Minnesanteckningar från SUHFs Forum för bibliotekschefers
arbetsgrupp för bibliometri nätmöte 2010-03-22 10.00-11.30
Deltagare:Tore Lund (ordf), Peter Linde, Per Ahlgren, Ulf Kronman, Staffan Parnell (sekr),
Anu Salminoja, Catarina ”Kinna” Rehn
1. Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna utan anmärkningar
2. Adjungerade medlemmar (fortsättning på punkt 4 från föregående möte)
Tore har ställt frågan till Styrgruppen om Kinna kan adjungeras. Styrgruppen har,
efter kontakt via Tore Lund och Annika Sverrung, godkänt vår adjungering av
Catharina Rehn till bibliometrigruppen.
3. Metrics-möte 28/5: innehåll och planering
Tore och Leif som arbetat med temat för nästa metrics-möte fann att lokala
fördelningsmodeller som föreslogs på föregående möte redan behandlats på
tidigare möten. Vitterhetsakademiens seminarium om bibliometri och ranking ur
ett humanistiskt perspektiv framstod som ett intressant tema. Gruppen kan bjuda
in någon/några av talarna från detta slutna seminarium. Föreslagna talare är bl a
Linda Wedlin, företagsekonom (UU) samt Björn Hellqvist från Inst för ABM som
specialiserar sig på humanioraanpassad bibliometri. Håkan Carlsson vill ha in ett
ytterligare tema – kvalitetssäkring av högskoleutbildningar. Håkan sitter i SUHFs
kvalitetsgrupp och någon från gruppen kunde bjudas in. Marita Hilliges (HH) är
första alternativet, Ann Fust (UU) och Bengt-Ove Boström (SU) kan också
komma i fråga . Detta kompletteras med en Network Workbench demonstration
av Ulf Kronman som visar på systemets potential.
4. Webbplats (fortsättning på punkt 6 från föregående möte)
Det är arbetskrävande att göra en webbplats med dynamiskt innehåll (vilket
diskuterades på föregående möte). Tore har diskuterat med Håkan C som tycket
att en hemsida inte behöver vara så avancerad – den kan begränsas till statisk
information om gruppen, anmälningsformulär till metrics-möten etc. SUHF har en
webbplats, enligt Håkan är det möjligt att lägga upp en sida med den
ambitionsnivån. En nyhetstjänst med bibliometrirelaterad information är en väl
hög ambitionsnivå där. Beträffande nyhetsförmedling nöjer vi oss med att
förmedla information till metrics-listan med cc till Bengt Carlsson. Tore finner att
en statisk sida bör skapas och han kontaktar Håkan angående detta.
5. Samverkan utanför biblioteken (särskilt med lärosätenas ledningar) (bordlagd punkt
från föregående möte)

Tore föreslår ytterligare bordläggning. Frågan lämpar sig bättre för ett fysiskt
möte.
6.

Övriga frågor
a) Ulf ska till SUHFs förbundsmöte. Bakgrunden till detta är att Ulf talade på
invigningen av SWEPUB där han beskrev den nationella medelsfördelningsindikatorn. VR ser SWEPUB systemet som ett alternativ för analyser,
bibliometri och ev medelsfördelning. Bengt Karlsson hörde presentationen och
bjöd in Ulf att föredra detta för SUHFs förbundsmöte som hålls senare i denna
vecka. På fråga bekräftade Ulf att han har gjort konkreta tester med SWEPUBdata. Resultaten är så här lång rätt nedslående . Det handlar om mycket
”brokig” data som snarare är avsedd att läsas av människor än att bearbetas
maskinellt. Kan komma direktiv från SUHF (men inte från VR) i avsikt att
förbättra datan map ovanstående. Ytterst är det upp till regeringen att ge
direktiv. Peter frågar om man kan vända på processen - central inmatning
lokal uttag? Ulf ser Norge som ett exempel på en sådan modell.
b) Ulf avrapporterar pågående diskussioner mellan SUHF och VR angående
bibliometrifrågor. Diskussionerna följer av en formell förfrågan från SUHF.
Ett möte med deltagande av Ulf, Carl Jacobsson, Staffan Karlsson, Håkan
Carlsson och Johan Sterte har genomförts 2010-03-01. Inom VR har ett
förslag på hur SUHF och VR kan samarbeta i dessa frågor tagits fram.
Förslaget bereds inom myndigheten och kommer därefter att lämnas till SUHF
för vidare beredning.

Nästa möte hålls i Uppsala 2010-05-28 kl 10.00-12.00 (före metricsmöte)

