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Iverksetting, organisering og finansiering av et integrert løp for
dobbelkompetanseutdanning i odontologi

Den 3. juli 2008 mottok Kunnskapsdepartementet rapport fra en arbeidsgruppe som hadde
utredet dobbelkompetanseutdanning i odontologi. Arbeidsgruppen foreslo hvordan
spesialistutdanning og forskerutdanning kunne gjennomføres i et avkortet og parallelt
utdanningsløp. Utredningen ble sendt på høring. På bakgrunn av utredningen og
høringsuttalelsene utarbeidet Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet et forslag til organisering og finansiering av ordningen samt
mandat for en nasjonal koordineringskomite. Forslaget ble sendt til universitetene i
Bergen, Oslo og Tromsø for kommentarer 23. oktober 2009.

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra universitetene iverksetter vi nå ordningen.

Organisering og finansiering av ordningen er beskrevet i vedlegget  Et integrert løpfor
dobbelkompetanseutdanning i odontologi.  Vedlegget fastserter også mandatet for den
nasjonale koordineringskomiteen. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å oppnevne
koordineringskomiteen og sikre at den følger sitt mandat, jf vedlagte kopi av brevet fra
Helse- og omsorgsdepartementet til direktoratet.

Ordningen innebærer at Helsedirektoratet og universitetet går sammen om å finansiere
utdanningsstillingene for de som deltar i utdanningen. Kandidatene ansettes ved
universitetene i kombinerte åremålsstillinger bestående av henholdsvis stipendiatstilling
og spesialistkandidatstilling.  Forskrtfl om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
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stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat  har bestemmelser om slike delte
åremålsstillinger, men bestemmelsene må justeres noe for å gi rom for akkurat denne
ordningen. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å justere forskriften i løpet av våren 2010.

I 2010 skal det lyses ut minst ti stillinger fordelt på universitetene i Bergen, Oslo og
Tromso. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på at
omfanget av utdanningen trappes opp over en fireårsperiode fra 2010 til 2013 til om lag 40
kandidater totalt.
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