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Innledning 
Odontologistudiet ved Universitetet i Oslo er et femårig forskningsbasert masterprogram som leder 
frem mot autorisasjon som tannlege. Fakultetets visjon er å bli blant de 10 beste 
tannlegeutdanningene i Europa og den beste i Norge. En tannlege utdannet ved Det odontologiske 
fakultet, Universitetet i Oslo, skal kjennetegnes ved å ha et solid og oppdatert kunnskapsnivå, kliniske 
ferdigheter av høy kvalitet, og til en hver tid være i stand til å møte samfunnets behov når det gjelder 
tannhelsetjenester. OD – Oslo 2013 har en grunnleggende forankring i biomedisinsk og 
samfunnsmedisinsk/samfunnsodontologisk forskning som skal gi studentene et godt grunnlag ved 
behandling av pasienter i alle aldre. Kandidater utdannet fra fakultetet i Oslo vil i tillegg ha 
kunnskaper og ferdigheter innen forskningsmetode og forskningsetikk, sedasjon, implantatprotetikk, 
og samhandling med andre helseaktører. 

Grunnlaget for programplanen 
Mastergradsprogrammet skal gjennomføres i samsvar med lover og forskrifter for helsepersonell og 
høyere utdanning. De viktigste dokumentene er: 
 

• Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven) med sentrale forskrifter. 
• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
• Forskrift om studier og eksamener ved UiO  
• Lov av om helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 
• Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) 
• Forskrift om pasientjournal (Journalforskriften) 
• Lov om folketrygd (Folketrygdloven) 

 
De fire siste dokumentene inngår i kunnskapsgrunnlaget for utdanningen, mens Universitets- og 
høyskoleloven fastsetter rammene for læring og for institusjonens vurdering av kandidatene under 
studietiden og til slutt. 
 
Den foreliggende programplanen følger også opp retningslinjer for innholdet i studiet og forskrifter 
og regler for vurdering av studentens kvalifikasjoner slik dette fremkommer i følgende dokumenter: 
 

• The First Five Years (Vedtak 2010 fra Association for Dental Education in Europe (ADEE)) 
• UiO:Strategi2020: Strategisk plan for Universitetet i Oslo for perioden 2010-2020 
• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 
• Stortingsmelding Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis 

 
Det odontologiske studiemiljøet befinner seg i en dynamisk endringsprosess, både som følge av ny 
viten fra forskning, på grunn av vekselvirkning mellom fagmiljøene internt og på grunn av samarbeid 
mellom fakultet og samarbeidende fagmiljøer. Endringer i samfunnet, som for eksempel mer 
sammensatte verdioppfatninger og ny teknologi, virker sammen med ny erkjennelse, flere nye krav 
og faglige endringer innenfor helse og omsorg. Samlet uttrykkes dette i stadige tilpasninger av det 
lov- og regelverk som er rammen om masterstudiet i odontologi.  
 
Det er sterkt ønske om å holde fast ved en visjon som må være fakultetets rettesnor: idealet av 
fremtidens tannlege og hovedmålsettingene for masterstudiet. Dette ideal er påvirket av fakultetets 
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nære tilknytning til internasjonale forskningsinstitusjoner og tendenser som er på fremmarsj globalt 
når det gjelder kvalifisering til helse- og omsorgsyrkene. 

Mål og innhold  
Målene for studiet er identisk med følgende visjon for allmenntannlegen. Han/hun skal: 
 

• imøtekomme behovet for tannhelsetjenester i befolkningen i Norge frem mot 2030 
• kunne gjennomføre en selvstendig, engasjert, og god etisk utøvelse av tannlegefaget i tråd 

med god klinisk praksis som også Helsedirektoratets veileder ”God klinisk praksis i 
tannhelsetjenesten” baserer seg på    

• gjennom odontologistudiet tilegne seg kunnskap om forebyggelse av sykdom og etiologi 
relatert til de ulike tilstander i tenner og munnhule  

• kunne se sammenhengen mellom pasientens orale helse og helse for øvrig 
• kunne gi en individualisert og trygg behandling basert på empati, interesse og omsorg for den 

enkelte pasients velbefinnende og helse  
• ha evne og vilje til lojalt å samarbeide med annet helsepersonell og å ta medansvar for 

folkehelsearbeid i tråd med gjeldende lovverk 
• ha innsikt i muligheter og begrensninger i egen kompetanse  
• ha evne og vilje til livslang læring og utvikling  
• kunne kritisk evaluere ny kunnskap basert på forskning, nye behandlingsteknikker og 

behandlingsmaterialer 
• ha bevissthet om normer og kulturelle ulikheter i fag og samfunn 

 
Programplanen er i samsvar med internasjonale anbefalinger gitt i dokumentet «The first five years», 
vedtatt i 2010 av ADEE (the Association for Dental Education in Europe).  Læringsmålene er utformet 
i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.  
 
Teoriundervisningen i studiet skal bidra til å gi tannlegen en bred medisinsk og biologisk forståelse.  
Den kliniske odontologiske kompetansen skal være i samsvar med pasientenes og samfunnets behov 
for forebyggende virksomhet og årsaksrettet klinisk evidensbasert odontologisk behandling.  

Læringsmiljø og veiledning 
Studentene vil få tett oppfølging gjennom hele studiet. I de første 4 semestre inndeles de i grupper 
og i de kliniske semestrene vil studentene få omfattende individuell undervisning og oppfølging. 
 
Masterstudiet i odontologi (OD- Oslo 2013) kjennetegnes ved 
 

• Et stimulerende og trygt læringsmiljø  
• Kompetente og dedikerte lærere med pedagogisk basiskompetanse 

 
Et godt læringmiljø med god og tett oppfølging skal bidra til at kandidaten får gode teoretiske 
kunnskaper og god klinisk kompetanse/ferdighet som kan anvendes i et klinisk yrkesliv til det beste 
for den behandlede pasient. Dette skal også føre til at kandidaten utvikler gode etiske og 
profesjonelle holdninger i løpet av studiet. 
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Oppbygging og gjennomføring 
Studiet leder fram til graden Master i odontologi.  Profesjonsstudiet i odontologi er et 
heltidsstudium, 60 studiepoeng pr år (totalt 300 studiepoeng) som strekker seg over ti semestre (5 
år) med opptak hver høst. Det tas opp 65 studenter i året. Regler for opptak til Master i odontologi er 
nasjonale og er beskrevet under www.samordnaopptak.no.  Arbeidsmengden er jevnt fordelt på de 5 
årene, og en arbeidsuke inkludert obligatorisk undervisning, seminarer og selvstendig arbeid tilsvarer 
ca 40 timer = 1.5 studiepoeng. Studieprogrammet er bygd opp av emner innen naturvitenskap, 
medisin og samfunnsfag. De første 3 1/2 semestrene er felles med medisinstudentene. Undervisning 
til examen philosophicum er lagt til 1. semester. 
 
Examen philosophicum kreves avlagt før studenten kan begynne i 5. semester. I fellessemestrene 
legges det vekt på medisinske basalfag, samfunns- og metodefag og laboratoriefag. I denne perioden 
skjer første møte med pasienter gjennom praksis på sykehus og i offentlige tannklinikker. Disse 
semestrene administreres av Det medisinske fakultet, Oslo. Øvrige semestre administreres av Det 
odontologiske fakultet, Oslo. I siste halvdel av fjerde semester starter studentene med de 
odontologiske fagene. I femte og sjette semester er det praktisk trening på kunstige tenner og 
modeller på Det odontologiske fakultets nye og moderne ferdighetssenter. I denne perioden av 
studiet starter studentene også med ordinær pasientbehandling ved klinikkene på fakultetet. Tiende 
semester inneholder et praksisopphold ved en offentlig tannklinikk.  
 
Undervisningen på masterstudiet i odontologi er i hovedsak obligatorisk og studieprogrammet krever 
jevn og god innsats. På studieprogrammets kliniske del vil studentene lære å stille diagnoser, 
forebygge og behandle vanlige sykdommer i munnhule og kjeve, samt diagnostisere tannstillingsfeil 
og utviklingsforstyrrelser.  

 
Programutvalget for studier (PSS) er et valgt programstyre ved Det odontologiske fakultet som har 
det overordnede ansvaret for hele studieløpet, og som skal ivareta helheten i studieprogrammet. 
 
Høstsemesteret vil ha 19 ukers varighet og avsluttes til jul, og vårsemester vil ha 21 ukers lengde. 
 
Et fullført masterstudium i odontologi gir anledning til å søke om autorisasjon for å kunne arbeide 
som tannlege i EU-EØS området. Autorisasjon gis av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell 
(SAK). 

Undervisningsformer 
Undervisningen er evidensbasert (forskningsbasert) og kunnskap tilegnes gjennom 
undervisningsformene forelesninger, e-læring, seminarer, laboratorieøvelser og veiledet klinisk 
undervisning. Gjennom opplæring i lov- og regelverk og i bruk av IKT-verktøy, som f.eks. elektronisk 
pasientjournal og statistikkprogram, lærer studentene hvordan pasientinformasjon lagres, brukes og 
eventuelt benyttes i forskning. 
 
Undervisningsformene i klinikken omfatter individuell veiledning og veiledning i mindre grupper samt 
klinisk orienterte seminarer. Den kliniske undervisningen gis som fagspesifikk undervisning/økter (5., 
6., 7., og 8. semester) og totalbehandling i siste studieår (9. og 10. semester). Studenten har det 
totale ansvar for den enkelte pasient, dvs studenten skal sørge for at pasienten får den til enhver tid 
beste og nødvendige tannbehandling. Dersom studenten ikke selv har kompetanse til å gi denne 

http://www.samordnaopptak.no/
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behandlingen, henvises pasienten til en student som har kommet lenger i sin studieprogresjon. 
Studenten får deretter pasienten tilbake, med epikrise. 
 
Ved selvevaluering og refleksjon vil studentene gjennom deltagelse i grupper og seminarer og ved 
hjelp av skriftlige arbeider gradvis tilegne seg selvstendig og kritisk anvendelse av sine kunnskaper og 
opparbeide en etisk god fremferd overfor pasienter og medarbeidere. 
 
Et hovedmål for all undervisning er å integrere holdninger og teoretiske kunnskaper med den 
manuelle ferdighetstreningen. Det vil fortløpende arbeides med å innlemme forskjellige digitale 
læringsmidler. 

Krav til faglig progresjon 
All undervisning med unntak av forelesninger er obligatorisk. Studentene vil bli vurdert fortløpende, 
og progresjonen således evaluert. 
For nærmere informasjon om fraværsregler for odontologistudiet kan man kontakte Studieseksjonen 
ved Det odontologiske fakultet eller benytte seg av fakultetets hjemmesider www.odont.uio.no 
 
Basiskompetansen for hvert semester/studieår må være dokumentert gjennom prøver, eksamen og 
måling av ferdighetene på klinikken før studenten kan gå til neste semester/studieår.  
I henhold til progresjonsreglen, § 7.3 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO, kreves det at 
studenter avlegger minimum 30 studiepoeng i masterprogrammet i odontologi i løpet av et studieår 
(to semestre), for å opprettholde studieretten ved programmet. 
I henhold til § 5.6 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO, er det ikke anledning til å fremstille 
seg til samme eksamen mer enn tre ganger. 
Ved nedrykk til lavere kull eller dersom en student kommer tilbake fra permisjon gjelder egne 
retningslinjer. Disse finnes på fakultetets hjemmesider eller kan fås ved å kontakte Studieseksjonen 
ved Det odontologiske fakultet. 

Vurderingsformer og masteroppgave 
I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er det fastsatt mål for hvert studieår, i noen tilfeller 
presisert for hvert semester. Målene er de kriterier studenten blir vurdert i forhold til, og for 
odontologi gjelder «The first five years», et styringsdokument for innhold og nivå i tannlegestudiet, 
vedtatt i 2010 av ADEE (The Association for Dental Education in Europe) 1.  
 

Vurderings- og eksamensformer: 

Skriftlige/muntlige eksamener 
Alle avsluttende, skriftlige fagspesifikke eksamener med karakter/ekstern sensor  
Avsluttende praktisk/klinisk eksamen i 10. semester med karakter/ekstern sensor  
 
Eksterne sensorer bidrar til å sikre kvaliteten på studiet og medvirker til en objektiv vurdering av 
kandidaten. 
                                                            
1  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0579.2011.00699.x/full 
 

http://www.odont.uio.no/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0579.2011.00699.x/full
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Det skal arbeides med digitalisering av skriftlige eksamener. 
 
Eksamener: 
5. semester: Intern skriftlig og praktisk eksamen i propedeutisk kariologi  
6. semester: Praktisk eksamen i propedeutisk protetikk og endodonti  

Skriftlig eksamen i fagene propedeutisk kariologi, endodonti, protetikk, røntgen, 
farmakologi, biomaterialer, smittevern, journalforskrifter, helsepersonell lov etc  

7. semester: 
8. semester: Praktisk/klinisk eksamen med kjent pasient 

  Fagspesifikk skriftlig eksamen: periodonti/endodonti 
9. semester. Fagspesifikk skriftlig eksamen: protetikk/farmakologi, kirurgi/patologi,      
      kjeveortopedi/kjeve og ansiktsradiologi 

10. semester: Praktisk/klinisk eksamen i klinisk odontologi med ukjent pasient.  
  Fagspesifikk skriftlig eksamen: kariologi/pedodonti/samfunnsodontologi 

 
Multiple choice oppgaver (digitalt besvart) må bestås for hvert semester (ubegrenset antall forsøk) 
før kandidaten kan gå til neste semester. Multiple choice vil inneholde spørsmål fra fag i 
inneværende semester, samt tidligere semestre. 

Mastergradsoppgave 
For å kunne fremstille seg til eksamen må en godkjent masteroppgave foreligge. Oppgaven kan 
basere seg på forskjellige typer forskingsarbeid, kasuistikker basert på en klinisk problemstilling, en 
litteraturstudie relatert til et beskrevet tema, analyse av tannhelsetjeneste eller en epidemiologisk 
studie. Masteroppgaven er en integrert masteroppgave og skal være et selvstendig arbeid på 
minimum 20 studiepoeng. Arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. Integrert 
masteroppgave innebærer mastergradsoppgave, kurs i forskningsmetode og en rapport fra ekstern 
praksis. 

Karakterformer 
• Skriftlig eksamen med ekstern sensor (karakter A-F) 
• Praktisk / klinisk eksamen i klinisk odontologi med ukjent pasient med ekstern sensor 

(karakter A-F) 
• Muntlige eksamener, multiple choice og øvrige praktisk kliniske eksamener (bestått- ikke 

bestått) 
• Masteroppgaven (bestått- ikke bestått) 

 
For graderte karakterer har Universitetet i Oslo innført ECTS (European Credit Transfer System) 
med bokstavkarakterer A-F (hvor F er stryk) på teoretiske eksamener med ekstern sensor. 

Studiekvalitet 
Det odontologiske fakultet skal ha fokus på studiekvalitet. 
Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet: 

• Programledelsen (PSS) vurderer om programmets mål er oppfylt, og ekstern tilsynssensor 
fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.  
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• Programplanen skal kontinuerlig vurderes og evalueres slik at den til enhver tid speiler 
samfunnetes behov for tannhelsetjenester og hvert sjette år skal en grundigere evaluering av 
programmet foretas, der også eksterne representanter deltar.  

