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Poengfordeling 

 

1. Praksis som tannlege 

Det gis maksimalt 4 poeng for inntil 4 år utover minstekravet på 2 år. Det presiseres at 

minstekravet om 2 års praksis gjelder på søknadstidspunktet og IKKE på tidspunkt for 

studiestart. Svangerskapspermisjon gir ikke grunnlag for fritak fra dette kravet. Fritak 

fra dette minstekravet med bakgrunn i utført vitenskapelig arbeid gis kun dersom 

arbeidet er av relevans for det fagområdet det søkes opptak til og må være 

dokumentert ved minimum en publikasjon eller tilsvarende. Gis det fritak fra 

minstekravet på denne bakgrunn, vil ikke det vitenskapelige arbeidet i tillegg utløse 

poengtildeling etter punkt 3b. 

2 år = 0 poeng; 3 år = 1 poeng; 4 år = 2 poeng; 5 år = 3 poeng; 6 år = 4 poeng 

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

ikke mellom offentlig og privat praksis. 

• Institusjonene kan gjøre en skjønnsmessig justering av det formelle opptakskravet 

om 2 års fulltids allmennpraksis i lys av Corona-situasjonen: Manglende praksis i 

nedstengningstiden kan medføre at minstekravet om 2 års praksis kan fravikes med 

fratrekk av det tidsrom klinisk praksis ikke har vært mulig å gjennomføre.  

 

 

2. Samfunnsmessige hensyn 

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

Styrken av tilknytningen og distriktets behov vurderes. Dersom det er spesifisert i søknaden at 

dokumentasjon vedr. denne rangeringskategorien vil bli ettersendt, settes ettersendings-

fristen til 3 uker etter søknadsfrist. 

1 poeng: 

Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis (dvs. ikke 

utvidelse av eksisterende kapasitet) i sentrale strøk. 

 

2 poeng: 

Søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis i 

distrikts-Norge (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet). 

 

3 poeng 

Søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller 

offentlig) i distrikt MED anbefaling fra fylkestannlegen som uttrykker faglig behov for 

spesialistkompetanse i distriktet(Om slik anbefaling fra fylkestannlegen ikke foreligger, gis 

ingen poeng). 
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4 poeng 

•   Søker har skriftlig og lovlig avtale med offentlig arbeidsgiver. Arbeidsavtalen skal være 

signert av både arbeidsgiver og søker til utdanningen og legges ved søknaden. 

• Avtalen bør inneholde følgende elementer:  

o Avtalt studiestøtte fra arbeidsgiver i form av lønn eller stipend under hele 

utdanningen. 

o Avtalt pliktjeneste i en spesialisttannlegestilling hos arbeidsgiveren etter endt 

utdanning. 

o Krav om at søkeren til utdanningen tildeles studieplass i Norge og gjennomfører 

utdanningen på normert tid. 

o Beskrivelse av fremtidig ansettelsesforhold (inkludert stillingsprosent). 

o Spesifisering av hvilket fagområde søkeren skal spesialisere seg i og hvilket 

opptaksår avtalen er gyldig for. Hvis avtalen skal ha gyldighet utover dette året, 

må den fornyes. 

•   Søker kan dokumentere anbefaling basert på rekrutteringsbehov fra odontologisk 

lærested med sikte på senere fast tilknytning. Det forutsettes bindingstid på 

minimum 2 års arbeid som spesialist for avtalepartner etter fullført studieløp 

(forutsetter at lønn/stipend følger kandidaten). 

 

 
3. Faglige kvalifikasjoner 

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

maksuttelling totalt er 16 poeng: 

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). 

 

 
4. Opptaksintervju/ personlig egnethet 

Det gis inntil 4 poeng for søkerens personlige egenskaper og egnethet for studiet etter 

intervju (gradering: 0-1-2-3-4): 

• Fagområdene står fritt til å velge antall kandidater de ønsker å kalle inn til intervju 

• Søkerens holdning til og motivasjon for studiet vektlegges. Evnen til å 

kunne gjennomføre studiet på normert tid vurderes. 
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Rangeringsprosessen: 

 

Trinn 1: Administrativt ansatte ved henholdsvis UiT, UiO og UiB foretar en administrativ 

poengtildeling etter kategori 1 og 2, dvs. maks 8 poeng. Det avholdes kalibreringsmøte for 

den første poengtildelingen. 

 

Trinn 2: Fagområdene foretar sin faglige vurdering av søkerne og tildeler poeng etter 

kategori 3, dvs. maks 16 poeng. Basert på poenguttelling etter kategori 1-3, velger 

fagområdet et antall søkere til intervju. Etter avholdt intervju kan fagområdene tildele 

ytterligere maks 4 poeng etter kategori 4. 

 

Total maks poenguttelling = 28 poeng


