
Prosedyre for vurdering av søkere ved opptak til 
spesialistutdanningene i odontologi    

Generelt     

Minstekrav til søkerne er at de har permanent autorisasjon til å drive tannlegepraksis i 
Norge. De må også ha allmenn studiekompetanse. Detaljene for kravene til praksis for å bli 
godkjent som spesialist utarbeides av Helsedirektoratet. Som hovedregel forutsettes det at 
kandidaten før opptaket til spesialistutdanningen i to år har hatt allmennpraksis som 
hovedvirksomhet. Inntil ett år kan erstattes med utført vitenskapelig arbeid (jf. 
Spesialistregler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartement). Kandidater som tas opp til 
integrert dobbeltkompetanseutdanning umiddelbart etter fullført mastergrad i odontologi 
må dokumentere minst ett års allmennpraksis før eller etter spesialistutdanningen for å bli 
godkjent som spesialist. 

 

Dersom en person søker ved flere læresteder, gjøres en uavhengig vurdering av søkeren 
innenfor hvert av lærestedene. Dersom en person søker utdanning innen mer enn en 
fagdisiplin, gjøres en uavhengig vurdering av søkeren innenfor hver av fagdisiplinene.     

 

Fagavdelingene gir sin vurdering av søkerne ut fra faglige og samfunnsmessige forhold som 
beskrevet nedenfor. Vurdering av søkerne bør suppleres med intervju. Dette er en anledning 
til å få avklart krav og forventninger for begge parter. Slike forhold kan være obligatorisk 
undervisning, timeplaner, fraværsregler, permisjoner, evt. ekstramural virksomhet, mulige 
kostnader kandidaten selv må dekke, kongressdeltagelse, eksamener og forsinkelser i 
programmet. Supplerende opplysninger som kommer frem under intervjuet kan føre til at 
poengberegningene for faglige kvalifikasjoner bør justeres eller at søkere som etter 
poengberegning står likt, kan rangeres. Personlig egnethet i form av evne til samarbeid og 
miljøskapende evne kan også avklares. Det bør være minst to personer som vurderer 
kandidatene gjennom hele prosessen, inkludert intervjuet.  

 

Opptaksprosessen     

Utlysning er ute i juni/juli/august med frist medio september/oktober. Fagavdelingens 
innstillinger koordineres ved hvert fakultet/institutt og behandles videre i Nasjonal 
opptakskomité medio januar. Komiteens rangering og innstilling behandles ved 
fakultetene/instituttene, som beslutter opptak.  

 

Fagavdelingene gir en kort omtale av den enkelte søker med begrunnelse for rangeringen 
etter retningslinjene som vist nedenfor. Det er føringer for hvilke samfunnsmessige hensyn 
som skal tillegges vekt, og fagavdelingene skal foreta slik vurdering i rangeringen av søkerne. 
Det er skissert fire kategorier overordnede hensyn: Erfaring fra allmenn praksis; spesifikke, 
faglige kvalifikasjoner; distriktsmessig tilknytning; og personlige egenskaper.  

 

Fagavdelingens innstilling bør inneholde retningslinjer for suppleanter og avsluttes med en 
sammenfattende tekst. Spesialistutdanningen har som en viktig målsetning at befolkningen 
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generelt skal få et stabilt og langsiktig tilbud av odontologiske spesialisttjenester. Tilknytning 
(økonomisk, familiært) til distrikter med dokumentert behov for spesialisttjenester i 
disiplinen teller derfor positivt for opptak. Dette innebærer også at forventet fremtidig 
yrkesaktivitet vil vektlegges. Personlige planer for fremtidig yrkeskarriere, og alder ved 
forventet avslutning av studiet, vil ha betydning for den endelige rangeringen av 
kandidatene.  

 

Kandidater som er aktuelle for opptak til dobbeltkompetanseprogram vurderes separat, men 
etter de samme prinsippene.  

 

Samfunnsmessige forhold som skal komme i betraktning er:  

1. Kandidater som inngår i plan for oppbygning av fremtidige kompetansesentre. 

2. Kandidater som kan dokumentere at de etter endt utdanning skal etablere seg i et 
område der det er behov for spesialist i disiplinen. 

3. Kandidater med erfaring som instruktørtannlege ved instituttet, som ønsker å 
kvalifisere seg til fremtidig stilling der. 

4. Kandidater med fullført doktorgrad som skal kvalifisere seg for fremtidig 
vitenskapelig stilling i en klinisk disiplin ved instituttet. 
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Veiledning ved vurdering av søkerne. 

1.  Praksis som tannlege. 

Det gis maksimalt 4 poeng for inntil 4 år utover minstekravet på 2 år.   
2 år = 0; 3 år = 1; 4 år = 2; 5 år = 3; 6 år = 4 poeng    

• Det skal legges vekt på allmenn praksis, med utgangspunkt i full stilling. 
 

2.  Faglige kvalifikasjoner.   

Det gis inntil 4 poeng for hver av følgende kategorier (gradering: 0-1-2-3-4):   

• a. Kurs (omfang og type vektes). 

• b. Forskning, publikasjoner, annen formidling som er relevant for fagdisiplinen. 

• c. Dokumentert relevant praksis (primært knyttet til fagdisiplinen). 

• d. Annen dokumentert, meritterende virksomhet (utdannelse, praksis, faglig 
virksomhet). 
 

3. Samfunnsmessige hensyn. 

Det gis inntil 4 poeng for distriktstilknytning etter utdannelsen (gradering: 0-1-2-3-4):   

• Styrken av tilknytningen og distriktets behov vurderes. 
 

4. Personlige egenskaper/ intervju. 

Det gis inntil 4 poeng for søkerens personlige egenskaper og egnethet for studiet etter 
intervju (gradering: 0-1-2-3-4):   

• Søkerens holdning til og motivasjon for studiet vektlegges. Evnen til å kunne 
gjennomføre studiet på normert tid bedømmes.  

 

Den første rangeringen av søkerne skjer på grunnlag av punktene 1 til 3, som kan gi 
maksimalt 24 poeng. Fra denne listen velges et antall til intervju, og for disse kan det komme 
ytterligere inntil 4 poeng, altså et totalt maksimum på 28 poeng. 

 