• Ekstern tilsynssensor fører tilsyn med studieprogrammet, og skal gi råd om videre utvikling 
av vurderingsordningene og vurderingsarbeidet, samt gi årlig rapport om studieprogrammet 

• Midtsemester evalueringer gjennomføres med studentene  
• studentene får enkeltvis samtale/evaluering med fagansatte i de kliniske semestrene 

 
Evaluering av programplanen skal være i overensstemmelse med gjeldende regler beskrevet i 
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-
utdanning/index.html   

Det som kan endres etter slik evaluering, er omtalen av studieprogrammet, fagplaner og de deler av 
programplanen som det er lagt lenker til fra delplanene for det enkelte semester. 

Studiested 
De deler av studiet som er felles med medisinstudiet, er lagt til Det medisinske fakultet på Gaustad, 
Domus Medica og Domus Odontologica samt Oslo Universitetssykehus. Det odontologiske 
ferdighetssenteret med undervisningsrom ligger i Domus Medica og benyttes fra og med 3. studieår. 
Den kliniske undervisning og det meste av undervisningen knyttet til pasientbehandling ligger i Det 
odontologiske fakultets lokaler i Geitmyrsveien 69/71. Noe klinisk undervisning er knyttet til sykehus 
og institusjon, og i siste studieår inngår praksis ved en ekstern tannklinikk.  

Undervisningsspråk 
Undervisningsspråket er norsk. I 8. semester deltar utvekslingsstudenter fra utenlandske 
universiteter i undervisningen og undervisningsspråket er dette semesteret på engelsk. 

Studieopphold i utlandet 
Det odontologiske fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo har utvekslingsavtaler med flere utenlandske 
universiteter. Hvilke universiteter dette er, vil variere noe over tid. Utveksling av studenter til og fra 
Oslo skjer i hovedsak innenfor rammen av det EU-baserte ERASMUS-programmet der 
utvekslingsoppholdet vanligvis omfatter noen måneders opphold.  
http://www.odont.uio.no/studier/utland/ 
 
Det er anledning for studenter å reise på utveksling i 8. semester. For å sikre at studenter som 
benytter seg av muligheten for utveksling, følger samme fagprogresjon som studentene som 
undervises ved IKO, skal vertsuniversitetet følge opp og bekrefte at studentene har gjennomgått 
undervisning i henhold til krav for 8. semester ved IKO. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-utdanning/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-utdanning/index.html
http://www.odont.uio.no/studier/utland/
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Oppbygging av masterstudium i odontologi  
 
 

Fellessemestrene 
1. studieår  

1. semester: Examen philosophicum 

Introduksjon: Humanbiologi, individ og kommunikasjon, samfunn og metode 

Studenten skal tilegne seg en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan danne 
grunnlag for undervisningen i senere semestre. Mot slutten av semesteret blir denne forståelsen 
konkretisert i presentasjonen av en biopsykososial modell for medisinsk, ernæringsfysiologisk og 
odontologisk virksomhet. 

Semesteret skal bidra til å fremme en helhetsforståelse av mennesket, der både biologiske, 
psykologiske og sosiale aspekter er med. 

2. semester: Livsprosessene: Cellebiologi 

Cellebiologi er hovedtema i 2. semester. Det forutsettes at studenten har solide kjemikunnskaper. 
Semesteret inneholder fagområdene metabolismebiokjemi, molekylærbiologi inkludert genteknologi, 
molekylærgenetikk, generell cellebiologi, generell histologi og allmennmedisin. 
Hovedmålet i dette semesteret er at studentene skal forstå hvordan de mangfoldige fenomener 
som vi forbinder med liv, vekst, formering, energiomsetning, opptak og avgivelse av 
nødvendige stoffer, informasjonsoverføring, bevegelse og differensiering, har 
naturlige forklaringer, som "tilsynekomst" ved organiseringen av molekyler. 

2. studieår 
3. semester: Organsystemene - Signalsystemer, sirkulasjon/respirasjon, blod, immunologi, 
mikrobiologi, syre-base (nyre) 

Semesteret inneholder følgende emneblokker: signalveier/endokrinologi, blod/immunologi/ 
mikrobiologi, sirkulasjon, respirasjon og nyre/urinveier. 

Hovedtema er oppbygging og funksjon i det autonome nervesystem, de endokrine organer, 
hjerte/kar, lunger, nyrer samt immunsystemet og de bloddannende organer. Begynnende 
undervisning i undersøkelsesmetodikk. Studenten skal kunne gjøre rede for mikroorganismers 
oppbygning, sykdomsfremkallende egenskaper og samspillet med vertsorganismen. 
 
Propedeutisk kurs i undersøkelsesmetodikk i 3. semester 
Kurset foregår over 7 undervisningsseanser á 2,5 timer. I 6 av disse øktene er studentgruppene 
rene odontologigrupper. Den siste økten, "barnets dag", er felles for medisin-, ernærings- og 
odontologistudenter. Hensikten med adskillelsen av studentgruppene i dette fellessemesteret er at 
det muliggjør å fokusere det faglige innholdet på pasientgrupper/kasus som for hver enkelt gruppe er 
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relevant for senere yrkesutøvelse. Propedevtikkurset i 3. semester skal således bidra både til økt 
generell-medisinsk forståelse hos tannlegestudenten og tidlig identifisering med yrkesrollen. 
 

4. semester 

Del 1: Fordøyelse/ernæring- Hovedtrekkene i fordøyelsesorganenes beliggenhet, struktur, funksjon 
og regulering og symptomene ved sykdom/svikt. Næringsstoffenes fordeling i matvarer, deres 
nedbrytning, absorpsjon, omsetting og betydning. Studentene skal ha kunnskaper om legemidlers 
opptak og omsetning i kroppen.  Kurs i tannmorfologi med tannbestemmelse og tannsliping. 
 
Del 2: Hode/munn - Del 2 av 4. semester markerer begynnelsen på spesialstudiet i odontologi. 
Overordnet læringsmål for semesteret er at studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper 
om normal struktur, funksjon og utvikling av det kraniofaciale kompleks med særlig vekt på 
tyggeorgan, munnhule og tenner. Studentene skal få kjennskap til vanlige røntgenologiske 
opptaksteknikker og kjenne det røntgenologiske bilde av normaltilstanden. Studentene blir orientert 
om avvik fra det normale ved eksempler på patologiske tilstander og utviklingsforstyrrelser. 
Studentene får en første introduksjon i praktisk-propedevtisk odontologi. 
Studentene skal tilegne seg basale kunnskaper i noen generelle temaer som ikke i tilstrekkelig 
grad er undervist i første del av studiet, dvs. nervesystemet og sansene. 

 

OD – Oslo 2013 

3. studieår - 5. og 6. semester:  
Det legges det vekt på de biomedisinske aspekter, men nå først og fremst i forbindelse med studier 
av munnhule og tyggeorgan. Videre vil grunnlaget for den praktisk-kliniske delen av studiet bli lagt og 
de materialer som brukes i tannbehandling vil også bli undervist. Det vil også bli gitt en praktisk 
innføring i kliniske forhold og fag  som er relatert til starten på pasientbehandlingen, med fokus på 
undersøkelsesmetodikk, smittevern, klinikkrutiner og  journalopptak.  Kurs i forskningsmetode vil 
danne basis for valg av Masteroppgaven. 
Det vil videre bli lagt vekt på diagnostikk, behandlingsplanlegging og profylakse, farmakologi og 
mikrobiologi. Undervisningen vil være fagspesifikk med tverrfaglige seminarer. I 5.semester vil 
studentene bli trenet i propedeutisk kariologi på Ferdighetssenteret – alternerende med klinikk i 
kjeve og ansiktsradiologi, periodonti og oral kirurgi og oral medisin. I 6.semster vil den propedeutiske 
undervisningen være fokusert på protetikk og endodonti. Studentene starter med kariologi klinikk i 
6.semester. 

4. studieår - 7. og 8. semester 

Ferdighetstreningen på klinikkene trappes opp med hovedvekt på allmenn odontologi 
voksenklinikk(kariologi, protetikk, periodonti og endodonti), men klinikktjenesten vil også omfatte 
kjeveortopedi og barneklinikk, oral kjeve- og ansiktsradiologi, oral kirurgi og oral medisin og oral 
patologi. I tillegg er det lagt inn sykehustjeneste ved Øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet. 
Implantatprotetikk introduseres og videreføres i etterfølgende semestre. 

Undervisningen i kjeveortopedi starter i 7. semester.  
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Teori og klinisk praksis videreføres fra tidligere semester. Den praktiske kompetansen er høyt 
prioritert, samtidig som årsak til sykdommer blir markert. Undervisningen vil være fagspesifikk med 
tverrfaglige seminarer.  

Undervisning ved øre-nese-halsavdeling i 7. semester 
I 7. semester har studentene økter ved en øre-nese-halsavdeling. 
Her undervises de av både oralkirurger fra Det odontologiske fakultet og av leger tilknyttet 
sykehuset. Dette er undervisning innen et spesialfelt som er av særlig betydning for en tannlege som 
skal være ekspert på munnhulen og omliggende regioner. 
 

5. studieår - 9. og 10. semester  
I disse semestrene videreføres undervisningen i fag fra foregående semestre, men med større vekt 
på totalbehandling av pasienten, hvilket innebærer utvidelse av den integrerte kliniske og 
interdisiplinære undervisningen og tverrfaglige seminarer. I tillegg legges større vekt på 
pasientbehandling av barn.  Hovedhensikten er å gi studentene anledning til å forberede seg på 
rollen som allmenntannlege, blant annet gjennom å gi mest mulig tid til klinisk trening. 
Samfunnsodontologi med epidemiologi, lover og regler, etikk og finansiering, samt grundig innføring 
og undervisning i sedasjon foregår i disse semestrene. 

De 5 første ukene av 10. semester er viet ekstern praksis i den offentlige tannhelsetjenesten. 

Mål relatert til fag og emner 
Målbeskrivelsene i programplanen for de ulike fagdisiplinene innen odontologi er formulert i henhold 
til ADEE’s retningslinjer, det vil si på tre nivåer for grad av mestringsnivå eller kvalifikasjon som 
studenten skal ha oppnådd etter gjennomført undervisning. Målene omfatter kunnskaper, 
ferdigheter og profesjonsholdninger og vurderes etter følgende retningslinjer: 

Nivå 1 - Være kjent med/ ha kjennskap til: Studenten skal ha en grunnleggende forståelse for 
faget/temaet, men trenger ikke ha direkte klinisk erfaring eller forventes å utføre prosedyrer 
selvstendig. 
 
Nivå 2 - Ha kunnskap om: Studenten skal ha god teoretisk kunnskap om faget/temaet, men trenger 
bare begrenset klinisk/praktisk erfaring. 
 
Nivå 3 - Være kompetent til/ ha ferdighet i: Studenten skal ha god teoretisk kunnskap og forståelse 
av faget/temaet, sammen med adekvat klinisk erfaring for å kunne løse kliniske problemer som 
oppstår, selvstendig.  

Presentasjon av fag 
Nedenfor følger en presentasjon av fag i 3.-5. studieår med målvurderinger. 

Læringsutbytte er ytterligere beskrevet og spesifisert i egen fagplan. 
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ATFERDSFAG OG KOMMUNIKASJON 
Atferdsfag omhandler hvordan vi kommuniserer og tilrettelegger for en god 
tannbehandlingssituasjon. 

 
OVERORDNEDE HOLDNINGSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å: 

• forstå betydningen av egen atferd i møtet med pasienten å være motivert for kontinuerlig 
bevisstgjøring, refleksjon og korrigering 

• kjenne ansvar for pasientens perspektiv og imøtekomme behovet for informasjon, autonomi, 
forståelse, støtte og omsorg 

• ha et reflektert forhold til tannlegens profesjonelle rolle og kompetanse 
 

3.- 4. studieår, 5. – 7. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal ha 

• kjennskap til tverrkulturell kommunikasjon 
• kunnskap om hvordan en profesjonell pasientkonsultasjon skal legges opp, hvor både det 

odontologiske, medisinske, etiske og de psykososiale aspekter integreres 
• kunnskap om emosjonelle og psykosomatiske reaksjoner og måter å takle disse på 
• kunnskap om forhold som påvirker helserelatert atferd 
• kunnskap om teoretiske forklaringsmodeller for utvikling av angst og fobier  
• kunnskap om de viktigste generelle prinsippene for forebygging og av frykt, angst og fobi for 

tannbehandling 
• kunnskap om å informere om dårlig odontologisk prognose og takle reaksjonene 
• kunnskap om hvordan pasientreaksjoner som besvimelse og brekningstendens håndteres 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal være kompetent til å 

• mestre klinisk intervjuteknikk og gjennomføre en profesjonelt strukturert konsultasjon 
• informere om diagnose på en forståelig måte, tilpasset pasientens forutsetninger 
• gjennomføre en dialog om behandlingsalternativer, profylakse og ansvarsfordeling 
• gjennomføre en motiverende samtale med fokus på tannhelsevaner 

 
4. & 5. studieår, 8. – 10. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal kjenne til 

• organisering og behandlingsprinsipper for tilrettelagt tannbehandlingstilbud for pasienter 
utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO) 

 
Studenten skal ha kunnskap om 

• indikasjoner for bruk av farmakologiske metoder ved tannbehandling av barn og voksne med 
frykt, angst og behandlingsvegring 

• den teoretiske bakgrunn og de generelle prinsipper for psykologiske teknikker behandling av 
angst, fobi og vegring for tannbehandling hos barn og voksne 
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FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal ha kunnskap om 

• å gjennomføre en kartleggingssamtale med en pasient som har angst for tannbehandling 
• tannbehandling under generell anestesi og lystgass-sedasjon 
• de generelle prinsipper for forebygging og behandling av angst, fobi og vegring for 

tannbehandling basert på kognitiv atferdsterapi (CBT) 
• ha erfaring fra vurdering av egen kommunikasjon med pasient gjennom videoopptak 

 
 
Studenten skal være kompetent til å 

• vurdere indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av farmakologiske metoder ved 
tannbehandling av barn og voksne med frykt, angst og behandlingsvegring - og kunne utføre 
medikamentell sedasjon 

• vurdere den mest hensiktsmessige form for smertekontroll hos barn, unge og voksne og 
kunne anvende og utføre ulike metoder. 

BIOMATERIALER 
Biomaterialer er emnet som omhandler materialene og deres fremstillingsmetoder som benyttes 
innen odontologisk virksomhet for å gjenopprette funksjon eller forebygge skader som kan oppstå.  
 
Kurset skal gi detaljerte kunnskaper om de vanligst brukte dentale biomaterialer inkludert kjemisk 
sammensetning, bruksegenskaper, vekselvirkningen mellom vev og biomaterialer samt forsvarlig 
behandling og bivirkninger for pasient og arbeidsmiljø. 
 
