får närvarande inte kan hantera
humaniora och samhällsvetenskaper på ett tillfredsställande sätt, har ökat sanno-
likheten att uppgifter för underlag till medelsfördelning i framtiden kommer att
hämtas direkt från forskarna genom lärosätenas publikationsdatabaser och Kungli-
ga bibliotekets kommande databas Swepub, där innehållet ur databaserna aggrege-
ras. Detta ställer stora krav på databasernas kvalitet. Swepub har i grunden det
format som Förbundet tidigare rekommenderat för publikationsdatabaser. Efter
förslag från Forum för Bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri har SUHF:s
styrelse den 17 juni 2009 beslutat rekommendera sina medlemmar att

ha en publikationsdatabas (eller vara ansluten till en sådan) som löpande regi-
strerar lärosätets publikationer och som följer de nationella formatrekommen-
dationernai (och som därför kan leverera till Swepubdatabasen).

Styrelsen uppdrog samtidigt åt Forum för bibliotekschefer att ta fram mer detalje-
rade riktlinjer för kvalitetssäkring i detta sammanhang. Vetenskapsrådet skall in-
bjudas att delta i detta arbete.

Jag vill passa på tillfället att påminna om att SUHF:s styrelses rekommendationer i
publiceringsfrågor från juni 2005 förstås fortfarande gäller, nämligen att medlem-
marna skall

l. Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar
en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och

2. Uppmuntraforskarna att publicera sinaforskningsartiklar i fritt tillgäng-
liga vetenskapliga tidskrifter när en lämplig sådan existerar och ge det stöd
som krävs för att detta ska vara möjligt.

Enligt uppdrag

l http://www.ub.gu.se/swepub.se/documents/kravspec 20081118.pdf - s 30-49
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