SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri
Minnesanteckningar från möte fredagen 28 maj 10.00-12.00
Närvarande: Håkan Carlsson (ordf), Per Ahlgren, Leif Eriksson, Marianne Hällgren, Peter
Linde, Ulf Kronman, Tore Lund, Staffan Parnell, Catharina Rehn, Anu Salminoja
1. Minnestecknare och dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga. Tore Lund utsågs till
minnesantecknare.
2. Föregående mötes protokoll
Protokollet från föregående möte (22.3.2010) godkändes och lades till handlingarna, med
påpekandet att Ann Fust (punkt 3) och Bengt Karlsson (punkt 4) fått sina namn felstavade.
3. Rapport från övriga SUHF-grupper
Tore rapporterade att SUHF:s rankinggrupp haft svårt att få till möten. Ett planerat möte i
Stockholm 23/2 havererades av SJ:s vinterkris , medan ett planerat sammöte med SUHF:s
kvalitetsgrupp 1/6 fick inställas sedan ordföranden fått förhinder. Nästa möte först till hösten.
Kvalitetsgruppen (där Håkan är medlem) anordnade å sin sida ett autonomiseminarium på
Arlanda samtidigt som askmolnet stängde ner flygtrafiken. De kommer dock att hålla sitt
planerade möte 1 juni.
4. Webplats
I samband med vårt nya uppdrag har frågan ställts om vi kan förbättra vår
informationsspridning genom att skapa en webplats (se minnesanteckningarna 2.12.2009,
9.2.2010 och 22.3.2010). Efter diskussion kom vi fram till att en blogg vore att föredra
framför en traditionell websida, eftersom den kräver mindre arbete att få igång och hålla
levande, att den har bättre historik och att den kan ge bättre informationsspridning genom
RSS-flöden. Peter Linde skall sätta upp en prototyp i WordPress eller annat bloggverktyg.
5. Samverkan med universitets- och högskoleledningar
I vårt nya uppdrag står att vi skall verka för ”samarbete med representanter för universitetsoch högskoleledningar för att bredda sammanhanget för de kunskaper och erfarenheter som
växer fram inom lärosätenas bibliometriverksamhet”. Men hur? I diskussionen framfördes att
det mellan dem och oss snarare råder ett beställar-leverantörsförhållande. Ett konkret förslag
blev att vi skulle ha detta som tema på nästa Metrics-dag och försöka bjuda in representanter
för dem som använder våra tjänster.
6. Rådatasamarbete med Vetenskapsrådet
Ett möte mellan representanter från SUHF och VR hölls 1.3.2010 (se punkt 6b i våra
minnesanteckningar 22.3.2010). Därefter har inga framsteg gjorts. Det finns ett förlag till vad
VR skulle kunna leverera; men detta har ännu inte godkänts av rådets ledning. VR:s
personalresurser på databassidan är dessutom f n begränsade.
7. Rekommendationsgruppens arbete
Rekommendationsgruppen släpper version 1.0 av sin slutrapport – Kvalitet och Publikationsdatabaser – idag. Rapporten skall först gå på teknisk remiss; därefter överlämnas den till
SUHF:s Forum för bibliotekschefer som får ta ställning till den vidare gången.

8. Rapport från kurs och bibliometriföreläsning på SLU 4-5 maj
Ulf Kronman har hållit en tvådagarskurs på SLU (se punkt 5.1 i protokollet för 9.2.2010). Den
bestod dels av en tvåtimmars videoföreläsning (för hela personalen), dels en fördjupningskurs
(med c:a 10 deltagare) som var en komprimerad version av tredagarskursen (men med mera
Network Workbench). – Staffan Parnell berättade att föreläsningen mött stor uppskattning och
att även fördjupningskursen fått positiva omdömen (fast utvärderingen är inte avslutad). Ulf
menade att den delade modellen inte var helt problemfri, eftersom det var svårt att undvika
upprepningar.
9. Dagens Metrics-möte
Till eftermiddagens Metrics-möte har c:a 50 personer anmält sig. Videoinspelning av
föredragen har efterfrågats, men var inte möjlig att arrangera pga kort varsel.
10. Övriga frågor
Ulf Kronman informerade om att Finland lär ha bestämt sig för den ”norska” modellen för
medelsfördelning (även om beslutet ännu inte är officiellt),
samt att Vetenskapsrådet sannolikt kommer att använda samma metod som förra året vid årets
beräkning av bibliometriskt underlag till den nationella fördelningen av forskningsmedel.
11. Nästa möte
Webmöte onsdag 15.9 klockan 10-12.

Göteborg 31 maj 2010
Tore Lund

