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Forord 
 
 
Planen for spesialutdanning innen odontologi som presenteres i dette heftet, er basert på 
arbeidet i Rådet for spesialistutdanning av tannleger, og på den situasjonen vi har etter at 
NTFs representantskap har vedtatt å gå inn for 7 odontologiske spesialiteter. Vi har for tiden 
fire godkjente spesialiteter i odontologi i Norge, men det er rimelig å regne med at vi kommer 
til å få 7 kliniske spesialiteter i fremtiden. Det odontologiske fakultet, UiO legger med dette 
fram en programplan med sammenlignbare spesialutdanningsprogram for alle de 7 kliniske 
fagdisiplinene man regner med vil bli spesialiteter. 
 
Kravene til spesialistutdanningen kan sies å være basert på definisjonen av en profesjon, og 
denne definisjonen kan like gjerne brukes på en spesialitet: 
 
Vi har en profesjon (spesialitet) hvor en bestemt langvarig formell utdanning erverves av 
- personer som stort sett er orientert mot oppnåelse av 
- bestemte yrker som i følge sosiale normer ikke kan fylles av andre personer enn de med 

denne utdanningen 
 
Disse sosiale normer dannes og påvirkes først og fremst av den utøvende profesjon og dens 
organisasjoner, internasjonale standarder og eksterne sensorer, men også av andre 
helseprofesjoner, helsemyndigheter, utdanningsmyndigheter og andre samarbeidspartnere. 
Endelig er publikum en vesentlig påvirkningskilde. For de godkjente spesialiteter har ”de 
sosiale normer” kommet til uttrykk i form av ”Spesialistreglene for NTF”. De tre andre 
kliniske fagdisiplinene som NTF mener bør bli spesialiteter, får nå i de nye 
spesialutdanningsprogrammene definert et nivå som fører til at samfunnet vil oppfatte disse 
fagene som en profesjon eller spesialitet etter definisjonen. 
 
Både Studieutvalget og fagavdelingene innser at den enkelte fagavdeling ikke kan sette det 
målet for utdanningen som gir legitimitet i samfunnet. Spesialutdanningens innhold utvikles i 
fellesskap på fakultetsnivå. Siktemålet må være at samfunnet skal oppfatte at de som har tatt 
spesialutdanningen, vil være kvalifisert til å utøve en profesjon som ingen andre kan fylle. 
 
Programplanen for spesialutdanning, slik den fremkommer i dette dokumentet, ble vedtatt i 
Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo den 7. desember 2004. 
Programplanen vil bli kontinuerlig oppdatert i takt med den faglige utviklingen og eventuelle 
endringer i rammebetingelsene.  
 
 
 
Oslo, 21. desember 2004 
 
Arild Stenvik 
studiedekan 
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Spesialutdanning i odontologi, Universitetet i Oslo   

Generell beskrivelse 
 
 

Bakgrunn 

Det odontologiske fakultet UiO tilbyr spesialutdanning innen fagdisiplinene: endodonti, 

kariologi 1  kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral 

patologi2, pedodonti, periodonti, og protetikk.  

 

Fire av disse disiplinene er spesialiteter opprettet av Den norske tannlegeforening. For fagene 

kjeveortopedi og oral kirurgi/oral medisin ble det opprettet spesialiteter i 1952, gjeldende fra 

1.1.1953. I 1977 ble periodonti godkjent som spesialitet og i 1979 pedodonti. Tidlig på 1990-

tallet ble det gjort forsøk på å opprette flere spesialiteter, men NTF var den gang ikke innstilt 

på å utvide antallet. Mot slutten av 1990-tallet kom en utredning om tannlegespesialiteter i 

Norge. Utredningen konkluderte med at i alt ni disipliner oppfylte kravene til spesialitet, mens 

Statens helsetilsyn foreslo å begrense antallet til tre av dem. NTFs representantskap vedtok i 

2003 å gå inn for syv spesialiteter. I 2003 ble Rådet for spesialistutdanning av tannleger 

opprettet i regi av Sosial- og Helsedirektoratet. Rådet er i ferd med å gå i gjennom 

spesialitetsspørsmålet på nytt samtidig som flere sider ved spesialistutdanningen vurderes. 

 

Etter opprettelse av to spesialiteter i 1952 innså man at det manglet systematisk og 

forskningsbasert utdanningstilbud for dem som skulle bli spesialister. For å kunne gi en 

spesialistutdanning med et strukturert innhold, en vitenskapelig basis, og for å effektivisere 

produksjonen av spesialister, kom det derfor tidlig på 1960-tallet i gang en organisert 

utdanning ved Det odontologiske fakultet UiO. Denne utdanningen bygde på et omfattende 

grunnkurs i basalfag og den ble dermed først og fremst tilpasset utdanning av lærere for å 

dekke fakultetets behov. De enkelte fagdisiplinene ga varierende grad av klinisk utdanning.  

                                                 
1 Det tilbys ikke spesialutdanning i kariologi høsten 2005 
2 Spesialutdanningen i oral patologi er vesentlig laboratoriemessig og skiller seg fra de kliniske spesialstudiene. Det er 
  utarbeidet egen målbeskrivelse og gjennomføringsplan for denne spesialutdanningen 
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Fra 1966 ble spesialistutdanningen omorganisert for de to fagdisiplinene som på den tiden 

hadde spesialiststatus, slik at den kliniske undervisningen startet umiddelbart og gikk parallelt 

med kursene i basalfag.  

 

Det var Kirke- og undervisningsdepartementet ved Statsråd Helge Sivertsen som i 1964 

anmodet om at organisert spesialistutdanning skulle komme i gang og at produksjonen av 

spesialister (først og fremst kjeveortopeder) skulle økes betraktelig. Dette godtok fakultetet 

uten å kreve økte bevilgninger for å gjennomføre spesialistutdanningen. 

 

Siden midten av 1970-tallet har det regelmessig vært gitt spesialutdanning i de fleste 

disipliner. Grunnlaget for den teoretiske og kliniske undervisningen legges i et obligatorisk 

kjernekurs i basalfag som har blitt gjennomført i utdanningens første semester. 

 

 

Rammer for virksomheten 

De viktigste lovene som gir de juridiske rammene for virksomheten ved Det odontologiske 

fakultet, Universitetet i Oslo er: 

• Lov om universiteter og høgskoler (universitetsloven) av 12.05.95 m. senere endringer 

• Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) m.v. av 02.07.99 m. senere endringer 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.02.67 m. 

senere endringer 

 

 

Faglige forhold knyttet til studieprogrammet 

Mål for utdanningen 

Målet for de odontologiske spesialprogrammene er å heve kandidatenes teoretiske og kliniske 

kompetansenivå ut over grunnutdanningen slik at de blir kvalifisert for 

• utredning og behandling av kompliserte og/eller uvanlige tilfeller 

• konsultasjons- og rådgivningsfunksjoner 

• undervisning av studenter og annet helsepersonell 

• faglig utvikling og deltakelse i forskning 
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• kritisk vurdering av faglitteratur 

• kontakt mellom universitetsmiljøene og tannhelsetjenesten 

 

Studiemodell 

Fra høsten 2003 ble det innført en ny modell for spesialutdanningen der gjennomføring av 

utdanningen som treårig heltidsstudium blir hovedregelen. Etter fullført utdanning avlegger 

kandidatene eksamen og får tildelt diplom for gjennomført spesialstudium. 

 

 

Utlysning og opptak 

Utlysning skjer normalt en gang i året, vanligvis ca. 1 år før studiestart.  

 

Faglige krav for opptak (kvalifikasjonskrav/minstekrav) 

Spesialutdanningen bygger på mastergradsprogrammet i odontologi (grunnutdanningen for 

tannleger). For å kunne påbegynne studiet stilles det krav til praksiserfaring etter gjeldende 

Spesialistregler for NTF, som for tiden sier at kandidater skal ha praktisert som tannlege i 

minst 2 år. I spesielle tilfelle kan det tas opp kandidater med bare 1 års praksis.  

 

Fagavdelingenes rangeringskriterier 

Kriteriene for rangering av kvalifiserte kandidater inneholder elementene: 

• Faglige kvalifikasjoner: Kurs, prosjektarbeid (herunder forskning og publikasjoner), 

dokumentert relevant praksis  

• Ansiennitet: Gradering for inntil 4 år utover minstekravet på 2 år 

Fagavdelingene vil vanligvis gjennomføre intervju av søkere som grunnlag for 

kvalitetsvurdering. 
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Opptaksprosedyre 

• Fakultetets fagavdelinger foretar, på grunnlag av søknadene og intervjuene, en rangering 

av de kandidater som er kvalifisert  

• En nasjonal opptakskomité utarbeider en innstilling med utgangspunkt i avdelingenes 

rangeringer 

• Fakultetets Studieutvalg foretar det formelle opptaket av kandidater til fakultetets ulike 

spesialutdanningsprogram 

Forslag til opptak foretas ved at den aktuelle fagavdelingen rangerer søkerne ut fra en 

kvalitetsvurdering.  

 

En nasjonal opptakskomité for odontologisk spesialutdanning foretar den endelige 

innstillingen. Denne opptakskomitéen består av én representant fra hvert av de odontologiske 

fakultetene i Bergen og Oslo, to fylkestannleger og én representant for NTF.  

Opptakskomitéen vil kunne ta samfunnsmessige hensyn. 

 

 

Innhold og organisering. Lærings- og arbeidsformer 

Spesialutdanningene utgjør treårige heltidsstudier (femårig for oral kirurgi/oral medisin og 

oral patologi), og de elementene som er oppgitt i det aktuelle fagets studieprogram er 

obligatoriske. Arbeidsinnsatsen ved alle utdanningsprogrammene tilsvarer som et minimum 

36 timer i uken i 40 uker i året. 

 

For alle disipliner gjennomfører kandidatene obligatorisk kjernekurs (Core Curriculum). 

Denne undervisningen er fordelt på 1. og 2. semester. I første semester undervises det i temaer 

som gir et grunnlag for vitenskapelig arbeidsmetode og gjennomføring av eget 

forskningsprosjekt (”verktøydelen”). De enkelte fagavdelingene starter samtidig klinisk 

undervisning og pasientbehandling for at kandidatene skal kunne ferdigbehandle og foreta 

nødvendig oppfølging av pasientene. 
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De enkelte fagavdelinger setter opp sine semester- og timeplaner. I programplanens spesielle 

del gjengis de enkelte fagavdelingenes spesialutdanningsprogram der hovedtrekkene fra 

timeplanen er gjengitt. Fagavdelingenes program er lagt opp i samsvar med kravene i NTFs 

Spesialistregler for de fagdisiplinene som har godkjent spesialitet.  

 

Basalutdanning 

Første delen av kjernekurset betegnes ”verktøydelen”. Hensikten med disse kursene er å gi 

kandidaten et grunnlag for å kunne gjennomføre litteratursøk, beherske grunnleggende 

databehandling, samt å planlegge og gjennomføre en vitenskapelig studie. Andre delen av 

betegnes ”fordypningsdelen”.  

 

Hensikten med disse kursene er å formidle kunnskap om basale og generelle kliniske forhold 

innen odontologi, samt å gi innsikt i pågående forskning innenfor de ulike odontologiske 

miljøer utover det som foreleses på grunnutdanningsnivå. 

 

Kjernekurset må fullføres av alle kandidater i spesialprogrammene, og undervisningen er 

obligatorisk. Noen av elementene i kjernekurset har eksamen eller andre evalueringsformer 

underveis.  

 

Kjernekursets ”verktøydel” holdes i 1. semester og består av: 

• Biostatistikk       

• EDB       

• Bibliotek/manuskript     

• Forskningsmetode    

• Epidemiologi     

 

Kjernekursets ”fordypningsdel”, holdes i 2. semester og består av: 

• Forskningsprosjekter ved fakultetet    

• Oral biologi       

• Oral helse i perspektiv    

• Kraniofacial utviklingsbiologi   
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Timeantallet er samlet ca 200 timer, og det inkluderer ikke kandidatenes forberedelser og ev. 

hjemmeoppgaver. 

 

Teoretisk fagspesifikk utdanning 

Den enkelte fagavdeling organiserer selv den fagspesifikke utdanningen i form av 

forelesninger, seminarer og kurs. Fagavdelingene velger også kurs i nødvendige støttefag fra 

fakultetets valgfrie tilbud. De støttefag som en fagavdeling velger å ta inn i sin studieplan er 

obligatoriske for deres spesialkandidater. Behov for eksterne kurs avgjøres av fagavdelingene. 

 

Klinisk undervisning 

Den kliniske undervisningen består i pasientbehandling under veiledning og foregår 

kontinuerlig ved Klinikk for spesialbehandling eller andre av fakultetets klinikker gjennom de 

tre studieårene (intramural klinikk). I tillegg til behandling vil utdanningen omfatte 

konsultasjoner og rådgivningstjeneste. Ved noen fagavdelinger inngår veilederfunksjon (f.eks. 

veiledning av tannlege- og tannpleierstudenter) som en vesentlig del av studiet. En nærmere 

beskrivelse av den kliniske del av de ulike utdanningene er angitt i de enkelte 

programplanene. Kandidatene kommer umiddelbart i kontakt med sin fagavdeling ved 

studiestart, og de kommer i gang med pasientbehandling allerede den første høsten. 
 

Mappevurdering 

Klinisk odontologi egner seg godt for samling av de ulike behandlingsformer og 

dokumentasjoner av utført behandling i en ”mappe”. Det føres alltid journal på hver pasient 

og hver arbeidsoperasjon.  

 

Alt arbeid på klinikken vil dermed kunne samles i en læringsmappe. Det vil være enkelt å 

hente frem alt klinisk arbeid kandidaten har utført under sin spesialutdanning. Læringsmappen 

må være omfattende for at begrepet 3-årig fulltids studium skal kunne rettferdiggjøres.  

Fagavdelingene setter krav om et antall kasus som tilsvarer en rimelig klinisk arbeidsinnsats 

over ca. 2000 arbeidstimer.  
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Det skal dokumenteres stor variasjonsbredde blant de behandlede kasus. Den dokumenterte 

behandling bør i hvert tilfelle gjøres til gjenstand for refleksjon, ”Hva jeg lærte av dette 

kasus” etc. 

 

Vurderingsmappe er en samling arbeidselementer, vanligvis behandlede pasienter, som velges 

ut fra læringsmappen og som legges frem til eksamen. Vurderingsmappen må inneholde 

kompliserte kasus og god variasjonsbredde og omfatte et utvalg av kasus fra læringsmappen. 

Alle kasus som blir presentert i vurderingsmappen må være dokumentert etter bestemte krav 

som settes opp av fagavdelingen. Ved eksamen bruker sensor materialet i mappen som en del 

av grunnlaget for å bedømme nivået på kandidatens kliniske ferdigheter. Vurderingsmappen 

vil også være utgangspunkt for selve eksaminasjonen. 

 

Ekstramural klinisk virksomhet 

Enkelte fagavdelinger kan ha spesialkandidater som har noe klinisk virksomhet i annen 

(offentlig eller privat) tannlegepraksis. Fagavdelingen vil ha ansvaret for å organisere denne 

virksomheten slik at kandidaten kan dokumentere og samle slike pasientbehandlinger i sin 

læringsmappe. Den aktuelle fagavdeling må utforme en egen plan for ekstramural klinisk 

virksomhet dersom den skal inngå som en del av spesialutdanningen ved avdelingen. Denne 

planen må legges fram for Semesterstyret/Studieutvalget for godkjenning. 

 

Forskningsprosjekt 

Gjennom kjernepensum får spesialkandidatene en innføring i biostatistikk og 

forskningsmetode. De forskningsprosjektene som er i gang ved fakultetet, vil bli presentert for 

kandidatene under den andre delen av kjernekurset.  

 

Undervisningen vil gi kandidatene et grunnlag for å kunne legge opp egne prosjekter 

(spesialistarbeid) som utgjør en del av utdanningen. Forskningsprosjektet vurderes til ca. 500 

arbeidstimer. 

 

Før kandidaten kan melde seg opp til eksamen må han/hun ha levert et skriftlig arbeid som er 

basert på egen forskning og som er publisert eller er på et slikt nivå at det kan publiseres i et 

norsk eller internasjonalt fagtidsskrift.  
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Unntaksvis kan det godtas en publisert eller publiserbar artikkel basert på litteraturstudier. På 

samme måte kan et spesielt verdifullt og godt dokumentert pedagogisk arbeid godtas. 

 

 

Fakultetsledet desentralisert spesialutdanning 

Høsten 2003 startet for første gang et spesialutdanningskull hvor noen av kandidatene får hele 

den kliniske og deler av den teoretiske utdanningen utenom Det odontologiske fakultet. 

Kandidatene har i dette tilfellet sin faste arbeidsplass ved Kompetansesentret for 

Tannhelsetjenesten i Nord-Norge og har sin kliniske veileder der.  

 

Det odontologiske fakultet UiO har det overordnete ansvaret for undervisningen, utdanningen 

ledes fra fakultetet og kandidatene i Tromsø er en del av kullet som startet utdanningen i Oslo 

høsten 2003. Det odontologiske fakultet UiO har ansvaret for å godkjenne de kliniske 

arbeidsforhold lokalt, klinisk veileder og de teoretiske kursene som tilbys lokalt. 

 

Det meste av den teoretiske undervisningen gjennomføres som videokonferanse. 

Kandidatkullet har på denne måten daglig kontakt i form av litteratur- og kliniske seminarer. 

Dette utdanningsopplegget gjennomføres som et prosjekt. 

 

Erfaringer med denne modellen for spesialutdanning vil kunne være et utgangspunkt for 

eventuell desentralisert spesialutdanning i andre fagdisipliner.  

 

En forutsetning for å videreføre desentralisert spesialutdanning er at utdanningen planlegges 

og ledes fra et av de odontologiske fakultetene i Norge, og at fakultetene godkjenner klinikk 

og klinisk veileder. Det må foreligge et tilstrekkelig pasientgrunnlag, og det kliniske 

utdanningsmiljøet må ha tverrfaglig kompetanse. 
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Evalueringsformer og eksamen 

Forutsetninger: 

• Det høyeste tillatte fravær er 10 % av tiden. Under helt spesielle forhold kan 

fagavdelingen godkjenne fravær utover dette 

• Kurs tatt for mer enn 10 år siden godkjennes vanligvis ikke  

• Kursene må samlet utgjøre en faglig enhet med relevans til den aktuelle fagdisiplinen 

Enkelte fagavdelinger har gitt nærmere beskrivelse av rammene for evaluering og eksamen 

(se de enkelte spesialprogrammene). 

 

Avsluttende eksamen 

• Søknad fra fagavdelingen om at kandidat skal få anledning til å fremstille seg for 

avsluttende eksamen må være fakultetet i hende senest 6 uker før eksamen er planlagt 

avholdt. Med søknaden skal det følge en oversikt over klinisk virksomhet (dokumenterte, 

behandlede kasus), kurs, prosjektarbeid og melding fra vedkommende fagavdeling om at 

utdanningen anses fullført i henhold til vedtatte krav. Det vitenskapelige arbeidet skal 

vedlegges.  

• Med søknaden om fremstilling til eksamen skal følge fagavdelingens forslag til 

eksamenskommisjon, med opplysning om at sensor har sagt seg villig til å ta oppdraget. 

Dersom eksamen medfører utgifter til reiser, opphold m.m. som søkes dekket av fakultetet 

må dette oppgis i søknaden. 

• Det gis skriftlig melding til eventuell kandidat som ikke kan få fremstille seg til eksamen, 

med kopi til fagavdelingen. 

• Når eksamen har vært holdt, sendes skriftlig melding om utfallet til fakultetet. Meldingen 

skal være undertegnet av sensor og minst en eksaminator. 

• Fakultetet utsteder deretter diplom til dem som har bestått eksamen. 

• Sensor vil normalt ikke være tilknyttet fakultetet. 
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Godkjenningsordning/Spesialistreglene for  

Den norske tannlegeforening (NTF) 

Godkjenning av spesialister gjøres etter gjeldende Spesialistregler for NTF og er basert på 

minimum en fulltids tre-årig utdanning. NTFs representantskap 2004 anbefalte at det, i tillegg 

til de eksisterende spesialitetene, opprettes spesialiteter i endodonti, protetikk, og i kjeve- og 

ansiktsradiologi. Dette vil bli behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet / Sosial- og 

helsedirektoratet.  

NTFs Spesialistregler er å finne i Tannlegeforeningens håndbok eller på NTFs nettside.  

Kandidatene må selv søke spesialistgodkjenning og kan kalle seg spesialist i fagdisiplinen. 

Kandidater som har sin utdanning i disipliner som ikke har formell status som spesialiteter 

kan tituleres tannlege med spesialutdanning i vedkommende disiplin. 
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Praktiske opplysninger 

Semesterregistrering  

Rett til å følge undervisning og å avlegge eksamen ved universitetet er betinget av at 

kandidaten registrerer seg og betaler semesteravgift. Kandidaten får dermed adgang til 

Studentsamskipnadens tilbud. Nærmere instruks om hvordan man semesterregistrerer seg vil 

bli gitt i forbindelse med studiestart. 

 

Adgangskort  

Tilgang til fakultetets lokaler betinger at man skaffer seg adgangskort. Opplysninger om 

hvordan man går frem for å skaffe seg adgangskort vil bli gitt i forbindelse med studiestart. 

 

Kursbevis 

Kursbevis kan bare utstedes når eksamen/prøve er bestått og/eller når kursdeltaker har vært til 

stede tilstrekkelig antall kurstimer. Fravær må begrunnes. For øvrig benyttes 

eksamensreglementet for den odontologiske grunnutdanningen. 

