
Veiledning til rangering av søkerne ved hjelp av poengtildeling 

ved opptak til spesialistutdanningene i odontologi    

 

1.  Praksis som tannlege. 

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

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

2.  Faglige kvalifikasjoner.   

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

•  a. Kurs (omfang og type vektes). 

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

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

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

3. Samfunnsmessige hensyn. 

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

•  Styrken av tilknytningen og distriktets behov vurderes. 

1 poeng:  
• Søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller 
offentlig) i distrikt UTEN anbefaling fra Fylkestannlegen 
• Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis (dvs. 
ikke utvidelse av eksisterende kapasitet) i sentrale strøk 
 
2 poeng: 
• Søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller 
offentlig) i distrikt MED anbefaling fra Fylkestannlegen 
 
• Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis i 
distrikts-Norge (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet) 
 
3 poeng 
• Søker kan dokumentere anbefaling basert på rekrutteringsbehov fra odontologisk 
lærested ved aktuelt fagområdes ledelse med sikte på senere fast tilknytning. 
 
 4 poeng 



• Søker har skriftlig avtale med fylkestannlege/ROK om lønn i studietiden med 
bindingstid på minimum 2 års arbeid som spesialist for avtalepartner etter fullført studieløp 
(forutsetter at lønn følger kandidaten). 

 

4. Personlige egenskaper. 

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

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

 

Den første rangeringen av søkerne skjer på grunnlag av punktene 1 til 3, som kan gi 
maksimalt 24 poeng. 

 

Fra denne listen velges et antall til intervju, og for disse kan det komme ytterligere inntil 4 
poeng, altså et totalt maksimum på 28 poeng. 

 


