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Uppföljning remissen ang nationell medelsfördelning
Den nya modellen har inte använts i år. Vi inväntar forskningspropositionen.
Nyckeltal ”kostnad per publikation” till årsredovisning
Ska vi engagera oss i nyckeltalet ”kostnad per publikation” som tas fram till lärosätenas
årsredovisningar? Det finns inget beslut på vilka publikationer som ska räknas, eller hur (ska de exv.
fraktioneras?). SUHFs arbetsgrupp för bibliometri bordlägger frågan och föreslår att den tas upp av
SUHF:s ekonomidel.
Planering 2017
Nästa möte: tidigt 2017 (mer info under övrigt)
Förslag på tema på vårens metrics-seminarium:
•
•
•
•

Forskningsdata
Publiceringsstrategier
Almetri för att synliggöra och sprida forskning
Swepub.

Vi väljer att gå vidare med ”almetri för att synliggöra och sprida forskning” men utvidgar rubriken till
”Impact utanför akademin”. Där kan vi också få in kliniska utvärderingar, patent, altmetri, big data för
trendspaningar, webometri samt få in anspekter som nyttiggörande och samverkan.
Förslag på talare:
•
•
•
•
•
•

Kristoffer Bäckström – patent
Camilla Hertil Lindelöw – Södertörns erfarenheter av PlumX
Kim Holmberg (Fredrik Åström kontaktar honom) – almetri
Björn Hammarfelt – altmetri för humaniora
Rodrigo Costas CWTS Leiden – visualisera twitter-data
David Gunnarsson Lorentzen (för ett kritiskt perspektiv) – avhandling i infometri (”Visualising
Twitter - patterns, authorities, trends, and networks”)

Önskemål finns att lägga seminariet i Stockholm i samband med annat seminarium/konferens.
Nytt från SwePub
I den nya budgeten får Swepub 3,5 miljoner årligen. Camilla Smith och Beate Eellend har fått i
uppdrag att skriva om status för Swepub och OA (beräknad leverans fredag 11/11). Vi efterlyser

tydlig dialog mellan KB och lärosätena, bl a genom uppsökande verksamhet från KB:s sida. Vi följer
upp och återkommer med frågan efter årskiftet.
Forum för bibliotekschefer
”Förslag till riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige” har varit på second opinion hos Ulf
Sandström. Vi avvaktar respons från bibliotekscheferna. I övrigt har riktlinjerna presenterats och
spridits av SUHFs arbetsgrupp för bibliometri på iffis, open space (7/11).
Överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek (UB) Mikael Sjögren är vår nya kontaktperson.
Övrigt
Stora driftsstörningar med Adobe Connect. Var och en hör efter vad som krävs för att använda Skype
för Business på respektive lärosäte. Alla har inte fått inbjudan Camilla har skickat ut. Vi siktar på att
använda Skype nästa möte, tidigt 2017.