Kurspåmelding 

Forespørsler om og påmelding til de enkelte kurs skjer ved henvendelse til fakultets-  

administrasjonen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 
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Spesialutdanningen i endodonti 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

I løpet av det siste tiåret har det for endodonti som fagfelt skjedd en avklaring når det gjelder 

sykdommer som ligger til grunn for diagnoser og behandlingsformer. Apikal periodontitt har 

en betydning for endodontien som er sammenlignbar med den betydning marginal 

periodontitt har for periodontibehandlingen. Apikal periodontitt skyldes infeksjonsprosesser i 

pulparommet, som oftest etter ubehandlet karies eller ineffektiv fyllingsterapi, men også etter 

traumer og skader ved preparering i forbindelse med restorativ behandling. De grunnleggende 

endodontiske prosedyrer er rettet mot enten å forebygge apikal periodontitt gjennom sikring 

av en vital pulpa mot infeksjon eller å kurere apikal periodontitt ved eliminasjon av mikrober 

fra rotkanalsystemet.  

 

Spesifikt for de endodontiske prosedyrer er behovet for aseptikk og effektive antibakterielle 

prosedyrer. Aseptikk, antiseptikk og desinfeksjon som prinsipper for behandling har derfor en 

helt sentral plass i endodontibehandling. 

 

Arbeidsprosedyrene ved endodonti er preget av at rotkanalsystemet ikke er tilgjengelig for 

direkte innsyn. Spesielt for flerrotede tenner kan rotkanalenes anatomi være komplisert og 

vanskelig å forutsi. Dette gjør endodonti til et spesielt vanskelig arbeidsområde også rent 

teknisk sett. Som ellers i odontologien er det utviklet og utvikles stadig en rekke 

prosedyrespesifikke instrumenter, materialer og teknikker. Bedre metoder øker kasustilfanget, 

idet mange tenner som før ble ansett å være for kompliserte for behandling, nå kan bevares 

gjennom adekvat endodontisk behandling.  

 

Nyere forskning kan tyde på at apikale infeksjonsprosesser kan ha sammenheng med 

sykdomstilstander i andre deler av kroppen. Dette vektlegges ved spesialutdanningen i 

endodonti og øker betydningen av god kvalitet på endodontisk behandling. 
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Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i endodonti skal kvalifisere kandidaten til å 

• kunne stille nøyaktig diagnose og gi effektiv behandling av infeksjoner og 

andre endodontiske sykdommer i pulpa og det periapikale området 

• gjennomføre utreding og diagnostisering av ekstraordinære orale 

smertetilstander der dentale årsaker ikke kan utelukkes 

• samarbeide med allmenntannleger og andre spesialister om behandling eller 

planlegging av behandling som krever spesiell endodontisk kompetanse 

• analysere og evaluere ny kunnskap innen faget 

• planlegge og utføre vitenskapelige undersøkelser 

• gi råd til tannleger vedrørende endodontisk diagnostikk og behandling 

• planlegge og gjennomføre undervisning i endodonti 

 

 

Endodontistens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 
 

Allmenntannlegens kompetanseområde  

Grunnutdanningen i odontologi gir allmenntannlegene kompetanse til å utføre endodontiske 

undersøkelser og diagnostisere pulpitt, apikal periodontitt og resorpsjoner, og å utføre 

behandling av infiserte eller kompromitterte pulpae. Endodontiske behandlingsprosedyrer og -

situasjoner som ikke inngår i grunnutdanningens program, er beskrevet under den 

spesialutdannede tannlegens arbeidsområder. I likhet med det som gjelder for andre 

fagdisipliner, vil allmenntannlegenes kompetanse og ferdighet i endodonti øke med erfaring 

fra egen virksomhet og som resultat av etterutdanning.  

 

Endodontistens kompetanseområde 

Generelt kan det beskrives tre hovedområder for endodontistene:  
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1. Der forutsigbarhet av endodontisk behandlingsresultat har spesielt stor betyding. 

En spesialutdannet endodontist skal kunne gjennomføre endodontisk behandling med stor 

forutsigbarhet for et godt resultat og en sikker langtidsprognose. Dette vil ha spesielt stor 

betydning ved omfattende og krevende oral rehabilitering, der f. eks. store protetiske 

konstruksjoner forankres på tenner som trenger endodontisk behandling. I slike behandlinger 

er det spesielt viktig å minimalisere risikoen for endodontiske komplikasjoner og behov for 

endodontisk revisjonsbehandling senere. 

 

2. Behandlinger som er spesielt krevende på grunn av noen eller flere av de følgende 

kompliserende faktorer knyttet til: 

a, pasienter med komplisert medisinsk bakgrunn: økt blødningsrisiko, 

kooperasjonsvanskeligheter, eller spesielt infeksjonsutsatte pasienter (sanering ved 

organtransplantasjon; immunosuppressiva), etc; pasienter med spesielle diagnostiske 

vanskeligheter (diffuse smerter osv.); pasienter med begrenset gapeevne eller hvor andre 

forhold gir vanskeligheter med adekvat røntgenundersøkelse og behandling; pasienter hvor 

anestesi er spesielt komplisert. 

b, tenner med særlig vanskelig tilgjengelighet; med atypisk morfologi, for eksempel 

sammenvokste tenner og invaginasjoner; med vanskelig tilgang til rotkanalen (stift, 

frakturerte instrumenter, osv.); med ekstrem rotkanalanatomi:  c-formede og s-formede 

kanaler, taurodontiske tenner;  overkjevemolarer med 4 eller flere kanaler, molariserte 

premolarer med 3 eller flere kanaler; med  forgrening av kanalen i midtre eller apikale del av 

roten; tenner med obliterasjon av rotkanalen; tenner med intern resorpsjon med perforasjon; 

med store cervikale resorpsjoner  

c, spesielle situasjoner som endodontisk behandling ved kompliserte traumekasus; som 

krevende revisjonsbehandlinger; som kirurgisk endodonti av molarer. 

d, utstyrskrevende behandling for spesielle situasjoner hvor det vil være nødvendig med 

mikroskop, endodontisk ultralyd eller spesielle instrumenter. 

 
3.  Spesialfunksjon ved kompetansesentra 

Endodontisten vil utføre endodontisk behandling på pasienter henvist fra den lokale private og 

offentlige tannhelsetjenesten; han/hun vil ha en konsultasjonsfunksjon overfor alle tannleger i 

regionen; hun/han vil gi etterutdanningskurs for alt tannhelsepersonell i regionen; han/hun vil 

funksjonere som lærer og klinisk veileder ved fakultetsledet desentralisert spesialutdanning.  
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Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i endodonti er et fulltids studium over 3 år (årlig krav til arbeidsinnsats, se 

planens generelle del). Studieprogrammets innhold inkluderer de anbefalte komponenter som 

er beskrevet av European Society of Endodontology (1).  

 

Den kliniske spesialutdanningen i endodonti er en del av spesialutdanningen ved Det 

odontologiske fakultet. Semesterstyret for spesialutdanningen fører på vegne av fakultetet 

tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for endodonti har ansvar for den 

praktiske gjennomføringen og for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat 

nivå.  

 

Ukedagene er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning. Tirsdag og onsdag 

holdes seminarer kl. 0815-0900 og 1200-1330. Pasientbehandling skjer disse dagene kl. 0900-

1130 og 1345-1615. Mandag og torsdag brukes til instruktørtjeneste, pasientbehandling, 

fagspesifikke kurs og kasuspresentasjoner. Det holdes 2 til 4 kveldsseminarer i semesteret. 

Veiledning av studenter (instruktørtjeneste) inngår i det kliniske programmet. 

 

Endodontisk arbeid i privat praksis eller offentlig tannhelsetjeneste kan inkluderes i 

programmet, forutsatt at behandlingene planlegges, utføres og dokumenteres i samarbeid med 

fagledelsen og i henhold til de retningslinjer som gjelder ved behandling av pasienter ved 

Avdeling for endodonti. Se under Ekstramural virksomhet. 

 

I studiets første semester gis et innledende kurs i grunnleggende endodontisk 

behandlingsteknikk (propedevtisk og klinisk). Kurset omfatter følgende emner: journalopptak, 

basal morfologi, instrumentlære, preparerings- og rotfyllingsteknikker, samt komplikasjoner 

og sikkerhet i klinisk endodontisk arbeid. 

 

I tillegg til de ordinære seminarene inviteres eksterne forelesere til å gi seminarer/ 

forelesninger over relevante temaer (2 ganger i semesteret). Det er lagt til rette for at 

kandidatene skal kunne delta i fakultetets forskningsseminarer (1-2 ganger årlig), kurs i regi 

av Norsk endodontiforening, European Society of Endodontology’s kongresser og Den norske 

tannlegeforenings landsmøter.  
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Kandidatene oppfordres til å presentere sine forskningsprosjekt ved en nordisk eller 

internasjonal kongress. I løpet av studietiden arrangeres studietur til annet lærested.  

 

Den samlede undervisningstiden er fordelt på ca 1700 timer klinisk virksomhet, 430 timer 

instruktørtjeneste, 1000 timer seminarer og kasusdiskusjoner i endodonti, 200 timer kurs i 

støttefag, 500 timer kjernepensum for spesialutdanning, og 500 timer til prosjektarbeid. 

 

Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forlesninger og seminarer for faglitteratur og 

behandlingsplanlegging. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. I tillegg forutsetter den 

teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur. Til sammen er omfanget av den 

teoretiske undervisningen ca 1700 timer. Kandidaten må kunne dokumentere at alle kurs er 

gjennomført for å kunne fremstille seg for avsluttende eksamen. 

 

Basalutdanning  

Kursprogrammet omfatter kurs som inngår i kjernepensum for spesialutdanning (Core 

Curriculum, se under den generelle beskrivelsen av programplanen) og andre teoretiske og 

kliniske kurs som organiseres av Det odontologiske fakultet.  

 

Hensikten med kursene er å heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå og forståelse av 

basal- og klinisk odontologi, samt å forberede dem for kritisk holdning til egen virksomhet. 

 

Fagenhetens kursprogram 

Støttefag 

 Kandidatene skal gjennomføre 200 timer fra kurs fra spesialutdanningsprogrammet ved 

Det odontologiske fakultet gjennom et selvvalgt utvalg blant følgende: oral medisin, 

radiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, traumatologi, periodonti, protetikk, 

dentale biomaterialer. Utvalget av kurs for den enkelte kandidat skjer i samråd med 

fagledelsen. 
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Fagspesifikke kurs 

Denne undervisningen gis i form av seminarer og litteraturstudier, laboratoriekurs og 

ekskursjoner. Seminarseriene forutsetter selvstudium av anbefalt litteratur. 

• Rotkanalmorfologi         30 timer 

• Anatomi, patologi        50 timer 

• Endodontisk instrumentarium      40 timer 

• Endodontiske materialer       25 timer 

• Medikamenter        15 timer 

• Endodontiske teknikker       70 timer  

• Avanserte endodontiske teknikker      40 timer 

• Klinisk farmakologi       15 timer 

• Allmennmedisinske forhold av endodontisk betydning   20 timer 

• Endodontisk diagnostikk       50 timer 

• Differensialdiagnostikk og smerteutredning    50 timer 

• Behandlingsplanlegging       30 timer 

• Endodontisk epidemiologi       20 timer 

• Etiologi og patogenese av endodontiske sykdommer   60 timer 

• Endodontisk mikrobiologi og immunolog     60 timer 

• Resorpsjoner        50 timer 

• Tanntraumer        60 timer 

• Kirurgisk endodonti     100 timer 

• Komplikasjoner i endodonti      70 timer 

• Endo-perio, endo-protetikk       50 timer 

• Komplekse behandlingsprosedyrer      40 timer 

• Helse, miljø og sikkerhet       35 timer 

• Praksisadministrasjon       20 timer 

Blant disse fagspesifikke kurs inngår seminarer hvor kandidatene samles med kandidater fra 

andre spesialprogrammer. 
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Klinisk utdanning 

Intramural virksomhet 

Pasientbehandling 

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling under veiledning og foregår 

kontinuerlig gjennom de tre studieårene. Omfanget av klinisk arbeid er 21 timer/uke. 

Veiledning av studenter (se under) er inkludert i det kliniske programmet. Hver kandidat skal 

behandle ca 180 nye pasienter/kasus og følge opp ca 90 pasienter etter avsluttet behandling. 

Pasientene skal representere et bredt spekter av pulpale og periapikale sykdommer og 

behandlingsstrategier. I tilknytning til pasientbehandling holdes kliniske seminarer hvor 

behandlingsplanlegging, behandlingsprogresjon og ferdige behandlinger diskuteres. 

 

Læringsmappe 

Alt arbeid på klinikken er journalført og vil dermed kunne samles i en ”læringsmappe”. Fra 

denne mappen kan kandidaten hente frem alt klinisk arbeid han/hun har utført under sin 

spesialutdanning. Det føres dessuten en elektronisk logg over behandlede kasus for hver 

kandidat. Fagavdelingen setter krav om et antall kasus som tilsvarer en rimelig klinisk 

arbeidsinnsats over ca 1600 arbeidstimer direkte relatert til endodonti. Det skal dokumenteres 

stor variasjonsbredde blant de behandlede kasus. 

 

Veiledning av studenter 

Hensikten er å gi kandidaten anledning til å bli involvert i mange endodontiske kasus. Ved å 

legge til rette for andres læring og kliniske arbeid skal kandidaten fremme sin egen lærings- 

og modningsprosess. Veiledning av studenter i behandlingssituasjonen, seminarledelse, 

kliniske demonstrasjoner og teoretisk undervisning ved etterutdanningskurs omfattes av 

denne virksomheten. Det kreves instruktørtannlegetjeneste to økter i uken på endodonti i ett 

år, eller én økt i uken i to år. Tilsvarende skal kandidaten også undervise eller hospitere i én 

økt i ett semester ved to eller flere av følgende avdelinger: pedodonti, periodonti, protetikk, 

kariologi, radiologi. 
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Ekstramural klinisk virksomhet 

Kjernen i klinisk undervisning foregår på to klinisk intensive arbeidsdager (nå tirsdag og 

onsdag). To dager er viet annen klinisk virksomhet, som inkluderer instruktørtjeneste ved 

fakultetet og ekstramural virksomhet i form av pasientbehandling. Dette kan være ukomplisert 

endodonti, men skal fortrinnsvis være endodonti i forbindelse med kasus som av annen grunn 

også har kompliserende faktorer ved seg. Kasus hvor det kreves eller ønskes samarbeid med 

andre spesialister eller spesialkandidater, tilhører denne gruppen. Alternativt kan det være 

kasus med sjeldne diagnoser, medisinsk, odontologisk eller endodontisk, som av noen grunn 

ikke behandles på Avdeling for endodonti. I de tilfelle det er ønskelig for kandidaten å 

gjennomføre noe av spesialutdanningens kliniske del i privat praksis eller i deltidsstilling i 

Den offentlige tannhelsetjenesten, vil Avdeling for endodonti legge til rette for at ekstramural 

klinisk virksomhet kan gjennomføres (og veiledes fra avdelingen). Kandidaten vil selv være 

ansvarlig for å skaffe seg arbeidsplass med anbefalt utstyr og tilstrekkelig pasienttilgang for 

denne delen av studiet. 

 

Endodontisk arbeid i privat praksis eller i offentlig tannhelsetjeneste kan godskrives forutsatt 

at behandlingene planlegges, utføres og dokumenteres i henhold til de retningslinjer som 

brukes ved behandling av pasienter ved Avdeling for endodonti, og foretas under veiledning 

fra avdelingen. Det forutsettes også at kandidaten har utstyrsmessig optimale forhold på sitt 

arbeidssted, og at det opprettes en hensiktsmessig elektronisk kommunikasjon, for at slik 

behandling kan foregå ekstramuralt.  

 

Eksempler på slik ekstramural virksomhet kan være kandidater som arbeider på storklinikk 

(offentlig eller privat) hvor han/hun arbeider spesifikt med endodonti i et team; kandidater 

som i egen praksis opererer som mottakere av henvisninger av endodontiske kasus; og 

kandidater som i sin egen virksomhet har tilgang til egne pasienter med spesielle 

endodontiske behov som materiale for spesialutdanning i samarbeid med Avdeling for 

endodonti.  

 

Avdeling for endodonti kan velge å øke tiden for klinisk virksomhet ved avdelingen slik at det 

fins et fullverdig klinisk tilbud for kandidater som ikke kan skaffe seg ekstramural klinisk 

arbeidsplass med foreskrevet utstyr og tilstrekkelig pasientgrunnlag. 
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Skriftlig arbeid, vurderingsmappe og eksamen 

Det vises her til omtale i den generelle beskrivelsen av programplanen. For endodontikandi-

datene gjelder spesifikt: 

Søknad om fremstilling til eksamen må foreligge minst 6 uker før eksamen tenkes avholdt. 

Søknaden skal inneholde 1, dokumentasjon for gjennomført kjernepensum; 2, dokumentasjon 

for gjennomført kurs i støttefag; 3, dokumentasjon fra Avdeling for endodonti om 

gjennomført klinisk tjeneste med listeutskrift fra den elektroniske pasientregistreringen; 4, en 

vurderingsmappe (se under); og 5, det skriftlige arbeidet.  

 

Vurderingsmappen skal inneholde 20 ferdigbehandlede kasus. Disse skal være 

gjennomarbeidet i et format som svarer til kasuistikker for publisering i internasjonale 

tidsskrifter. Kasustilfanget skal være variert og reflektere ulike diagnoser og tilfeller med høy 

og ordinær vanskelighetsgrad. Et flertall av behandlingene skal være fulgt i minst et halvt år. 

Kandidatens skriftlige arbeid bør være basert på egen forskning og publiseres i et norsk eller 

internasjonalt fagtidsskrift. (Se for øvrig planens generelle del.) Eksamensformen er normalt 

en muntlig eksaminasjon/diskusjon i nærvær av fagleder/ansvarshavende for programmet og 

kliniske lærere, og en ekstern sensor med spesialkompetanse i faget og erfaring fra 

undervisning av spesialkandidater i endodonti. 
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Semesterplaner 

De følgende semesterplaner gir en oversikt over ordinære og faste tema som inngår i studiet. I 

tillegg utarbeides detaljerte timeplaner for de ulike semestre:  

 

�      Rotkanalmorfologi   30 timer 
�      Endodontisk instrumentarium   40 timer 
�      Endodontiske teknikker I   70 timer  

1. semester 

 140 timer 
   

�      Endodontisk diagnostikk   50 timer 
�      Etiologi ved endodontiske sykdommer   60 timer 
�      Behandlingsplanlegging   30 timer 
�      Endodontiske teknikker II   40 timer 

2. semester 

 180 timer 
   

�      Endodontisk kirurgi 100 timer 
�      Anatomi og  patologi   50 timer 
�      Klinisk farmakologi   15 timer 
�      Oral medisin   20 timer 
�      Endodontisk epidemiologi   20 timer 

3. semester 

 205 timer 
   

�      Materialer i endodonti   25 timer 
�      Medikamenter   15 timer 
�      Endodontisk mikrobiologi og immunologi   60 timer 
�      Endo-perio, endo-protetikk   50 timer 
�      Resorpsjoner   50 timer 

4. semester 

 200 timer 
   

�      Tanntraumer   60 timer 
�      Komplikasjoner i endodonti   70 timer 
�      Differensialdiagnostikk og smerteutredning   50 timer 

5. semester 

 180 timer 
   

�      Komplekse behandlingsprosedyrer   40 timer 
�      Helse, miljø og sikkerhet   35 timer 
�      Praksisadministrasjon   20 timer 

6. semester 

   95 timer 
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Spesialutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi 
 

 

Beskrivelse av fagområdet  

Innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning utgjør kjeve- og ansiktsradiologi en egen 

disiplin, som den eneste med hovedvekt på diagnostikk av den maxillofaciale regionen. 

Pasienter i alle kategorier og aldersgrupper som har behov for det skal kunne bli utredet med 

kjeve- og ansiktsradiologiske tjenester etter henvisning fra allmenntannlege eller spesialister 

innen odontologi og medisin.  

 

Utgangspunktet for denne spesialiseringen er den epokegjørende utviklingen medisinsk 

radiologi har gjennomgått siden 1970- årene.  Med datateknologien er det tatt i bruk nye 

undersøkelser som gir helt andre diagnostiske muligheter enn konvensjonell 

røntgendiagnostikk.  Computer tomografi (CT) og magnetisk resonans (MR) tomografi, ofte 

benevnt "imaging modalities", er idag de mest anvendte av alle avanserte modaliteter til 

diagnostisk utredning av pasienter på radiologiske avdelinger, med spesialister i medisinsk 

radiologi som brukeransvarlige. Modalitetene har, foruten andre avanserte snittavbildninger, 

vist seg avgjørende også for diagnostikk og behandling av pasienter med odontologiske 

problemstillinger.  Man ser derfor økende bruk av avanserte undersøkelser på pasienter som 

tannleger utreder og behandler.  I de land som er mest utviklet på dette området er 

"maxillofacial radiology" blitt, eller er i ferd med å bli en odontologispesialitet.  Ansvarlig 

bruk av modalitetene krever også i Norge en egen utdanning, i henhold til Lov om strålevern 

og bruk av stråling og Strålevernforskriften.  I grunnutdanningen gis det ingen undervisning, 

verken teoretisk eller praktisk, kun en innføring i det diagnostiske potensialet slik at 

nyutdannede tannleger vet hva som kan oppnås av informasjon når de henviser til avansert 

radiologisk utredning. 
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Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi skal kvalifisere kandidaten til å 

 kunne bruke avanserte radiologiske bildemodaliteter optimalt med diagnostisk 

ansvar på pasienter med odontologiske problemstillinger, dvs. tilstander i tenner, 

kjever og tilgrensende strukturer 

 kunne samarbeide med spesialister i medisinsk radiologi om bruken av særlig 

kostbart og ressurskrevende radiologisk utstyr 

 kunne samarbeide med allmenntannleger og spesialister i ulike disipliner om 

pasienter som krever interdisiplinær kompetanse  

 kjenne godt til ioniserende stråling og strålebelastningen ved radiologiske 

undersøkelser av tenner, kjever og ansiktskjelett 

 kjenne godt til validitetstesting av diagnostiske metoder 

 kunne undervise tannlegestudenter, allmenntannleger, spesialister og annet 

helsepersonell, og kunne presentere fagfeltet for publikum 

 kjenne godt til den forskning som bedrives nasjonalt og internasjonalt, og kritisk 

kunne vurdere faglitteraturen 

 

 

Kjeve- og ansiktsradiologens og allmenntannlegens  

arbeidsoppgaver  

Både i offentlig og privat tannlegevirksomhet vil allmenntannlegen og ulike spesialister utføre 

egne røntgenundersøkelser, som vil være tilstrekkelige for de aller fleste pasienter.  Kjeve- og 

ansiktsradiologens rolle vil være å utrede tilfeller, som kan være kompliserte og/eller 

uvanlige, der det er behov for supplerende avansert radiologisk kompetanse. Dette vil ofte 

være i samarbeid med andre spesialister. Grenseoppgangen mellom allmenntannlegens og  

kjeve- og ansiktsradiologens arbeidsoppgaver er således veldefinert.  
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Allmenntannlegens kompetanseområde 

Grunnutdanningen i odontologi gir allmenntannlegen kompetanse i oral radiologi; 

odontologisk røntgendiagnostikk.  Det betyr å kunne utføre, konvensjonelt eller digitalt, 

tannrøntgen-, okklusalrøntgen- og panoramarøntgen -undersøkelser med diagnostisk ansvar.   

