
 Minnesanteckningar från SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri 

nätmöte tisdagen 9e februari 10.00-12.00 

Närvarande Per Ahlgren, Ulf Kronman, Tore Lund, Staffan Parnell, Anu Salminoja, Leif Eriksson, Peter Linde. 

 

1. Minnesantecknare och dagordningens godkännande  

Dagordningen godkändes. Dock lades en extra punkt till efter ordinarie punkt 5 – om lärosätesanpassade kurser. 

Till mötessekreterare utsågs undertecknad. 

2. Förra mötets anteckningar 

Förra mötets anteckningar godkändes. 

 

3. Nytt uppdrag  

Det nya uppdragets formuleringar diskuterades i positiv anda. Dock fanns flera funderingar runt formuleringar 

om uppdraget att samverka utanför biblioteket mot lärosätenas ledningar. Denna diskussion hänsköts dock till 

den särskilda punkten 7 i dagordningen. 

 

4. Gruppmedlemmar (vi bör anmäla de adjungerade, finns det andra behov) 

Mötet föreslog att Catharina Rehn skulle adjungeras under Daniel Wadskogs ledighet, om inte styrgruppen har 

några invändningar mot detta. Tore kontaktar styrgruppen i frågan. 

 

5. Rapport från kursen i Uppsala + diskussion om nästa utbildningsbehov 

Leif  rapporterade att kursen genomfördes strax före jul 2009 i Uppsala. 14 deltagare varav 3 från Finland. Leif, 

Ulf och Daniel höll kursen som fick genomgående positiva omdömen i kursutvärderingen. I kursen använde man 

verktyget ”Network Workbench” för första gången och diskussioner om att anordna vidare kurser i detta 

redskap fördes. 

Behovet av denna slags 3-dagars kurs finns och förslagsvis erbjuds en ny sådan till hösten eller våren 2011. 

Mötet ser för närvarande inget behov av kortare bibliometrikurser. 

 

Ny punkt 5.1 Lärosätes anpassade kurser 

SLU har bett Ulf att föreläsa enbart för sin personal. VR vill dock försäkra sig om att sådana kurser inte uppfattas 

som orättvisa. Gruppen uttalade därför sitt stöd för denna typ av kurser, förutsatt att även andra lärosäten kan 

beställa dem. 

 

6. Diskussion om tillskapandet av hemsida (ska vi?, vad ska den innehålla, vem ska göra) 

Att skapa och administrera en hemsida om bibliometri kräver resurser och uthållighet. Dessutom finns ett stort 

antal dylika sidor redan på de olika lärosätena. Med tanke på detta fick Tore i uppdrag att förankra idén om 

hemsida med Håkan samt ta upp frågor om resurser för en hemsida med styrgruppen.  Om en dylik sida ska 

skapas är det nödvändigt att inventera  vad som redan finns ute på universiteten och diskutera samverkan för att 

undvika dubbeljobb. 

 

7. Samverkan utanför biblioteket, särskilt med lärosätenas ledningarna (hur ska vi börja/attackera)               

Frågan bordlades till nästa möte. 

 

8. Nästa möte och metricsmöte (ämne, plats, koordinator) 

Två ämnen diskuterades inför nästa Metricsmöte: En presentation av programmet Network Workbench samt en 

genomgång av initiativ och modeller för hur man får den nationella bibliometrimodellen att fungera lokalt. 



Förslag på rubrik för detta var ”Från nationell fördelning till lokal”. Till slut förespråkades det sista förslaget som 

huvudspår för nästa Metricsmöte och den förstnämnda som reservförslag. 

Uppsala i maj föreslogs som plats och tid för nästa Metricsmöte med Chalmers och Göteborgs som reservförslag. 

Nästa SUHF-bibliometri möte förläggs som vanligt till Metricsmötet och förmiddagen.  

För att hinna diskutera punkt 7 samt stämma av innehåll och organisation för nästa Metricsmöte och ev. andra 

ärenden föreslogs ett extra nätmöte till den 22 mars. 

 

9. Övriga frågor 

Per undrade om det inte räckte med ett Metricsmöte per år i fortsättningen, istället för nuvarande ett per 

termin. Någon diskussion hanns inte med, men vi bör ta upp frågan igen vid nästa möte. Ulf informerade att ett 

möte mellan VR och SUHF äger rum 1 mars då förutsättningarna för ett bibliometrisamarbete ska diskuteras.  

 

Vid protokollet 

Peter Linde 
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