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Etablering av integrert løp for dobbelkompetanseutdanning
mandat for nasjonal koordineringskomite

i odontologi og

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet
(KD) til Helsedirektoratet datert 9. september 2009. 1 brevet bes direktoratet om å
starte prosessen med å oppnevne medlemmer til en nasjonal koordineringskomite for
dobbelkompetanseutdanning i odontologi.
Vi ber Helsedirektoratet oppnevne komiteen og sikre at den følger sitt mandat for
arbeidet. Vedlagt følger en beskrivelse av ordningen og mandat for komiteen fastsatt av
HOD og KD.
Medlemmene av komiteen utnevnes normalt for en periode på ftre år. Ved etableringen
kan leder og halvparten av medlemmene utnevnes for fire år, mens de resterende
medlemmer for to år. Det oppnevnes medlemmer som beskrevet i vedlagte mandat.
Helsedirektoratet skal så langt det er mulig ta hensyn til reglene i likestillingsloven §
21. om representasjon av begge kjønn, og til bestemmelser i statens personalhåndbok
kapittel 10 punkt 14 om styrer, råd og utvalg m.v.
Helsedirektoratet skal innen 15. mars hvert år avgi en statusrapport om tiltaket til
Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Kunnskapsdepartementet.
Rapporteringen skal omfatte 1) antall søkere til slike stillinger innen den enkelte
spesialitet, 2) antall tannleger som er i gang med integrert dobbelkompetanseutdanning og progresjon innenfor den enkelte spesialitet, og 3) kort status om
koordineringskomiteens arbeid. Koordineringskomiteens sist oppdaterte nasjonale
behovsvurdering for tannleger med dobbelkompetanse i hver spesialitet skal følge som
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vedlegg til rapporteringen fra Helsedirektoratet. Første rapportering skjer i 2011 for
budsjettåret 2010.
I tråd med arbeidsgruppens forslag har KD og HOD fastsatt at TJiBskal ha det
administrative ansvar for drift av koordineringskomiteen. Det vises til omtale av tiltaket
i inneværende års statsbudsjett kapittel 770, post 70 på Helse- og
omsorgsdepartementets område og over kapittel 281, post 01 på
Kunnskapsdepartementets område. I tildelingsbrev for 2010 fra KD til Universitetet i
Bergen, er det overført midler som blant annet skal dekke drift av sekretariatet for
komiteen. HOD har i tildelingsbrev til Helsedirektoratet presisert at midler til blant
annet spesialistutdanning av tannleger skal styrkes i 2010. Dette for å dekke behovet for
tilskuddsmidler ved opptak av 10 tannleger til effektivisert løp for dobbelkompetanse
fra høsten 2010.
Fordelingen av finansieringen mellom Helsedirektoratet og universitetene er omtalt i
vedlagte beskrivelse av ordningen fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet.
KD og HOD vil egne brev orientere fylkeskommunene og de aktuelle universitetene
om iverksetting av tiltaket.
Vi ønsker lykke til med oppdraget, og ser fram til at den integrerte dobbelkompetanseutdanningen blir etablert i lopet av 2010.
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