Allmenntannlegers og ulike spesialisters kompetanse vil øke med klinisk erfaring og 

kunnskaper som han/hun har tilegnet seg gjennom f.eks. etterutdanningskurs.  Både 

allmenntannleger og spesialister, også de mest erfarne, vil ha behov for å konsultere en kjeve- 

og ansiktsradiolog dersom det er nødvendig med avansert radiologisk kompetanse. 

 

Kjeve- og ansiktsradiologens kompetanseområde 

1. Henvisningsinstans for allmenntannleger og spesialister i odontologi/medisin  

Kjeve- og ansiktsradiologen skal ta i mot henviste pasienter, med odontologisk eller 

medisinsk problemstilling, for avansert radiologisk utredning. 

 Avansert radiologisk utredning 

Kjeve- og ansiktsradiologen skal kunne avgjøre modalitet og prosedyre, og kunne 

utføre undersøkelser av kjeve- og ansiktsskjelett med bløtvev: kjevekammer, 

kjevehuler, kjeveledd, ansiktsknokler, munnbunn, spyttkjertler mm. Dersom 

utstyret befinner seg på en medisinsk institusjon vil han/hun samarbeide med 

medisinske spesialister. 

 Radiologisk diagnostisk ansvar 

Kjeve- og ansiktsradiologen skal kunne utføre diagnostikk med differensial-

diagnostisk vurdering ved alle aktuelle tilstander, sykdommer og problem-

stillinger: infeksjoner, ekspansive prosesser/svulster, traumer/brudd, sekveler etter 

slike, postoperative tilstander, strålebehandlingssekveler, tann-

/kjevevekstforstyrrelser, orofacial smerte- og temporomandibulærdysfunksjons-

problematikk, pre- og postoperativ vurdering ved implantatbehandling, 

kjeve/ansiktsskjelettmanifestasjoner av generelle sykdommer mm.  Ofte vil 

han/hun samarbeide med andre spesialister i odontologi/medisin, ev være del av et 

tverrfaglig team. 
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 Avanserte radiologiske undersøkelser som allerede foreligger 

Kjeve- og ansiktsradiologen skal kunne gi uttalelser om avanserte radiologiske 

undersøkelser som tannleger har fått tilgang på og ønsker en vurdering av.  Dette 

gjelder også røntgenundersøkelser som tannlegen selv har utført og ønsker en 

”second opinion” på.  

 

2.  ”Radiation protection officer”  

Dette uttrykket er hentet fra tilsvarende spesialistutdanning i UK, og presiserer kjeve- og 

ansiktsradiologens strålevernsansvarlige rolle i det odontologiske fagmiljøet. Lov om 

strålevern og bruk av stråling peker også i Norge på behovet for å stille større krav til  bruk av 

stråling. Det presiseres at enhver røntgenundersøkelse skal være berettiget og optimalisert, 

hvilket betyr et særlig ansvar for kjeve- og ansiktsradiologer, men også for henvisere.  I 

virksomheter som benytter avansert utstyr og stråling til spesifiserte formål stilles det krav til 

spesialistkompetanse og opplæring, foruten strålevernsansvarlighet i henhold til 

Strålevernforskriften.  Dette er i samsvar med EU direktivet EURATOM 97/43. 

 

3.     Kompetansesentra og kursvirksomhet  

Kjeve- og ansiktsradiologen vil ha følgende oppgaver på et odontologisk kompetansesenter: 

 Utføre avansert radiologisk utredning på henviste pasienter fra allmenntannleger 

og spesialister  

 Dette gjøres i samarbeid med medisinske spesialister dersom utstyret befinner seg 

på en medisinsk institusjon 

 Være konsulent innen fagdisiplinen 

 Være ansvarlig for alt radiologisk utstyr; programvare, elektronisk bildelagring, 

teleradiologisk kommunikasjon  

 Kvalitetssikre all radiologisk aktivitet; optimalisere røntgenundersøkelsene mot 

strålebelastningen 

 Være underviser og veileder ved fakultetsledet desentralisert spesialutdanning i 

kjeve- og ansiktsradiologi, og bidra som underviser i radiologi for andre 

fagdisipliner 

 Gi etterutdanningskurs for alt tannhelsepersonell og ev. annet helsepersonell 
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Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i kjeve- og ansiktsradiologi er et 3-årig fulltidsstudium (årlig krav til 

arbeidsinnsats, se planens generelle del).  

 

Denne kliniske utdanningen er ett av spesialutdanningsprogrammene ved Det odontologiske 

fakultet.  Semesterstyret for spesialutdanningen fører på vegne av fakultetet tilsyn med 

gjennomføringen av disse.  Avdeling for kjeve-og ansiktsradiologi har ansvaret for det faglige 

innholdet og nivået i kjeve- og ansiktsradiologi og administrerer også den praktiske 

gjennomføringen.  Programmet er i stor grad organisert med tanke på at kandidatene selv tar 

ansvar for egen læring.  Ved aktiviteter i avdelingens regi slik som konsultasjonstjeneste, 

pasientutredning, seminarer, kurs, forelesninger og demonstrasjoner bidrar samtlige av 

avdelingens lærere, idet veiledningen av kandidatene betraktes som et fellesskap. Den 

kliniske veiledningen i pasientutredningen gjennomføres i stor utstrekning med forholdet 1:1 

mellom kandidat og veileder.  I veiledningen av det skriftlige arbeidet forholder hver kandidat 

seg til en personlig veileder. 

 

Kandidatene oppfordres til å presentere sin forskning på møter/kongresser.  Det er lagt til rette 

for at kandidatene skal delta i forskningsseminarer ved Det odontologiske fakultet (1-2 ganger 

årlig), møter i regi av Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi, ev faglige møter i den 

tilsvarende svenske foreningen, og Den norske tannlegeforenings landsmøter. Kandidatene 

oppfordres også til å delta på internasjonale kongresser, både odontologiske og medisinske. 

 

En dag i uken, vanligvis fredager, har kandidatene studiedag i samtlige tre studieår, i alt 840 

timer, hvorav ca 500 antas å gå med til det skriftlige prosjektarbeidet. 

 

Studieoversikt 

1. studieår, Semester 1 og 2: Kandidatene gjennomfører Kjernepensum del 1 og  2 som 

basalutdanning fire første formiddager i uken, total studietid med fordypning 640 timer.  Den 

kliniske utdanningen foregår i ettermiddagsøktene, og starter med et Introduksjonskurs, se 

Klinisk utdanning.  Totalt blir det 360 timer klinikk fordelt på fire økter (9 timer) per uke.  
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Fagenhetens Seminarserier 1, 2, 3, 4 og 5 starter samtidig, se Teoretisk utdanning, de fire 

første med en time per uke og den siste per måned, i alt 160 timer.  Fire av disse 

seminarseriene fokuserer på diagnostikk og behandling av pasienter.  

 

2.studieår, Semester 3 og 4: Dette året er det fullt fokus på pasientutredning og klinisk 

tjeneste både formiddager og ettermiddager. Seminarrekkene fortsetter som det 1. året, og 

Seminarrekke 6 introduseres, alternerende med Seminarrekkene 1 og 2. I tillegg skal 

kandidatene gjennomføre obligatoriske kurs fra utdanningsprogrammet ved fakultetet, og et 

eksternt kurs som også er obligatorisk for kandidater i medisinske radiologi, i alt 200 timer. 

Kandidatene skal i løpet av studietiden gjennomføre ytterligere 240 timer dels obligatoriske, 

dels valgfrie kurs, se Teoretisk utdanning. Dersom dette skjer i Semester 3 og 4 betyr det 

560 timer med klinisk tjeneste/utdanning dette året.  

 

3.studieår, Semester 5 og 6:  I siste studieår skal kandidatene ha sideutdanning, til sammen et 

halvår eller 20 uker, på medisinsk institusjon, sykehus: 10 uker med medisinsk radiologi; øre-

nese-hals- og nevroradiologi og 10 uker med oral/kjevekirurgi, i alt 720 timer, uten egne 

studiedager, se Klinisk utdanning. I det andre halvåret blir det avsluttende klinikk, i alt 360 

timer, og de siste 80 timene med seminarer. Kandidatene får da to studiedager til å gjøre 

ferdig læringsmappen og evalueringsmappen som forberedelse til avsluttende eksamen, se 

Læringsmappe.  

 

Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av basalutdanningskurs, fagenhetens kursprogram med 

støttefag og seminarrekker med forelesninger og demonstrasjoner. I tillegg forutsetter den 

teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur; kandidatene får utlevert 

litteraturoversikter.  Det totale timeantallet for kurs og seminarer er fast, men det relative 

timeantallet for kurs og seminarer som tilbys er veiledende. 
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Basalutdanning 

Kursprogrammet omfatter kursene som inngår i Kjernepensum, Del 1 og 2, se Generell 

beskrivelse i introduksjonen til spesialutdanningsprogrammene. Hensikten med kursene er å 

heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå og forståelse av basal og klinisk odontologi, samt 

forberede dem til at deres egen virksomhet skal foregå med kritisk holdning. 

 

Fagenhetens kursprogram 

Støttefag 

Kandidatene må gjennomføre følgende obligatoriske kurs som tilbys fra fakultetets 

utdanningsprogram: Oral medisin 20 t, kjeveortopedi for oralkirurger og kjeve- og ansikts-

radiologer 20 t, endodonti 20 t, bittfysiologi 20 t, anatomi 20 t, oral implantat- behandling  

60 t, i alt 160 timer. 

 

I tillegg skal kandidatene gjennomføre 240 t kurs, dels valgfrie og dels obligatoriske; ØNH: 

maligne svulster, spyttkjerteltilstander, og andre: ganespalter, kraniofaciale syndromer m.fl.   

 

Fagspesifikke kurs 

I regi av Den norske lægeforening må kandidatene gjennomføre kurset: 

Radiologiske modaliteter, fysikk, teknologi, biologi og hygiene 40 t. 

 

Seminarrekker  

Det gjennomføres seks Seminarserier:  

 Serie 1: teoretiske emner 

 Serie 2: litteratur 

 Serie 3: demonstrasjoner av kjeve- og ansiktsradiolog for oral kirurgi/medisin og 

kjeve- og ansiktsradiologi kandidatene  

 Serie 4: demonstrasjoner av oral patolog for oral patologi, oral kirurgi/medisin og 

kjeve- og ansiktsradiologi kandidatene  

 Serie 5: interdisiplinær implantologi   

 Serie 6: demonstrasjon av avanserte kjeve- og ansiktsradiologiske kasus 
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Den totale mengden teoretisk utdanning er 840 timer i tillegg til Kjernepensum. 

 

Andre seminarer  

Det tas sikte på å holde seminarer med fagfolk også fra andre fagmiljøer i Seminarseriene,  

bl a fra Statens Strålevern.  Se forøvrig under Støttefag.  

 

Klinisk utdanning 

 

Intramural virksomhet  

Pasientbehandling/utredning 

Den kliniske utdanningen konsentreres om diagnostisk utredning av pasienter som er henvist 

til Avdeling for kjeve-og ansiktsradiologi. Pasienter med et stort spekter av problemstillinger 

og i alle aldersgrupper blir henvist; fra offentlig ansatte/privatpraktiserende allmenntannleger 

og spesialister i odontologi/medisin, og fra medisinske institusjoner.  

 

Introduksjonskurs de to første ukene: Ioniserende stråling generelt og stråledoser ved diagno-

stiske undersøkelser; radiologisk utstyr på avdelingen og introduksjon i bruken; diagnostiske 

øvelser. 

 

Veiledning av studenter 

Den enkelte kandidat skal i begrenset omfang være instruktør i tannlege- og tannpleier-

utdanningen, fordi det anses gunstig for egen læring og modningsprosess å delta i 

undervisningen av andre, og fordi kandidatene gis anledning til å følge mange ulike kasus. 

 

Læringsmappe 

Læringsmappen er en sentral del av den kliniske dokumentasjonen til den enkelte kandidat og 

en forutsetning for å få godkjent utdanningen.  Dokumentasjon på i alt 6oo pasienter skal 

foreligge, hvorav minimum 75 skal være utredet med avanserte radiologiske modaliteter og 

ytterligere 15 med projeksjonsradiografiske undersøkelser av kjeve- og ansiktsskjelettet.  
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Utredningene skal representere et bredt spekter av pasienter, se Kjeve- og ansiktsradiologens 

kompetanseområde, i ulike aldersgrupper og med ulike bildemodaliteter. Det er følgende 

minimumskrav: 60 kasus skal være utredet med CT, 15 kasus med MR; herav 10 med CT og 

MR, og 15 kasus med projeksjonsradiografiske metoder: cephalografi-, mandibel-, bihule- og 

kjeveleddsundersøkelser mm, hvorav to sialografier og ductus-blokkinger.  De resterende 

kasus kan være screening undersøkelser: panorama og intraorale (tann/okklusal) der ulike 

digitalrøntgenprinsipper er anvendt. Det tas sikte på at kandidatene samler 15-20 kasus av i alt 

75 med avansert utredning under sideutdanningsperioden. 

 

Ekstramural virksomhet, sideutdanning 

Det siste året skal kandidatene gjennomføre sideutdanninger på medisinsk institusjon, 

sykehus: dels i radiologi, med vekt på øre-nese-hals- og nevroradiologi, og dels i 

oral/kjevekirurgi, fordelt med 10 uker eller 2.5 mnd på hver.  

 

Skriftlig arbeid og eksamen 

Skriftlig arbeid 

Kandidatene skal, før de fremstiller seg til eksamen, ha utført eller deltatt i et forsknings-

prosjekt og være forfatter eller medforfatter av et skriftlig arbeid som godkjennes av 

fagmiljøet.  Ved medforfatterskap må arbeidsinnsatsen dokumenteres. Det vises til Generell 

beskrivelse i introduksjonen til spesialutdanningsprogrammene vedrørende regler for skriftlig 

arbeid og eksamen.  

 

Vurderingsmappe 

Til eksamen legges fram en vurderingsmappe, se igjen Generell beskrivelse, med kasus fra 

læringsmappen.  Vurderingsmappen skal inneholde 60 selekterte kasus, hvorav 20 med 

avansert utredning, som viser både nivået og bredden av det arbeid kandidatene har utført 

med sine pasientutredninger. 
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Fakultetsledet desentralisert spesialistutdanning 

Det planlegges et desentralisert opplegg - det såkalte MaxilloPol@r prosjektet - for minimum 

to kandidater i Oslo og to kandidater i Tromsø, med studiestart høsten 2005.  Kandidatene 

skal betraktes som ett kull, og bli ferdig uteksaminert sommeren 2008.  Det er en forutsetning 

for dette opplegget at kandidatene i Tromsø følger utdanningsprogrammet i Oslo.  
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Semesterplaner  

De følgende semesterplaner gir en oversikt over ordinære og faste elementer som inngår 

 i studiet. Detaljerte timeplaner for hvert semester vil foreligge ved semesterstart: 
 

1. studieår 
 

                    1. semester (høst) 2. semester (vår) 

Basalutdanning Kjernepensum, del 1: 
• Biostatistikk   
• EDB/IT  
• Bibliotek/manuskript 
• Forskningsmetode 
• Epidemiologi 
 

Kjernepensum, del 2: 
• Forskningsprosjekter ved fakultetet 
• Oral biologi  
• Oral helse i perspektiv  
• Kraniofacial utviklingsbiologi                

 

Seminarrekker • Teori 
 
Stråledoser, - hygiene, naturlig stråling 
 
Spesialundersøkelser med 
dentalrøntgenapparat 
 
Digitalt dentalrøntgenutstyr ; CCD, SP  
 
Panoramarøntgenutstyr/-undersøkelse  
 
Digitalt panoramarøntgenutstyr 
 
PACS 
 
Teleradiologi 
 
• Litteratur 
• Demo oral kirurgi 
• Demo oral patologi 
• Interdisiplinær oral implantologi 
 

• Teori 
 
Cephalografi 
 
Maxillofaciale  projeksjonsradiografiske 
undersøkelser: 
Kjeveledd 
Bihuler 
Viscerocraniet 
Spyttkjertler 
 
Maxillofacial  CR: Panorama, 
cephalografi, kjeveledd, bihuler osv 
 
Maxillofacial traume-/frakturdiagnostikk 
 
 
• Litteratur 
• Demo oral kirurgi 
• Demo oral patologi 
• Interdisiplinær oral implantologi 

Klinisk intramural 
virksomhet 

• Introduksjonskurs 
• Pasientutredning ; panorama, 

projeksjonsradiografiske og 
avanserte undersøkelser 

• Radiologisk rapportering,diagnostikk 
 

• Instruktørtjeneste 
• Pasientutredning ; panorama,    

projeksjonsradiografiske og avanserte 
undersøkelser 

• Radiologisk rapportering,diagnostikk 

Læringsmappe 
 
 

I snitt 5 kasus pr.uke i hele studietiden I snitt 5 kasus pr. uke i hele studietiden 
 

Studiedag 
 

Eget prosjekt 
Litteraturstudier 

Eget prosjekt 
Litteraturstudier 

Eksamen 
 
 

Kjernepensum, del 1 Kjernepensum, del 2 
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2. studieår 

 
3. semester (høst) 4. semester (vår) 

Interne støttefag • Oral medisin 
• Kjeveortopedi for oralkirurger og 

kjeve/ansiktsradiologer 
• Endodonti 
• Bittfysiologi 
• Anatomi 
• Oral implantatbehandling 
 

• Obligatoriske og valgfrie tilleggskurs 
 

Eksterne støttefag • Radiologiske modaliteter: 
 Fysikk, teknologi, biologi, hygiene 
 

• Obligatoriske og valgfrie tilleggskurs 

Seminarrekker • Teori 
 

Spiraltomografi, CTog MR 
 
CT av viscerocraniet med bløtvev: 
Kjevekammer: 
1.Dimensjonsbestemmelse  
ved implantatbehandling  
2.Dental applikasjon  
Kjeveleddstilstander,-sykdommer 
Bihuletilstander,-sykdommer 
Spyttkjerteltilstander,-sykdommer   
 
Infeksjoner i kjeveskjelettet; 
osteomyelitter og osteoradionekrose 
 
 
• Litteratur 
• Demo oral kirurgi 
• Demo oral patologi 
• Interdisiplinær oral implantologi 
• Demo avansert radiologi 

• Teori 
 
Kjeveledds-videofluoroskopi,-artrografi 
 
MR av viscerokraniet med bløtvev: 
Kjeveleddstilstander,-sykdommer 
Bihuletilstander,-sykdommer 
Spyttkjerteltilstander,-sykdommer 
 
Benigne ekspansive prosesser; kjevecyster, 
cystliknende, neoplasmer 
 
Maligne bløtvevstumores i munnhule med 
invasjon av kjeveskjelett 
 
Maligne bentumores i kjeveskjelett 
 
• Litteratur 
• Demo oral kirurgi 
• Demo oral patologi 
• Interdisiplinær oral implantologi 
• Demo avansert radiologi 

 
Klinisk intramural 

virksomhet 
• Pasientutredning; panorama, 

projeksjonsradiografiske og 
avanserte undersøkelser 

• Radiologisk rapportering, 
        diagnostikk 
 

• Pasientutredning; panorama,    
projeksjonsradiografiske og  

        avanserte undersøkelser 
• Radiologisk rapportering,  
        diagnostikk 

Læringsmappe 
 
 

Kontroll av Læringsmappen I snitt 5 kasus pr. uke i hele studietiden 

Studiedag 
 
 

Eget prosjekt 
Litteraturstudier 

Eget prosjekt 
Litteraturstudier 

Eksamen 
 
 

• Radiologiske modaliteter: 
Fysikk, teknologi, biologi, hygiene 
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3. studieår 5. semester (høst) 6. semester (vår) 
Interne støttefag  Gjenstående kurs 

Eksterne støttefag 
 

 Gjenstående kurs 
 

Seminarrekker  
 
 
 

• Teori 
 
Sykdommer og tilstander i : 
Kjever  
Bihuler  
Kjeveledd 
Spyttkjertler 
Munn, munnbunn  
Tilgrensende strukturer ; orbita, 
skallebasis, hals, cervical columna 
 
Henvisninger og indikasjoner for ulike 
kjeveradiologiske prosedyrer 
 
Andre medisinske bildemodaliteter: 
Nukleærmedisin 
Ultralyd 
MR spektroskopi 
PET mm 
 
• Litteratur 
• Demo oral kirurgi 
• Demo oral patologi 
• Interdisiplinær oral implantologi 
• Demo avansert radiologi 

 
Klinisk intramural 

virksomhet 
 
 

• Pasientutredning; panorama,    
projeksjonsradiografiske og  

       avanserte undersøkelser 
• Radiologisk rapportering, diagnostikk 
 

Klinisk ekstramural 
virksomhet, 

sideutdanning 
 
 

Medisinsk radiologi; 
 Øre, nese, hals- og nevroradiologi 

 
Oral-/ kjevekirurgi 

 

 

Læringsmappe 
 
 

15-20 kasus med avansert utredning Læringsmappen gjøres ferdig 
 

Vurderingsmappe  Vurderingsmappen gjøres ferdig 
 
 

Studiedag 
 
 

 Avslutning av eget prosjekt 

Eksamen 
 
 

 Avsluttende muntlig eksamen 
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Spesialutdanningen i kjeveortopedi 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning 

og har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge. Kjeveortopedi er den del av 

odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av bitt- og tannstillingsanomalier, samt 

kunnskap om anomalienes årsaker, konsekvenser og forebyggelse. Faget er forankret i 

kunnskap om kraniofacial vekst og utvikling. 

