Minnesanteckningar från sammanträde inom SUHF:s Forum för bibliotekschefers
arbetsgrupp för bibliometri 2018-09-20
Skype-möte
Närvarande: Cristian Colliander, Stina Johansson, Hampus Rabow, Marie Stråhle, Daniel Wadskog,
Fredrik Åström (antecknade), Lovisa Österlund
1. Två medlemmar lämnar gruppen
Henrik Aldberg (Vetenskapsrådet) samt Kristoffer Palage (Luleå tekniska universitet) lämnar
arbetsgruppen, båda pga av nya arbeten.
2. Föreslå nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar diskuterades. Daniel Wadskog kontaktar omtalade personer, för
att sedan kunna lämna in förslag till Forum, som utser nya medlemmar.
3. Planering av internt arbetsmöte/hackathon
Form och innehåll diskuterades för ett arbetsmöte där lokala lösningar och projekt kan
presenteras och vidareutvecklas. Lovisa, Hampus, Camilla och Cristian (sammankallande)
arbetar vidare med upplägg och förslag på teman. Arbetsmötet planeras hållas 22-23
november på SLU i Uppsala.
4. Inventering av intresse för bibliometriutbildningar på lärosätena
Forum önskar en sondering av behovet av bibliometrikurser på lärosätena. Under senare
delen av höstterminen skickar vi ut en enkät till lärosätena för att undersöka, dels i vilken
utsträckning en ny kurs behövs (finns tillräckligt många potentiella deltagare), dels ifall
behovet främst rör en mer allmän kurs om bibliometri eller om det rör sig om intresse för
mer tematiska kurser (t ex nätverksanalyser/visualisering). Utifrån enkätsvaren fattar
gruppen beslut om att förbereda och genomföra en kurs under 2019.
5. Rapport från STI Leiden
Cristian, Daniel och Fredrik deltog vid 2018 års STI-konferens i Leiden – Cristian dessutom
som medförfattare till ett paper; och berättade kort om den: intryck av keynotes, teman som
open science och den nya ledningen på CWTS.
Papers från konferensen finns publikt tillgängliga på: http://sti2018.cwts.nl/proceedings
6. Nordic workshop 7-9 november
Den 7-9 november anordnas Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy i Borås,
där ett antal av arbetsgruppen medlemmar kommer att delta.
Workshoppens hemsida: https://www.hb.se/en/about-ub/current/events/event/23rdnordic-workshop-on-bibliometrics-and-research-policy-2018/
7. Nytt från SwePub
Frågor som diskuterades… Vad är syftet med SwePub och vem avses som användare? Vilka
minimikrav finns på kvalitet och innehåll i posterna (ex SSIF-klassifikationsnivåer)? Hur ska
arbetet med kvaliteten i SwePub organiseras i förhållandet mellan KB och lärosätena?
8. Övriga frågor
► Utifrån den fortsatta diskussionen kring ”responsible metrics” (t ex på JISC:s LISBIBLIOMETRICS-lista) lyfte Marie frågan om, dels ifall det är något där arbetsgruppen bör
fortsätta bevaka utvecklingen, dels om arbetsgruppen behöver strukturera arbetet med
arbetsgruppens uppdrag kring omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning föreslås bli en fast
punkt på dagordningen för arbetsgruppens möten.
► Marie ställde frågan om någon kontaktats angående Riksrevisionens granskning av
”Effektivitet och produktivitet för lärosäten i ett nordiskt perspektiv” som ska avrapporteras i

februari 2019. Ingen av gruppens medlemmar har kontaktats, eller har några uppgifter om
hur granskningen genomförs. Granskningen presenteras på:
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/effektivitet-ochproduktivitet-for-larosaten-i-ett-nordiskt-perspektiv.html
Nästa möte: Skype-möte 24 oktober 2018

