
Minnesanteckningar från möte för SUHF:s Expertgrupp för 
lärosätesbibliotekens arbetsgrupp för bibliometri, 2022-09-29 
 
Närvarande: Cristian Colliander, David Minguillo Brehaut, Fredrik Åström, Gustaf Nelhans, Johan 
Fröberg, Karin Tegerstedt, Lars Kullman (sekreterare), Lovisa Österlund (ordförande), Marco 
Schirone, Peter Sjögårde, Tobias Jeppsson 
 
1. Välkomnande av nya medlemmar 
 
David Minguillo Brehaut (SLU), Johan Fröberg (KB), Peter Sjögårde (KI) 
 
2. Föregående mötes minnesanteckningar 
 
Gruppen arbetar vidare med att undersöka vad andra grupper inom SUHF möjligen kan ha för 
beröringspunkter med bibliometrigruppen.  
 
Gruppens mandat? Gruppens medlemmar företräder primärt sina lärosäten/organisationer, men 
utgör tillsammans ändå en grupp som kan göra gemensamma uttalanden. Men något otydligt vad 
gruppen egentligen förväntas vi bidra med. Förväntas vi tex leverera bibliometriska analyser och 
delta i debatter och diskussioner kring bibliometri. Gustaf lyfte bland annat vårens debatt kring 
MDPI. Varför har SUHF en bibliometrigrupp om man inte efterfrågar gruppens kompetens? 
Representerar vi bibliotekschefer eller hela SUHF? Inte helt tydligt i uppdragsbeskrivningen.  Och vill 
vi vara mer aktiva?  
 
Lovisa tar kontakt med expertgruppen och informerar om vår existens, samt att vi som grupp gärna 
kommer med input i frågor som rör bibliometri och forskningsutvärdering.  
 
3. VR:s bibliometrigrupp för ALF-utvärderingarna 
 
Gäller ALF panel 1, vetenskaplig kvalitet.  
Alla publikationer från lärosäten som klassas som Health sciences (60 ämnesområden som anses 
kliniska, och baserat på tidskriftsklassning) tas med i analysen Alla publikationer från övriga 
vårdinrättningar och sjukhus tas med oavsett klassning. En och samma publikation kan alltså klassas 
olika beroende på affiliering, vilket är ett problem.  
 
Efter förra utvärderingen efterfrågades transparens och tillgång till publikationerna som ligger till 
grund för statistiken. VR får dock inte lämna ut denna data, varför en grupp tillsatts för att utreda 
andra möjliga vägar. Från SUHF:s bibliometrigrupp finns Cristian, Karin och Lars med i denna ALF-
grupp.  
 
Under de möten som hafts har följande diskuterats: 

• Swepub – ingen möjlig väg, men vi skulle ände inte komma åt unika publikationer samt att 
sjukhusen, med undantag för Linköping och Örebro, inte finns representerade i Swepub. 

• PubMed – Alltså att återimplementera modellen fast då med PubMed-data och tex open 
citations. Gruppen arbetar vidare med att undersöka öppna källor. 

• Nationellt avtal med Clarivate? Norge och Finland har bland annat sådana avtal.  
 



4. Sondering inför ev. bibliometrikurs 
 
2019 senast, sondering hos bibliotekschefer kring intresset för en ny kurs, förslagsvis 2023. Och om 
intresse finns, även inriktning på en sådan kurs. Gruppen ger Lovisa i uppdrag att sondera bland 
bibliotekschefer.  
 
5. Rapporter från STI2022 och NWB2022 
 
STI2022: Generell trend kring Open Science, men även responsible metrics. Mindre av just technical 
indicators. Språk var ett tema, tex hur fångar man upp icke-engelskspråkig forskning. Gunnar 
Sivertsen hade en intressant presentation kring problematik med fraktionering, som ju i praktiken 
enligt Sivertsen innebär att man viktar ner samarbeten. 
 
NWB2022: Open Science som ett genomgående tema även här. Från indikatorer till peer-review. 
Textanalyser och machine learning var ett annat tema. Information om danska, norska och finska 
modellerna. Danmark har lagt ner sin lista, i Norge diskuteras listans fortsatta levnad, medan man i 
Finland fortsätter som tidigare. Island kommer förmodligen skapa en liknade lista. 
 
6. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
7. Nästa möte 
 
2022-11-28, kl. 10-12 
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