 

 

Utdanningens hovedmål 

Spesialistutdanningen i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å  

• kunne diagnostisere og behandle alle former for malokklusjoner som opptrer i 

befolkningen 

• delta sammen med andre spesialiteter i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ 

ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner 

• delta sammen med andre spesialister når behandling eller planlegging av behandling 

krever kjeveortopedisk kompetanse 

• analysere og evaluere ny kunnskap innen faget 

• planlegge og utføre vitenskapelige undersøkelser 

 

 

Spesialistens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 

For fagdisiplinen kjeveortopedi har utdanningen av allmenntannleger og spesialister gjennom 

flere tiår tatt som utgangspunkt at disse har ulike oppgaver: 
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Allmenntannlegens kompetanseområde 

Allmenntannlegen skal kunne 

• Stille en kjeveortopedisk diagnose 

• Vurdere behov for behandling 

• Vurdere tidspunkt for henvisning til spesialist 

• Foreta korreksjon av et meget begrenset antall enkeltavvik (3-4) som lar seg behandle 

med enkel (avtakbar) apparatur 

 

Kjeveortopedens kompetanseområde 

Spesialisten skal kunne 

• vurdere kjeveortopediske avvik i lys av individets vekst-/utviklingsstadium og 

subjektive behov 

• i forståelse med pasient, foresatte og henvisende tannlege utarbeide en realistisk 

behandlingsplan 

• behandle alle typer tannstillings-, bitt- og kjevestillingsavvik 

• samarbeide om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse, herunder ortognatisk 

kirurgi og leppe-, kjeve-, ganespaltebehandling 

 

Det vises forøvrig til Folketrygdens bestemmelse om at refusjon for kjeveortopedisk 

behandling bare ytes dersom behandlingen utføres av spesialist, og i denne sammenheng 

foreligger en konkret oversikt med ca 30 diagnoser for ulike typer anomalier. 

 

 

Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i kjeveortopedi er et 3-årig fulltids studium (årlige krav til arbeidsinnsats, 

se planens generelle del). Undervisning med lærerkontakt har et omfang på gjennomsnittlig 

30 timer pr. uke. Studiets innhold og omfang er tilpasset de krav som er beskrevet i ”The 

Erasmus Project” (Eur J Orthod 1992;14:85-94).  
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Den kliniske spesialutdanningen i kjeveortopedi er en del av spesialutdanningen ved Det 

odontologiske fakultet. Semesterstyret for denne utdanningen fører på vegne av fakultetet 

tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for kjeveortopedi har ansvar for den 

praktiske gjennomføringen og for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat 

nivå. 

  

Ukedagene er generelt inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning. Hver dag, fire 

dager i uken, avholdes 2 seminarer og pasientbehandling skjer under veiledning. Den femte 

dagen (fredag) er avsatt til journalarbeid, litteraturlesing og prosjektarbeid. Pasientbehandling 

kan denne dagen skje etter individuell avtale med lærer. Enkelte kurs er lagt til fredag/lørdag. 

For å sikre optimal progresjon i pasientbehandlingene er hele dagen avsatt til 

pasientbehandling i 1-2 uker før og etter jul og sommerferie. 

 

I studiets første semester gis et innledende kurs i grunnleggende kjeveortopedisk 

behandlingsteknikk (simulatorkurs/typodontkurs) som går hver ukedag (mandag t.o.m. 

fredag) i 4 uker. Kurset omfatter også emner som journalopptak, avtrykkstaking, 

røntgenopptak, kefalometri og modellanalyse og representerer en forberedelse til 

pasientbehandling som starter senere i semesteret.  

 

I tillegg til de ordinære seminarene inviteres eksterne forelesere til å gi seminarer/ 

forelesninger over relevante tema (1-2 ganger i semesteret). Det er lagt til rette for at 

kandidatene skal delta i fakultetets forskningsseminarer (1-2 ganger årlig), kurs i regi av 

Norsk kjeveortopedisk forening og Den norske tannlegeforenings landsmøte. Kandidatene 

oppfordres til å presentere sine forskningsprosjekt ved en nordisk eller internasjonal kongress. 

I løpet av studietiden arrangeres studietur til et annet lærested.  

 

Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer for faglitteratur og 

behandlingsplanlegging. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. Til sammen er omfanget av 

den teoretiske undervisningen ca. 1500 timer. I tillegg forutsetter den teoretiske utdanningen 

selvstudium av relevant litteratur. 
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Basalutdanning  

Kursprogrammet omfatter kurs som inngår i kjernepensum for spesialutdanning (se under den 

generelle beskrivelsen av programplanen). Disse kursene utgjør totalt ca. 180 timer og 

fullføres i løpet av det første studieåret.  

 

Fagenhetens kursprogram 

Undervisningen gis i form av seminarer og litteraturstudier, forelesninger, laboratoriekurs og 

ekskursjoner og forutsetter omfattende selvstudium av anbefalt litteratur. Totalt utgjør denne 

undervisningen, som er beskrevet nedenfor, ca. 1300 timer (i timetallet er ikke inkludert 

selvstudium). 

 

Støttefag  

Fagavdelingen avgjør hvilke kurs fra fakultetets utdanningsprogram som kandidaten må 

gjennomføre, f.eks. kurs i radiologi og bittfysiologi. I tillegg gis forelesningskurs med 

eksterne forelesere i endokrinologi, kjeve-/ansiktskirurgi og tilgrensende fag (logopedi, 

psykologi) i forbindelse med leppe/kjeve/ganespaltebehandling. Totalt utgjør støttefag ca. 100 

timer.  

 

Fagspesifikke kurs / forelesninger  

Forelesningskurs (interne lærere):  

• Traumer og agenesier (2 dager) 

• Kjeveortopedi og periodonti (2 dager) 

• Retensjon og stabilitet (2 dager) 

• Kjeveortopedisk behandling av voksne og interdisiplinær behandling  

(2 dager) 

• Leppe/kjeve/gane-spalter og kraniofaciale syndromer (3-4 dager) 

• Spesielle tema knyttet til avdelingens forskningsområder  

Totalt utgjør disse forelesningskursene ca. 100 timer. I tillegg kommer studium av oppgitt 

litteratur for hvert tema.  

 

Eksterne forelesere inviteres til å forelese over relevante tema (1-2 ganger i semesteret).  
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Seminarer 

Hensikten med seminarundervisningen er, i tillegg til at kandidatene skal tilegne seg faglig 

kunnskap, at de skal få trening i kritisk litteraturlesning samt delta aktivt i faglig diskusjon. 

Det gjennomføres til sammen 20 seminarrekker over ulike tema. For hvert tema utleveres 

mappe med de mest relevante fagartikler på området. 

 

Seminarrekker 

• Kraniofacial vekst og utvikling 

• Okklusjonsutvikling 

• Malokklusjonenes morfologi 

• Malokklusjonenes etiologi 

• Malokklusjonenes epidemiologi 

• Røntgenkefalometri 

• Kjeveortopedisk diagnostikk  

• Biomekanikk 

• Fast apparatur 

• Ekstraoral apparatur 

• Ortopedisk behandling  

• Ekstraksjon / non-ekstraksjon 

• Interseptiv kjeveortopedisk behandling 

• Manglende tenner og transplantasjon 

• Retinerte tenner 

• Kombinert kjeveortopedisk og ortognatisk kirurgisk behandling 

• Vevsreaksjoner / krefter 

• Vevsreaksjoner / skadevirkninger 

• Kjeveleddsproblematikk og kjeveortopedi 

• Gjennomgang av nyeste litteratur 

Andre seminarer 

I forbindelse med kurs i praksisadministrasjon, som innebærer besøk i 2-3 kjeveortopediske 

praksiser, avholdes seminarundervisning. Det legges til rette for at kandidatene deltar i 

fellesundervisning sammen med kandidater fra andre fagdisipliner over tema i grenseområdet 

mellom disiplinene. 
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Klinisk utdanning 

 

Intramural virksomhet 

Pasientbehandling 

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling under veiledning. 

Pasientbehandling foregår kontinuerlig gjennom semesteret i alle 3 studieårene. Omfanget av 

pasientbehandling under veiledning er totalt ca. 2050 timer (gjennomsnittlig 17 timer/uke med 

direkte pasientkontakt). I tillegg kommer forberedende journalarbeid, behandlingsplanlegging 

og administrasjon av egne pasienter. I tilknytning til pasientbehandling holdes kliniske 

seminarer hvor behandlingsplaner og behandlingsprogresjon presenteres og diskuteres, ca. 

400 timer totalt i løpet av studietiden.  Det er ikke inkludert instruktørtjeneste i det kliniske 

programmet. 

Krav til pasientmengde:  

• Nye pasienter        60 

• Overførte pasienter (pasienter i aktiv behandling)  20 

• Observasjonspasienter (bittovervåking)    10 

• Retensjonspasienter (oppfølging etter aktiv behandling) 40 

Pasientene skal representere et bredt spekter av malokklusjoner og behandlingsstrategier. 

 

Læringsmappe 

Alt arbeid på klinikken er journalført og vil dermed kunne samles i en ”læringsmappe”. Fra 

denne mappen kan kandidaten hente frem alt klinisk arbeid han/hun har utført under sin 

spesialutdanning. Det skal dokumenteres stor variasjonsbredde blant de behandlede kasus.  

 

Ekstramural klinisk virksomhet  

Kandidaten skal delta ved behandling av barn med leppe/kjeve/ganespalte ved Rikshospitalet 

(1-2 dager). De skal også delta ved ortognatisk kirurgiske inngrep på egne pasienter ved 

Ullevål universitetssykehus (2-3 operasjoner). 
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Skriftlig arbeid og eksamen  

Angående felles regler for skriftlig arbeid og eksamen vises det til omtale i den generelle 

beskrivelsen av programplanen. For å kunne søke fakultetet om å fremstille seg for eksamen 

må prosjektoppgaven være avsluttet og godkjent av fagavdelingen.  

 

Vurderingsmappe 

Vurderingsmappen som legges frem til eksamen skal inneholde dokumentasjon av 10 

ferdigbehandlede kasus som skal representere stor variasjonsbredde med hensyn til både 

malokklusjonsproblem og behandlingsstrategi. Krav til dokumentasjon beskrives av Avdeling 

for kjeveortopedi.  

 

Deleksamener 

Midtveis i studiet avholdes en progresjonsevaluering med ekstern sensor. Kandidatene skal 

presentere 10 kasus som med stor sannsynlighet kan ferdigbehandles og fremlegges til 

avsluttende eksamen. 

 

Seminarserier og enkelte kurs avsluttes med eksamen. 

 

 

Fakultetsledet desentralisert spesialistutdanning 

Høsten 2003 ble det tatt opp 10 kandidater for spesialutdanningen i kjeveortopedi ved Det 

odontologiske fakultet, UiO. To av disse har sin arbeidsplass ved Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN) som et desentralisert opplegg. De har lokal veileder i 

Tromsø og noe av basalutdanningen tas ved Universitetet i Tromsø.  

 

Alle 10 kandidatene utgjør ett kull, og det meste av den teoretiske undervisningen foregår via 

videokonferanse. Enkelte kurs må kandidatene i Tromsø ta i Oslo. Utdanningen for dette 

kullet avsluttes med eksamen våren 2006. 
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Semesterplaner  

De følgende semesterplaner gir en oversikt over ordinære og faste elementer som inngår 

 i studiet. Detaljerte timeplaner for hvert semester vil foreligge ved semesterstart.  

 

 1. studieår, høstsemesteret 1. studieår, vårsemesteret  

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 

Simulatorkurs (typodont): 

Innledende kurs i kjeveortopedisk 
behandlingsteknikk mm. Omfang: 4 uker,  
5 dager pr. uke (medio aug. til medio sept.) 

Forelesningskurs i ”Traumer og agenesier” m/ 
litteraturserie (2 dager) 

Oversiktsforelesning: Cl II behandling (3 timer) 
Oversiktsforelesning: MALU-behandling (4 timer) 

 

Seminarer,  

Fagavdelingen 

 

Teoretiske seminarer: 

• Gjennomgang av lærebok i 
kjeveortopedi  

 

Kliniske seminarer: 

• Behandlingsplanlegging 

Litteraturserier: 

• Kraniofacial vekst og utvikling 

• Okklusjonsutvikling  

• Røntgenkefalometri 

• Diagnostikk  

• Biomekanikk 

• Ortopedisk behandling  

• Retinerte hjørnetenner 

Kliniske seminarer: 

• Behandlingsplanlegging 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Kjernepensum ”verktøydel” 

 

Kjernepensum ”fordypningsdel” 

 

Andre kurs 

(eksterne) 

Gjesteseminar/forelesning  Gjesteseminar/forelesning  

Klinisk 
undervisning, 

Fagavdelingen 

 

Pasientbehandling begynner sept/okt.  

Planlegging og oppstart av halvparten av 
totale pasientantall. 

I tillegg får kandidatene utdelt pasienter 
under behandling (”overførte pasienter”) og 
retensjonspasienter 

I løpet av semesteret påbegynnes resten av det 
totale pasientantall (totalt ca 60 pas.). 

Kandidatene får utdelt observasjonspasienter 
(bittovervåking).  

 

Eksamen Simulatorkurs (sept.) 

Kurs i kjernepensum: 

• EDB (praktisk prøve) 

• Biostatistikk (skriftlig prøve) 

• Forskningsmetode (presentasjon av 
protokoll) 

Kurs i kjernepensum: 

• Oral biologi (hjemmeoppgave) 
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 2. studieår, høstsemesteret 2. studieår, vårsemesteret  

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 

Forelesningskurs: Kjeveortopedi og 
periodonti  m/ litteraturserie (2 dager) 

Oversiktsforelesning: Anteriort åpent bitt  

Klinisk kurs i fremstilling og bruk av spesiell 
kjeveortopedisk apparatur (2 dager) 

Teoretisk seminar i  Leppe/kjeve/ganespalter og 
kraniofaciale syndromer (4 dager) 

Seminarer,  

Fagavdelingen 

 

Litteraturserier:  

Fortsettelse fra forrige semester: 

• Kraniofacial vekst og utvikling 

• Okklusjonsutvikling 

• Røntgenkefalometri 

• Diagnostikk 

• Biomekanikk 

• Ortopedisk behandling 

• Retinerte hjørnetenner 

Nye serier: 

• Ex / non-ex behandling 

• Fast apparatur 

• Manglende tenner, transplantasjon 

Litteraturserier: 

Fortsettelse fra forrige semester: 

• Kraniofacial vekst og utvikling  

• Ex / non-ex behandling  

Nye serier: 

• Malokklusjonenes etiologi 

• Ekstraoral apparatur 

• Retinerte tenner 

• Ortognatisk kirurgi 

• Kjeveleddsproblematikk 

Kliniske seminarer: 

• Behandlingsprogresjon 

   Klinisk kurs: 

• Bittfunksjon (4-5 dager) 

Andre kurs 

(eksterne) 

 

 

 

Faste kurs/seminar med eksterne kursgivere: 

• Endokrinologiske aspekter ved vekst (1/2 dag)  

Praksisadministrasjon: ekskursjon (1 dag) 

Klinisk 
undervisning, 

Fagavdelingen 

 

I tillegg til behandling av ordinære pasienter (nye pasienter) og overførte pasienter, har 
kandidatene ansvar for observasjonspasienter (bittovervåking) og retensjonspasienter (oppfølging 
av pasienter etter avsluttet behandling).  Kandidatene starter også behandling av pasienter henvist 
til avdelingen og som trenger ”umiddelbar” behandling (f.eks. traumepasienter). 

Kandidatene deltar i fakultetets interdisiplinære team (”Eksperttjenesten”) som utreder pasienter 
med behov for behandling hvor flere fagdisipliner inngår.  

Kandidatene deltar i ”Ortognatisk team” som utreder pasienter med store skeletale avvik som 
krever ortognatisk kirurgisk behandling (samarbeid mellom Ullevål sykehus og Avd. for 
kjeveortopedi).  

De deltar også ved operasjon av egne pasienter ved Ullevål sykehus. 

Eksamen Litteraturserier: 

Hver litteraturserie avsluttes med eksamen 

 

Progresjonsevaluering med ekstern sensor 

Presentasjon av 10 kasus som med stor 
sannsynlighet kan avsluttes og presenteres til 
avsluttende eksamen  

Litteraturserier: 

Hver litteraturserie avsluttes med eksamen 
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 3. studieår, høstsemesteret 3. studieår, vårsemesteret  

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 

Forelesningskurs i retensjon og stabilitet m/ 
litteraturserie (2 dager) 

Malokklusjonenes epidemiologi m/ 
litteraturserie (1-2 dager) 

 

Kjeveortopedisk behandling av voksne og 
interdisiplinær behandling  (2 dager) 

Klinisk og teoretisk seminar i 
Leppe/kjeve/ganespalte (1-2 dager) 

 

Seminarer,  

Fagavdelingen 

 

Litteraturserier: 

Fortsettelse fra forrige semester: 

• Ortognatisk kirurgi forts.  

Nye serier: 

• Vevsreaksjoner og krefter 

• Vevsreaksjoner – ugunstige effekter 

• Nyeste litteratur  

 

Kliniske seminarer: 

• Pasientkonsultasjon 

• Retensjon og stabilitet 
(kasuspresentasjon) 

• Behandlingsprogresjon 

Teoretiske seminarer: 

• Praksisadministrasjon (oppfølging av 
praksisbesøk) 

• Spesielle tema 

Kliniske seminarer: 

• Retensjon og stabilitet (kasuspresentasjon) 

• Behandlingsprogresjon 

 

Seminartid avsettes til: 

• ferdigstilling av prosjektarbeid  

• forberedelse til vitenskapelig rapport ved 
internasjonal kongress 

 

 

 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Klinisk kurs: 

• Radiologi (4-5 dager) 

 

Teoretisk kurs: 

• Genetikk (30 timer) 

Andre kurs Rikshospitalet: 
Klinisk kurs i leppe/kjeve/gane-spalte 
behandling  
(1-2 dager) 

Ullevål sykehus: 
Teoretisk seminar om kirurgiske aspekter 
ved ortognatisk kirurgi (1/2 dag) 

Praksisadministrasjon: ekskursjon (1/2 dag) 

Praksisadministrasjon: ekskursjon (1 dag ) 

Klinisk 
undervisning, 

Fagavdelingen 

 

Som i 2. studieår. 

 

I tillegg: Konsultasjonspasienter  

 

 

Eksamen 

7 

Seminarserier: 

Hver seminarserie avsluttes med eksamen 

 

Avsluttende eksamen 
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Spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

Oral kirurgi og oral medisin utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og 

forskning. Fagområdet har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge. 

 

Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk 

behandling av sykdommer i munnhulen og kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. 

Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk 

og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin. 

 

Innsetting av implantater for feste av tannerstatninger har vært en del av fagområdet siden 

1970-tallet. Omfattende forskning og klinisk utprøving innen området implantologi har ført til 

at metoden vært i vanlig bruk i Norge siden begynnelsen av 1980-tallet. 

 

 

Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin skal kvalifisere kandidaten til å  

• kunne diagnostisere sykdommer i tenner, kjever og tilgrensende strukturer 

• kjenne indikasjoner og kontraindikasjoner for kirurgisk behandling 

• kunne utføre alle typer kirurgiske inngrep i tenner kjever og tilgrensende strukturer 

• delta i samarbeid med andre spesialiteter (teamarbeid) 

• sette seg inn i og kritisk vurdere faglitteratur 

• kunne presentere fagfeltet for andre personellgrupper og publikum 
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Spesialistens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 

Innen dette fagområdet er det klar forskjell mellom spesialistens og allmenntannlegens 

arbeidsoppgaver. Generelt kan en si at primærdiagnostikk og ukompliserte tannekstraksjoner 

og biopsier er allmenntannlegens oppaver. Avansert diagnostikk og kirurgi er spesialistens 

oppgaver, ofte i samarbeid med andre spesialister innen odontologi og medisin. 

 

Allmenntannlegens kompetanseområde 

Grunnutdanningen i odontologi gir allmenntannlegene kompetanse til å foreta oralkirurgisk 

diagnostikk og enklere former for oralkirurgisk behandling. Mest aktuelt er ukompliserte 

ekstraksjoner, incisjoner og biopsier. De fleste allmenntannleger utfører relativt ofte disse 

arbeidsoperasjonene. En kan regne med at allmenntannleger som går på oralkirurgiske kurs, 

vil kunne utføre en god del mindre komplisert arbeid innen området oral kirurgi og oral 

medisin. Pga at spesialister i oral kirurgi og oral medisin er mangelvare i enkelte deler av 

landet, vil henvisningsmengden kunne variere noe med tilgjengeligheten på spesialister i 

rimelig nærhet. 

