SUHF:s Forum för bibliotekschefer – Arbetsgrupp för bibliometri
Minnesanteckningar för möte 2015-02-03
Online i Adobe Connect: https://connect.sunet.se/forums_bibliometrigrupp/
Närvarande: Solbritt Andersson, David Lawrence, Peter Sjögårde (ordförande), Daniel Wadskog, Fredrik
Åström och Camilla Hertil Lindelöw (minnesantecknare)

1. Seminarium/kurs - planering: Ingen avgift kommer att tas ut för seminariet då SUHF kan betala
föreläsarnas kostnader. Det enklaste för SUHF är om föreläsarna bokar resa/boende själva och
fakturerar SUHF.
Vilket språk ska seminariet vara på? Engelska för Sarahs del, Peter kollar om hon är intresserad av att
delta i diskussionen (i så fall på engelska).
Fredrik är moderator för föreläsardelen, Fredrik och Camilla planerar gruppdiskussionen (upplägg
diskussionsledare eller instruktioner till grupperna, indelning). Peter bokar en till lokal för
diskussionsdelen.
Arbetsgruppen har möte på förmiddagen, 10-12. Seminariet är planerat till kl 13.30-17.
Anmälningsformulär: Peter sätter ihop ett och flaggar samtidigt för kursen.
Även 2-dagarskursen hålls på KTHB. Deltagarna uppmanas att gå även på seminariet. HB tar det
administrativa kring kursen.
Frågan om visualisering. En mindre del av den här kursen för att ge plats åt tolkning av resultaten, vilket
förra kursens deltagare tyckte det behövdes mer tid för. Vi funderar på om visualisering kan vara ett
ämne för en egen kurs framöver.
2. Övriga frågor
Publikationslistor till Formas: Formas har skickat ut förfrågan om publikationslistor inom sina områden
till vissa lärosäten. Som datainsamling ser ut nu riskerar listorna att bli olika för olika lärosäten. Det finns
ingen tydlig ämnesklassning att gå efter, SCB-klassningen ännu instabil. Ingen mappning mot Formas
områden finns. Diskussion förs både bland bibliometriker, controllers och på research office på
lärosätena. Kan en klustringsteknik vara en lösning på problemet? Lovande försök pågår. Kan gruppen
påverka SUHF att påverka VR, Formas etc i en sådan riktning? Skulle SUHF kunna bekosta en central
utveckling så att uppgifterna blir jämförbara framöver?
Prisma: Daniel påpekar att vi kan komma att få supportfrågor kring Prisma framöver, då första
ansökningsomgången tar slut i mars.
SwePub: SwePub-projektet har varit ute och visat Sparql-queries. Olika lärosäten har olika behov, och
flera frågor återstår som t ex åtkomsten till deduplicerad data och vilka gränssnitt som är under
utveckling?

Nästa möte är 19 maj kl 10-12 på KTHB, i anslutning till vårens seminarium.

