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Justering av ordningen for dobbelkompetanseutdanning i odontologi
Dobbelkompetanseutdanning i odontologi startet i 2010, basert på et samarbeid mellom
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. I vedlegg til brev av
19. januar 2010 fra de to departementene fremgår nærmere beskrivelse av organisering og
finansiering av dobbelkompetanseutdanningen.
Den nasjonale koordineringskomite for dobbelkompetanse i odontologi utførte våren 2014 en
evaluering av dobbelkompetanseprogrammet. Rapport fra evalueringen ble overlevert til
Helsedirektoratet i august 2014.
Koordineringskomiteen kommer med flere tilrådinger om videre drift av
dobbelkompetanseprogrammet i odontologi. Helsedirektoratet har stilt seg bak disse
tilrådingene.
Av evalueringsrapporten går det frem at i praksis har det vist seg vanskelig og utfordrende å
integrere de to utdanningene både kurs-, klinisk-, og forskningsmessig. Komiteen foreslo
derfor at normert tid for dobbelkompetanseutdanningen ble satt til 6 årsverk, bortsett fra oral
kirurgi og oral medisin hvor den foreslås å være 8 årsverk. Denne tidsrammen inkluderer ikke
pliktarbeid for kandidater i ph.d.-utdanning. Komiteen anbefalte videre at dobbelkompetanseutdanningen i størst mulig grad unngår å gi pliktarbeid på ph.d.-delen til kandidatene. Det ble
vist til at Universitetet i Bergen har som praksis at ingen av dobbelkompetansekandidatene
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har pliktarbeid i sin ph.d.-utdanning. Ved dette begrenses et langvarig utdanningsløp med
inntil ett år.
Komiteen anbefalte videre at kandidater som er kommet i gang med enten et ph.d.-løp eller et
spesialistløp, og som ønsker overgang til dobbelkompetanse, kan søke om opptak og tas inn i
programmet. Komiteen ønsker at kvalifiserte, motiverte og engasjerte kandidater som ønsker
overgang skal stimuleres til dette. Forslaget innebar at kandidatene ikke kan tas opp i
programmet senere enn to år inn i enten ph.d. eller spesialistløp.
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i samarbeid vurdert
anbefalingene.
Vedlagt er den justerte beskrivelsen av dobbelkompetanseutdanningen i odontologi og mandat
til den nasjonale koordineringskomiteen. De justeringer som er foretatt er i henhold til
anbefalingene fra komiteen og fra Helsedirektoratet. Videre er det gjort enkelte forenklinger
på temaer som ikke lenger har aktualitet. Departementene håper at med de justeringer som nå
er gjort, vil rekrutteringen til og gjennomføringen av utdanningen på bedre måte imøtekomme
formålet med denne utdanningen.
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