 

Spesialisten i oral kirurgi og oral medisins kompetanseområde 

1.   Henvisningsinstans for allmenntannleger 

Spesialisten skal ta i mot henviste pasienter for rådgivning, avansert diagnostikk og 

nødvendig kirurgisk behandling 

2.   Avansert behandling 

Spesialisten skal være i stand til å utføre behandling innen følgende områder: 

• Dentoalveolær kirurgi. Spesialisten skal være i stand til å utføre alle typer 

dentoalveolære inngrep 

• Traumebehandling. Spesialisten skal kunne behandle alle typer av kjeve-

/ansiktsskader, tannskader og bløtvevsskader i munn og ansikt 

• Implantatbehandling. Spesialisten skal kunne foreta den kirurgiske delen av oral 

implantatprotetikk. Spesialisten skal også kunne utføre bløtvevsplastikker og 

kjevekamsoppbygging 
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• Ortognatisk kirurgi. Spesialisten skal i samarbeid med andre spesialister kunne utrede 

og analysere bitt-/kjeveanomalier for korrektive kirurgiske inngrep på kjever. Det 

forventes at spesialisten utfører slike inngrep i samarbeid med minst en annen oral- 

eller maxillofacial kirurg 

3.   Utvidet diagnostikk ev. kombinert med behandling 

Spesialisten skal kunne foreta diagnostikk og utføre behandling innen følgende områder: 

• Kjeveledd. Diagnostikk og konservativ behandling av kjeveleddslidelser. Det 

forventes også at spesialisten behersker punksjonsteknikker som injeksjoner i 

kjeveleddet, samt kjenner prinsippene for kjeveleddskirurgi 

• Orofacial smerte. Utredning, diagnostikk og behandling av orofaciale smerter i 

samarbeid med andre odontologiske og medisinske disipliner og kunne delta i 

tverrfaglige smerteteam 

• Oral medisin. Diagnostisere og behandle orale munnhulesykdommer i samarbeid med 

medisinske spesialiteter innen dermatologi, ØNH, allergologi, immunologi, 

infeksjonsmedisin, revmatologi indremedisin og pediatri 

• Neoplasmer i munnhule og kjeve. Diagnostikk og biopsi samt gjøre kirurgisk 

behandling av benigne tumorer, herunder alle odontogene tumorer. Spesialisten i oral 

kirurgi og oral medisin skal kunne inngå i tumorteam for behandling av maligne 

tumorer i munn- hode- og halsregionen med oppgaver knyttet til reseksjon, 

rekonstruksjon og rehabilitering, samt i samarbeid med andre spesialister fremstille, 

tilpasse og følge opp behandling med reseksjonsproteser og obturator, inkludert 

implantatfestet forankring 

4.   Pasienter med spesiell medisinsk bakgrunn 

Spesialisten skal ha kompetanse til å behandle pasienter med komplisert 

allmennmedisinsk bakgrunn og være i stand til å diagnostisere orale manifestasjoner av 

ulike generelle sykdommer 

5.   Kompetansesentra og kursvirksomhet 

Spesialisten i oral kirurgi og oral medisin vil ha følgende oppgaver i et odontologisk 

kompetansesenter: 

• diagnostikk og kirurgisk behandling for pasienter henvist fra den lokale tannhelse-

tjenesten 

• være konsulent innen fagområdet oral kirurgi og oral 

• gi etterutdanningskurs for alt tannhelsepersonell 
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• funksjon som lærer og klinisk veileder ved fakultetsledet desentralisert  

spesialutdanning i oral kirurgi og oral medisin 

 

 

Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er et 5-årig fulltids studium som er basert på 

36 timer i uken og 47 uker i året som totalt gir 8460 timer over 5 år. 

 

Den kliniske spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er en del av spesialutdanningen 

ved Det odontologiske fakultet. Semesterstyret for denne utdanningen fører på vegne av 

fakultetet tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for oral kirurgi og oral 

medisin har ansvaret for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå. 

 

Den praktiske gjennomføring av programmet administreres av Avdeling for oral kirurgi og 

oral medisin. Programmet er i stor grad organisert med tanke på at kandidaten selv tar ansvar 

for egen læring. For aktiviteter i avdelingens regi slik som konsultasjonstjeneste, 

pasientbehandling, interne seminarer og kurs, virker avdelingens lærere i fellesskap som 

veiledere. For veiledning angående gjennomføring av skriftlig arbeid utpekes en personlig 

veileder for hver kandidat. 

 

Det er lagt til rette for at kandidatene skal delta i forskningsseminarer ved Det odontologiske 

fakultet (1-2 ganger årlig), møter i regi av Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin og 

Den norske tannlegeforenings (NTF) landsmøte. Kandidatene oppfordres til å presentere sine 

forskningsprosjekter ved kongresser.  

 

Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer for faglitteratur. 

Presentasjon av egen behandlingsplanlegging foregår også i seminarform. Alle kurs og 

seminarer inngår i en timeplan og er obligatoriske. I tillegg forutsetter den teoretiske 

utdanningen selvstudium av relevant litteratur for fagområdet.  
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Teoretiske kurs på spesialistutdanningsnivå tilsvarer som et minimum 1000 timer i tillegg til 

det generelle grunnleggende kurset (kjernepensum).  

 

Hensikten med kursdeltakelsen er å heve kandidatens generelle kunnskapsnivå innen basale 

fag, samt forberede dem til faglige diskusjoner om eget arbeid. Det legges vekt på en 

grunnstamme av kurs som er obligatoriske, mens en valgfri del er et tilbud til den enkelte 

kandidat ut fra dennes særlige interesser. 

 

Basalutdanning 

Kursprogrammet omfatter kursene som inngår i kjernepensum for spesialutdanningen 

(kjernepensum, se under den generelle beskrivelsen av spesialutdanning i odontologi) og 

andre teoretiske og kliniske kurs som organiseres av Det odontologiske fakultet. Hensikten 

med kursene er å heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå og forståelse av basal og klinisk 

odontologi, samt å forberede dem for kritisk holdning til egen virksomhet. 

 

Fagenhetens kursprogram 

Kandidaten må gjennomføre kurs fra spesialutdanningsprogrammet ved Det odontologiske 

fakultet. Følgende kurs er obligatoriske: 

 

Tema/kurs    Omfang  Merknader 

Disseksjonskurs   30 timer  10 autopsier m/beskrivelse 

Genetikk    20 timer 

Oral medisin    20 timer  Eksamen 

Mikrobiologi    30 timer  Eksamen 

Kjeveortopedi for oralkirurger 20 timer 

Oral radiologi    30 timer   

Bittfunksjonslære   20 timer   

Oral fysiologi    60 timer  Eksamen 

Anatomi    20 timer 

Immunologi    30 timer  Eksamen 

Biomaterialer    20 timer   

Farmakologi    40 timer  Eksamen 
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Oral implantatbehandling  60 timer 

Totalt             400 timer 

 

Seminarer 

• Ukentlige fellesmøter med Avdeling for oral patologi 

• Ukentlige fellesmøter med Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi 

• Ukentlige seminarer med presentasjon av egne kasus, litteraturgjennomgåelser, etc. 

Seminarseriene forutsetter selvstudium av anbefalt litteratur 

• Månedlige fellesmøter om oral implantatprotetisk behandling 

 

Klinisk utdanning 
 

Intramural virksomhet 

Pasientbehandling 

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling med veiledning. 

 

De to første år av tjenesten skal være ved Avdeling for i oral kirurgi og oral medisin ved Det 

odontologiske fakultet, UiO. Basalkursene tas i løpet av de to første årene. 

 

Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har deltatt i alle deler av spesialistutdanningen 

slik den er beskrevet i semesterplanene. All pasientbehandling skal dokumenteres etter 

avdelingens retningslinjer basert på fullstendig journalføring.  

 

Ved avsluttende eksamen skal kandidaten legge fram et bestemt antall godt dokumenterte 

kasus fra egen pasientbehandling samlet i en mappe. Denne mappen skal dokumentere at 

kandidaten har utført behandling av kompliserte kasus med stor variasjonsbredde. 

 

Veiledning av studenter 

Hensikten er å gi kandidaten anledning til å følge mange kasus og dessuten gi innsikt i andres 

(studenters og mindre rutinerte kollegers) begrensninger ved oralkirurgisk behandling. Det 

anses også som gunstig for egen lærings- og modningsprosess å delta i andres læring og 

kliniske arbeid 
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Ekstramural klinisk virksomhet 

Det tredje og fjerde året kan være ved universitetsklinikk, eller det kan være ved en 

sykehusavdeling med oral/kjevekirurgisk avdeling. Sideutdanning i medisinske fag kan starte 

tredje år. Minst ett år av tjenesten skal foregå ved universitetssykehus med oral/maxillofacial 

kirurgisk avdeling. 

 

Det stilles samme krav til dokumentasjon som for den intramurale virksomheten. 

 

Medisinske fagdisipliner 

I løpet av sykehustjenesten skal kandidaten ha til sammen minst 10 måneders heltid 

sideutdanning innen områder av betydning for spesialiteten: 

2 mnd ØNH  (tannleger med eksamen etter 2001 har denne utdanningen) 

2 mnd Plastikkirurgi 

2 mnd Generell anestesi 

2 mnd Generell medisin 

2 mnd Generell kirurgi 

Revmatologi/Pediatri 

 

Skriftlig arbeid og eksamen 
 

Skriftlig arbeid  

Kandidatene skal, før de fremstiller seg til endelig eksamen, ha utført eller deltatt i et 

forskningsprosjekt og være forfatter av et skriftlig arbeid som godkjennes av klinikken, som 

også oppnevner ansvarlig veileder. Angående felles regler for eksamen og skriftlig arbeid 

vises det til omtale i den generelle beskrivelsen av programplanen.  

 

Læringsmappe 

Kandidaten må ha dokumentert de kirurgiske prosedyrer han/hun har deltatt i. Her må det gå 

frem i hvilken grad kandidaten selv har utført inngrepet eller vært assistent. Det forutsettes at 

kandidaten har deltatt i og selv utført et vidt spekter av oralkirurgiske og oralmedisinske 

prosedyrer. Dette må dokumenteres. 
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Av spesielle prosedyrer kreves som et minimum 100 behandlede og dokumenterte kasus: 

Implantatbehandling:   30  

Ortognatisk kirurgi:   20 

Kjevefrakturer:   20 

Kjeveleddsbehandling  20 

Oral medisin:    10 

 

Vurderingsmappe 

Til eksamen legges fram en vurderingsmappe hvor kasus er hentet fra læringsmappen. 

Vurderingsmappen må inneholde 50 kasus for å kunne fremlegges for avsluttende eksamen. 

Mappen skal dokumentere et variert utvalg av kompliserte og spesielle behandlinger.  

 

 

Fakultetsledet desentralisert spesialistutdanning 

Det kan i fremtiden bli lagt opp program for desentralisert fakultetsledet spesialistutdanning 

innen fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin. Ved slik utdanning vil en større del av den 

kirurgiske treningen legges til klinikk utenfor fakultetet når denne er godkjent for formålet. 

Ved denne tjenesten må man ha en spesialist i oral kirurgi og oral medisin som klinisk 

veileder. Det legges til rette for regelmessig kontakt med fakultetets Avdeling for oral kirurgi 

og oral medisin for at denne kan ta ansvar for den teoretiske undervisningen. 

Fakultetsavdelingen vil lede og ha det fulle ansvaret for all undervisning som blir gitt ved den 

desentraliserte del av utdanningen. 
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Semesterplaner  

De følgende semesterplaner gir en oversikt over ordinære og faste elementer som inngår 

 i studiet. Detaljerte timeplaner for hvert semester vil foreligge ved semesterstart: 
 
 1.studieår, høstsemesteret 1.studieår, vårsemesteret 

Seminarer, 

Fagavdelingen 

Teoretiske seminarer 

Indikasjon for kirurgisk 

behandling 

Kontraindikasjoner 

Litteraturst        udier 

Kliniske seminarer 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Behandlingsplanlegging (ukentlig) 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Litteraturstudier 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Kjernepensum ”verktøydel” Kjernepensum ”fordypningsdel” 

Implantatbehandling 

Eksterne kurs Kirurgisk implantatbehandling Krigskirurgi- Forsvarets sanitet 

Klinisk 

undervisning 

Fagavdelingen 

Pasientbehandling starter 

Operasjoner sammen med lærer 

Poliklinikk med veiledning 

Operasjoner sammen med lærer 

Poliklinikk med veiledning 

Eksamen Kjernepensum Kjernepensum 
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 2.studieår, høstsemesteret 2.studieår, vårsemesteret 

Seminarer, 

Fagavdelingen 

Kliniske seminarer 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Litteraturstudier 

Behandlingsplanlegging (ukentlig) 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Litteraturstudier 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Disseksjon Hode-Hals 

Kurs spes.utdanning 

Kurs spes.utdanning 

Andre kurs 

Eksterne 

Kirurgisk implantatbehandling  

Klinisk 

undervisning 

Fagavdelingen 

Operasjoner med veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Operasjoner sammen med 

veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Deltar ved operasjoner av egne 

pasienter på Rikshospitalet 

 
 3.studieår, høstsemesteret 3.studieår, vårsemesteret 

Seminarer, 

Fagavdelingen 

Kliniske seminarer 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Litteraturstudier 

Behandlingsplanlegging (ukentlig) 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Litteraturstudier 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Disseksjonskurs 

Kurs spes.utdanning 

Lystgassanalgesi 

Kurs spes.utdanning 

Andre kurs 

Eksterne 

Medisinsk randtjeneste Medisinsk randtjeneste 

Klinisk 

undervisning 

Fagavdelingen 

Operasjoner med veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Deltar ved operasjoner av egne 

pasienter på Rikshospitalet 

Operasjoner sammen med 

veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Deltar ved operasjoner av egne 

pasienter på Rikshospitalet 
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 4.studieår, høstsemesteret 4.studieår, vårsemesteret 

Seminarer, 

Fagavdelingen 

Kliniske seminarer 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Litteraturstudier 

Behandlingsplanlegging (ukentlig) 

Radiologi (ukentlig) 

Patologi (ukentlig) 

Implantatbehandling (ukentlig) 

Fellesmøter implantatbehandling 

Litteraturstudier 

Spesielle kurs, 

Fakultetet 

Kurs spes.utdanning Kurs spes.utdanning 

Andre kurs 

Eksterne 

Medisinsk randtjeneste Medisinsk randtjeneste 

Klinisk 

undervisning 

Fagavdelingen 

Operasjoner med veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Deltar ved operasjoner av egne 

pasienter på Rikshospitalet 

Operasjoner med veiledning 

Poliklinikk med veiledning 

Deltar ved operasjoner av egne 

pasienter på Rikshospitalet 

 

 5.studieår, høstsemesteret 5.studieår, vårsemesteret 

Andre kurs 

Eksterne 

Medisinsk randtjeneste Medisinsk randtjeneste 

Klinisk 

undervisning 

 

Klinisk tjeneste ved universitets-

sykehus oral kirurgi/kjevekirurgi 

Klinisk tjeneste ved universitets-

sykehus oral kirurgi/kjevekirurgi 

Eksamen  Avsluttende eksamen 
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Spesialutdanningen i pedodonti 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

Pedodonti utgjør et eget fagområde innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning, og 

har siden 1979 vært en odontologisk spesialitet i Norge. 

 

Pedodonti er et typisk tverrfaglig område der samtlige odontologiske disipliner blir anvendt 

på barne- og ungdomsklientell. En spesialist i pedodonti vil således representere  

2. linjetjenesten der hvor allmenntannlegen har behov for å henvise eller konsultere. 

Spesialisten i pedodonti bør derfor ha økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til 

allmennpraktikeren i hele det faglige spekteret på dette klientellet.  

 

Spesialutdanningen i pedodonti foregår ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag, og 

atferdsfag er en vesentlig del av utdanningen. Atferdsfag innebærer kunnskap i 

utviklingspsykologi, kommunikasjon og håndtering av problemsituasjoner, som for eksempel 

odontofobi. Behandlingen må tilrettelegges ut fra pasientens utviklingsnivå og eventuelt andre 

relevante psykososiale og medisinske forhold. Grunnleggende kunnskaper i barne- og 

ungdomspsykiatri, herunder utviklingsforstyrrelser, vil derfor være nødvendig. 

 

 

Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i pedodonti skal kvalifisere kandidaten klinisk til å ta hånd om orale 

helseproblemer i aldersgruppen 0-18 år.  

 

Spesialutdanningen skal kvalifisere kandidaten til å kunne 

• behandle særlig kompliserte eller sjeldne pedodontiske kasus som henvises fra 

tannleger, pediatriske og barnepsykiatriske klinikker eller andre instanser 

• fungere som konsulent i forbindelse med pedodontisk diagnostikk og behandlings-

planlegging av kompliserte eller sjeldne kasus 
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• koordinere og delta i tverrfaglig samarbeid med andre odontologiske og medisinske 

spesialdisipliner 

• planlegge forebyggende programmer for enkeltindivider og grupper av individer 

• organisere ettersyn og nødvendig behandling for spesielle grupper barn og ungdom 

• delta i utdanning av tannhelsepersonell (etter- og spesialutdanning) 

• analysere og evaluere ny kunnskap innen faget 

• delta i implementeringen av nye evidensbaserte rutiner 

• planlegge og utføre vitenskapelige undersøkelser 

 

 

Spesialistens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 

 

Allmenntannlegens kompetanseområde 

Hovedmålet med grunnutdanningen er å utdanne en bredt kompetent allmenntannlege som 

kan undersøke, diagnostisere, forebygge og behandle de vanligste orale sykdommer, skader 

og anomalier hos barn og unge. 

 

I grunnutdanningen vektlegges også nødvendigheten av å søke råd eller henvise til kompetent 

fagperson dersom egen kompetanse ikke strekker til. 

 

Allmenntannlegens behov for å henvise vil variere avhengig av hvilken erfaring og klinisk 

ferdighet han/hun har opparbeidet etter avsluttet grunnutdanning. Skillet mellom 

allmenntannlegens og spesialistens kompetanse vil derfor avhenge av hva den enkelte 

allmenntannlegen behersker og føler behov for.  

 

Pedodontistens kompetanseområde 

Spesialisten skal kunne gi et odontologisk tilbud til barn og unge med særlig kompliserte eller 

sjeldne orale tilstander og forstyrrelser. Eksempler på dette fremgår av det følgende. 
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En velfungerende barne- og ungdomstannpleie forutsetter at grupper og enkeltindivider med 

spesielle behov blir tatt hånd om på en systematisk måte. Forebyggelse og behandlings-

planlegging skal gjennomføres med et livslangt perspektiv, og spesialisten i pedodonti vil 

kunne være en viktig koordinator i dette arbeidet. Pedodontisten er et naturlig medlem i et 

tverrfaglige team som planlegger og utfører behandling i tilfeller som for eksempel 

kompliserte alvorlige traumer og hypodonti. Det vil være naturlig at kompetansesentrene 

bemannes med spesialist i pedodonti og at spesialisten representerer 2. linjetjenesten.  

 

Alvorlig kariessituasjon i kombinasjon med andre problemer 

Pasienter med uvanlig høy kariesaktivitet i kombinasjon med andre forhold, som psykiske, 

sosiale og medisinske avvik krever spesiell innsikt og omsorg. I noen tilfeller er det aktuelt 

med en bredere kartlegging og laboratorieundersøkelser for å belyse kariesetiologiske faktorer 

knyttet til salivas kvantitet og kvalitet samt mikrobiologi. I behandlingsplanleggingen vil det 

også måtte inngå vurderinger av helsepedagogisk karakter. 

 

Alvorlige traumer og etterfølgende komplikasjoner 

De alvorlige traumene dvs. luksasjoner, krone-rot fraktur og rotfraktur er relativt sjeldne. Det 

er derfor vanskelig for allmenntannlegen å besitte den nødvendige kompetansen.  

Pedodontisten bør fungere som rådgiver ved diagnostikk, valg av behandling og etterkontroll, 

samt behandle henviste pasienter. Tverrfaglig samarbeid er spesielt viktig ved de alvorlige 

traumene. 

 

Behov for komplisert pedodontisk endodonti 

Nekrose i rotåpne tenner er relativt sjelden. Den enkelte allmenntannlege kan således ikke 

forventes å besitte den nødvendige kompetanse og erfaring med denne type endodontisk 

behandling. Instrumentering og rotfylling kan ikke utføres med standardisert teknikk. 

Endodontisk behandling ved nekrose i rotfrakturerte tenner og i tenner med morfologiske 

avvik, som f.eks. dens invaginatus og dobbelttenner, er andre oppgaver for pedodontisten. 
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Medfødte utviklingsforstyrrelser som kan medføre store dentale problemer 

En rekke syndromer (eksempelvis Rieger, ektodermal dysplasi, kleidokraniell dysostose) som 

skyldes genfeil, kan omfatte tannsettet i form av hypodonti, oligodonti, eruptio tarda og/eller 

alvorlige morfologiske avvik. I tillegg finnes dentale utviklingsforstyrrelser som gir 

kvalitative forstyrrelser i tannvev. Det kan være alvorlig dental fluorose, amelogenesis 

imperfecta og osteogenesis/dentinogenesis imperfecta. Pasienter med slike lidelser har i 

utgangspunktet et svekket tannsett som krever tett oppfølging om konsekvensene skal bli 

minst mulige på lang sikt for den orale helsen. Forekomsten av disse tilstandene er liten, og 

derfor vil allmenntannlegen sjelden ha egen erfaring med slike tilfeller. 

 

Funksjonshemming og sjeldne syndromer 

De fleste av disse barna kan både utredes og behandles av allmennpraktiserende tannlege. 

Men det vil også være behov for spesialkompetanse, spesielt med tanke på utredning og 

behandlingsplanlegging i samarbeid med andre odontologiske og medisinske spesialister. 

Barn som henvises til TAKO-senteret har ofte også behov for lokal/regional oppfølging hos 

spesialist. 

 

Alvorlige vegringsproblemer, angstlidelser og andre psykiske avvik. 

