
 

SUHF:s Forum för bibliotekschefer - Arbetsgrupp för bibliometri 
Minnesanteckningar från möte 2012-11-20 

 

Plats:  Blekinge tekniska högskola, Karlskrona    
 

Närvarande: Peter Sjögårde (ordförande), Helena Carlsson-Juhlin, Peter Linde, Maria Prager, Per 

Swedberg,  Daniel Wadskog, Ingegerd Baurén (minnesantecknare) 

 

1. Minnesanteckningar 

Ingegerd utsågs till minnesantecknare 

 

2. Kort genomgång av förra mötet 

a. Utlåtande om rekommendationerna i Formatspecifikationen för Swepub 

Vi har inte fått någon feedback på vår kommentar, och vet inte huruvida det fattats 

något beslut i SUHF. 

b. Förfrågan om önskemål på Metrics-listan 

Endast ett par förslag har skickats in som svar på vår förfrågan om metrics-möten och 

utbildningsinsatser framöver. 

 

3. Diskussion om verksamhet 2012-2013 (seminarier och utbildning) 

a. Introduktionsutbildning 

I kontakter med andra lärosäten har flera i gruppen uppfattat att det definitivt finns 

önskemål om en introduktionsutbildning.  Formen, tidpunkten och innehållet för en 

sådan utbildningsinsats diskuterades. Vårt förslag blir en sammanhållen kurs på 2-3 

dagar som kommer att ges under våren (mars-april) på KTH.  Kostnaden för utbildningen 

(ffa lärararvoden) kommer att täckas av deltagarnas kursavgifter.  För att kursen skall  

genomföras krävs minst 10 deltagare. Innehåll blir i huvudsak det som Peter skissat på i 

sitt förslag, med några modifieringar .  Förslag som tillkom var ex att tydligare framhålla  

det forskningspolitiska sammanhanget.  Efter kursen kommer en enkät att delas ut till 

kursdeltagarna, där de bl a ombeds ge förslag på vilka kurser de ev önskar framöver. 

 

b. Fördjupande kurs om visualiseringar 

Introduktionskursen kommer bl a att innehålla ett grundläggande avsnitt om 

visualiseringar. Som ett komplement/fortsättning  till  detta avsnitt föreslås en 

fördjupande kurs  om visualiseringar under hösten 2013. 

 

c. Teman för metrics-möten 

Forskningsdata (Daniel)– ex unika forskarID:n, svenska initiativ till projektdatabaser och 

länkade data. Temat är lämpligt för ett Metrics-seminarium under våren, ev på KI.   

Indikatorer för samverkan och nyttiggörande av forskning (Maria) – Det innehåll som 

Maria föreslagit bedöms som mycket intressant, och lämpligt för ett metrics-möte.  Det 

är dessutom något som lyfts fram i forskningspropositionen, där det bl a står att Verket 

för innovationssystem bör få i uppdrag  att utarbeta  ett förslag för hur samverkan och 

nyttiggörande skall ingå i ett kommande resursfördelningssystem. En lämplig tidpunkt för 
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ett sådant metrics-möte torde vara ht 2013, då förhoppningsvis någon från Vinnova kan 

medverka.  

 

4. Beslut om verksamhet 2012-2013 

Introduktionsutbildning vt 2012 (mars-april) 

Metricsdag om forskningsdata vt 2012 (mars-april) 

Fördjupande kurs om visualisering ht 2013 

Metricsdag om samverkan och nyttiggörande av forskning ht 2013 

 

5. Beslut om ansvarsfördelning  

Peter – konkretiserar förslaget om innehållet i introduktionsutbildningen 

Daniel – konkretiserar förslaget om innehållet för ett metrics-möte om forskningsdata 

 

6. Diskussion kring forskningspropositionen 

Lyfter fram flera aspekter som skall utredas vidare (ex SwePub, Peer Review, indikatorer för 

samverkan och nyttiggörande), och det är svårt att dra några säkra slutsatser om hur en framtida 

modell för resursfördelnings kommer att utformas.  

 

7. Beslut om datum för nästa möte  

Adobe-möte den 2012-01-22 kl 10-12 

 


