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rapporten fra Norges Forskningsråd, som 
ble offentliggjort 22. oktober. 

Det vises til at Norge har et høyere 
publiseringsvolum sett opp mot innbygger-
tall enn europeiske forskningsstormakter 
som Storbritannia og Tyskland, men det 
understrekes at «forskjeller i befolknings-
størrelse trenger (...) ikke nødvendigvis å 
reflektere forskjeller i forskningsinnsats».

For Norges del er uansett plasseringen 
den samme som året før, da de samme 
landene lå foran.

Rapporten viser også til at Norge har 
hatt en vekst i artikkelproduksjonen på 
70 prosent. Bare to europeiske land har hatt 
en større vekst, Portugal med 80 prosent og 
Danmark med 79 prosent.

Veksten har vært langt større enn for 
store europeiske land. Storbritannia, 
Tyskland og Frankrike har ifølge rapporten i 
samme periode hatt en publiseringsøkning 
på henholdsvis 43, 30 og 18 prosent.

Mens Japan har hatt en vekst på bare ni 
prosent, peker rapporten på at flere andre 
asiatiske land har hatt stor vekst, deriblant 
Saudi-Arabia, som har hatt en femdobling 
av artikkelproduksjonen, men likevel bare 
sto for 0,71 prosent av verdens artikkel-
produksjon.

Et annet land som har hatt høy vekst er 
Kina, som går forbi USA i antall publikasjo-
ner. Mens USA i fjor hadde omlag 440 000 
publikasjoner, sto kinesiske forskere bak 
466 000, 18 prosent av verdenstotalen. 

I rapporten ser de også på siteringer. 
Blant norske breddeuniversiteter ligger 
Universitet i Bergen på topp med en 
siteringsindeks på 174, etterfulgt av 
Universitetet i Oslo med 163. De har samme 
andel høyt siterte artikler. Norges idretts-
høgskole ligger høyere enn begge de to 

breddeuniversitetene, med en siterings-
indeks på 196. I instituttsektoren ligger 
Folkehelseinstituttet høyest med 240.

Barkvoll blir president i ADEE

Fredag 9. oktober ble avtroppende dekan 
ved Det odontologiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo (UiO), Pål Barkvoll, 
enstemmig valgt til president i Association 
for Dental Education in Europe (ADEE) for 
perioden 2022-2023, skriver fakultetet på 
nettstedet odont.uio.no.

ADEE er en internasjonal medlemsorga-
nisasjon hvis formål er å fremme kunnskap 
om oral helse, utdanning og utdannings-
forskning. Det odontologiske fakultet er 
kollektivt medlem i ADEE og i 2018 var UiO 
vertskap for den årlige ADEE-konferansen. I 
dag er de fleste odontologiske utdan-
ningsinstitusjoner i Europa medlemmer i 
organisasjonen i tillegg til affilierte 
universiteter i Asia, Afrika, Amerika og 
Oseania. NTF og de øvrige profesjons-

foreningene i Europa er også blant 
medlemmene i ADEE.

Presidentperioden går over fire år, og 
Barkvoll vil være «president elect» i 2021, 
president i 2022 og 2023 og «past presi-
dent» i 2024.

– Odontologi er inne i en brytningstid, 
sier Pål Barkvoll til nettstedet, og fortsetter: 

– Vi trenger å stake opp en ny kurs for 
utdanningene våre. Å lede et slikt arbeid 
oppleves som svært meningsfylt.

– Samfunnet er i stadig endring, sier han 
videre, og vi må passe på at vi ikke kommer 
i utakt med det samfunnet vi skal tjene når 
vi utdanner fremtidens tannleger i Europa.

– Vi har for eksempel en helt annen type 
demografi i dag, enn bare for noen tiår 
siden, og vi må forberede oss på at det 
stadig kommer til å bli flere eldre som lever 
lengre, og da ofte med komplekse 
sykdomstilstander, noe som vil kreve 
spesialisert kompetanse når de skal 
behandles for skader og sykdommer i 
munnhulen.

– Dette er problemstillinger jeg i 
felleskap med mine europeiske kolleger 
virkelig ser frem til å jobbe med, sier 
Barkvoll, og trekker avslutningsvis frem, at 
politisk arbeid opp mot politikerne i Brussel 
vil være en sentral del av rollen som 
president i ADEE.
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Kvalitet til lavpris

5 års garanti på fast protetikk,  
og 3 år på avtagbar

Vi henter og sender arbeid  
daglig med Postnord, til hele  
landet. For å bestille opphenting, 
ring oss på 55 59 81 70, så  
ordner vi resten for dere

Vi framstiller og trimmer  
alle modeller i Norge

Ansvar for det tann-
tekniske produktet ligger 
hos oss 

All kontakt foregår på 
norsk, med oss i Norge

Vi tar også 
imot digitale 
avtrykk fra 
alle kjente 
system