I forbindelse med økt kunnskap om angst- og vegringsproblematikk og om effektive 

behandlingsmetoder (psykologiske og farmakologiske), vil det være behov for henvisning av 

en del barn til pedodontist for utredning og behandling. Samarbeid med psykolog/psykiater 

vil i noen tilfeller være naturlig. Dessuten vil det være behov for et praktisk samarbeid med 

anestesipersonell, både på konsultativ basis i forbindelse med våken sedering, og for å få 

assistanse når det er behov for dyp sedering og generell anestesi. 

 

Alvorlige medisinske lidelser 

Mange av disse barna får effektiv medisinsk behandling for sine lidelser, for eksempel barn 

med leukemi, diabetes, astma, medfødt hjertefeil med mer. Det er viktig at den orale helse 

ivaretas under behandlingen, slik at det ikke fører til ytterligere komplikasjoner for barnet. 

Dette krever ofte spesielle kunnskaper og erfaring i samarbeidet med det medisinske teamet 

og andre helsearbeidere. 
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Oralmedisinske tilstander 

Generelle sykdommer kan gi primærmanifestasjon i munnhulens bløtvev og hårdvev. 

Eksempler på dette kan være lidelser med malabsorbsjonsproblematikk (cøliaki), 

inflammatoriske lidelser som orofacial granulomatose (Mb.Crohn), blodsykdommer (cyclisk 

neutropeni), metabolske lidelser (hypofosfatasi og hypofosfatemisk rakitt) eller ektodermale 

tilstander som epidermolysis bullosa. 

 

 

Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i pedodonti er et 3-årig fulltids studium (årlig krav til arbeidsinnsats, se 

planens generelle del). Studiets innhold og omfang tilsvarer de krav som er beskrevet i 

Curriculum for 3-årig spesialistutdanning vedtatt av European Academy of Paediatric 

Dentistry (EAPD). 

 

Den kliniske spesialistutdanningen i pedodonti og atferdsfag er en del av Spesialutdanningen 

ved Det odontologiske fakultet, UiO. Semesterstyret for denne utdanningen fører på vegne av 

fakultetet tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for pedodonti og atferdsfag  

har ansvaret for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå. 

 

Den praktiske gjennomføringen administreres av Avdeling for pedodonti og atferdsfag. 

Programmet er i stor grad organisert med tanke på at kandidaten selv tar ansvar for egen 

læring. For aktiviteter i avdelingens regi, slik som konsultasjonstjeneste, poliklinikktjeneste, 

pasientbehandling, interne seminarer og kurs, virker avdelingens lærere som veiledere. For 

veiledning angående gjennomføring av skriftlig arbeid utpekes veileder for hver kandidat.  

 

Kandidatene skal delta i forskningsseminarer ved Det odontologiske fakultet, møter i regi av 

Norsk forening for pedodonti og gjerne internasjonale pedodontikongresser. Kandidatene 

oppfordres til å presentere kasuistikker, forskningsprosjekter og annet faglig stoff. 
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Teoretisk utdanning 

Hensikten er å heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå og forståelse av basal og klinisk 

odontologi, samt å forberede dem for kritisk holdning til egen virksomhet. Det legges vekt på 

en grunnstamme av kurs som er obligatoriske, mens en valgfri del er et tilbud til den enkelte 

kandidat ut fra dennes særlige interesser.  

 

Den teoretiske utdanningen består av obligatoriske kurs, forelesninger og seminarer. I tillegg 

innebærer utdanningen selvstudium av relevant litteratur for fagområdet. Utdanningen vil 

delvis baseres på PBL-prinsippet ved at den teoretiske læringen bygger på pasienttilfeller. Her 

har kandidaten selv hovedansvaret for innhenting av litteratur. Pedagogisk trening oppnås ved 

presentasjon av kasuistikker og faglitteratur.  

 

Basalutdanning 

Kursprogrammet omfatter kursene som inngår i kjernepensum for spesialutdanningen (se  den 

generelle beskrivelsen) og andre teoretiske og kliniske kurs som organiseres av Det 

odontologiske fakultet og fagavdelingen. 

 

Fagenhetens kursprogram 

Støttefag 

Kandidaten må gjennomføre kurs fra spesialutdanningsprogrammet ved Det odontologiske 

fakultet, innenfor en ramme på 150 timer. Viktige kurs vil være: farmakologi, dentale 

biomaterialer, kjeve- og ansiktsradiologi, genetikk og bittfunksjon 

 

Fagspesifikke kurs 

• Barnepsykologi og barnepsykiatri 

• Pediatri 

• Barn med funksjonshemming/syndromer/sjeldne medisinske tilstander 

• Ernæringsfysiologi 

• Helsepedagogikk 

• Lystgasskurs 

Totalt skal disse ha et omfang på omkring 100 timer. 
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Lystgasskurset (egen kursbeskrivelse ved avdelingen) gir autorisasjon for selvstendig bruk av 

lystgass-sedasjon ved odontologiske inngrep og har følgende teoretiske faginnhold: 

-Respirasjons- og sirkulasjonsfysiologi 

-Smertefysiologi, smerteforebygging og -behandling 

-Psykologiske aspekter ved odontofobi 

-Våken sedasjon ved bruk av benzodiazepiner og lystgass 

-Dyp sedasjon og generell anestesi 

-Gjenoppliving 

 

Seminarer 

 

Atferdsfag  

Takling av spesielle psykiske og psykosomatiske reaksjoner 

Behandling av barn og unge med spesielle psykiske/nevrologiske forstyrrelser eller 

syndromer 

Psykologiske perspektiver på frykt- og smertekontroll/odontofobi 

Omsorgssvikt 

 

Pedodontisk kariologi 

Tannens biofilm og karies mikrobiologi 

Saliva  

Epidemiologi 

Diagnose 

Progresjon 

Etiologi 

Prediksjon  

Behandlingsprinsipper 

Restaureringsmaterialer 

Forebyggelse 

 

Tannslitasje 

Definisjoner og klassifikasjon (erosjon, abrasjon, attrisjon) 
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Erosjoner: Prevalens, etiologi, klinisk diagnostikk, patogenese, profylakse og restorativ terapi 

 

Traumatologi 

Epidemiologi, etiologi, profylakse 

Undersøkelse, diagnose, klassifikasjon 

Behandlingsplan 

Førstehjelp i det primære og permanente tannsettet 

Oppfølging av tannskader      

Behandlingsmuligheter ved tap av permanente incisiver 

Traumepasientens økonomiske rettigheter 

 

Pedodontisk endodonti  

Endodonti relatert til karies 

Endodonti relatert til traumer 

  

Pedodontisk protetikk 

Primære tannsett 

Permanente tannsett 

 

Dentale utviklingsforstyrrelser 

Numeriske utviklingsforstyrrelser 

Morfologiske utviklingsforstyrrelser    

Mineraliseringsforstyrrelser 

Frembruddsforstyrrelser 

 

Oral medisin hos barn 

Infeksiøse og ikke-infeksiøse lidelser med orale manifestasjoner. Diagnose og behandling 

Kroniske lidelser og implikasjoner for oral helse. Risikovurdering og forebyggende strategier 

 

Pedodontisk kirurgi 

Autotransplantasjon 

Kirurgisk ekstrusjon 
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Overtallige tenner 

Leppe/tungebånd 

 

Pedodontisk ortodonti 

Diagnose og klassifikasjon 

Interseptiv ortodonti 

Ektopisk erupsjon 

 

Periodontale problemer hos barn og unge 

Diagnose og klassifikasjon 

Etiologi 

Epidemiologi 

Risikogrupper 

Behandling  

 

Klinisk utdanning 

Den kliniske utdanningen innebærer pasientbehandling både ved Avdeling for pedodonti og 

atferdsfag og i Den offentlige tannhelsetjenesten. I tillegg inngår klinisk veiledning av 

studenter og tjeneste ved spesialinstitusjon eller hos spesialist. Den kliniske utdanningen skal 

totalt utgjøre 2000 timer. 

 

Intramural klinisk virksomhet 

Pasientbehandling 

Kandidaten skal under veiledning stille diagnose, legge opp behandlingsplan og behandle 

utvalgte pasienter med spesielle pedodontiske og pediatriske problemer, inklusive pasienter 

som har behov for behandling under sedasjon og generell anestesi.  

 

Pasientbehandling under veiledning      600 t 

Behandling under sedasjon (lystgass og benzodiazepiner)       50 t 

Behandling under generell anestesi          50 t 
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Veiledning av studenter      ____________300 t 

 

Totalt                                                    1000 t 

 

1. Pasientstatus skal dokumenteres før behandlingen med røntgenbilder, kliniske fotos og 

evt. modeller. På grunnlag av dette utarbeider kandidaten en enkel sammenfatning av 

pasienttilfellet med forslag til diagnose, behandling og oppfølging. 

2. Behandlingsplanen skal godkjennes av lærer.  

3. Endelig godkjenning av kasus foretas når pasienttilfellet innlemmes i mappen. 

 

Ekstramural klinisk virksomhet 

Denne tjenesten forutsetter tilgang på egnede pasienter som Den offentlige tannhelsetjenesten 

har ansvaret for. Kandidaten må ha en avtale som sikrer slik tilgang. Den offentlige tannhelse-

tjenesten må sørge for arbeidsplass for den ekstramurale delen av spesialutdanningen. 

Kandidaten bør behandle pasienter innenfor følgende kategorier (henvisningspraksis): 

 

• Grav karies i kombinasjon med medisinske, psykiske eller sosiale avvik  

• Barn med alvorlige angst- og vegringsproblemer i forbindelse med tannbehandling 

• Kompliserte traumer  

• Endodonti på unge permanente tenner  

• Dentale utviklingsforstyrrelser  

• Systemiske sykdommer med orale manifestasjoner i munnhulen  

• Særlig komplisert behandling av funksjonshemmede  

• Tannbehandling av barn under sedasjon eller generell anestesi  

• Interceptiv bittbehandling  

• Protetikk i blandingstannsettet eller i det unge permanente tannsettet  

• Syndromer som krever tverrfaglig utredning og komplisert behandling  
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Kravene til dokumentasjon av behandling er de samme som ved intramural virksomhet. 

Avdelingen fører en oversikt over alle pasienter (database) som er under ekstramural 

behandling av spesialistkandidaten. Det utarbeides en ”sjekkliste” for at lærer skal kunne 

godkjenne spesielle trinn i behandlingsforløpet. Denne oversikten danner grunnlaget for å 

vurdere progresjonen i ekstramural behandling. Databasen skal inneholde opplysninger om 

pasienttyper og omfang av behandlingen på den enkelte pasient. Opplysningene ajourføres 

ved slutten av hvert semester. 

 

Pasientbehandling lokalt skal totalt utgjøre 600 timer. Pasienter fra den ekstramurale 

virksomheten inkluderes i læringsmappen. 

 

Sideutdanning i randsonefag/støttefag 

Kjeveortopedi 

Kandidaten skal ha klinisk tjeneste hos spesialist i kjeveortopedi lokalt, eventuelt ved 

Avdeling for kjeveortopedi på fakultetet. Tjenesten bør utgjøre minst 100 timer, og 

kandidaten skal kunne dokumentere relevante kasus og belyse problemstillinger knyttet til 

enkeltpasienter. 

 

Oral kirurgi og oral medisin 

Kandidaten skal ha klinisk tjeneste hos spesialist i oral kirurgi og oral medisin lokalt, 

eventuelt ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin på fakultetet. Tjenesten bør utgjøre 

minst 100 timer, og kandidaten skal kunne dokumentere kasus som har relevans for 

pedodontien, samt belyse problemstillinger knyttet til de aktuelle kasus.  

 

Pediatri 

Tjenestegjøring på barnemedisinsk avdeling på lokalt sykehus (eventuelt samarbeid med 

pediater i regionen) har som mål å gi kandidaten erfaring i medisinsk utredning og 

behandlingsplanlegging for barn med kroniske lidelser. Det er økt risiko for oral sykdom hos 

barn med f.eks. astma, diabetes, medfødt hjertefeil, maligne tilstander, gastrointestinale 

sykdommer, spiseforstyrrelser, mm.  

 



 70

Denne tjenesten vil knytte kandidaten til den pediatriske spesialtjenesten i distriktet allerede i 

utdanningsperioden og vil danne grunnlaget for et godt samarbeid senere. Spesialisten i 

pedodonti vil således være et viktig bindeledd mellom tannhelsetjenesten og den pediatriske 

tjenesten i fylket. Tjenesten skal ha minst 80 timers varighet, og det skal foreligge 

dokumentasjon av ulike pasientkategorier.  

 

Funksjonshemmede og barn med sjeldne tilstander 

Målsetningen er å gi kandidaten innsikt i de spesielle problemene som er knyttet til 

forskjellige typer funksjonshemming. Kombinasjon av kurs og klinisk tjeneste vil gi 

kandidaten et grunnlag for diagnostisk utredning og behandlingsplanlegging av slike 

pasienter, samt behandle i de tilfeller primærtannlegen ønsker å henvise.  

Tjeneste på TAKO-senteret eller på lokal institusjon skal ha minst 80 timers varighet, og 

kandidaten skal dokumentere relevante kasus og problemstillinger. 

 

Barnepsykologi/-psykiatri 

Målsetningen med å tjenestegjøre ved barnepsykiatrisk avdeling, eventuelt samarbeide med 

lokal sosialpsykologisk helsetjeneste, er å gi kandidaten erfaring i å vurdere 

bakgrunnsfaktorer, sykdomsbilde og behandling av barn med psykiske avvik. Kandidaten skal 

kunne vurdere hvilke tannhelsemessige konsekvenser sykdommen og eventuell 

medikamentbehandling fører med seg. Tjenesten bør utgjøre minst 40 timer og skal 

dokumenteres med aktuelle problemstillinger.  

 

All dokumentasjon fra den ekstramurale virksomheten samles i læringsmappen på lik linje 

med det øvrige kliniske arbeidet. 

 

  Kjeveortopedi         100 t 

 Oral kirurgi og oral medisin         100 t 

 Pediatri             80 t 

 Funksjonshemmede/TAKO          80 t 

 Barnepsykologi/psykiatri          40 t 

 Pasientbehandling lokalt     ____________600 t 

  

Totalt                   1000 t 
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Skriftlig arbeid og eksamen  

Skriftlig arbeid 

Søknad om fremstilling til eksamen må foreligge minst 6 uker før eksamen tenkes avholdt.  

Før kandidaten kan melde seg opp til eksamen må han/hun ha levert et skriftlig arbeid som er 

basert på egen forskning og som er publisert eller er på et slikt nivå at det kan publiseres i et 

norsk eller et internasjonalt fagtidsskrift. Unntaksvis kan det godtas en publisert eller 

publiserbar artikkel basert på litteraturstudier. På samme måte kan et spesielt verdifullt og 

godt dokumentert pedagogisk arbeid godtas (se generell beskrivelse).  

 

Vurderingsmappe 

Til eksamen legges frem en vurderingsmappe hvor kasus er hentet fra læringsmappen. 

Kandidaten skal kunne dokumentere 10 selvstendig behandlede pedodontiske spesialkasus. 

Disse skal være av komplisert art, og forutsettes å vise varierende patologiske tilstander og 

behandlingsformer.  
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Spesialutdanningen i periodonti 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

Periodonti utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning. 

Fagområdet har siden 1974 vært en odontologisk spesialitet i Norge. 

 

Fagdisiplinen periodonti omhandler tennenes støttevev, sykdommer i støttevevet og 

forebyggelse og behandling av disse sykdommene. Fagdisiplinens utvikling har på slutten av 

1900-tallet vært preget av ny bakteriologisk viten og forskning om spredning av bakterier og 

smittestoff i kroppen, samt ny kunnskap om immunologi og immunologiske reaksjoner. 

Sammenhengen mellom oral helse og generell helse er derfor et viktig forskningsområde og 

et viktig hensyn ved diagnostikk, profylaktisk arbeid og behandling av periodontal sykdom.  

 

Innsetting av implantater etter periodontal sykdom og vedlikehold av implantater har blitt en 

del av fagområdet i henhold til internasjonal praksis. 

 

  

Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i periodonti skal kvalifisere kandidaten til å 

• kunne gi råd til praktiserende tannleger vedrørende behandling og forebyggende tiltak 

overfor den enkelte pasient, samt å kunne være konsulent for den offentlige tannpleie når 

det gjelder organiserte tiltak mot periodontale sykdommer på populasjonsbasis. 

• kunne diagnostisere, vurdere prognose og behandle sykdom i tennenes støttevev. 

• behandle særlig vanskelige tilfeller av periodontitt og å lede samarbeidet mellom 

nødvendige spesialister/tannleger i rehabilitering av pasienter med et tannsett som er sterkt 

redusert p.g.a. periodontitt. 

• diagnostisere og eventuelt behandle tilstander og sykdommer i gingiva og de orale 

slimhinner som ikke går under diagnosene periodontitt og gingivitt. 
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• sammen med protetiker vurdere behov for og behandle tanntap som følge av periodontitt 

ved hjelp av dentale implantater. 

• kunne stå for etterkontroll og vedlikehold hos pasienter med transmucosale orale 

implantater og kunne diagnostisere og behandle peri-implantitt/perimucositt i alle former. 

• planlegge og gjennomføre undervisning i periodonti ved universitetsklinikkene, drive 

utadrettet kursvirksomhet på etterutdanningsnivå for tannleger og annet 

tannhelsepersonell. 

• kunne vurdere vitenskapelig litteratur (kvalitet) innen fagområdet. 

 

 

Spesialistens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 

Arbeidsområdene for spesialisten og allmenntannlegen kan gli noe over i hverandre avhengig 

av hvilken erfaring og klinisk ferdighet allmenntannlegen har opparbeidet seg etter 

grunnutdanningen. Generelt kan en si at diagnostikk og behandling av alvorlig periodontitt, 

avansert periodontal kirurgi og vurdering av langtidsprognose er spesialistens arbeidsfelt. 

 

Allmenntannlegens kompetanseområde 

Grunnutdanningen i odontologi gir allmenntannlegene kompetanse til å foreta både 

primærdiagnostikk og enklere former for behandling av periodontale sykdommer. Dette er 

derfor allmenntannlegenes viktigste arbeidsoppgave inne fagområdet. I likhet med det som 

gjelder for andre fagdisipliner, vil allmennpraktikerens kompetanse og ferdighet i periodonti 

øke med erfaring fra egen praksis og som resultat av de kurs tannlegen deltar i innen 

fagområdet. Mange allmenntannleger utfører mye periodontal profylakse og behandling 

basert på egen diagnose. Andre henviser det meste av behandling til spesialist etter å ha 

diagnostisert periodontal sykdom. Slik variasjon i praksis kan ha sammenheng med 

tilgjengelighet av spesialister. 
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Periodontistens kompetanseområde 

Inndeling i hovedområder: 

1. Henvisningsinstans for allmenntannleger 

Spesialisten i periodonti skal ta imot henviste pasienter for nødvendig periodontal 

behandling eller gi råd om behandling der allmenntannleger ber om det. 

2. Avansert behandling. 

Spesialisten skal være stand til å utføre 

• alle former for periodontal kirurgi i forbindelse med kroniske periodontitter.  

• behandling av avanserte kasus og planlegge rehabilitering ved tanntap pga periodontitt 

(eventuelt i samarbeid med protetiker, kjeveortoped eller andre med spesialutdanning). 

• den kirurgiske delen av behandling med dentale implantater i tannsett med egne 

tenner. 

• forskjellige former for mukogingival kirurgi inklusive bløtvevstransplantater. 

• regenerasjonskirurgi (ben og rothinne) under forskjellige tilstander. 

3. Utvidet diagnostikk. 

Spesialisten skal kunne utføre  

• diagnostikk av allergiske reaksjoner på dentale materialer. 

• utvidet periodontal diagnostikk basert på tolkning av bakterieprøver, blodprøver og 

patologiske prøver. 

• diagnostikk og behandling av peri-implantitt. 

4. Pasienter med spesiell medisinsk bakgrunn. 

Spesialisten har bakgrunn for å behandle pasienter med komplisert allmennmedisinsk 

bakgrunn som spesielle sykdommer, blødningsrisiko, infeksjonsrisiko og 

medikamentbruk.  

5. Kompetansesentra og kursvirksomhet. 

Spesialisten i periodonti vil i et kompetansesenter ha følgende oppgaver: 

• utføre periodontal diagnostikk og alle typer periodontal behandling på henviste 

pasienter. 

• være konsultent innen fagområdet for alle tannleger i regionen. 

• gi etterutdanningskurs for alt tannhelsepersonell i regionen. 

• ha funksjon som lærer og klinisk veileder ved fakultetsledet desentralisert 

spesialutdanning i periodonti. 
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Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i periodonti er et fulltids studium over 3 år (årlig krav til arbeidsinnsats, 

se planens generelle del). 
 

Den kliniske spesialutdanningen i periodonti er en del av spesialutdanningen ved Det 

odontologiske fakultet. Semesterstyret for denne utdanningen fører på vegne av fakultetet 

tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for periodonti har ansvaret for at det 

faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå. 

 

Den praktiske gjennomføring av programmet administreres av Avdeling for periodonti. 

Programmet er i stor grad organisert med tanke på at kandidaten selv tar ansvar for egen 

læring. For aktiviteter i klinikkens regi: tjeneste, pasientbehandling, interne seminarer og 

kurs, virker klinikkens lærere i fellesskap som veiledere. For veiledning angående 

gjennomføring av skriftlig arbeid utpekes en personlig veileder for hver kandidat. 

 

Ukedagene er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning fra kl. 08:30 til 16:30. 

Bortsett fra (for tiden) mandag og onsdag vil tjenesten/studietiden variere fra kandidat til 

kandidat avhengig av avdelingens timeplan. Arbeidet for en spesialistutdanningskandidat vil i 

en vanlig uke fordele seg slik:  

• 3 økter med klinisk virksomhet 

• 2 økter med instruktørtjeneste under veiledning av ansvarshavende periodontist 

• 1 økt med litteraturseminar/klinisk seminar 

• 1 økt med teoretisk undervisning/forberedelse 

• 3 økter med studiepoeng – kurs/lesning/forskning 

Det er vanlig at hver kandidat arbeider en dag i praksis i uken (ekstramural virksomhet). 