 
OVERORDNEDE MÅL 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium kjenne til 

• fagets begrepsapparat, konkrete materialer og prosesser, biologiske vekselvirkninger mellom 
kunstige materialer og kroppen, både lokale og generelle biologiske mekanismer, samt 
forhold som skal ligge til grunn for vurdering og valg av materialer og teknologi i forhold til 
den enkelte pasient og helsetjenesten  

• det vitenskapelige grunnlaget for bruk av dentale biomaterialer 
 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 

• de vanligst brukte dentale biomaterialer inkludert kjemisk sammensetning, bruksegenskaper, 
forsvarlig behandling og bivirkninger for pasient og arbeidsmiljø  
 

 
FERDIGHETSMÅL OG HOLDNINGER 
Studenten skal etter fullført studium være tilstrekkelig kompetent til å 

• foreta materialvalg og søking av informasjon fra produsenter og leverandører for dentale 
biomaterialer 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/biomaterialer/


Det odontologiske fakultet 
 

 

15 

 

• redegjøre for kjemisk sammensetning og kliniske egenskaper for vanlig brukte dentale 
biomaterialer, og også for materialvalg i enkelte behandlingssituasjoner med hensyn til 
odontologiske, mekaniske og biologiske krav  

• danne seg en bevisst holdning til lovgivning og aktuell myndighetsinformasjon 
 
3. -5. studieår, 5. – 10. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning kjenne til  

• anvendelse av dentale biomaterialer ut fra arbeidsmiljøsynspunkt og HMS merking 
 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap  

• nok til å kunne redegjøre for fagets begrepsapparat 
• til å foreta materialvalg i enkelte behandlingssituasjoner med hensyn til odontologiske, 

mekaniske og biologiske krav  
• om oppbygning, reaksjonsmåter og egenskaper til dentale biomaterialer 
• for sammensetningen av vanlig brukte dentale biomaterialer 
• for metodene for bearbeiding og fremstilling av dentale biomaterialer 
• om hvordan velge produkter og på hvilke grunnlag 
• om begrensningene ved bruk av dentale biomaterialer både teknisk og biologisk 
• kunne redegjøre materialer som brukes i forbindelse med fremstilling av restaureringer eller 

andre konstruksjoner med tanke på behandling eller forebygging 
• om regenerasjon av vev rundt biomaterialer 
• om dentale implantater og oveflatemodifisering 
• vekselvirkninger mellom biomaterialer og vev 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kompetanse til å: 
 

• foreta rasjonelle materialvalg og vurdere ulike materialer mot hverandre 
• anvende aktuelle biomaterialer i odontologisk allmennpraksis 
• foreta søking av informasjon fra produsenter og leverandører 
• samarbeide med tanntekniker 
• klinisk vurdere eventuelle avvikende reaksjoner på materialer 
• anvende nye og fremtidige materialer  

ENDODONTI 
Endodonti dreier seg om forebyggelse og behandling av pulpal sykdom og apikal periodontitt, samt 
av smerte- og resorpsjonstilstander med utspring i tenner og alveolarben. Anatomiske, fysiologiske, 
mikrobiologiske og immunpatolologiske særtrekk i pulpa og det apikale periodontium er av spesiell 
betydning for faget. Behandlingen hviler på biologiske prinsipper for aseptikk, antiseptikk og 
kroppens evne til regenerasjon, og bygges på evidensbaserte kliniske prosedyrer. 
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studentene skal etter gjennomgått studium kunne gjennomføre diagnostikk og 
behandlingsplanlegging av endodontiske sykdommer, og gi akutthjelp og fullstendig endodontisk 
behandling på voksne pasienter med varierende problemer og vanskelighetsgrad. Studentene skal på 
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selvstendig grunnlag yte disse tjenestene, og kunne dokumentere behandling og oppfølging gjennom 
korrekt journalføring med nødvendig informasjon. De skal også kjenne tegnene på odontogene 
smerter og gi adekvat behandling av slike smerter og deres årsaker. De skal kjenne og gjenkjenne 
tegn på særskilt kompliserte kasus, og vite når og hvordan samarbeid med mer erfarne kolleger og 
spesialister av ulike kategorier er til pasientens beste. 
 
3. studieår, 5. og 6. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten ha inngående kunnskap om 
 

• Pulpa-dentin-organets og det apikale periodontiets anatomi og fysiologi 
• De immunpatologiske aspektene ved pulpal og apikal periodontal sykdom 
•  De grunnleggende delene av det endodontiske armamentarium inklusive   

rotfyllingsmaterialer 
 
 
FERDIGHETSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten være kompetent til å   
 

• Gjennomføre prosedyrer som best kan forebygge eller kurere apikal periodontitt, altså 
konvensjonell instrumentering og fylling av plasttenner og/eller humane tenner.  

• Benytte radiologiske og elektroniske hjelpemidler og analyser for optimalisering av 
instrumentering og rotfyllingsprosedyrer 

 
 
4. studieår, 7. og 8. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten ha inngående kunnskap om  
 

• etiologi og patogenese av pulpasykdommer og av primær, persisterende og sekundær apikal 
periodontitt.  

• behandlingsalternativer for reversibel og irreversibel pulpitt, primær, persisterende eller 
sekundær apikal periodontitt. 

• endodontisk radiologi 
• endodontiske infeksjoners mikrobiologi  

 
FERDIGHETSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten være kompetent til å   
 

• gjennomføre anamneseopptak samt klinisk og røntgenologisk undersøkelse av pasienter med 
pulpitt og med primær, persisterende eller sekundær apikal periodontitt i akutte og kroniske 
faser 

•  sette en diagnose basert på anamnese, klinisk og røntgenologisk undersøkelser 
• gjennomføre prosedyrer som best kan forebygge eller kurere apikal periodontitt.  
• gjennomføre prosedyrer som kan bevare hele eller deler av pulpas vitalitet: 
• gi adekvat etterbehandling i form av hensiktsmessig koronal restaurering av rotfylte tenner  
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• foreslå og tydeliggjøre behandlingsforslag for pasienten    
 
5. studieår, 9. og 10. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten ha inngående kunnskap om  
 

• diagnose og behandling av traumatiserte tenner i det voksne tannsett.  
• fordeler, risiki, og det sannsynlige utfall av kirurgisk endodontisk behandling: 
• postoperativ oppfølging etter kirurgisk endodontisk behandling: 
• tilstander egnet for kirurgisk endodontisk behandling:  
• atypiske ansiktssmerter og differensialdiagnoser til odontogene smertetilstander 
• dentale resorpsjonstilstander.        
• endodontisk epidemiologi         
• forhold som gjør det ønskelig å henvise kasus til spesialist.  
• avanserte elementer i det endodontiske armamentarium 

 
 
FERDIGHETSMÅL 
Etter gjennomført undervisning skal studenten være kompetent til å 
 

• diagnostisere atypiske ansiktssmerter  
• diagnostisere og behandle enkle former for dentale resorpsjoner, samt kjenne tilstander som 

bør behandles i et tverrfaglig miljø med spesial- og spesialist-kompetanse 
• kommunisere effektivt skriftlig og muntlig med andre deltagere i et helsesamarbeid om 

pasienter med særskilte endodontiske problemer 
 

 
PROFESJONSMÅL VED AVSLUTTET STUDIUM 
Etter gjennomført undervisning skal studenten ha en tilnærming til faget som sikrer at han/hun 
 

• erkjenner aseptikkens betydning for endodontiske behandlingsformer 
• har en evidensbasert holdning til alternative og nye behandlingsprinsipper og -metoder 
• innser at utførelse og behandling av kompliserte kasus krever samarbeid mellom erfarne 

kolleger og/eller spesialister 
• viser interesse for kontinuerlig kunnskapstilegnelse om patologiske tilstander i pulpa og det 

apikale periodontium og om behandling av dem       

ETIKK 
Begrepet etikk (fra gresk ethos, sedelig) har mange forskjellige definisjoner, men omtales gjerne som 
den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som, «hva er godt», «hva er det rette», 
«hvordan oppføre seg». Etikk er ikke uforanderlig, men formes av tiden og samfunnet man lever i. På 
en populistisk måte kan en gjerne beskrive etikken som god gammeldags folkeskikk satt i system. 
Medisinsk og helsefaglig etikk er et fag med lange tradisjoner. De fleste profesjoner vil utvikle et sett 
av regler eller normer som kan være rettledende for yrkesutøvelsen. Disse reglene er skrevet av 
profesjonene selv som uttrykk for faglig autonomi og som bidrag til regulering av egen virksomhet.   
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OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studieprogram 
 
• kjenne til nasjonale og internasjonale etiske prinsipper og problemstillinger som skal danne 

grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegeyrket.  
• ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper slik at en kan gjøre seg opp en selvstendig mening og 

drøfte etiske spørsmål på en kyndig og tillitvekkende måte.   
• være kompetent til å relatere kliniske problemstillinger til de underliggende etiske prinsipper. 
 
 
3. – 5. studieår, 5. – 10. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL  
Studenten skal etter fullført studieprogram   
 
• være kjent med de ulike teoretiske tilnærmingene i forhold til etikk som fagområde.  
• ha kunnskap om de profesjonsetiske regler og forskningsetiske problemstillinger. 
• være kompetent til å anvende det teoretiske fundament som dagens etiske regler er basert 

på i forhold til kliniske problemstillinger. 
  
FERDIGHETSMÅL  
Studenten skal etter fullført studieprogram  
 
• være kompetent til å anvende det teoretiske grunnlag og de profesjonsetiske retningslinjene 

som er tilegnet gjennom studiet.   
 
PROFESJONSMÅL  
Studenten skal etter fullført studieprogram 
 
• som yrkesutøver være kjent med de overordnede etiske prinsipper. 
• ha kunnskap om de profesjonsetiske retningslinjer og andre relevante helsefaglige 

retningslinjer. 
• være kompetent i sin yrkesutøvelse til å identifisere og forholde seg til etiske dilemmaer på 

en profesjonell måte. 

FARMAKOLOGI OG FARMAKOTERAPI 
Farmakologi/farmakoterapi er vitenskapen om legemidlene, deres virkningsmekanismer inkludert 
deres kliniske effekter, og hvordan de skal brukes klinikken. Som fag og forskningsområde har 
farmakologien sterk forankring både i basale biomedisinske fag og i klinisk odontologi. Fom 5. 
semester tilrettelegges faget den kliniske odontologiske undervisningen.   Målsettingen er å skape et 
rasjonelt grunnlag for god medikamentell terapi i odontologien. Toksikologien, som omhandler 
skadelige effekter av legemidler undervises som en innledning til odontologisk 
farmakologi/farmakoterapi. 
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/farmakologi-farmakoterapi/
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• et rasjonelt grunnlag for en forskningsbasert trygg og kostnadseffektiv legemiddelbruk i 
generell og spesiell pasientbehandling  

• kunnskap om bruk av legemidler i odontologisk behandling av pasienter, og hvordan 
pasientenes legemiddelbruk kan påvirke den odontologiske behandlingen 

• kompetanse og trygghet i en dynamisk fagdisiplin som endrer seg raskt og stiller store krav til 
faglige oppdateringer  

 
3. studieår, 5.semester: 
Det forutsettes at studentene fra og med dette semester kjenner til vanlige fysiologiske prinsipper, 
menneskets anatomi og biokjemiske reaksjoner med spesiell vekt på generelle molekylære 
virkningsmekanismer. 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kjent med 

• sikkerhetsvurdering av legemidler som kan påvirke fødselen, normal utvikling av fosteret og 
amming 
 

Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
• generelle farmakokinetiske og farmakodynamiske begreper og mekanismer 
• prinsippene bak legemiddelregimer, bivirkningsreaksjoner og legemidlenes toksiske effekter  
• vurdere effekten av legemiddelregimer ut fra legemiddelets farmakokinetiske egenskaper 

hos barn, voksne og eldre  
• identifisering av legemidlers egenskaper gjennom Felleskatalogen og andre allment 

tilgjengelige oppslagsverk 
• hovedtrekk for behandling av akutte legemiddelforgiftninger 

 
 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• bruke legemiddeloppslagsverk  
• velge riktige legemidler og legemiddelregimer til barn, voksne, og eldre 
• redegjøre for hvilke toksiske effekter som kan forekomme ved bruk av legemidler i og 

utenfor odontologisk praksis 
• identifisere og rapportere bivirkninger av legemidler 

 

6. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 

• korrekt anamnese mht preparater med legale eller illegale farmakodynamiske effekter 
• analgetika, lokalanestetika og andre legemidler med antiinflammatorisk virkning på akutt og 

kronisk inflammasjon 
• forskjeller mellom odontologiske og ikke-odontologisk bruk av SAID/NSAID  
• legemidler med effekter på det gastrointestinale apparat inkludert midler mot kvalme og 

brekninger  
• medikamentelle behandlingsprinsipper for diabetessykdom og interaksjoner med 

odontologisk behandling 
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• medikamentelle behandlingsprinsipper for hormonforstyrrelser  
• desinfeksjonsmidlenes farmakodynamiske effekter og toksikologi 
• medikamentell antikonsepsjon inkludert bivirkninger og interaksjoner med odontologisk 

medikamentell behandling  
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• iverksette en optimal behandling av forventet inflammasjonstilstand som følge av 
odontologisk behandling, samt eksisterende akutt og kronisk smerte og non-infeksiøse 
inflammasjonstilstander 

• iverksette og vurdere effekten av legemiddelbehandling av mage/tarmfunksjoner 
• vurdere en pasient behandlet med hormonpreparater og vurdere risiko for egen 

legemiddelbehandling 
• bruke desinfeksjonsmidler korrekt 

 
 
4. studieår, 7. semester: 
Studentene skal være i stand til igangsette målrettet odontologisk farmakoterapi på grunnlag av 
pasientens sykdomsbilde og under hensyntagen til eventuelt tidligere igangsatt farmakoterapi. 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kjent med 

• legemidler som benyttes ved kardiovaskulær sykdom 
• legemidler som benyttes i kreftbehandling inkludert orofaciale kreftformer 
• legemidler mot øyesykdom 

 

Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 

• antitrombotiske og andre hematologiske legemidler 
• legemidler som anvendes i øre, nese- halsregionen 
• orale skyllemidlers farmakodynamiske effekter  
• fluors farmakokinetikk og toksikologi 
• det regelverk som tillater og begrenser tannlegens farmakoterapi inkludert det 

strafferettslige ansvar for feilbruk av legemidler  
• prinsippene for utvikling av et nytt legemiddel og kunne vurdere en dokumentasjonsstudie 
• de etiske regler for markedsføring av legemidler og industriell informasjon om legemidler  

 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• vurdere begrensninger og risiko for odontologisk behandling i forhold til pasienten og annet 
helsepersonells behandling  

• igangsette målrettet odontologisk farmakoterapi på grunnlag av pasientens sykdomsbilde og 
under hensyntagen til eventuelt tidligere igangsatt farmakoterapi 

• skrive korrekte resepter i alle reseptgrupper basert på det gjeldende lovverk 
• ha vitenskapelig basert kritisk vurderingsevne av nye legemidler og markedsføring av disse 
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4. studieår, 8. semester: 
Studentene skal være i stand til igangsette målrettet odontologisk farmakoterapi på grunnlag av 
pasientens sykdomsbilde og under hensyntagen til eventuelt tidligere igangsatt farmakoterapi. 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kjent med 

• utradisjonelle legemidler som benyttes til stabilisering av muskulær synaptisk transmisjon og 
benregenerasjon samt deres bivirkninger 

• godkjente naturmedisiner og deres innvirkning på odontologisk legemiddelbehandling   
 

Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
• antibiotika/kjemoterapeutika/antimykotika og antivirale legemidler og resistensproblematikk 
• immunmodulerende midler 
• prinsippene for legemidlers evne til interaksjoner med hverandre mht både negative og 

positive effekter 
• legemidler som benyttes til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• iverksette målrettet behandling av alle typer odontogene infeksjoner og kunne endre 
legemiddelregimer etter terapisvar 

• bruke immunmodulerende midler i egen behandling samt vurdere effekt av slike midler på 
pasientens tannhelse  

• behandle pasienter som gjennomgår legemiddelassistert rehabilitering 
• velge egen legemiddelbehandling i forhold til naturmedisiner og lignende midler  
• rådgi pasienten og iverksette røykeavvenningsbehandling 

