
Norsk senter for forskningsdata presenterer en 

database for høyere utdanning, med statistikk 

over vitenskapelig publisering. Statistikken 

viser at Institutt for klinisk odontologi (IKO) 

ved Universitetet i Bergen (UiB) ligger høyest, 

når en ser på antall publikasjonspoeng per 

vitenskapelig ansatt ved odontologimiljøene.  

Tallene er: IKO/UiB 1,22 publikasjonspoeng 

per vitenskapelig; IKO/UiO: 0,94 (sammen med 

IOB blir det 1,05) og IKO/UiT 0,66. 

IKO/UiB er omtrent på gjennomsnittet for 

alle fag ved alle universiteter (1,28). Hele 

Bergen og Tidende leder i antall  
publikasjoner

oversikten finnes på https://dbh.nsd.uib.no/

statistikk/kategori_publiseringer.action

Videre viser en intern oversikt over publika-

sjonskanaler for forskere ved IKO/UiB at 

Tidende dominerer som publikasjonskanal. 

I perioden 2015-2020 er det publisert 

43 artikler i Tidende fra bergensmiljøet. Den 

neste på listen over publikasjonskanaler for 

ansatte ved IKO/UiB er European Journal of 

Oral Sciences, med 18 artikler i samme 

periode. 
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Personalia

Dødsfall

Gunnvald Flåt, f. 08.03.1926, tannlegeeksamen 

1956, d. 03.08.2020

Ellen Hole Jordanger, f. 18.03.1942. tannlege-

eksamen 1966, d. 15.07.2020

Inger Aasgaard, f. 29.01.1921, tannlege-

eksamen 1947, d. 15.07.2020

Edith Nikolaisen, f. 23.09.1933, tannlege-

eksamen 1974, d. 12.07.2020

Marek Røsler, f. 08.04.1941, tannlegeeksamen 

1965, d. 27.05.2020

Hege Grøm Andersen, f. 19.03.1962. tannlege-

eksamen 1987. d. 28.12.2019

Akademikerprisen til Hans Petter Graver

Akademikerprisen deles ut til personer som 

har utmerket seg med sin forskning, bidrag til 

akademisk frihet og kunnskapsformidling. 

Prisen for 2020 går til professor dr. juris Hans 

Petter Graver for hans forskning og kunn-

skapsformidling om etikk og rettssikkerhet.

– Graver er en rollemodell for andre 

akademikere. Som forsker og formidler bringer 

han frem ny kunnskap, utfordrer etablerte 

sannheter og viser betydningen av akademi-

kere for politikk og samfunn, sier juryleder 

Merete Nilsson.

Professor dr. juris Graver mottar prisen for 

sin forskning, som er både omfattende og 

tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskaps-

formidling. Etikk og rettssikkerhet er 

fremtredende temaer i Gravers forskning, 

forfatterskap og formidling. Et eksempel på 

dette er prisvinnerens siste bok, «Jussens 

helter», som ble utgitt i vår. Dette er historien 

om tolv jurister som har valgt å følge sin egen 

samvittighet, fremfor å leve opp til systemets 

krav.

Les mer om prisen og juryens begrunnelse 

på www.akademikerne.no. Prisutdelingen 

finner sted under seminaret Akademisk frihet 

under press 21. oktober. 

Om prisvinneren:

Hans Petter Graver er professor ved Det 

Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der 

han i perioden 2008–2015 var dekan. Han 

mottok i 1986 H.M. Kongens Gullmedalje for 

sin doktoravhandling Den juristskapte 

virkelighet. Graver er medlem av Det Norske 

Videnskaps-Akademi og er preses i perioden 

2019–2021. Han er æresdoktor ved Universite-

tet i Uppsala i 2020, Universitetet i Heidelberg 

(2017) og Universitetet i Helsingfors (2010). 

I 2019 ble han valgt som æresmedlem av 

Juridiska föreningen i Finland.
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