 

I studiets første semester gis et innledende kurs innen fagområdet. Kurset omfatter også 

emner som journalopptak og forberedelse til pasientbehandling, som starter senere i 

semesteret. 
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Det er lagt til rette for at kandidatene skal delta i forskningsseminarer ved Det odontologiske 

fakultet (1-2 ganger årlig), Norsk Periodontistforenings møter og Den norske 

tannlegeforenings (NTF) landsmøte. Kandidatene oppfordres til å presentere sine 

forskningsprosjekter ved kongresser.  

 

Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer for faglitteratur. 

Presentasjon av egen behandlingsplanlegging foregår også i seminarform. Alle kurs og 

seminarer inngår i en timeplan og er obligatoriske. I tillegg forutsetter den teoretiske 

utdanningen selvstudium av relevant litteratur for fagområdet. Teoretiske kurs på 

spesialistutdanningsnivå tilsvarende (som et minimum) 500 timer i tillegg til det generelle 

grunnleggende kurset (Core Curriculum). 

 

Hensikten med kursdeltagelsen er å heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå innen basale 

og kliniske fag, samt forberede dem til faglige diskusjoner om eget arbeid. Det legges vekt på 

en grunnstamme av kurs som er eksamenskrevende/obligatoriske, mens en valgfri del er et 

tilbud til den enkelte kandidat ut fra dennes særlige interesser.  

 

Basalutdanning  

Kursprogrammet omfatter kursene som inngår i kjernepensum for spesialutdanning (se under 

den generelle beskrivelsen av programplanen). 

 

Fagenhetens kursprogram 

Støttefag 

Kandidaten må gjennomføre kurs fra spesialutdanningsprogrammet ved Det odontologiske 

fakultet, blant annet: 

• mikrobiologi 

• immunologi 

• radiologi 
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Fagspesifikke kurs 

• Denne undervisningen gis i form av seminarer, laboratoriekurs i histologi og 

litteraturstudier. Det er ukentlige litteraturseminar i 3 år. Seminarseriene forutsetter 

selvstudium av anbefalt litteratur. 

• Laboratoriekurs i histologi 

• Teoretisk kurs i implantologi. Eksamen m/ ekstern sensor, samt ”hands on” 

innsetting av implantater i kjevemodell. (10 Studiepoeng) 

• Generelle spesialistutdanningskurs (45 studiepoeng): I løpet av utdanningen må 

kandidatene i tillegg gjennomgå kurser på spesialistutdanningsnivå opp til et samlet 

timetall på minst 500, hvorav 300 timer må være eksamenskrevende. Alle kurs gitt 

på spesialistutdanningsnivå ved universiteter og høyskoler kan godkjennes. 

• Andre kurs: Kandidatene kan i tillegg pålegges av avdelingen å følge teoretiske og 

praktiske ad hoc kurs arrangert av avdelingen eller andre i opptil 70 timer i løpet av 

utdanningstiden.  

• Helse, miljø og sikkerhet, administrative rutiner   

• Pasientkommunikasjon, pedagogikk, psykologi   

Kandidaten må dokumentere at alle kurs er gjennomført for å kunne fremstille seg for 

avsluttende eksamen. 

 

Seminarer 

Seminarrekker 

Fagenhetens eget ”kurs og seminarprogram”. Hensikten med seminarene er å  

• sette kandidaten godt inn i den litteratur og forskning som moderne periodonti baserer seg 

på 

• gi kandidatene et nødvendig historisk perspektiv på periodontal forskning 

• trene kandidatene i kritisk og evaluerende litteraturlesning 

• trene kandidatene i aktiv deltagelse i faglige diskusjoner/fora 

 

Deltagelse: Kandidatene plikter å følge klinikkens litteraturseminarer/kliniske seminarer (4 

timer), som vanligvis vil avholdes hver uke. I tilfelle av lengre fravær må nødvendig 

kompensasjon avtales separat med avdelingen.  



 78

Det er også ønskelig at avdelingens vitenskapelig ansatte deltar på seminarene så langt dette 

er forenlig med øvrig timeplan for den enkelte. 

 

Kontroll: Etter en rullerende timeplan pålegges kandidatene å fremlegge en kortfattet oversikt 

over dagens tema, og være styrer for den påfølgende diskusjon. Oversiktene skal bygges 

pedagogisk opp som kompendier/deler av slike og deles ut til de andre kandidatene som kan 

bruke det i eksamensforberedelser o.a. 

 

Instruktørmøter: Kandidatene plikter å møte på klinikkens regelmessige instruktørmøter, og 

kan bli pålagt å være ansvarlig for det faglige program ved disse møtene. 

Årlig evaluering: Spesialistkandidatene innkalles til samtale med fagleder én gang i året. 

 

I tillegg til adekvat ny litteratur, forutsettes kandidatene å kjenne til den klassiske litteraturen 

innenfor periodontien slik den fremkommer på en oversikt som hver kandidat får tildelt ved 

programmets begynnelse. 

 

Klinisk utdanning 
 
Intramural virksomhet 

Pasientbehandling 

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling under veiledning og foregår 

kontinuerlig gjennom de tre studieårene. Hensikten er å gi kandidatene tilstrekkelig praktisk 

trening i de forskjellige behandlingsprosedyrer innenfor klinisk periodonti slik at de er i stand 

til å påta seg behandlingsoppgaver utover det som kan forventes av allmennpraktiserende 

tannleger.  

 

Kandidaten skal under hele utdanningen, minst 3 økter per uke, behandle pasienter med 

varierende grad av periodontitt og fremlegge kasus, etter nærmere gitte regler. I den tiden får 

kandidatene veiledning og hjelp i pasientbehandling av klinikkens lærere. Kandidaten er 

ansvarlig for at behandlingen og administrasjon av pasienten følger de generelle krav ved 

klinikken. 
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Krav til type behandling og omfang: I løpet av utdanningen skal kandidatene på egen hånd 

gjennomføre alle deler av en systematisk periodontittbehandling av et minimum på 30 

pasienter. Behandlingen skal omfatte et variert spekter av periodontale problemer, med et 

rimelig antall kirurgiske inngrep (gingivektomier, lappoperasjoner, hemiseksjoner), samt 

vurdering av behov for og innsetting av minst 25 implantater i samarbeid med avd. for kirurgi 

og oral medisin, utførelse av semipermanente proteser, fikseringer, retensjoner etter 

kjeveortopedisk behandling etc. Behandlingen bør omfatte tilfeller av juvenil periodontitt, 

anvendelse av regenerasjonteknikker, mucogingival kirurgi, samt kontroll og vedlikehold av 

transmucosale orale implantater. Som ledd i treningen i samarbeid med andre 

tannhelsepersonellgrupper kan deler av behandlingen i samråd med ansvarshavende lærer 

delegeres til tannpleierstudent. 

 

Krav til dokumentasjon: All pasientbehandling skal dokumenteres ved fullstendige journaler 

etter avdelingens retningslinjer. I tillegg skal all behandling forberedes for framlegging i 

klinisk seminar ved hjelp av fotos av de forskjellige trinn av behandlingen. I tilfeller hvor 

kjeveortopedisk behandling inngår, eller hvor omfattende restaureringer av tannsettet er 

aktuelt, skal det også foreligge modeller av tannsettet om mulig før og etter behandling. Slik 

behandling/vurdering utføres i nært samarbeid med de respektive spesialistutdanninger. Ved 

avsluttende eksamen skal all dokumentasjon fra pasientbehandlingen foreligge systematisk og 

samlet i en mappe. 

 

Kliniske seminarer: kandidatene plikter å delta i ”lunch seminarer”, en gang per uke. I disse 

seminarene vil forskjellige emner, evt. kasuistikker, bli presentert og diskutert.  

 

Læringsmappe 

Alt arbeid på klinikken skal være journalført og vil dermed kunne samles i en 

”læringsmappe”. Fra denne mappen kan kandidaten hente fram alt klinisk arbeid han/hun har 

utført under sin spesialistutdanning. Fagavdelingen setter krav om et antall kasus som 

tilsvarer en rimelig klinisk arbeidsinnsats over ca. 2000 arbeidstimer. Det skal dokumenteres 

stor variasjonsbredde blant de behandlede kasus.  
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Klinikken stiller arbeidsplass, utstyr og dessuten noe studiemateriale til disposisjon. 

Nødvendig kopiering, fotografering etc. kan gjøres for klinikkens regning, men det tas 

forbehold om at ved omfattende utgifter til slikt og lignende forbruksmateriale, kan det bli 

nødvendig for klinikken å kreve avgift. Det er ønskelig at kandidaten disponerer egen PC 

(bærbar) og eventuelt digitalt kamera egnet for pasientfotografering. 

 

Veiledning av studenter 

Hensikten er å gi kandidaten anledning til å følge mange kasus og dessuten gi innsikt i andres 

(studenters og mindre rutinerte kollegers) problemer ved periodontibehandling. Det anses 

også som gunstig for egen lærings- og modningsprosess å delta i andres læring og kliniske 

arbeid. Veiledning av studenter i behandlingssituasjonen, seminarledelse, kliniske 

demonstrasjoner og teoretisk undervisning ved etterutdanningskurs omfattes av denne 

tjenesten. Ca. 10 forelesninger for tannlege/tannpleier studenter, samt et semester som PBL-

veileder inngår i dette. Det kreves instruktørtjeneste i 1/5 stilling i minst 2,5 år ved Avdeling 

for periodonti før fremstilling for avsluttende eksamen. Dette tilsvarer anslagsvis 1000 timer.  

 

Ekstramural klinisk virksomhet 

Pasientbehandling 

I spesialutdannelsen i periodonti er det lagt inn muligheter for ekstramural virksomhet, 

spesielt det siste året. Ekstramural virksomhet vil si å behandle pasienter eksternt. Hensikten 

med denne virksomheten er å gjøre det mulig for kandidatene å behandle pasienter med 

periodontitt, henviste eller fra egent klientell, i egen praksis, privat eller offentlig.  

 

Målet er å utvide erfaringsgrunnlaget for kandidaten, samtidig som kandidaten kan behandle 

pasienter i spesialistprogrammet i egen klinikk for å redusere behovet for reise til fakultetet og 

å legge forholdene til rette for at kandidaten kan ha noe lønnet/betalt arbeid under studiet. 

Dessuten vil mulighetene for ekstramural behandling tilrettelegge for en rekruttering til 

spesialutdanningen fra distrikts-Norge. 

 

Ekstramurale virksomhet er et tilbud til spesialistkandidatene, og kan godkjennes i inntil 200 

timer det siste studieåret. Den skal omfatte behandling av  inntil 5 pasienter av høy 

vanskelighetsgrad og konsultasjoner og behandling av pasienter av enklere grad.  
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Før ekstramural virksomhet godkjennes, skal kandidaten ha dokumentert at den ekstramurale 

klinikk har utstyr og forbruksmateriell, samt tilfredsstiller de vanlige hygienekrav. 

 

Rutiner for ekstramural behandling med høy vanskelighetsgrad: 

 

• Undersøkelse og røntgenfotografering samt annen tilleggsdiagnostikk og 

registrering skal foregå ekstramuralt 

• Hygienefasen foregår ekstramuralt 

• Behandlingsplanen legges ekstramuralt 

• Journal og behandlingsplan presenteres og diskuteres på et klinisk seminar og 

skal godkjennes før behandling startes. 

• Behandlingen foregår ekstramuralt og skal dokumenteres med journal, kliniske 

bilder, røntgenbilder og evt. Modeller i henhold til fagavdelingens 

retningslinjer. 

• Behandlingen presenteres på et klinisk seminar og blir gjenstand for diskusjon 

og evaluering 

• Dokumentasjonen føres i læringsmappen. 

 

Konsultasjoner og behandling av enklere periodontittpasienter i ekstramural praksis skal også 

dokumenteres i læringsmappen. 

 

Skriftlig arbeid og eksamen  

Skriftlig arbeid   

Kandidatene skal, før de fremstiller seg til endelig eksamen, ha foretatt/deltatt i forfatterskap 

av et skriftlig arbeid som godkjennes av klinikken, som også oppnevner ansvarlig veileder. 

Angående felles regler for eksamen og skriftlig arbeid vises det til omtale i den generelle 

beskrivelsen av programplanen.  
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Vurderingsmappe 

Til eksamen legges fram en vurderingsmappe hvor kasus er hentet fra læringsmappen. 

Mappen må inneholde et utvalg kasus (antallet bestemmes av fagavdelingen) for å kunne 

fremlegges for avsluttende eksamen. Mappen skal dokumentere en variasjon i kompliserte og 

spesielle behandlinger. Det kreves utførlig dokumentasjon. 

 

Semesterplaner 

Semesterplaner og timeplaner er under utarbeidelse og vil foreligge ved studiestart.  

Fagavdelingen har utarbeidet et emne- og litteraturoversikt som utdeles separat. 
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Spesialutdanningen i protetikk 
 

 

Beskrivelse av fagområdet 

Oral protetikk utgjør en egen disiplin innen utdanning, klinikk og forskning og definert som: 

The discipline of dentistry concerned with the consequences of congenital absence or 

acquired loss of oral tissues on appearance, stomatognathic function, comfort, and local and 

general health of the patient, and with the methods for, and assessment if more good than 

harm is done by, inserting artificial devices made from alloplastic materials to change these 

conditions (Jokstad et al., 1998). 

 

Karakteristisk for oralprotetisk behandling er at den er basert på en helhetlig vurdering av 

pasientens subjektive og objektive behov og en praktisk utførelse basert på en kombinasjon av 

teoretisk kunnskap, klinisk kunnskap og erfaring samt kunnskap om og forståelse for en 

flerdelt fremstillingsprosess i samarbeid med en tanntekniker. Forskningsvirksomhet innen 

oral protetikk er, ut over momentene angitt i definisjonene over, også konsentrert om 

virkninger og konsekvenser av tann- og vevstap på populasjons- og individnivå, og om 

betydningen av oralprotetisk behandling på individnivå. Siden oral protetikk i stor grad tar 

utgangspunkt i praktisk anvendelse av biomaterialer og biomekaniske prinsipper i terapeutisk 

hensikt, er også svært mye aktivitet rettet mot utvikling og utprøving av nye materialer, ofte 

helt ned på et grunnforskningsplan. 

 

 

Utdanningens hovedmål 

Spesialutdanningen i protetikk og bittfunksjon skal kvalifisere kandidaten til å 

• kunne gi råd til utøverne innen tannhelsetjenesten vedrørende protetisk og bittfunksjonell 

behandling  
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• behandle særlig vanskelige kasus og lede samarbeidet mellom nødvendige spesialister i 

rehabilitering av pasienter med omfattende og kompliserte restaureringsbehov, særlig 

pasienter med bittfunksjonslidelser og/eller behov for restaurering basert på transmucosale 

implantater  

• arbeide i en klinisk lærerstilling ved en universitetsklinikk, samt å kunne drive utadrettet 

kursvirksomhet på etterutdanningsnivå for tannleger og annet tannhelsepersonell 

• holde faget odontologisk protetikk og bittfunksjon i hevd blant kolleger ved kontinuerlig å 

utvikle og fornye sitt faglige nivå 

 

 

Protetikerens og allmenntannlegens arbeidsoppgaver 

I kompliserte situasjoner kreves avanserte behandlingsløsninger, som regel etter samråd eller i 

samarbeid med andre odontologiske/ikke-odontologiske spesialister. I slike situasjoner stilles 

det særlige krav til tannlegens erfaringsgrunnlag. I tannlegelovene i de nordiske land er det 

nedfelt at tannlegen har plikt til å henvise pasienten til mer sakkyndige dersom man ikke føler 

seg kompetent i forhold til oppgaven. Dette er grunnlaget for et skille i de kliniske 

arbeidsoppgavene for spesialutdannet protetiker og allmenntannlege. 

 
Allmenntannlegens kompetanseområde 

Grunnutdanningen i odontologi gir allmenntannlegene kompetanse til å fremstille flertallet av 

intraorale proteser. I likhet med det som gjelder for andre fagdisipliner, vil 

allmennpraktikerens kompetanse og ferdighet i protetikk øke med erfaring fra egen praksis og 

som resultat av de kurs innen oral protetikk tannlegen deltar i. Det tilbys mange og varierte 

kurs innen denne fagdisiplinen, og disse kursene er blant de mest ettertraktete blant 

allmenntannlegene. De fleste tannleger opparbeider seg derfor god nok erfaring og klinisk 

ferdighet til å utføre tilfredsstillende oralprotetisk behandling i mange situasjoner. 

 

 

 

 



 85

Protetikerens arbeidsområde 

Protetikeren skal kunne behandle 

1. voksne med et sterkt redusert tannsett med kombinasjoner av tannluker og endodontiske, 

periodontale og kariologiske problemer, evt. med supraerupsjon av antagonister, 

tannmobilitet, tippede tenner og liknende, hvor det må avveies alternative løsninger 

mellom faste, avtakbare og implantatforankrede proteser  

2. pasienter med bittfunksjonsforstyrrelser som medfører subjektive symptomer f. eks. 

smerter i kjeve, ansikt og hode 

3. pasienter i alle aldersgrupper som har hatt kirurgisk behandling for cancer og har behov 

for kjeve- og ansiktsprotetikk (epiteser) 

4. voksne med kraftig tannslitasje med behov for etablering av ny vertikal ansiktsdimensjon  

5. voksne tannløse med resorberte tannløse kjever, hvor benkvaliteten umulig- eller 

vanskeliggjør implantatforankrede proteser 

6. voksne med sterkt svekket tannfeste etter avansert periodontitt - hvor resttannsettet skal 

forsøkes bevart  

7. pasienter i alle aldersgrupper med kombinert kjeveortopedisk og oralprotetisk behov 

8. barn og ungdom med agenesier og pasienter i alle aldersgrupper med tanntap etter traumer 

hvor alternative løsninger må avveies  

9. barn og ungdom med medfødte utviklingsdefekter eller behov for kjevekirurgisk 

korreksjon av bitt- og/eller kjeverelasjonsanomalier hvor det foreligger indikasjon for 

oralprotetisk behandling. Til denne gruppen hører også pasienter med andre sjeldne 

tilstander/syndromer 

 

 

Studieprogrammet 

Spesialutdanningen i protetikk og bittfunksjon er et fulltids studium over 3 år (årlig krav til 

arbeidsinnsats, se planens generelle del og en utredning fra Statens helsetilsyn (3)).  

 

Den kliniske spesialutdanningen i protetikk og bittfunksjon er en del av spesialutdanningen 

ved Det odontologiske fakultet. Semesterstyret for denne utdanningen fører på vegne av 

fakultetet tilsyn med gjennomføringen av programmet. Avdeling for protetikk og bittfunksjon 

har ansvaret for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå.  
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Den praktiske gjennomføring av programmet administreres av Avdeling for protetikk og 

bittfunksjon ved avdelingens faste utvalg for spesialutdanning. Dette består av 2 

representanter valgt av og blant klinikkens fast vitenskapelig ansatte, og 1 representant valgt 

av og blant spesialutdanningskandidatene. 

 

For aktiviteter i klinikkens regi: tjeneste, pasientbehandling, interne seminarer og kurs, virker 

klinikkens lærere i fellesskap som veiledere. For veiledning angående teoretiske kurs i 

tilgrensende fagområder og gjennomføring av skriftlig arbeid utpekes en personlig veileder 

for hver kandidat. 

 

Ukedagene er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning fra kl. 08:30 til 16:15. 

Pasientbehandling foregår to dager i uken på Klinikk for spesialbehandling. En dag i uken er 

avsatt til journalarbeid, litteraturlesing og prosjektarbeid. Pasientbehandling kan skje etter 

individuell avtale med lærer. 

 

I studiets første semester gis et innledende kurs i grunnleggende behandlingsteknikk innen 

fagområdet. Kurset omfatter også emner som journalopptak, avtrykkstaking, røntgenopptak 

og modellanalyse og representerer en forberedelse til pasientbehandling, som starter senere i 

semesteret. 

 

Det er lagt til rette for at kandidatene skal delta i forskningsseminarer ved Det odontologiske 

fakultet (1-2 ganger årlig), kurs i regi av Norsk Forening for Oral Protetikk (NFOP), 

Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) og Den norske tannlegeforenings 

(NTF) landsmøte. Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale fagmøter oppmuntres og vil 

bli kreditert. Kandidaten oppfordres også til å presentere sine forskningsprosjekter ved 

nordiske eller internasjonale kongresser.  

 

I løpet av studietiden arrangeres studieturer til andre læresteder og til ulike produsenter i inn- 

og utland. 
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Teoretisk utdanning 

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer for faglitteratur og 

behandlingsplanlegging. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. I tillegg forutsetter den 

teoretiske utdanning selvstudium av relevant litteratur. Til sammen er omfanget av teoretisk 

undervisning ca 1400 timer. Kandidaten må kunne dokumentere at alle kurs er gjennomført 

for å kunne fremstille seg for avsluttende eksamen. 

 

Basalutdanning  

Kursprogrammet omfatter kurs som inngår i kjernepensum for spesialutdanning (Core 

Curriculum, se under den generelle beskrivelsen av programplanen) og andre teoretiske og 

kliniske kurs som organiseres av Det odontologiske fakultet.  Hensikten med kursene er å 

heve kandidatenes generelle kunnskapsnivå og forståelse av basal- og klinisk odontologi, 

samt å forberede dem for kritisk diskusjon og eget arbeid. 