 
5. studieår, 9. semester: 
Studentene skal være i stand til igangsette målrettet odontologisk farmakoterapi på grunnlag av 
pasientens sykdomsbilde og under hensyntagen til eventuelt tidligere igangsatt farmakoterapi. 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kjent med 

• legemidlers effekter på salivaproduksjon 
• legemidler som kan gi adferdsendring hos pasienter 

 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 

• alle sedasjonsmidler som er tilgjengelig for odontologisk bruk 
• legemidler som benyttes ved narkosebehandling 
• prinsippene for sedasjons-/analgesibehandling med lysgass og andre sedasjonsmidler 
• nevrofarmakologiske legemidler inkludert midler mot atypiske orofaciale smerter 
• antiparkinsonmidler  
• midler som påvirker GABA-systemet og deres virkningsmekanismer  
• anti-epileptiske midler 
• migrenemidlene inkludert serotoninerge midler  
• legemidler som benyttes ved nødbehandling (akutttilstander) av pasienter 
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FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• iverksette sedasjons-/analgesibehandling med lysgass og sedasjonsmidler 
• foreta en minimumsbestykning av et tannlegekontor med legemidler (inkludert 

anafylakseskrin) ut fra legemidlenes effekter 
• forholde seg til misbrukere av legemidler og illegale stoffer i en odontologisk 

behandlingssituasjon ut fra behov og legemidlenes farmakodynamiske effekter  
• innhente oppdatert kunnskap om nye legemidler som blir tilgjengelige  

GERODONTOLOGI 
Gerodontologi er den delen av odontologien som omhandler oral helse, sykdommer og skader i 
tennenes hårdvev og tannpleiebehov hos friske og syke eldre mennesker.  
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal  
 

• ha en holdning til at pasienter vil bli gamle, slik at dette blir en automatisk del av deres 
vurderinger av alle pasienter 

• ha kunnskap om prosessene ved karies, slitasjeskader og misfarginger av tannsubstans og 
hvordan de manifesterer seg i munnhulen hos friske og syke eldre mennesker 

• være kompetente til å utføre diagnostisering, forebygging, behandling og oppfølging av 
karies, slitasjeskader og misfarginger av tannsubstans i samsvar med den eldre pasientenes 
ønsker, behov og forutsetninger 

• ha en forståelse av sosiale, kulturelle og aldersrelaterte aspekter som kan påvirke forekomst 
og utvikling av slike sykdommer og skader i munnhulen hos friske og syke eldre mennesker 

• føle seg trygg i en behandlingssituasjonen med fragile og syke mennesker  
• føle seg trygg i kommunikasjon med demente  

 
4. studieår, 8. semester: 
 KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter endt semester ha kunnskap om 

• fysiske og psykiske aspekter ved aldringdemens og andre vanlige sykdommer hos eldre 
• oral helse hos eldre 
• viktige forhold knyttet til karies og aldring 
• risikofaktorer, diagnostikk, forebygging og behandling av rotkaries lesjoner 
• lovgivning og retningslinjer for behandling av pasienter uten samtykkekompetanse. 
• sammenhenger mellom oral helse og generell helse hos eldre 
• sammenhenger mellom oral helse og ernæring hos eldre 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 
 

• foreta utvidet utredning av eldre pasienter med henblikk på ADL funksjoner, ASA 
klassifisering og BSI registrering og vurdering av oral helse hos eldre 

• foreta behandlingsplanlegging for svekkede eldre 
• å vurdere behandlingsbehov hos syke eldre  



Det odontologiske fakultet 
 

 

23 

 

• rådgivning av pleiepersonalet, pårørende og eldre pasienter mht. munnhygiene 
 
PROFESJONSMÅL 

• Studentene skal vise en omsorgsfull holdning til sine pasienter og ta ansvar for den totale 
behandlingen av pasientens behov ut fra biopsykososial modell. 

• Studentene bør ha en realistisk holdning til sitt eget nivå av kunnskap og ferdigheter, og vise 
en vilje til å søke profesjonell kompetanse når nødvendig. 

• Studenten skal vise forståelse av sosiale og kulturelle forhold knyttet til oral helse, og en vilje 
til å bli oppdatert på et profesjonelt nivå og videreutvikle sine ferdigheter. 

 
5. studieår, 9. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om og være kompetent til   

• behandlingsplanlegging for svekkede eldre 
• å møte og behandle både den friske og den syke eldre pasienten med forståelse for 

utfordringene knyttet til denne pasientgruppen 
• å kunne vurdere gradert odontologisk behandlingsplan for den syke, eldre pasient  
• behandling av sykehjemspasienter   
• diagnostisering og behandling i lys av farmakologiske utfordringer  
• å diagnostisere og behandle (interseptivt og operativt) karies og tannslitasje syke, eldre 

pasienter 
 
Studenten skal for øvrig være kjent med 
 

• grunnleggende vitenskapelige arbeid innen gerodontologi  
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• kommunisere og samarbeide med pasienter, kolleger og teknisk personale 
• gjennomføre fullstendige journalopptak på sykehjemspasienter 
• gjennomføre diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebyggende, interseptiv og operativ terapi på 

eldre og gamle pasienter med varierende generelle medisinske problemer (f.eks. demens, 
slagsequeler, reumatisme) og medikamentbruk 

• gjennomføre diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebyggende, interseptiv og operativ terapi på 
eldre pasienter med varierende odontologiske problemer og vanskelighetsgrad 

• planlegge og utføre protetisk behandling på eldre pasienter  
• kunne diskutere behandlingsstrategi med henhold til ulike materialvalg 

 
 
PROFESJONSMÅL 

• Studenten skal vise forståelse for begrepet ’nødvendig tannbehandling’ hos syke eldre basert 
på grunnleggende etiske prinsipper og vise en konstruktiv fagkritisk vurderingsevne. 
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KARIOLOGI 
Kariologi er den delen av odontologien som omhandler karies, tannslitasjekader, 
mineraliseringsforstyrrelser og konsekvenser av disse prosesser. 
 
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studieprogram  
 

• ha kunnskap om prosessene ved karies, dentale erosjoner (syreskader), slitasjeskader, 
mineraliseringsforstyrrelser og misfarginger av tannsubstans og hvordan de manifesterer seg 
i munnhulen 

• være kompetente til å utføre diagnostisering, forebygging, behandling og oppfølging av 
karies, dentale erosjoner (syreskader), slitasjeskader, mineraliseringsforstyrrelser og 
misfarginger av tannsubstans i samsvar med pasientenes ønsker, behov og forutsetninger 

• ha en forståelse av sosiale og kulturelle aspekter som kan påvirke forekomst og utvikling av 
slike sykdommer og skader i munnhulen 

 
3. studieår, 5. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Det forutsettes at studentene fra undervisningen i oral anatomi kjenner tennenes morfologi – 
emaljens-, dentinets-, sementens- og periodontiets mikrostruktur og deres relasjoner. Det 
forutsettes også at studentene kjenner prinsippene for saliva-stimulering og -sekresjon. 
 
Studenten skal være kjent med 
 

• salivas sammensetning og begrepet ’saliva clearance’ i forhold til karies 
• pellikels rolle ved biofilmdannelse og plaqueoppbygning 
• egenskapene hos de vanligste kariogene mikroorganismene 
• hvordan kosten virker inn på kariesbildet: betydning av sammensetning og tilførselsmåte 
• det vitenskapelige grunnlaget for å vurdere kostfaktorers kariogenisitet 
• de vanligste sukkererstatningene og deres kariologiske betydning 
• det mikrobiologiske grunnlaget for utvikling av kariøse lesjoner 
• mulighetene og prinsippene for kosmetisk/estetisk tannbehandling 

 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
 

• tannvevenes struktur og reaksjonsmønstre på ulike stimuli 
• de biologiske vevene de skal arbeide med og ulike lesjoner i tannvev 
• biofilm og prinsippene for biofilmdannelse (plaquets oppbygning, plaquemetabolisme, den 

økologisk plaque hypotese og hvilke bakterier som er involvert i utvikling av karies, forhold som 
påvirker plaquets patogenesitet) 

• bruk av dentale biomaterialer (bl.a. tannrestaureringsmaterialer), deres indikasjoner for bruk og 
retningslinjer for anvendelse 

• muligheter og begrensninger ved forskjellige prepareringsprinsipper for tannrestaureringer, 
herunder vevsbesparende prepareringsteknikker 
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FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• utføre prosedyrer for fremstilling av tannrestaureringer med forskjellige 
tannrestaureringsmaterialer, herunder vevsbesparende teknikker 

 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning 
 

• ha en forståelse av begrepene etikk og moral innen faget 
• vite at hvis man en i en gitt situasjon ikke vet hva som er en riktig behandling eller klinisk 

prosedyre så har vi et etisk problem 
• vite at hvis problemet er at vi ikke handler eller er villig til å handle i overensstemmelse med 

det som vi vet er riktig behandling eller klinisk prosedyre, så har vi et moralsk problem 
 

6. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
 

• hovedprinsippene i epidemiologiske kariesundersøkelser 
• de vanligste kariesepidemiologiske registreringsmetoder og hvordan de brukes 
• begrepene karieserfaring, kariesprevalens og insidens, kariesrisiko, kariesaktivitet, kariesprogresjon 
• bruk av epidemiologiske data for forskjellige formål 
• globale trender i kariesutvikling 
• salivas sammensetning, fysiologiske funksjoner og normale variasjoner 
• salivas rolle i forhold til utvikling av karies og erosjoner 
• de ulike kariesdiagnostiske salivatester som er tilgjengelige og hvordan disse kan benyttes i 

klinikken, praktisk gjennomføres og tolkes 
• kliniske konsekvenser av hyposalivasjon, samt forebyggende og lindrende behandling 
• begrepene pellikel og prinsippene for pellikeldannelse og pellikelens kliniske relevans 
• forhold som kan påvirke emaljepellikelen og kliniske konsekvenser 
• pellikelens rolle ved biofilmdannelse og plaqueoppbygning 
• hvordan forskjeller i struktur og oppbygning av emalje, dentin og cement påvirker kariesutviklingen 
• mikroskopiske karakteristika av emalje-og dentinkaries av forskjellig alvorlighetsgrad 
• demineralisasjon og remineralisasjon, samt kliniske konsekvenser av dette 
• typiske lokalisasjoner samt det kliniske og røntgenologiske bildet av primær karies og 

sekundærkaries 
• dentinreaksjoner ved akutt og kronisk karies 
• kjemiske reaksjoner i tannoverflaten ved karies 
• pulparespons på karies og biomaterialer 
• generell og lokal bruk av fluor i kariesforebyggelse og behandling (interseptiv kariesbehandling) 
• de vanligste tannslitasjeskadene (erosjon, abrasjon, attrisjon) samt resorpsjoner og deres årsaker 
• de mest utbredte mineraliseringsforstyrrelser i emaljen 
• prinsipper, midler og metoder for kjemisk plakk-kontroll 
• prinsippene ved dentinbonding av fyllingsmaterialer 
• tilsetningstoffer i munnpleiemidler 
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• vanlige orale årsaker til halitose, diagnose og prinsipper ved behandling 
• trygderefusjoner som utløses ved behandling av pasienter med enkelte diagnoser 

 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 
 

• bruke dokumenterte kriterier for klinisk og røntgenologisk registrering av karies og klinisk 
registrering av erosjoner 

• føre journal og lage en behandlingsplan basert på anamnese og klinisk og røntgenologisk 
registrering 

• vurdere pasientens kariesaktivitet, samt behov for akuttbehandling og forebyggende tiltak, og 
vurdere når det er aktuelt med operativ tannbehandling 

• vurdere pasientens kariesaktivitet, samt behov for forebyggende, interseptiv og operativ 
tannbehandling, evt. behov for akuttbehandling 

• utføre nødvendige restorative tannbehandlinger som følge av karies og tannslitasjeskader 
• bruke ulike hjelpeteknikker som inngår i den restorative tannbehandling som fuktighetskontroll, 

matriseteknikk, avtrykksteknikk og midlertidige restaureringer 
 

PROFESJONSMÅL 

Profesjonsmål fra 5. semester videreføres og styrkes. 
 
Studentene skal 

• på pasientens premisser vise omsorg og ha ansvar for en helhetlig behandling 
• ha en realistisk holdning til egne kunnskaper og ferdigheter og vilje til å søke faglig ekspertise 

når nødvendig 
• vise forståelse for sosiale og kulturelle aspekter relatert til oral helse og vilje til faglig 

oppdatering og videreutvikling 
 
4. studieår, 7. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
 

• journalføring – lover og regler 
• generell og lokal bruk av fluor til forebyggelse og behandling av karies 
• fluors virkningsmekanismer og bivirkninger 
• individuelle forebyggende tiltak mot karies, slik som kostråd, munnhygienetiltak og 

fluorprogrammer 
• utredning av pasienter med høy risiko for karies og dentale erosjoner 
• indikasjoner, prinsipper, preparering og sementering av porselens/kompositt innlegg 
• forebyggelse og behandling av dentale erosjonsskader 
• diagnose og behandling av ufullstendige dentin frakturer 

 
FERDIGHETSMÅL 
Ferdighetsmål fra 6. semester videreføres og styrkes. 
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PROFESJONSMÅL 
Profesjonsmål fra 6. semester videreføres og styrkes. 
 
8. semester: 

 KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter endt semester ha kunnskap om 

• risikofaktorer, diagnostikk, forebygging og behandling av rotkaries lesjoner 
• aspekter av estetisk tannbehandling, inkludert tannbleking 
• saliva, dens rolle i pellikel formasjon, forhold som kan påvirke pellikel og kliniske 

konsekvenser 
• kjemisk plaquekontroll 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter endt semester være kompetent til 

• rådgivning av pasienter om mulighetene for kjemisk plakkontroll 
• forstå og bruke riktige innslagspunkt som er relevante for behandling av pasienter med visse 

diagnoser / sykdommer 

Alle ferdigheter fra 6. semester skal løftes til nivå 3. 

PROFESJONSMÅL 
Profesjonsmålene fra 6. semester må videreutvikles og styrkes. 

• Studentene skal vise en omsorgsfull holdning til sine pasienter og ta ansvar for den totale 
behandlingen av pasientens behov. 

• Studentene bør ha en realistisk holdning til sitt eget nivå av kunnskap og ferdigheter, og viser 
en vilje til å søke profesjonell kompetanse når nødvendig. 

• Studenten skal vise forståelse av sosiale og kulturelle forhold knyttet til oral helse, og en vilje 
til å bli oppdatert på et profesjonelt nivå og videreutvikle sine ferdigheter. 

