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Minnesanteckningar från webbmöte i SUHF/Forum för 

bibliotekschefer/arbetsgruppen för bibliometri (2010-09-24) 
 

Närvarande: Per Ahlgren, Håkan Carlsson (ordförande), Leif Eriksson, Ulf Kronman, Peter Linde, 

Catharina Rehn, Daniel Wadskog. 

Ej närvarande: Marianne Hällgren, Tore Lund, Staffan Parnell, Olle Persson, Anu Salminoja. 

1.  Föregående mötes protokoll. Anteckningarna från förra mötet godkändes. Dagordningen 

godkändes. Per Ahlgren utsågs till minnesantecknare. 

2. Rapport från andra SUHF-grupper. Håkan Carlsson rapporterade kortfattat om Expertgruppen för 

kvalitetsfrågor. Gruppen riktar främst in intresset på forskningskvalité i relation till processer. Håkan 

Carlsson meddelande också att eventuellt någon till ur gruppen ska vara med i expertgruppen,  

eftersom det ska vara personaldelning mellan expertgruppen och vår grupp och Håkan strax avgår. 

3. Håkan slutar – tf sammankallande, listadmin. Daniel Wadskog tar hand om arbetet som listadmin-

administratör. Per Ahlgren blir tf sammankallande avseende nästa SUHF-möte. 

4. Webbplats – hur går utvärderingen. Catharina Rehn uttryckte sig uppskattande om verktyget, och 

pekade bland annat på utökad interaktivitet. Fortsatta tester kommer att göras. I sammanhanget 

erbjöd sig Daniel Wadskog att vara bollplank i relation till Peter Linde, som föreslog att verktyget 

presenteras på nästa möte Metrics-möte. 

5. Samverkan utanför biblioteken – planering av terminens Metrics-möte. Stockholms 

universitetsbibliotek tillfrågas om arrangemang av nästa Metrics-möte. Per Ahlgren ansvarar för att 

information kring mötet kommer ut, vilket enligt planen kommer att ske i början på december.   

Avseende samverkan utanför biblioteken förslog Peter Linde presentation av Network Workbench. 

Daniel Wadskog undrade vilka samverkan gäller. Främst lärosätesledningar, hävdade Håkan Carlsson. 

Daniel Wadskog förslog att ett tema för nästa Metrics-möte kan vara bibliometri som ledningsstöd, 

involverande en demonstration av t ex Network Workbench. Nationella bibliometriska modeller 

(Norge och Sverige) samt rekommendationsgruppens rapport kan enligt Ulf Kronman behandlas på 

mötet ifråga. Vidare föreslog Leif Eriksson (Catharina Rehn) att man bjuder in Kåre Bremer (Anders 

Malmberg). Per Ahlgren, Leif Eriksson, och Catharina Rehn arbetar vidare med nästa Metrics-mötes 

innehåll. 

6. Rådata-samarbetet med VR? Inget nytt, enligt Ulf Kronman. Ett förslag från Ulf Kronman och 

Staffan Carlsson (VR) angående leverans av bibliometrisk data till lärosätena har dock överlämnats till 

de bådas närmsta chef. 

7. Rekommendationsgruppens rapport. Rapporten är släppt, och gruppen är avslutad. Rapporten 

har sänts till SUHF. I oktober kommer Håkan Carlsson och Catharina Rehn att föredra rapporten för 

SUHF:s styrelse. Rapporten ska kunna vara användbar utan regeringsbeslut, enligt Håkan Carlsson 
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(respons på fråga från Peter Linde).  Ulf Kronman framhöll att arbetet inte är färdigt. Catharina Rhen 

menade dock att SUHF/Forum för bibliotekschefer är medvetna om detta. 

8. Övriga frågor. Daniel Wadskog undrade om han själv och Catharina Rehn båda ska närvara vid 

framtida möten gällande SUHF /Forum för bibliotekschefer/arbetsgruppen för bibliometri. Mötets 

mening var att Daniel Wadskog är ordinarie, medan Catharina Rhen ersätter Daniel Wadskog när 

denne har förhinder. 

Per Ahlgren, Uppsala, 2010-09-24 

 

 

 