 

Fagenhetens kursprogram 

Støttefag  

Kandidaten må gjennomgå følgende kurser fra spesialutdanningsprogram ved Det 

odontologiske fakultet:  

• Biomaterialer  

• Endodonti  

• Farmakoterapi  

• Gerodontologi 

• Mikrobiologi  

• Oral fysiologi (laboratoriekurs)  

• Oral medisin  

• Kjeveortopedi  

• Periodonti  

• Radiologi  
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Fagspesifikke kurs, eventuelt i samarbeid med eksterne kursgivere 

Eksempel på eksterne kursgivere er NIOM (Nordisk Institutt for Odontologisk 

Materialprøving), Den norske tannlegeforening, Rikshospitalet og Ullevål Universitets-

sykehus. Kursopplegget for den enkelte kandidat legges opp i samråd med veileder i løpet av 

første studiesemester. Kandidaten kan pålegges å følge kurs arrangert eller anbefalt av 

klinikken, opp til 60 timer i løpet av utdanningen. 

• Grunnleggende emner      125 timer 

• Generelle protetikk- og bittfunksjons temaer   125 timer 

• Litteraturkritikk       100 timer  

• Spesielle og komplekse behandlingsprosedyrer   150 timer 

• Helse, miljø og sikkerhet, administrative rutiner      50 timer 

• Pasientkommunikasjon, pedagogikk, psykologi     50 timer 

 

Seminarer 

Hensikten med seminarene er teoretisk kunnskapservervelse fra sentral protetisk litteratur, 

trening i kritisk litteraturlesning og aktiv deltagelse i faglig diskusjon. Det legges vekt på at 

presentasjonene skal holde et høyt nivå kontekstuelt og vitenskapelig. 

 

Seminarrekker  

Seminarrekkene er obligatoriske. For hvert hovedemne pålegges kandidatene etter tur å 

presentere det angitte tema for gruppen, og å føre en diskusjon sammen med seminarseriens 

hovedansvarlige. Liste over grunnlagslitteratur og eventuelle særtrykkskopier deles ut på 

forhånd for hvert semester. Faste seminarserier vil bli arrangert over emnene:  

• Bittfysiologi, okklusjon & artikulasjon 

• Avtakbar protetikk (Helprotetikk og partial protetikk) 

• Fast protetikk og kombinasjonsbehandling 

• Implantatstøttet protetikk  

• Gerodontologi 

• Biomaterialer og tannteknikk 

• Tidsaktuelle emner som kan variere med den ekspertise klinikken rår over.  

• Kjeve- og ansiktsprotetikk etter skader eller canceroperasjoner (epiteser) 



 89

Tidligere kandidat-presentasjoner er tilgjengelig på avdelingens internett-hjemmeside: 

http://www.odont.uio.no/protetikk/vidr.htm  

 

Andre seminarer  

Kandidaten kan pålegges å delta i spesielle seminarer som klinikken, alene eller i samarbeide 

med andre, kan arrangere over særemner. Emnene for disse seminarene vil variere. 

Kandidaten kan også pålegges å delta ved spesifikke stabsmøter og instruktørmøter/kurs ved 

Avdeling for protetikk og bittfunksjon og klinikkene 

 

Samlet volum for seminarvirksomheten anslås til ca. 250 timer. Alle seminarserier må vært 

fulgt for å kunne fremstille seg for avsluttende eksamen. Godkjent seminardeltagelse 

dokumenteres i eget skjema 

 

Klinisk utdanning 
 
Intramural virksomhet 

Pasientbehandling 

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling under veiledning og foregår 

kontinuerlig gjennom de tre studieårene. Behandlingen skal primært konsentreres om 

pasienter som trenger vurdering/behandling av kollega med spesialkompetanse i en eller flere 

andre kliniske spesialfelt. Spesialutdanningsutvalget ved avdelingen kan pålegge den enkelte 

kandidat varierte behandlingsoppgaver, eksempelvis deltakelse ved eksperttjenesten ved Det 

odontologiske fakultet. 

 

Pasientbehandling skal normalt utføres ved Klinikk for spesialbehandling to dager i uken. For 

hver pasient som behandles skal behandlingsforslag og avsluttet behandling attesteres av 

veileder blant klinikkens vitenskapelig ansatte.  

 

I samarbeidskasus skal en eller flere rådgivere fra andre spesialområder engasjeres. 

Kandidaten er ansvarlig for at behandlingen følger aksepterte faglige normer, og at kliniske, 

økonomiske og laboratoriemessige rutiner gjennomføres etter interne retningslinjer. 
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I tilknytning til pasientbehandling avholdes kliniske seminarer der planlegging og progresjon 

av behandlingen diskuteres. Det påligger kandidaten å presentere forslag til pasientbehandling 

på faste møter med tilstedeværelse av ekspertise fra avdelingen for oral kirurgi og oral 

medisin, radiologi, periodonti og protetikk.  

 

Læringsmappe 

Alt arbeid på klinikken er journalført og vil dermed kunne samles i en ”læringsmappe”. Fra 

denne mappen kan kandidaten hente fram alt klinisk arbeid han/hun har utført under sin 

spesialutdanning. Fagavdelingene setter krav om et antall kasus som tilsvarer en rimelig 

klinisk arbeidsinnsats over ca 2000 arbeidstimer. Det skal dokumenteres stor variasjonsbredde 

blant de behandlede kasus.  

 

Alle pasientkasus skal dokumenteres etter de prosedyrer for journalføring som foreligger ved 

avdelingen. For at behandlingsplanen skal bli vurdert, må den inneholde skriftlig informasjon 

i følge avdelingens prosedyrer. 

 

Klinikken stiller arbeidsplass, utstyr og studiemateriale til disposisjon avhengig av 

ressurssituasjonen. Nødvendig kopiering, fotografering etc. kan gjøres for klinikkens regning, 

men det tas forbehold om at ved omfattende utgifter til slikt og lignende forbruksmateriale, 

kan det bli nødvendig for klinikken å kreve avgift. 

 

Veiledning av studenter 

Hensikten er å gi kandidaten anledning til å følge mange protetiske kasus. Videre å erfare 

andres (studenters og urutinerte kollegers) problemer ved protetisk behandling. Det anses 

også som gunstig for egen lærings- og modningsprosess å ta ansvar for andres læring og 

kliniske arbeid. Veiledning av studenter i behandlingssituasjonen, seminarledelse, kliniske 

demonstrasjoner og teoretisk undervisning ved etterutdanningskurs omfattes av denne 

tjenesten. 

 

Det kreves instruktørtjeneste i 1/5 stilling i 3 år ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon før 

fremstilling for avsluttende eksamen,. Dette tilsvarer anslagsvis 1000 timer (1600 x 1/ 5 x 3 

år).  
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Ekstramural klinisk virksomhet 

I siste del av utdanningsprogrammet kan kandidaten etter avtale med avdelingen gjennomføre 

behandlingen av et begrenset antall pasienter eksternt. Retningslinjer knyttet til slik 

virksomhet er beskrevet av avdelingen. Det forutsettes en grundig forutgående diskusjon og 

godkjenning av behandlingsplan. Behandlingen må dokumenteres i detalj, eksempelvis med 

digital eller konvensjonelle bilder/video. Dokumentasjon skal følge de prosedyrer for 

journalføring som foreligger ved avdelingen. For at behandlingsplanen skal bli vurdert, må 

den inneholde skriftlig informasjon i følge avdelingens prosedyrer. Det utarbeides en 

beskrivelse av hvordan kandidaten vil følge opp behandlingen, og hva kandidaten vil gjøre 

dersom behandling ved ekstramural virksomhet ikke forløper i henhold til planen. 

 

Bakgrunnen for at en slik ekstramural behandling ønskes gjennomført er bl. a. å tilrettelegge 

for en rekruttering til spesialutdanningen fra distrikts-Norge. 

Referanser 

1. Jokstad A, Gunne J, Isidor F, Ragnarsson E, Raustia A. Oral Protetikk i Norden. Scandinavian Society for 

Prosthetic Dentistry. Rapport från undervisningskomitteen. Stockholm, 2000. 

2. Jokstad A, Ørstavik J, Ramstad T. A definition of prosthetic dentistry. Int J Prosthodont. 1998; 11:295-1.  

3. Utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra. Statens helsetilsyn 

utredningserie 5-99. 

 
Skriftlig arbeid og eksamen  

Angående felles regler for eksamen og skriftlig arbeid vises det til omtale i den generelle 

beskrivelsen av programplanen. For eksamen gjelder i tillegg følgende for: 

 

Vurderingsmappe 

Til eksamen legges fram en vurderingsmappe hvor kasus er hentet fra læringsmappen. 

Vurderingsmappen må inneholde 10 kasus for å kunne fremlegges for avsluttende eksamen. 

Mappen skal dokumentere en variasjon i kompliserte og spesielle behandlinger. Det kreves 

utførlig dokumentasjon: journalutdrag, med modeller, foto og røntgenbilder. Detaljert 

beskrivelse av krav til dokumentasjon foreligger ved avdelingen. Godkjenning av samlet 

klinisk arbeid er avdelingens spesialutdanningsutvalgs ansvar. 
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Semesterplaner 

De følgende semesterplaner gir en oversikt over ordinære og faste elementer som inngår i 

studiet. Mer detaljerte timeplaner for de ulike semestre er under utarbeidelse: 

 

 l. studieår, høstsemesteret l. studieår, vårsemesteret 

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 
 

Introduksjonskurs i 
• Fast protetikk 
• Avtakbar protetikk 
• Bittfysiologi 
• Implantologi 

Introduksjon til de ulike 
implantatsystemer 

Seminarer, 
Fagavdelingen 
 

Teoretiske seminarer 
•   Gjennomgang av lærebøker i protetikk 

Kliniske seminarer 
• Behandlingsplanlegging 
• Spesialemne i henhold til plan for 

  faste seminarer 

Litteraturserier 

 

Kliniske seminarer 
• Behandlingsplanlegging 
• Spesialemner i henhold til plan for 

faste seminarer 

Klinisk 
undervisning, 
Fagavdelingen  

Planlegging og oppstart av 
pasientbehandling 
 
 
 

Pasientbehandling 
 
 

Spesielle kurs, 
Fakultetet 
 

Kjernepensum (Core Curriculum) del 1 
Følger kursplan for Det   odontologiske 
fakultet 
 

 

Kjernepensum (Core Curriculum) del 2 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kliniske kurs (Støttefag) 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
 

Andre kurs 
(eksterne) 

 

Etter intern plan Etter intern plan 

Eksamen Kjernepensum (Core Curriculum) del 1 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kliniske kurs (Støttefag) 
I følge kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kjernepensum (Core Curriculum) del 2 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kliniske kurs (Støttefag) 
I følge kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
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 2 studieår, høstsemesteret 2 studieår, vårsemesteret 

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 
 

Kurs i periodontale aspekter ved protetisk 
behandling  

Kurs i oralkirurgiske aspekter ved 
protetisk behandling 
 

 
 

Seminarer, 
Fagavdelingen 
 

Litteraturserier 
 

Kliniske seminarer 
• Behandlingsplanlegging 
• Behandlingsprogresjon 
• Spesialemne i henhold til plan for 

faste seminarer  
 

Litteraturserier 
  

Kliniske seminarer 
• Behandlingsprogresjon 
• Spesialemne i henhold til plan for faste 

seminarer 
 

Klinisk 
undervisning, 
Fagavdelingen 
 

Pasientbehandling  
I tillegg til behandling av ordinære pasienter (nye pasienter) behandles også pasienter 
henvist til avdelingen og som trenger "umiddelbar" behandling (f.eks. med 
temporomandibulære problemer). 

Kandidaten deltar i fakultetets interdisiplinære team ("Eksperttjenesten") som utreder 
pasienter med behov for behandling hvor flere fagdisipliner inngår. 
 

Spesielle kurs, 
Fakultetet 
 

Kliniske kurs (Støttefag) 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
 
Kliniske kurs (Støttefag) 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kliniske kurs (Støttefag) 
Følger kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
 

Andre kurs 
(eksterne) 

Etter intern plan 

 
 

Etter intern plan 

Eksamen Kliniske kurs (Støttefag) 
I følge kursplan for Det odontologiske 
fakultet 

Kliniske kurs (Støttefag) 
I følge kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
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 3.studieår, høstsemesteret 3 studieår, vårsemesteret 

Spesielle kurs, 
Fagavdelingen 

 Kurs i estetikk med litteraturserie  

Seminarer, 
Fagavdelingen 
 

Litteraturserier 

Kliniske seminarer 
• Pasientkonsultasjon 
• Kasuspresentasjon 
• Behandlingsprogresjon 
• Spesialemne i henhold til plan for faste 

seminarer 

Teoretiske seminarer 
• Praksisadministrasjon  
• Spesielle tema 

Kliniske seminarer 
• Kasuspresentasjon 
• Behandlingsprogresjon 
• Spesialemne i henhold til plan for 

faste seminarer 

Klinisk 
undervisning, 
Fagavdelingen 
 

Pasientbehandling  
I tillegg til behandling av ordinære pasienter (nye pasienter) behandles også pasienter 
henvist til avdelingen og som trenger "umiddelbar" behandling (f.eks. med 
temporomandibulære problemer. 
 
Kandidaten deltar i fakultetets interdisiplinære team ("Eksperttjenesten") som utreder 
pasienter med behov for behandling hvor flere fagdisipliner inngår. 

Spesielle kurs, 
Fakultetet 
 

Kliniske kurs (Støttefag) 
• Følger kursplan for Det odontologiske 
  fakultet 

Teoretisk kurs 

Kliniske kurs (Støttefag) 
• Følger kursplan for Det 
odontologiske fakultet  

Andre kurs 
(eksterne) og 
teoretisk arbeid 

Eksterne kurs etter intern plan • ferdigstilling av prosjektarbeid 
• forberedelse til vitenskapelig 

rapport ved internasjonal kongress 

Eksamen Kliniske kurs (Støttefag) 
I følge kursplan for Det odontologiske 
fakultet 
 

Avsluttende eksamen 
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Vedlegg: Ekstramural tjeneste for kandidatene i protetikk 

 

Interdisiplinært samarbeid 

Det skal stilles høye kvalitetskrav til den protetiske behandlingen kvalitetsnivå, hvilket også 
skal gjelde aktuelle samarbeidspartnere. Det er derfor krav om at samarbeidende tannleger er 
spesialister eller kandidater under spesialistutdannelse. Fagavdelingen skal godkjenne 
potensielle samarbeidspartnere før behandling initieres. Det forventes at tannteknikerne blir 
gjort kjent med avdelingens kravspesifikasjoner for tanntekniske arbeider. 
 

Tidspunkt i studiet 

Det forventes at kandidatene behandler pasienter med komplekse problemer som innebærer 
en multidisiplinær planlegging som kan gå over flere år før behandlingen avsluttes med en 
rehabilitativ fase. Det er derfor naturlig at kandidatene skal kunne rekruttere pasienter i 
ekstramural tjeneste allerede i løpet av det første året.  
 

Krav til behandlingskategori 

De aktuelle behandlingskasus skal ha en vanskelighetsgrad som ligger over det man forventer 
å kunne bli utført av en allmennpraktiserende tannlege. Eksempler på slike kasus er: 
 
barn og ungdom med 
• agenesier, hvor alternative løsninger må avveies i forhold til hva pasienten er best tjent 

med, enten kjeveortopedi, konvensjonelle proteseløsninger eller implantatforankrede 
proteser 

• medfødte utviklingsdefekter eller behov for kjevekirurgisk korreksjon av bitt- og/eller 
kjeverelasjonsanomalier 

voksne med  
• et sterkt redusert tannsett med kombinasjoner av tannluker og endodontiske, periodontale 

og kariologiske problemer, evt. med supraerupsjon av antagonister, tannmobilitet, tippede 
tenner o.l., hvor det må avveies alternative løsninger mellom faste, avtagbare og 
implantatforankrede proteser 

• kraftig tannslitasje med behov for etablering av ny vertikal ansiktsdimensjon 
• resorberte tannløse kjever, hvor benkvaliteten umulig- eller vanskeliggjør implantat-

forankrede proteser 
• sterkt svekket tannfeste etter avansert periodontitt - hvor resttannsettet skal forsøkes 

bevart 
 
pasienter i alle aldersgrupper med  
• sjeldent forekommende kasus med temporomandibulære og/eller bittfunksjonelle pro-

blemer der det anses at okklusale forhold kan være en medvirkende årsak 
• kombinert kjeveortopedisk og oralprotetisk behandlingsbehov 
• behov for maxillofacial rehabilitering etter kirurgisk behandling av oropharyngeal cancer 

eller ansiktstraumer, hvor alternative behandlingsløsninger må avveies i behandlingsteam 
• behov for implantatforankrede proteser, men hvor det foreligger generell-medisinske eller 

andre relative kontraindikasjoner 
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• andre sjeldne tilstander. Inkluderer anodonti, oligodonti, microdonti, bindevevssyk-

dommer, amelogenesis/dentinogenesis imperfecta, mangelfull osteosyntese osv., som 
bidrar til problemer i munnhuleregionen. Det forventes at denne behandlingen vil skje i 
samarbeid med TAKO-senteret i Oslo 

 

Omfang av behandling 

Antallet pasientkasus i ekstramural tjeneste kan ikke tallfestes presist, men må være tilpasset 
mengden og spekteret av andre typer behandlinger som blir utført intramuralt. Fagavdelingen 
vil til enhver tid påse at bredden av ulike behandlingsprosedyrer med hensyn til pasientkasus 
blir opprettholdt. 
  

Krav til utstyr 

Eventuelt nødvendig spesialutstyr og apparatur for spesielle terapiformer må anskaffes av 
kandidaten selv. Det kan ikke påregnes utlån av utstyr av noen art fra Klinikk for 
spesialbehandling. 
   

Krav til dokumentasjon av adekvat behandling 

A. Før behandling av aktuell pasient initieres 

Aktuelle pasientkasus må presenteres for fagavdelingen og skal inneholde følgende skriftlige 
informasjon for at behandlingsplanen skal bli vurdert:  
1. Pasientdata - navn , alder & kjønn 
2. Tidspunkt for når pasienten ble sett første gang 
3. Pasientens problem(er) - for hvert problem angi med: 
4. Lokalisasjon;  
 Kvalitet;  
 Kvantitet: intensitet og funksjonsreduksjon;  
 Kronologi: når det begynte, konstant/variererende, progressivitet;  
 Setting: under hvilke omstendigheter problemet oppstår;  
 Forverrende eller formildende faktorer;  
 Andre symptomer assossiert med tilstanden 
 
5. Om det har vært tidligere problemer av samme art - hvis ja: 
 Hvordan dette ble undersøkt 
 Hva pasienten ble forklart om årsak 
 Hvordan pasienten ble behandlet for dette 
6. Relevant historikk om andre helsetilstander som er av prognostisk betydning, eller vil 
    påvirke undersøkelsen eller behandlingen av hovedproblemet (-ene) 
7. Hvordan disse helsetilstandene har blitt behandlet 
8. Familiesituasjon, hvis relevant til hovedproblem eller behandling 
9. Sosiale situasjon, hvis relevant til hovedproblem eller behandling 
10. Pasientens oppfatning av problemet: 

Ide (hva pasienten tror er galt) 
Innstilling (om problemet, og andre spørsmål) 
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Forventning (til hva som skal gjøres med og for dem) 
 
11. Pasientens tilstand ved undersøkelsen 
 Akutt - kronisk tilstand , alvorlighet & nødvendighet av type hjelp 
12. Relevante kliniske funn ved første undersøkelse 
13. Relevante diagnostiske testresultater 
14. En kort og presis (en-setnings) beskrivelse av pasientens problem 
15. Den mest sannsynlige diagnosen og etiologi 
16. Hvilke differensialdiagnostiske muligheter som eksisterer 
17. Eventuell forslag til flere diagnostiske tester 
18. En vurdering av pasientens prognose med og uten alternative behandlingsstrategier 
19. En plan for den totale behandlingen  
20. En plan for den spesifikke protetiske behandlingen 
21. En plan for interdisiplinær samarbeid – med navngitte personer 
22. Hvordan behandlingen vil følges opp av kandidaten 
23. Hva kandidaten vil gjøre hvis behandlingen ikke forløper i henhold til planen 
 
I tillegg skal det foreligge adekvate radiologiske og kliniske bilder, samt studiemodeller i 
artikulator. Eventuelle andre undersøkelser vil bli gjort i samråd med klinisk veileder utpekt 
fra avdeling for protetikk og bittfunksjon. I enkeltsituasjoner kan det bli stilt krav til at 
pasienten må undersøkes klinisk av den kliniske veilederen. 
 
B. Under behandling av aktuell pasient  

Det blir tatt for gitt at gjeldende forskrifter for føring av pasientjournal blir etterfulgt og at 
denne stilles til disposisjon for klinisk veileder ved forlangende. I tillegg vil krav til 
rapportering under behandlingens gang være tilpasset behandlingens karakter og skal bli 
tilrettelagt i samråd med den kliniske veilederen. Rapporteringen vil kunne bestå av 
radiologiske bilder, kliniske bilder, studiemodeller, epikriser, journalopptak og pasient-
innhentet informasjon. Dette vil danne grunnlag for eventuelle endringer i behandlingsplanen, 
som i så fall skal være godkjent av den kliniske veilederen. 
 
C. Etter behandling av aktuell pasient  

Etter avsluttet behandling og etter at behandlingen er funnet akseptabel av den kliniske 
veilederen skal alle journalopptak, vurderinger og korrespondanse være samlet i en mappe. 
Pasienten skal ha bekreftet skriftlig at behandlingen har vært opplevd som tilfredsstillende og 
angi i hvilken grad de har opplevd at de opprinnelige oppsatte behandlingsmål er blitt nådd. 
 
I tillegg til den beskrivende delen av behandlingen som er utført, skal kandidaten gi en 
reflekterende selvevaluering av behandlingens gang og vellykkethet. Dette kan også 
inneholde en beskrivelse om kandidaten er blitt motivert til å undersøke nærmere problemer 
forbundet med patofysiologi, kliniske funn, differensialdiagnose, diagnose, prognose, terapi, 
forebygging eller andre momenter relatert til denne pasientens problem - for å utvikle seg til 
en bedre kliniker. 
 