 
5. studieår, 9. og 10. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal kunnskap om 
 

• karakteristiske forskjeller mellom deskriptiv og analytisk kariesepidemiologi 
• sykdomsdeterminanter for karies og dentale erosjoner 
• årsaker til misfarging av tenner og behandling 
• ulike tannmineraliseringsforstyrrelser, hvilken betydning disse har for behandling 
• tradisjonelle kliniske, røntgenologiske og nyere kariesdiagnostiske metoder og deres styrke og 

svakheter (validitet, pålitelighet og variasjoner) 
• hypersensitivitet/hypersensibilitet og hvordan man går frem i diagnostikk av hypersensitive 

tenner 
• mulighetene og prinsippene for kosmetisk/estetisk tannbehandling 
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• bivirkninger og yrkesmessige problemer knyttet til dentale biomaterialer og forklaringer på 
slike biologiske reaksjoner 

 
 
Og studenten skal for øvrig være kjent med 
 

• grunnleggende vitenskapelige arbeid om kariesetiologi - kariesepidemiologi og ulike karies-
årsaksforhold 

• nyere studier om plaque 
 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• diagnostisere og behandle (interseptivt og operativt) karies, erosjoner og andre former for 
tannslitasje 

• diagnostisere ulike mineraliseringsforstyrrelser av tenner, hvilken betydning disse har for 
behandling og hvilke rettigheter pasienter har til trygderefusjon 

• bruke aktuelle fyllingsmaterialer, prinsipper ved emalje og dentinbonding, og retningslinjer for 
anvendelse 

• kunne kritisk vurdere tannrestaureringer, angi revisjonsgrunner og forventet holdbarhet av 
ulike utførte behandlinger 

• kunne vurdere indikasjoner for kosmetisk/estetisk behandling basert på etiske prinsipper og 
som ledd i en total behandlingsplan 

• håndtere og behandle pasienter med diagnoser som utløser pasient trygderefusjon 
• kommunisere og samarbeide med pasienter, kolleger og teknisk personale 
• gjennomføre fullstendige journalopptak og dokumentere ryddige journaler i overensstemmelse 

med gjeldende lover og forskrifter på en nokså selvstendig måte 
• gjennomføre diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebyggende, interseptiv og operativ terapi 

på voksne pasienter med varierende odontologiske problemer og vanskelighetsgrad (f.eks. 
karies, erosjoner, tannslitasje) 

• gjennomføre diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebyggende, interseptiv og operativ terapi 
på eldre og gamle pasienter med varierende generelle problemer (f.eks. demens, slagsequeler, 
reumatisme) 

• kunne diskutere behandlingsstrategi med henhold til ulike materialvalg 
 

PROFESJONSMÅL 
Profesjonsmål fra tidligere semestre skal være så optimalt utviklet som mulig. Studenten skal vise 
forståelse for begrepet ’nødvendig tannbehandling’ basert på grunnleggende etiske prinsipper, og 
vise en konstruktiv fagkritisk vurderingsevne. 

KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI 
Kjeve- og ansiktsradiologi er læren om radiologiske undersøkelsesmetoder og deres anvendelse til 
diagnostikk av tenner og omkringliggende kjeveben samt bløtvev.  Fagdisiplinen har fokus på 
diagnostikk, undersøkelsenes berettigelse som supplement til den kliniske undersøkelsen og den 
diagnostiske nytten for pasientbehandlingen avveid mot strålebelastningen. 
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OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 
 

• utføre diagnostikk ved hjelp av tannrøntgen-, okklusalrøntgen- og panoramarøntgen-
undersøkelser.  Dette innbefatter også differensialdiagnostiske vurderinger 

• vurdere strålebelastningen ved de vanligste radiologiske metodene i allmennpraksis 
• drive klinisk odontologisk virksomhet i henhold til Strålevernlov og forskrift 
• vurdere behovet for å henvise til spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi for supplerende 

avansert diagnostisk utredning.  Heri inngår å kunne forstå radiologisvaret 
 

Studenten skal ha følgende profesjonsmål 
 

• Røntgenundersøkelsen skal være berettiget, basert på en klinisk undersøkelse og ha 
konsekvens for videre behandling 

• Røntgenundersøkelsen skal utføres slik at best mulig bildekvalitet oppnås samtidig som 
pasienten belastes med lavest mulig stråledose 

• Det undersøkte området skal ikke være større enn problemstillingen tilsier 
• Røntgenbildene skal tolkes i sin helhet, systematisk og ved optimale forhold 
• En problemstilling som ikke blir besvart ved hjelp av en enkelt projeksjon (røntgenbilde) kan 

suppleres med en annen projeksjon eller modalitet 
• Når tannlegens egen kunnskap og/eller røntgenutstyr ikke er tilstrekkelig for å besvare en 

problemstilling skal pasienten henvises til relevant spesialist 
• Lover og regler som gjelder for bruk av røntgenapparatur skal følges 

 
3. studieår, 5. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 kunne gjenkjenne og ha kunnskap 
om 
 

• normalanatomiske tann- og benstrukturer på tannbilder (emalje, dentin, pulpa lamina dura, 
rothinnespalten, foramen incisivum, canalis incisivus, mandibularkanalen, foramen mentale, 
tuber maxillae, gulvet i nesehulen, sinus maxillaris, flerrottenner) 

• normalanatomiske strukturer på panoramarøntgenbilde og cephalogram (alveolarprosessen 
m/tenner, canalis incisivus, foramen mentale, ramus mandibulae, linea obliqua, linea 
mylohyoidea, fossa submandibularis, canalis mandibularis, bihulene, crista infrazygomatica, 
tuber maxillae, gulvet i nesehulen, processus condylaris, processus coronoideus, fossa 
hypophysealis, processus pterygoideus, corticalt ben, spongiøst ben) 
 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 ha kunnskap om 
 

• strålingens vekselvirkning med materie 
• hva som kjennetegner ioniserende stråling og hva slik stråling består av 
• hvordan mengden av stråling måles og hvilke måleenheter som benyttes 
• hvordan slik stråling kan virke på en levende celle og på forskjellige vevstyper 
• stråledoser som pasienten utsettes for ved intraorale røntgenundersøkelser 
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• skadevirkninger og risiko ved ioniserende stråling som stokastiske- og deterministiske skader, 
tidlige og sene vevskader  

• hva som menes med bakgrunnsstråling, hvor stor variasjonen i denne kan være og hvilke 
komponenter som inngår 

• røntgenapparatet, digital røntgenteknologi, strålevernutstyr og diagnostisk verktøy 
• hvilke parametere som påvirker røntgeneksponeringen og strålekvaliteten (rørspenning, 

strøm, tid) 
• hvordan man reduserer stråledosen til pasient 
• hvordan man beskytter personale og pasient 
• regelverket for strålevern og dets praktiske anvendelser 
• generelle kvalitetskrav som stilles til aktuelle røntgenundersøkelser/-bilder 
• hvordan projeksjonen påvirker bildet 

 
 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 kunne utføre 

 
• enkle intraorale periapikale røntgenundersøkelser med parallell- og modifisert 

parallellteknikk på fantom 
• bitewingundersøkelse på fantom 
• systematisk granskningsteknikk under veiledning 
• kvalitetsvurdering av bildene de selv har tatt 

 
3. studieår, 6. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 3 være kompetent til å 
 

• vurdere ulike aspekter som påvirker bildekvaliteten til intraorale røntgenbilder 
• gjenkjenne karies samt marginal og apikal periodontitt på røntgenbilder og 

differentialdiagnostiske tilstander/normalanatomi 
• kjenne normalanatomi på panoramarøntgenbilder 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 3 være kompetent til å 
 

• utføre intraorale periapikale røntgenundersøkelser på pasient med vekt på teknisk utførelse 
og kvalitetsvurdering, med parallellteknikk og modifisert parallellteknikk 

• utføre bitewing-undersøkelse på pasient med vekt på teknisk utførelse og kvalitetsvurdering  
• gjennomføre systematisk gransking av bitewing og periapikale røntgenbilder med vekt på 

normalanatomiske strukturer, og enkel diagnostikk av karies og marginal og apikal 
periodontitt  

• gjennomføre panoramarøntgenundersøkelser med vekt på teknisk utførelse 
 
 
4. studieår, 7. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
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Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 ha kunnskap om  
 

• de generelle kvalitetskrav som stilles til røntgenundersøkelser  
• indikasjonsområder for en panoramaundersøkelse  
• den diagnostiske nytten og begrensningen av tannrøntgen og okklusalrøntgen versus 

panoramaundersøkelser  
• projeksjonen samt vanlige feil ved en panoramaundersøkelse og hvordan dette påvirker 

bildekvaliteten og diagnostikken  
• prinsippene for røntgenologiske lokaliseringsundersøkelser 

 
FERDIGHETSMÅL  
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 ha kunnskap om og klinisk praktisk 
erfaring med 
 

• panoramarøntgenundersøkelser på pasient  
• tannrøntgen- og okklusalrøntgenundersøkelser for oversikt og lokalisering med vekt på 

projeksjon 
• kvalitetsvurdering av egenutførte tannrøntgen-, okkulsalrøntgen- og 

panoramarøntgenundersøkelser 
• systematisk gransking og tolking av røntgenbilder  

 
4. studieår, 8. semester: 

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE 
Studenten skal etter å ha avsluttet dette semesteret være kjent med 
 

• radiologisk differensialdiagnose (godartet versus maligne tilstander) 
• radiologiske karakteristika alvorlige infeksjoner i kjevene (osteomyelitt) 

 
Studenten skal etter å ha avsluttet dette semesteret ha kunnskap om 
 

• radiologiske karakteristika av de vanligste kjevecyster, godartede svulster og tumor-lignende 
tilstander 

• radiologiske karakteristika av påvirkete tenner 
• pre-, per-og postoperative radiologiske undersøkelser av "implantat pasienten" 

 
FERDIGHET 
Studenten skal etter å ha avsluttet dette semesteret være kompetent til å 

• å utføre objektlokalisering ved hjelp av radiologisk undersøkelse 
• å utføre en radiologi rapport 

 
5. studieår, 9. – 10. semester: 

KUNNSKAPSMÅL 
Samtlige kunnskapsmål fra 7. semester skal heves til nivå 3. I tillegg skal studenten etter gjennomført 
undervisning i henhold til nivå 3 være kompetent til å 
  

• kjenne regelverket for strålevern, med spesiell vekt på berettigelse og optimalisering 
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• kritisk vurdere viktige parametre for å oppnå god bildekvalitet 
 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 1 være kjent med 
 

• teknikk og utførelse av avanserte radiologiske undersøkelser 
 
Studenten skal etter gjennomført undervisning i henhold til nivå 2 ha kunnskap om 
 

• ulike digitale røntgensystem som er aktuelle i allmenn tannlegepraksis 
• muligheter og ulemper ved digital bildebehandling 
• digitale bildeformater, overføring, lagring og sikkerhetskopiering av røntgenundersøkelser  
• radiologiske karakteristika ved maligne tilstander i kjevene med differensialdiagnostiske 

vurderinger 
• radiologiske karakteristika ved «dyptgående» inflammatoriske tilstander (ulike typer 

osteomyelitter) i kjevene med differensialdiagnostiske vurderinger 
 

FERDIGHETSMÅL  
Samtlige ferdighetsmål fra 7. semester skal heves til nivå 3. I tillegg skal studenten etter gjennomført 
undervisning i henhold til nivå 3 være kompetent til å 
 

• tolke resultatene fra tann-, okklusal- og panoramarøntgenundersøkelser  
• vurdere behovet for og kunne utforme henvisning til avansert radiologisk undersøkelse og 

kunne forstå radiologisvaret 

KJEVEORTOPEDI 
Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innenfor odontologisk utdanning, klinikk og forskning og 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 og har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i 
Norge. Utdanningen av allmenntannleger og spesialister har gjennom flere tiår tatt som 
utgangspunkt at disse har ulike oppgaver. 
 
ALLMENNTANNLEGENS KOMPETANSEOMRÅDE INNEN FAGET 
Helse- og omsorgsdepartementet har nedfelt regler som innebærer at det skal foreligge henvisning 
fra allmenntannlege/tannpleier for at kjeveortopedisk behandling utført av spesialist kan utløse 
offentlig stønad. Dette innebærer at allmenntannlegen må inneha kunnskap for å stille en 
kjeveortopedisk diagnose og til å vurdere behov for behandling og tidspunkt for henvisning. I tillegg 
er det viktig at allmenntannlegen kan kommunisere med pasient/foresatte og spesialist om faglige 
forhold. 
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til 
 

• å kunne diagnostisere alle typer avvik i tannfrembrudd og okklusjon gjennom systematisk 
undersøkelse av barn på ulike alderstrinn  

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/kjeveortopedi/
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• å vurdere pasientens behandlingsbehov og kunne avgjøre hvilke pasienter som skal henvises 
til spesialist i kjeveortopedi og når behandling bør igangsettes  

• for voksne pasienter å kunne vurdere behov for kjeveortopedisk behandling alene eller i 
kombinasjon med andre fagdisipliner (i et tverrfaglig miljø) 

 
TEMATISKE MÅLSETTINGER 
4. - 5. året, 8. og 9. semester 
 
POSTNATAL VEKST OG OKKLUSJONSUTVIKLING 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 
 

• beskrive kjevenes postnatale vekst 
• gjøre rede for sammenheng i tid mellom generell somatisk utvikling, vekst av kjevene og 

tannutvikling 
• gjøre rede for normal okklusjonsutvikling  

 
DIAGNOSTIKK, HENVISNING, BEHANDLING 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha tilstrekkelig kunnskap til å 
 

• forstå prinsippene for kjeveortopedisk diagnose og kunne identifisere avvik i tannsettet og 
henvise til spesialist for vurdering/behandling  

• identifisere kefalometriske målepunkter og tolke de mest aktuelle variablene 
• vurdere indikasjon og behov for kjeveortopedisk behandling 
• vurdere når de ulike malokklusjoner bør behandles 
• redegjøre for behandlingsprinsippene for de ulike malokklusjoner 
• forstå vevsreaksjoner ved kjeveortopedisk behandling 
• gjøre rede for kjeveortopediske materialer og apparater 

 
 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kompetanse til å 
 

• diagnostisere alle avvik i okklusjonen og ta opp en kjeveortopedisk journal 
• informere pasienter og deres foresatte om hva avviket består i og eventuelt hvorfor 

tilstanden bør utredes hos spesialist 
• informere om hovedtrekk i kjeveortopedisk behandling, generelt om kjeveortopedisk 

apparatur og hva behandling innebærer for pasient og foresatte  
• motivere for å bryte vaner/uvaner som påvirker tannstillingen 
• utføre enkel (interceptiv) behandling for å korrigere begrensede avvik som f. eks. inverterte 

incisiver og kryssbitt med tvangsføring  
• informere om retningslinjer for retensjon og faktorer som påvirker stabiliteten av 

behandlingsresultatet 
• kontrollere retensjonsapparatur og identifisere problemer  
• Informere voksne pasienter om muligheter ved kjeveortopedisk behandling 
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PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning  

• være motivert for å følge opp pasientens munnhygiene i forbindelse med kjeveortopedisk 
behandling med fast apparatur og påvirke pasienten til et optimalt renhold   

• kjenne ansvar for at alle pasienter får et godt og likeverdig behandlingstilbud 
• ved møte med pasienten ha sin oppmerksomhet rettet mot forhold ved eventuell 

kjeveortopedisk behandling (aktiv behandling eller retensjon etter avsluttet behandling) som 
kan kreve umiddelbare tiltak, og enten selv utføre dette eller kommunisere dette til 
spesialisten. 

 
SAMARBEID OG ORGANISERING 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning  

• kunne redegjøre for mulighetene ved interdisiplinær kjeveortopedi 
• kjenne til kjeveortopediske muligheter ved traumer og tanntap 
• kjenne til kombinasjonsbehandling med ortognatisk kirurgi 
• kjenne til preprotetisk kjeveortopedi og kjeveortopedisk behandling for pasienter med 

periodontal sykdom 
• kjenne til leppe-/ kjeve-/ ganespalter og ha oversikt over kraniofaciale misdannelser 
• kjenne til organiseringen av kjeveortopedien i samfunnet og regler for trygderefusjon 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 
 

• identifisere de tilstander og forandringer som krever samarbeid med spesialist eller 
henvisning for diagnose/behandling  

• kunne henvise pasienter til spesialist og kjenne henvisningsordninger innenfor tannhelse- og 
helsetjenesten og ansvarsforholdet mellom henvisende og behandlende tannlege 

MIKROBIOLOGI 
Fagområdet mikrobiologi omfatter læren om mikroorganismer og smittevern i forbindelse med 
tannbehandling.  
 
MIKROORGANISMER 
Fagområdet omfatter mikrobiologisk kunnskap om normal oral mikroflora og mikroorganismer 
knyttet til infeksiøse sykdomstilstander i slimhinner/tenner/støttevev/kjever og tilgrensende 
områder; herunder patogenese, diagnostikk og behandling av disse. Orale mikroorganismers 
betydning for systemisk sykdom, påvirkning av systemisk sykdom på munnhulens mikroflora samt 
ikke-orale mikroorganismers betydning for orale tilstander, er også inkludert.  
 
SMITTEVERN 
Fagområdet dekker kunnskap om smittevern (aseptikk og sterilisering/desinfeksjon) i forbindelse 
med pasientbehandling. Dette forutsetter generell kunnskap om smittsomme sykdommer av 
betydning for pasientbehandlingen og hvordan disse kan overføres. 
                                                                                                       
 OVERORDNEDE MÅL 



Det odontologiske fakultet 
 

 

35 

 

Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 
 

• diagnostisere, behandle og forebygge de vanligste mikrobiologisk relaterte sykdommer i 
tenner og støttevev   

• diagnostisere og skille infeksiøse og ikke-infeksiøse tilstander i orale slimhinner, kjever og 
tilgrensende områder  

• vurdere sin egen ferdighet vedrørende en infeksiøs tilstand og eventuelt henvise til 
spesialist/spesialavdeling 

• utøve kliniske ferdigheter i henhold til lov-verk og praksis for forsvarlig smittevern i 
odontologisk praksis     

 
TEMATISKE MÅLSETTINGER 
 
MIKROORGANISMER 
3. – 5. året, 5. – 9. semester 
 
Undervisningen starter i 5. semester og blir deretter implementeres som del av undervisning innen 
det enkelte fagområdet. 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kjent med 
 

• infeksiøse sykdommer i respirasjonssystemet 
• systemiske infeksjoner  

 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 
 

• bakteriell taksonomi og teknikker som benyttes for bakteriell identifikasjon 
• mikrobe – vert relasjoner 
• munnhulens normale mikroflora og orale økosystemer  
• mikroorganismer og infeksjoner i munnhulen                                     
• karies; årsak, patogenese og behandling                                    
• periodontale sykdommer og peri-implantitt; årsak, patogenese og behandling 
• endodontiske infeksjoner; årsak, patogenese og behandling   
• orale, mukosale infeksjoner  
• orofaciale og dype infeksjoner (mikrobiologi, forløp og behandling) 
• antimikrobielle midler  

 
SMITTEVERN 
3. - 4. året, 5. – 8. semester 
 
Undervisningen i smittevern skal implementeres med tilsvarende undervisning innen de kliniske fag 
og starte før møte med klinikk. 
 
KUNNSKAPSMÅL                                                                    
Studenten skal etter fullført studium ha ferdigheter i infeksjonskontroll og smittevern i klinisk 
odontologi.            
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Studenten skal ha kunnskap om 
• mulig spredning av infeksjoner i tannlegepraksis 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetente til å  
 

• foreta kliniske vurderinger, diagnostisere og behandle infeksiøse tilstander i tenner, 
støttevev, kjever, munnslimhinne og tilgrensende områder, og  

• skille differensialdiagnostisk mellom infeksiøse og ikke-infeksiøse tilstander 
                                                                    
Studenten skal ha ferdighet i   
       

• håndvask, hånd-desinfeksjon og hanskebruk 
• sterile prosedyrer 
• antimikrobielle tiltak i odontologisk praksis og faktorer av betydning for  effekten 
• rengjøring og sterilisering av instrumenter 
• forholdsregler ved spesielle instrumenter  
• bruk av personlig verneutstyr  

 
Studenten skal være kompetent i  
  

• lover og regler som har betydning for smittevern  
o Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
o Helsepersonell loven 
o Arbeidsmiljøloven 

• hygieneheftet ved Det odontologiske fakultet, UiO 
• vaksinasjon mot Hepatitt B 

 
HOLDNINGSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium  
 

• være kritisk til egen diagnostikk 
• være åpen for differensialdiagnostiske vurderinger og om nødvendig henvise til 

spesialist/spesialavdeling 
•   utvise nøktern bruk av antimikrobielle midler 
• til enhver tid være kritisk til egen praksis med hensyn til forsvarlig smittevern 

ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN 
Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av 
sykdommer i munnhulen, 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. 
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OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å  
 

• kunne diagnostisere, vurdere behandlingsbehov, få innføring i og ev utføre enkle 
oralkirurgiske inngrep, vite når det bør henvises til spesialist 

• kunne diagnostisere og behandle de vanligste oralmedisinske sykdommer og tilstander, 
kunne vurdere behandlingsbehov og vite når de bør henvises til spesialist 

• kunne tilegne seg tilfredsstillende kunnskaper om sentrale medisinske tilstander og hvordan 
disse skal håndteres i odontologisk praksis 
 

3. studieår, 5.semester: 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om  
 

• rutiner for aseptikk, journalopptak og bruk av vanlige instrumenter 
• samspillet mellom klinikkenes hygieneregime, smittekilder og smitteoverføring 
• generelle forholdsregler vedrørende infeksjonskontroll 
• hodets anatomi med spesiell vekt på forhold relatet til lokalanestesi 
• lokalanestesi, virkningsmekanismer og komplikasjoner ved bruk av lokalanestesi 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent nok til å   
 

• utføre lokal og regional anestesi 
• utføre basal hjerte-lungeredning (munn-munn og hjertekompresjoner) 
• kunne iverksette adekvat klinikkhygiene 
• kunne anvende klinikkens utstyr og materialer 

 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være tilstrekkelig kompetent til at han/hun 
 

• sikrer pasienter, ansatte og seg selv mot overførbare infeksjoner i tannklinikken 
 
4. studieår:  
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
 

• vevsreaksjoner ved oralkirurgiske og oralmedisinske sykdommer og tilstander 
• akutte og kroniske inflammasjoner, infeksiøs spredning og aktuelle behandlingsformer for 

disse prosesser 
• spesielle immunpatologiske reaksjoner i munnhule og kjever 
• sårtilheling 
• munnhulens betydning ved generell-medisinske tilstander 
• retinerte tenner 
• kirurgisk fjerning av visdomstenner 
• kirurgisk behandling med orale implantater 
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• kirurgiske indikasjoner/kontraindikasjoner og komplikasjoner ved implantatbasert protetikk 
• kjeveleddstilstander/sykdommer 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å  

• diagnostisere inflammasjoner i oralt vev 
• utføre tannekstraksjoner 
• suturere etter oralkirurgiske inngrep 
• diagnostisere og behandle komplikasjoner ved tannekstraksjoner og mindre kirurgiske 

inngrep 
• diagnostisere nerveskader som følge av kompliserte tannekstraksjoner eller kjevekirurgi 
• utføre basal hjerte-lungeredning (munn-munn og hjertekompresjoner) 

 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være tilstrekkelig kompetent til å 

• innta en kritisk holdning til vitenskapelig dokumentasjon vedrørende implantatbehandling 
• innse at utførelse og behandling med implantat krever erfaring og kunnskap utover det nivå 

som gis i grunnutdannelsen 
 
5 studieår, 9. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kompetanse til å 
 

• diagnostisere de vanligste oralmedisinske tilstander og sykdommer 
•  kunne beskrive de vanligst forekommende orale svulster  
• vurdere potensielt maligne orale forandringer og tilstander 
•  kunne beskrive hvilke svulster som er maligne og hvilke som er benigne 
•  vurdere om biopsitaking er nødvendig 
•  vurdere generelle sykdomstilstander der orale forhold kan innvirke på  sykdomsutviklingen 

og vice versa 
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å  

• tolke resultatene fra kliniske og radiologiske undersøkelser, biopsier, mikrobiologiske prøver, 
kjemiske analyser, saliva- og blodanalyser på en slik måte at behandlingen av den enkelte 
pasient ivaretas på forsvarlig vis 

• fylle ut rekvisisjonsskjema til patolog og laboratorieprøver 
• henvise til radiologisk spesialundersøkelse/diagnose 
• utføre oppklapping med fjerning av enklere røtter 
• behandle komplikasjoner i forbindelse med dento-alveolære inngrep 
• utføre behandling etter premedisineringutføre basal hjerte-lungeredning (munn-munn og 

hjertekompresjoner) 
 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• akseptere betydningen av nøyaktig undersøkelse og diagnose 
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• være opptatt av at egne pasienter får et best mulig tilbud gjennom henvisning til andre 
behandlere om nødvendig  

• vise interesse for kunnskapstilegnelse om oralmedisin 
• vedkjenne seg at orale svulster er tannlegens ansvarsområde 

 
Interdisiplinært  
KUNNSKAPSMÅL  
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 
 

• de behandlingsmessige muligheter det innebærer å integrere ulike typer spesialbehandling 
• hvilke arbeidsoppgaver tannleger med ulike spesialutdanninger skal kunne ta hånd om og 

kjenne orofaciale avvik relatert til de vanligste syndromer 
• når det samlede behandlingsresultat for pasienten kan forbedres ved at allmenntannlegens 

behandling suppleres med spesialbehandling 
• hode-, ansikts og kjevesmerter av særskilt natur som krever spesiell utredning 
• orale bivirkninger ved kreftbehandling  
• henvisningsordninger innenfor tannhelse- og helsetjenesten, og ansvarsforholdet mellom 

henvisende og behandlende tannlege 
• innholdet i begrepet «informert samtykke» 
• samhandling og navigasjon i helsevesenet 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha nok kompetanse til å 
 

• kunne identifisere tilstander og forandringer som krever samarbeid med spesialist eller som 
bør behandles av tannleger med spesialkompetanse 

• kunne henvise pasienter som har behov for spesialbehandling 
• kjenne innholdet i Helsepersonellloven, Pasientrettigheter, Journalforskrifter og 

Folketrygdrettigheter 
• kunne samarbeide med annet tannhelsepersonell inklusive tannpleiere, tannlegesekretærer 

og tannteknikere, med optimal utnyttelse av andres kompetanse og hensyn til 
ansvarsfordeling 

• kunne kommunisere med pasient og øvrig tannhelse- og helsepersonell om odontologiske 
spørsmål og gi nødvendig opplæring 

• kunne utføre behandling i et integrert samarbeid med annet odontologisk og medisinsk 
personell 

• kunne skrive henvisning og epikrise 
 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• være opptatt av at egne pasienter får et best mulig tilbud gjennom henvisning til andre 
behandlere hvis nødvendig 

• tilstrebe å gi optimal bistand også til pasienter med ulike sykdommer og funksjonshemninger 
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ORAL PATOLOGI 
Oral patologi er læren om munnhulens og de omkringliggende vevs sykdommer. Fagområdet 
inkluderer sykdommer i tenner og deres støtteapparat, kjever, munnslimhinne, spyttkjertler og 
kjeveledd. Faget oral patologi skal danne grunnlaget for videre undervisning og pasientbehandling i 
klinikken.Grensen mot oral medisin er uskarp og til dels overlappende. Kariologi og periodonti 
undervises av spesialavdelinger.  

OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studium 
 

•  være kompetent til å 
o diagnostisere vanlige oralpatologiske tilstander og på bakgrunn av diagnosen 

foreslå behandling 
o stille differensialdiagnoser 
o vurdere behovet for biopsitaking 
o skrive en fullstendig remisse/rekvisisjon 
o forstå biopsisvar fra patolog (terminologi) 

• ha kunnskap om det histologiske bildet ved de mest vanlige sykdommer i kjever og 
munnslimhinner for dermed å kunne forklare det kliniske bildet ved disse 

• være kjent med videreutdannelsen i oral patologi 
 
3. – 5. studieår, 5. semester og deretter samkjøring med fagene oral kirurgi og oral medisin & 
kjeve- og ansikts radiologi 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 

• de ulike sykdommer/tilstanders (se under) etiologi, patogenese, kliniske trekk, 
histopatologisk bilde og prognose samt differensialdiagnoser og behandling 

• cyster i hode-hals: 
• pulpa og periodontal patologi:  
• odontogene svulster: 
• Slimhinnelidelser: 

o Infeksiøse inflammasjoner:  
o Ikke-infeksiøse inflammasjoner: 

 Immunologiske sykdommer  
 Hvite/røde slimhinnelidelser 

• patologiske forandringene i spyttkjertler:  
• svulster i spyttkjertler: 
• Maligne benigne svulster, utvekster og hyperplasier i bløtvev og kjever: 
• maligne svulster i bløtvev og kjever 
• harde tannvevs patologi 
• kjeveleddspatologi 
• bindevevssykdommer: 
• beinpatologi: 

o Metabolske tilstander: 
o Genetiske forandringer 
o Fibro-ossøse lidelser: 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/pedodonti-atferdsfag/
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Studenten skal være kjent med 

• fremstilling av histologiske snitt og ulike fargemetoder 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

• foreta kliniske vurderinger, stille diagnose og behandle 
• forstå histopatologisk beskrivelse fra patolog og integrere denne informasjonen i den 

endelige diagnosen 

PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning 

• stille seg kritisk vurdering av behovet for biopsi  
• være åpen for differensialdiagnoser 
• være åpen for å henvise pasienten 

RETTSODONTOLOGI 
Rettsodontologi er læren om hvordan odontologiske kunnskaper kan anvendes i rettens tjeneste og 
om lover og forskrifter i tannleger.   
 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studieprogram 
 

• kjenne lover og forskrifter som er aktuelle for tannlege 
• kjenne prinsippene for rettsodontologiske oppdrag 
• kunne opptre som sakkyndig ved en rettssak 

 
4. studieår, 8. & 9. semester: 

KUNNSKAPSMÅL  
Studenten skal etter fullført undervisning kjenne til 
 

• helsepersonelloven og pasientrettighetsloven 
• andre lover og forskrifter som regulerer tannhelsetjenester både offentlig og privat  
• de odontologiske muligheter for å samarbeide med rettsvesen, politi, rettsmedisiner og 

andre offentlige myndigheter  
• kjenne teori og prinsipp for odontologisk aldersvurdering  

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studieprogram være kompetent til å  
 

• forholde seg til lovverket til pasientenes og samfunnets beste 
• bistå rettsvesenet ved identifiserings- tannskade- og tannsporsaker 
• skrive sakkyndiguttalelser og opptre som sakkyndig ved rettssaker  

 
PROFESJONSMÅL  
Studenten skal etter fullført studieprogram 
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• kjenne forpliktelser overfor samfunn, rettsvesen og politi  
• rette seg etter gjeldene lover og forskrifter 

ORAL PROTETIKK 
Fagområdet oral protetikk er den del av odontologifaget som omhandler diagnostikk, 
behandlingsplanlegging og restaurering av større tannsubstansdefekter, manglende tenner (ervervet 
eller medfødt) og/eller andre orale vev.  
 
Med oralprotetiske erstatninger forstås indirekte framstilte laminater, innlegg, partielle kroner, 
fullkroner, broer, partielle og hele proteser. Disse kan være retinert på mucosa, tenner og/eller 
implantater. 
  
Videre omfattes forebygging og behandling av problemer forårsaket av tanntap, i den hensikt å 
opprettholde et livslangt funksjonelt tannsett med hensyn til tyggeevne, utseende og komfort, samt 
metoder og vurderinger for innsetting av kunstige erstatninger fremstilt av alloplastiske materialer. 
 
I 3. studieår introduseres studentene for praktisk prepareringstrening på plasttenner for tradisjonell 
fast protetikk (enkel fullkrone og små broer) gjennom ferdighetskurs i preklinikken. Fra og med 4. 
studieår skjer praktisk klinisk utførelse på pasient. 
 

OVERORDNEDE HOLDNINGSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium 
 

• på pasientens premisser vise omsorg og ha ansvar for en helhetlig behandling 
• ha en realistisk holdning til egne kunnskaper og ferdigheter samt vilje til å søke faglig 

ekspertise når nødvendig 
• vise forståelse for sosiale og kulturelle aspekter relatert til oral helse og vilje til faglig 

oppdatering og videreutvikling, herunder ha en kritisk holdning til dokumentasjon av nye 
behandlingsformer 

 
3. studieår, 5. og 6. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha grunnlaget for protetisk rehabilitering og ha 
kunnskap om 
  

• ulike former for indirekte framstilte tannerstatninger 
• aktuelle erstatningsmaterialer, deres biokompatibilitet og tekniske egenskaper  
• indikasjoner og kontraindikasjoner for fullkroner, partielle kroner, innlegg og laminater 
• prepareringsprinsipper for fullkroner, partielle kroner, innlegg og laminater 
• biomekaniske prinsipper for konstruksjon og retensjon av faste proteser 
• sementer og sementeringprosedyrer for temporære indirekte framstilte tannerstatninger 
• faktorer som disponerer for biologiske og tekniske komplikasjoner 
• konvensjonell og digital avtrykkstakning 
• formgivning for fast protetikk 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/pedodonti-atferdsfag/
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• prinsipper for stiftforankring 
• ansikts- og kjeverelasjoner i forbindelse med protetisk behandling 
• fremstillingsprosedyrene knyttet til helprotetikk 
• kjeveregistrering på tannløse pasienter 
• hovedtrekkene i oppstilling av protesetenner 
• prinsipper for og bruk av artikulator for simulering av kjevebevegelser 
• temporomandibulære forstyrrelser (TMD) og deres symptomatologi, epidemiologi, etiologi, 

diagnostikk/differensialdiagnostikk og terapi 
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning på ferdighetssenteret kunne: 
 

• preparere for forskjellige indirekte restaureringer 
• ta avtrykk med elastomere materialer 
• ta primæravtrykk 
• ta funksjonsavtrykk 
• foreta registrering av kjevenes vertikale relasjon i RP 
• montere modeller av kjevekammene i artikulator 
• benytte artikulator for vurdering av oklusjon og artikulasjon og analyser av tannstilling 
• utføre fronttannsoppstilling i voks 
• undersøke, diagnostisere og behandle/henvise pasienter med TMD. Registrere tannslitasje, 

måle kjevebevegelighet og palpere kjeve-/ansikts-/nakkemuskler 
• identifisere bakenforliggende diagnoser i forbindelse med TMD  
• informere om lidelsens sannsynlige årsakssammenhenger og mulige utvikling 

 
 
4. studieår, 7. og 8. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 
 

• hvilke biologiske reaksjoner som kan oppstå under fremstilling av faste proteser 
• indikasjoner for forskjellige prepareringsmetoder for faste restaureringer, herunder 

vevsbesparende preparering 
• hvordan faste proteser retineres 
• indikasjoner og kontraindikasjoner for ulike stiftforankringsalternativer 
• de vanligste feil som kan oppstå under avtrykkstakning 
• alternative sementtyper og behandlingen av disse 
• tanntapets og tannløshetens epidemiologi 
• anatomiske og fysiologiske konsekvenser av tanntap 
• gjenværende strukturers potensiale som bærere av tann- og vevs-erstatninger  
• mikrobielle forhold relatert til proteser 
• funksjonelle krefter som virker på proteser 
• de viktigste faktorer som styrer valget av proteseform 
• de viktigste faktorer som styrer tilvenning til protesebruk 
• eksisterende protesers betydning for individuell diagnostikk og terapivalg 
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• allmenne konstruksjonsprinsipper for proteser med henblikk på estetikk, vertikal og lateral 
stabilitet, retensjon samt risiko for skade på protese og underlag 

• muligheter og begrensninger med implantatforankret protetikk  
• de vanligste implantatsystemer 
• kirurgiske og protetiske indikasjoner/kontraindikasjoner for implantatforankret protetikk 
• implantatmaterialers biokompatibilitet 
• vevsreaksjoner ved osseointegrasjon av implanterte biomaterialer 
• de belastende krefter det enkelte implantat og grupper av implantater forventes å bli utsatt 

for 
• prosedyrer ved utførelsen av implantatforankret protetikk 
• radiologiske undersøkelsesteknikker som kan være aktuelle ved planlegging og oppfølging av 

implantatforankret protetikk 
• betydningen av et strukturert hygieneregime for vedlikehold av implantatforankrede 

erstatninger 
• gjeldene trygderefusjonsregler  

 
 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning kunne: 
 

• utføre alle typer indirekte restaureringer 
• utføre prosedyrer for forskjellige faste restaureringer, herunder vevsbesparende preparering 
• utføre alle prosedyrer i forbindelse med avtrykkstaking og provisoriefremstilling 
• vurdere kvaliteten på tanntekniske arbeider 
• utføre stiftforankring på rotfylte tenner 
• vurdere røntgenbilder med henblikk på eventuelle tenners/røtters egnethet som 

forankringstenner 
• instruere pasienter i munnhygieneregime individuelt tilpasset den enkeltes protesesituasjon 
• planlegge og utføre standardisert behandling med konvensjonell helprotese og avtagbar 

partiell protese 
• utføre kjeveregistrering på pasienter med og uten tenner/implantater 
• bruke artikulator for simulering av kjevebevegelser ved fremstilling av helproteser  
• identifisere de vanligste implantatsystemer ved hjelp av kliniske funn og røntgenbilder 
• gjenkjenne patologiske tilstander og benvevstap rundt et implantat, samt forhold som 

predisponerer for dette 
• gjenkjenne mekaniske defekter i og rundt implantatforankrede proteser 
• instruere pasienter i adekvat hygieneregime etter behandling med implantatforankret 

protetikk 
• utføre behandling med enkeltkrone retinert på implantat 

 
5. studieår, 9. og 10. semester: 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 
 

• indikasjoner og utrednings- og behandlingsprinsipper for implantatforankrede proteser  
• de forskjellige behandlingsmuligheter ved sterkt redusert tannsett 
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• prinsippene for behandling av tanntap med resinretinerte broer 
• henvisningsordninger mellom allmennpraktiserende tannleger og spesialister 
• alternative retensjonselementer for kombinasjonsprotetikk 
• prognoser for ulike protetiske løsninger 
• behandling med immediatprotese  
• fonetikk i relasjon til protetisk behandling 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å  
 

• vurdere pasientens behandlingsbehov og avgjøre hvilke pasienter som bør henvises til 
spesialist i oral protetikk 

• vurdere tenners og orale vevs tilstand og prognose for oral rehabilitering 
• analysere pasientens behov for oral rehabilitering, planlegge og utføre integrert behandling 
• planlegge en helhetlig behandling på en slik måte at de tilstander og forandringer som krever 

samarbeid med spesialist identifiseres og henvises 
• planlegge og utføre fremstilling av faste proteser 
• planlegge og utføre fremstilling av avtagbare proteser 
• planlegge og utføre fremstilling av kombinasjonsprotetikk 
• gjennomføre kontroller av behandlede bittfunksjonspasienter 

PEDODONTI OG ATFERDSFAG  
Fagområdet pedodonti omfatter de ulike odontologiske disipliner anvendt på og tilpasset individer i 
vekst og utvikling, definert som barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år.  
I motsetning til de fleste øvrige spesialområder i odontologien er fagområdet interdisiplinært og 
omfatter de fleste faglige problemstillinger som oppstår i en aldersperiode. Undervisningen i 
pedodonti skal gi kandidatene de nødvendige kliniske og teoretiske kvalifikasjoner for å ivareta barns 
og ungdoms tannhelse på en fullgod måte.  
Undervisningen er basert på kjennskap til de øvrige spesialdisipliner og forutsetter at studentene har 
kunnskaper om barns somatiske og psykiske utvikling.  
 
I pedodonti er det vesentlig at studentene lærer samhandling med andre deler av helsevesenet 
 
OVERORDNET HOLDNINGSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium     

• kjenne ansvar for å vurdere etiske og psykologiske sider ved behandling av barn 
• vise toleranse for barns reaksjoner ved tannbehandling og forståelse for foreldres reaksjoner 

ved sykdom, skader og utviklingsforstyrrelser hos barn 
• ha en bevisst holdning til forebyggende arbeid og tiltak og sørge for at pasientene blir hjulpet 

til rette når det gjelder behandlingsmuligheter, behandlingsplan, muligheter for økonomisk 
bidrag og oppfølging 
 

5. studieår, 9. og 10. semester: 
Barnepsykologiske aspekter ved tannbehandling 
KUNNSKAPSMÅL 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/pedodonti-atferdsfag/
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Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 

• hovedtrekkene i barns psykologiske utvikling (kognitiv, emosjonell, sosial) og de viktigste 
utviklingsforstyrrelser og atferdsproblemer hos barn 

• vanlige problemer og reaksjonsmåter og psykologiske og etiske grunnprinsipper for helhetlig 
ivaretakelse av barn i forbindelse med odontologisk/medisinsk behandling 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• kommunisere med barnepasienter på ulike utviklingstrinn, få pasienten til å samarbeide og 
føle seg trygg i vanlige behandlingssituasjoner  

• å oppfatte og forholde seg til negative følelsesreaksjoner hos barn på en måte som forebygger 
utvikling av angst og vegring for tannbehandling 

Pedodontisk kariologi og kariesforebyggende metoder hos barn og unge 
KUNNSKAPSMÅL 

Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 

• pedodontisk kariesepidemiologi og kariesetiologiske faktorer hos barn og ungdom 
• relevante metoder brukt i kariesdiagnostikk 
• faktorer som bidrar til økt kariesrisiko hos barn samt fluors karieshemmende virkning 
• fluorpreparater og fissurforsegling i kariesforebyggelse 
• prinsipper for ikke-operativ og operativ kariesbehandling, og materialer brukt i forbindelse 

med kariesbehandling  
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• bruke kariesdiagnostiske metoder og gjennomføre korrekt kariesdiagnostikk  
• kunne identifisere barn med risiko for å utvikle karies og kunne vurdere barnepasientens 

ernæring og munnhygiene og gi råd og veiledning  
• å vurdere den mest hensiktsmessige bruk av fluor til den enkelte og foreta klinikkbaserte 

forebyggende tiltak, inkludert fissurforseglingsteknikk 
• gjennomføre alle kliniske prosedyrer knyttet til kariesterapi hos barne- og ungdomspasienter 

og foreta materialvalg og behandling ut fra karieslesjonenes lokalisasjon og alvorlighetsgrad 
 

Pedodontisk endodonti i primære og unge permanente tenner 
KUNNSKAPSMÅL 

Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 

• hensikt og indikasjon for ulike former for pulpabehandling i det primære og unge permanente 
tannsettet, relatert til karies og traumer 

• de unge permanente incisivers morfologi og endodontisk behandling av disse 
• indikasjon og konsekvens av ekstraksjon av primære tenner og permanente tenner 
• ha kunnskap om prognoser for de ulike behandlinger og utføre adekvat kontroll og oppfølging 
• ha kunnskap om internbleking av misfargede rotfylte incisiver 
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FERDIGHETSMÅL 

Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• diagnostisere og behandle klinisk frisk, inflammert og nekrotisk pulpa i primære tenner og i 
permanente tenner med ufullstendig rotutvikling 

Pedodontisk traumatologi 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om  

• tannskaders epidemiologi og etiologi 
• hvor ofte og hvor lenge tannskader bør kontrolleres 
• behandlingsmuligheter ved tap av traumatiserte tenner 
• traumepasientens økonomiske rettigheter 
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å  

• utføre en systematisk klinisk og røntgenologisk undersøkelse og stille en korrekt diagnose 
• utføre nødvendig førstehjelp  
• utføre adekvat kontroll av alle skadetyper 
• diagnostisere alle komplikasjoner så raskt som mulig og behandle de vanligste  

Dentale utviklingsforstyrrelser 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 
 

• normal tannutvikling, tannfrembrudd og tannfelling i det primære og permanente tannsett og 
avvik fra det normale (numeriske og morfologiske)  

• forstyrrelser i tannvevenes oppbygging og sammensetning, anomalienes inndeling og de 
behandlingsmessige konsekvenser, inkludert økonomiske bidragsordninger 

 
FERDIGHETSMÅL 

Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 
 
• diagnostisere og behandle pasienter med avvik i tannutvikling og tannfelling og pasienter med 

avvik i tannvevenes oppbygging og sammensetning  
• utarbeide behandlingsplan på kort og lang sikt og å være kompetent til å sette dental 

utviklingsforstyrrelse i sammenheng med medisinske sykdommer og utviklingsanomalier 
 

Oral medisin, pediatri, funksjonshemninger og kroniske tilstander 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om  

• oralmedisinske tilstander og orale manifestasjoner knyttet til patologiske og generelle 
sykdomstilstnder hos barn 

• de vanligste syndromer, funksjonshemminger, kroniske tilstander og barnesykdommer som 
forekommer hos barn og unge  
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• henvisningsrutiner, tverrfaglig samarbeid, TAKO-senteret og regelverk for dekning av 
tannlegeutgifter ved disse tilstandene. 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 
 

• diagnostisere, vurdere og eventuelt behandle de vanligste lidelser i munnhulens bløtvev 

Kirurgisk og periodontal behandling av barn 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om 

• indikasjoner for ekstraksjon av primære og permanente tenner hos barn 
• de mest vanlige kirurgiske inngrep på barn og kunne beskrive indikasjoner for og henvise til 

oralkirurg for inngrep av mer komplisert natur 
• periodontitt hos barn, og tilstander av lokal eller systemisk karakter som kan medføre 

periodontal sykdom hos barn 
 

FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium være kompetent til å 

• utføre ekstraksjon av primære og permanente tenner, og videre kunne utføre enkle kirurgiske 
inngrep på barn 

• diagnostisere gingivitt hos barnepasienter, finne årsaken og eventuelt instruere og motivere til 
egenomsorg 

• diagnostisere og behandle periodontal sykdom hos barn og unge 

Omsorgssvikt 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter fullført studium ha kunnskap om  

• begrepene taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forbindelse med 
mistanke om barnemishandling og overgrep 

• de lovpålagte prosedyrer og hjelpeapparatets funksjon og oppbygging 

PERIODONTI 
Periodonti er læren om biologien av periodontale og peri-implantat vev, i tillegg til diagnose, 
forebygging og behandling av nevnte vevs sykdommer. 

 
OVERORDNEDE MÅL 
Studenten skal etter fullført studium 
 

• være kompetent til å diagnostisere, forebygge og kunne ta hånd om, behandle eller henvise 
alle periodontale tilstander 

• ha kliniskeferdigheter som gjør dem kompetente til å behandle pasienter med andre kroniske 
tilstander som forefinnes på samme tid, men er uavhengig av hverandre eller er assosiert 
med den periodontale tilstanden, i tillegg til å håndtere økede forventninger som den 
aldrende populasjonen har 
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• ha kjennskap til at et spesialistprogram i periodonti som kan behandle de vanskelige og 
komplekse kasus 

 

3 studieår, 5. og 6. semester:  

KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kjent med  

 
• forskjellige livsstilsfaktorer og ”motivational interviewing” for å benytte dette relatert til 

plaque kontroll 
 

Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap  
  
• om helserisiko utgått fra bruk av diagnostiske, preventive og terapeutiske prosedyrer 
• om atferdsfag og kommunikasjon 
• til å kunne evaluere vitenskapelige resultater, være i stand til å bruke denne kunnskapen og 

derigjennom forstå den vitenskapelige basis for faget periodonti 
• om etiologi og patogenese relatert til periodontale og peri-implantat tilstander og 

sykdommer, for eksempel dannelse av oral biofilm, dets struktur, komposisjon og patogene 
relevans i tillegg til vertens respons mot oral biofilm 

• om de 3 faser som inngår i en systematisk periodontitt behandling 
• om tilhelingsprosessen etter tannekstraksjon og implantat installasjon 
• om effekten av ”occlusal loadning” på periodontalt og peri-implantat vev 

 
FERDIGHETSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 
 

• utvikle strategier for å forutsi, forebygge eller korrigere pasienters orale hygiene regime, og i 
tillegg kunne forklare pasienter etiologien og prevensjon av periodontale/gingivale og peri-
implantitt/mucositt tilstander 

• gi individuell oral hygiene instruksjon og motivasjon, samt kunne evaluere eventuell effekt av 
farmasøytiske preparater som kjemisk kontroll av biofilm 
 
 

4. studieår, 7. og 8. semester: 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om 

 
• den mest benyttede klassifiseringen av periodontale tilstander og peri-implantat tilstander, 

og relaterte tilstander med deres etiologi og patogenese av ikke-plaque relaterte gingivale og 
mucosale tilstander 

• etiologi og patogenese av oral halitose, og dets relasjon til periodontale tilstander  
• effekten av tobakk på periodontale og peri-implantat tilstander 
• andre avanserte diagnostiske tilnærminger, som mikrobiologiske prøver, genetisk og 

biokjemisk diagnose 
• prinsipper for helsefremmende tiltak og sykdoms prevensjon, forstå den komplekse 

interaksjonen mellom oral helse, ernæring og generell helse 
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• prinsippene for periodontal regenerasjon og bein-regenerasjon 
• helselov og administrative prosesser som har betydning for å utføre periodontal behandling 
• de viktigste systemiske sykdommer som assosieres med periodontale infeksjoner 
• indikasjoner og kontraindikasjoner, prinsipper og teknikker for avansert periodontal 

behandling 
• og begrenset klinisk erfaring i å kunne utføre basis periodontal kirurgi 
• prinsippene for vevs-rekonstruksjon og å være kjent med kirurgiske metoder og teknikker 

brukt i periodontal regenerasjon 
• terapeutiske tilnærminger og behandling av peri-implantitt 

 
FERDIGHETSMÅL OG PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til å 

 
• arbeide i et trygt miljø og kunne samarbeide med andre i et tannhelse-team 
• velge og prioritere behandlingsalternativer som passer den enkelte pasient, og som er i 

samsvar med etablerte behandlingsmetoder og behandlingsfilosofi 
• kunne etablere et tannlege/pasient forhold som tillater effektiv periodontal behandling, i 

tillegg til å identifisere pasientens forventninger (behov og krav), samt mål for behandlingen 
• utføre en extra- og intra-oral undersøkelse, inkludert en periodontal screening i tillegg til en 

omfattende periodontal/peri-implantat undersøkelse som inkluderer: registrering av plaque 
og graden av periodontal og peri-implantat inflammasjon 

• avgjøre behovet for røntgenologisk undersøkelse  
• erkjenne tilstedeværelsen av systemisk sykdom og ha kunnskap om hvordan den blir tatt 

hånd om 
• kunne skille mellom periodontal/peri-implantat helse og sykdom og kunne identifisere 

abnormaliteter i anatomi og morfologien av de periodontale/peri-implantat vev 
• identifisere livsstils forhold som medvirker/påvirker periodontalt/peri-implantat vev 
• foreskrive riktig medikament brukt i behandling av periodontale/peri-implantat tilstander og 

sykdommer 
• kunne gjøre grundig supra- og subgingival depurasjon, både ved hjelp av manuelle og 

roterende instrumenter 
• beskrive for pasienter indikasjoner og kontra-indikasjoner, prinsipper og kirurgisk teknikk ved 

implantatinnsetting, likeledes risiko, fordeler og konsekvenser på lang sikt ved bruk av 
osseointegrerte implantater 

• identifisere og forklare behovet for avansert periodontal behandling 
• evaluere resultatet etter periodontal behandling og etablere et vedlikeholds program med 

evaluering av risiko faktorer 
• kunne utføre behandling av peri-implantat mucositt 
• utføre riktig profesjonell oppførsel mot alle medlemmer i et tannhelse team 
• erkjenne egne begrensninger og søke kontinuerlig profesjonell utvikling og læring 
• ha resepekt for pasientens autonomi og kulturelle forskjeller samt imøtegå pasientenes ulike 

behov for informasjon 

5. studieår, 9. og 10. semester: 
KUNNSKAPSMÅL,  FERDIGHETSMÅL OG PROFESJONSMÅL 
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Som beskrevet i tidligere semestre. 

SAMFUNNSODONTOLOGI MED FORSKNINGSMETODE  
Samfunnsodontologi omhandler tannsykdommenes utbredelse i befolkningen, hvordan disse 
sykdommene kan forebygges, samt tannhelsetjenestens lovgrunnlag, dens organisering og dens 
finansiering. 
 
3. studieår, 5. semester: 
Forskningsmetode 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om  
 

• de analyseteknikker som i dag er mest brukt i odontologisk forskning, og om hvordan disse 
teknikkene anvendes på ett eller flere ulike datasett (fortrinnsvis kliniske)  

• variabler (herunder en grundig gjennomgang av deres målenivå, og hvilke føringer det gir for 
hvilke analyser som kan utføres), enheter, ulike måter informasjonen i et datamateriale kan 
fremstilles på (eks. plot, grafer, diagrammer), bivariate analyseteknikker (sml. av to grupper), 
og mulitvariate teknikker (fortrinnsvis regresjon) 

 
Studenten skal ha kjennskap til 
 

• de forskningsetiske regler og prinsipper, og forstå rollen til og funksjonsfordelingen mellom 
de forskningsetiske komiteer (Personvernombudet for Forskning og de Regionale Etiske 
Forskningskomiteer) 

 
FERDIGHETSSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til  
 

• å vurdere forskningsmessige problemstillinger og metode som har relevans for odontologien 
• å bruke et statistikkprogram (SPSS), og å kunne tolke utskifter fra et slikt program.  
• selv å registrere sine egne data, og kunne utforme registreringsskjema som tar hensyn til 

hvilke type data en gitt problemstilling krever 
 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning være kompetent til 
 

• kritisk lesning av litteratur (herunder effektive litteratursøk) 
 
 
5. studieår, 9. og 10. semester: 
Samfunnsodontologi 
KUNNSKAPSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om  
 

• de epidemiologiske grunnprinsipper som har særlig relevans til tannsykdommer, samt disse 
sykdommenes utbredelse og årsaksforhold 

http://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/samfunnsodontologi/
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• litteraturen knyttet til risiko- og populasjonsstrategier, og folkehelsearbeid  
• de grunnleggende trekk ved hvordan et marked fungerer 
• hvordan reguleringer kan kompensere for imperfeksjoner i markedet 
• virkningene av etterspørsel; hvordan konkurranse påvirkes av den, og hvordan etterspørsel 

også påvirker eierskap (offentlige – private klinikker), avlønningssystem (stykkpris, fastlønn, 
kapitasjon) og effektivitet 

• hvordan tannhelsetjenesten er organisert, og dens berøringsflater med den øvrige 
helsetjenesten  

• den forvaltningsmessige forankringen av både allmennlege- og spesialisthelsetjenesten 
• relevante forskrifter og lover: Pasientrettighetsloven, Lov om helsepersonell, Folketrygdens 

stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, Prisopplysningsloven, Sykemeldinger – lover 
og rettigheter rundt dette, og Etiske regler for tannleger, herunder profesjonsetikk 

  
 
FERDIGHETSSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning  
 

• være innforstått med følgende tematiske områder: 
o epidemiologi og folkehelsearbeid 
o finansiering og organisering av helse- og tannhelsetjenesten 
o hvordan tannhelsetjenesten er organisert 
o relevante forskrifter og lover 

 
• være kompetent til å analysere hvordan ulike organisasjonsformer og finansieringsmodeller 

påvirker tannlegers og pasientenes atferd 
• kunne delta i lokale epidemiogiske undersøkelser av tannhelsen i definerte 

befolkningsgrupper, samt gjennomføre evaluering av klinisk virksomhet 
 
PROFESJONSMÅL 
Studenten skal etter gjennomført undervisning ha kunnskap om  
 

• virkningene av etterspørsel; hvordan den påvirker arbeidstilbud, klinisk kvalitet og 
unødvendig tannbehandling 

• finansieringsformer (bl.a. størrelsen på trygdeytelser) og organiseringsformer påvirker 
prisdannelse, moralsk hazard og pasientseleksjon 

PRAKSISSTUDIER OG ANNEN EKSTERN UNDERVISNINGSAKTIVITET 
En av de sentrale målsettingene i studieplanen "Oslo 2013" er å legge tilrette for at studentene så 
tidlig som mulig kommer i kontakt med den yrkesrollen de skal inn i etter endt utdanning. Et tiltak for 
å oppnå denne målsettingen er å eksponere studentene for praksisfeltet utenfor 
fakultetet. Det er lagt inn praksisperioder i begynnelsen og slutten av studiet. 
Det blir også gitt undervisning ved universitetssykehus og andre somatiske helseinstitusjoner i 
flere bolker gjennom studiet. Denne undervisningen er dels knyttet til målet om å gi fremtidens 
odontologer en bredere generell-medisinske plattform, dels er det undervisning innen spesielle 
fagområder som leger og tannleger samarbeider om. 
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Praksisstudiet i 1. semester 
Praksisstudiet er en viktig del av emneblokken individ og kommunikasjon. Mens 
medisinstudentene er ute i praksis hos en allmennpraktiserende lege er odontologistudentene 
plassert i en tannlegepraksis i den offentlige tannhelsetjeneste. 
Hovedmålet for denne tidlige pasientkontakten er å gi et innblikk i hvorledes det er å være 
tannlege, å være pasient og i det å samtale med pasienter. Det er satt opp 4 delmål. Praksisstudiet i 
1. semester skal  

• inspirere til en bevisst holdning til tannlegerollen, samt gi studentene gode rollemodeller 
tidlig i studietiden 

• gi innsikt i tannlege-pasientforholdet og betydningen av kommunikasjon i klinisk virksomhet 
• utvikle forståelse for pasientenes situasjon i tannlege-pasientforholdet 
• • forsterke motivasjonen for læring og bidra til forståelse for basalfagenes 
• relevans for klinisk virksomhet 

 
I tillegg skal praksisbesøkene gi innblikk i tannlegekontoret og dets organisering, utvikle 
kommunikasjonsferdigheter hos studentene og introdusere kliniske undersøkelsesteknikker. 
Praksisstudiet i 1. semester består av 4 økter á en halv dag fordelt over noen uker i siste halvdel av 
semesteret. 
 
Praksisstudiet i 2. semester 
I 2. semester tas det sikte på å gi begynnerstudentene innsikt i den kliniske hverdag som vil møte 
dem senere i studiet. Dette skjer ved at studentene i hospiterer ved fakultetets egne klinikker. De får 
følge viderekomne studenter på klinikkene og observere under pasientbehandlingen. De blir også 
introdusert til rutiner knyttet til den kliniske aktiviteten ved Institutt for klinisk odontologi. 
 Praksisstudiene er obligatoriske. 
 
Praksisstudiet i 10. semester 
På dette tidspunkt i studiet har studentene nådd et kompetansenivå som i henhold til lov om 
helsepersonell, gir dem rett til selv å behandle pasienter under en autorisert tannleges overordnede 
ansvar. 
Overordnet mål for praksisstudiet i 10. semester er å forberede odontologistudenter på yrkeslivet og 
lette omstillingen fra å være student til å praktisere som tannlege. Gjennom undervisningen i kliniske 
fag og samfunnsodontologi, samt gjennom erfaringer, observasjoner og samtaler under 
praksisstudiet skal studentene få økt forståelse for hvordan tannhelsetjenesten er organisert og 
fungerer i praksis, samt for de problemstillinger pasienter og ulike typer tannhelsepersonell kan stå 
overfor. 
Studenten skal gjennom praksisstudiet styrke integreringen mellom teori og praksis, og derved 
forbedre sine forutsetninger for læring, forståelse og utvikling av holdninger i fremtidig utøvelse av 
yrket. 
Studenten skal skaffe seg kunnskap om tannhelsetjenestens organisering og finansiering. 
Studenten skal skaffe seg forståelse for hvordan rammebetingelsene henger sammen med 
planlegging, gjennomføring og evaluering av orale helsetjenester. 
Det foreligger også noen fagspesifikke læringsmål, som i noen grad kan variere mellom kullene 
avhengig av aktuell fagdebatt eller andre faglige forhold. 
Studentene følger ordinær arbeidstid på praksisstedene. 
Studentene må ha bestått alle eksamener t.o.m. studiets 8. semester, samt fått godkjent den 
kliniske undervisningen i 9. semester. 
Forberedelser til praksisstudiet foregår for en stor del gjennom den ordinære undervisningen. 
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Avdeling for pedodonti (barnetannpleie) og Seksjon for Samfunnsodontologi står ansvarlig for 
koordineringen av den faglige forankringen av praksistudiet og viderebringer aktuelle faglige 
problemstillinger fra fagmiljøene ved fakultetet. Det skal skrives en dagbok/rapport fra ekstern 
praksis. 
Praksisperioden er på 5 undervisningsuker og 1 temauke i forkant, dvs. totalt på 6 uker som er 
lagt til de 6 første semesterukene av 10. semester. 
 
Propedevtisk kurs i undersøkelsesmetodikk i 3. semester 
Kurset foregår over 7 undervisningsseanser á 2,5 timer. I 6 av disse øktene er studentgruppene 
rene odontologigrupper. Den siste økten, "barnets dag", er felles for medisin-, ernærings- og 
odontologistudenter. Hensikten med adskillelsen av studentgruppene i dette fellessemesteret er at 
det muliggjør å fokusere det faglige innholdet på pasientgrupper/kasus som for hver enkelt gruppe er 
relevant for senere yrkesutøvelse. Propedevtikkurset i 3. semester skal således bidra både til økt 
generell-medisinsk forståelse hos tannlegestudenten og tidlig identifisering med yrkesrollen. 
 
Undervisning ved øre-nese-halsavdeling i 7. semester 
I 7. semester har studentene økter ved en øre-nese-halsavdeling. 
Her undervises de av både oralkirurger fra Det odontologiske fakultet og av leger tilknyttet 
sykehuset. Dette er undervisning innen et spesialfelt som er av særlig betydning for en tannlege som 
skal være ekspert på "munnhulen og omliggende regioner". 
 
Ekstern tjeneste i forbindelse med eldretannpleie 
I forbindelse med den kliniske undervisningen i fagområdet gerodontologi har studentene økter i 
små grupper ved en eldreinstitusjon utenfor fakultetet. For tiden har fakultetet en avtale med to 
slike institusjoner under Oslo kommune. Disse institusjonene har egne behandlingsenheter for 
tannbehandling da beboerne ikke har mulighet for oppsøke fakultetets klinikker. Undervisningen er 
fordelt over 8-10. semester. 
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