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BEHOVSVURDERING DOBBELTKOMPETENTE TANNLEGER 2020 
 

Respondenter: 
Universitetene i Oslo UiO, Bergen UiB og Tromsø UiT 
Tannhelsetjenestens kompetansesentra; TkNN, TkMidt, TkØ, TkVestland, TkRog 
Nasjonalt odontologisk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander (TAKO) 
Fylkene; Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland, Rogaland, Agder, 
Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet 
 

    Svarfrist: 10. 09. 2020 

Navn på institusjon Det odontologiske fakultet 
Dato  08.09.2020 
Navn på respondent Universitetet i Oslo UiO 

 

1. Hvor mange ansatte tannleger med dobbeltkompetanse har din institusjon? 
 

Spesialitet Antall personer Antall årsverk Antall med 
integrert løp for 
dobbeltkompetanse 

Endodonti 2 2 2 
Kjeve- og ansiktsradiologi 2 2? 0 
Kjeveortopedi 7 4,9 ingen 
Oral kirurgi og oral medisin 5 4,55 Ingen med fast 

ansettelse 
Oral protetikk 6 5 0 
Pedodonti 3 3 2 
Periodonti 6 5,2 1 
Kariologi 1 1 0 

 

2. Hvor mange ansatte tannleger med dobbeltkompetanse ønsker man/er det behov for ved 
din institusjon? 
 

Spesialitet Antall årsverk Evt merknader 
Endodonti 3  
Kjeve- og ansiktsradiologi 3  
Kjeveortopedi 6  
Oral kirurgi og oral medisin 5 En av våre stillinger har vært besatt av 

dekanen de 8 siste årene.  
Vi har to kandidater som er svært nær å 
fullføre sin utdanning, disse vil vi svært 
gjerne ta vare på i deltidsstillinger 

Oral protetikk 6 Ev.7 
Pedodonti 3-4  
Periodonti 5,4 Grunnet undervisning over 3 etasjer 

(spesialistutdanningen) 
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Spesialkompetanse   
Kariologi 4 Alle i vitenskapelig stilling 

 

3. Hvor mange ansatte tannleger med dobbeltkompetanse ved din institusjon går av med 
alderspensjon innen 5 år/ 2025? 

 

Spesialitet/spesialutdanning Antall personer Antall årsverk Evt merknader 
Endodonti 0 0  
Kjeve- og ansiktsradiologi 1 1? Ukjent stillingsbrøk 
Kjeveortopedi 1 1  
Oral kirurgi og oral medisin 1 1 Vi har bedt om og 

fått godkjent 
strategisk 
rekruttering for 
denne stillingen 

Oral protetikk 3 2,5  
Pedodonti 1 1  
Periodonti 3 3  
Kariologi 1 1  

 

4. Hvor mange ansatte tannleger med dobbeltkompetanse ved din institusjon går av med 
alderspensjon om 5-10 år/fra 2025-2030? 

 

Spesialitet Antall personer Antall årsverk Evt merknader 
Endodonti 0 0  
Kjeve- og ansiktsradiologi 0   
Kjeveortopedi 2 2  
Oral kirurgi og oral medisin 4 4 Alle med 

professorkompetanse 
går av i denne 
perioden 

Oral protetikk 1 1  
Pedodonti 0   
Periodonti 0 0  
Kariologi - - Se spm 1 og 3 

 

5. Hvor mange tannleger med avlagt PhD-grad (eller tilsvarende grad på samme nivå) ved din 
institusjon tar spesialistutdanning nå? 

 
Spesialitet Antall personer Evt merknader 
Endodonti 0 Ferdig 2019, se punkt 7. 
Kjeve- og ansiktsradiologi 0 1 person har snart PhD-grad, men ikke 

i kjeve- og ansiktsradiologi. Går halvtid 
på spesialistutdanningen men er ikke i 
dobbeltkompetanseløp 
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Kjeveortopedi 1  
Oral kirurgi og oral medisin 0  
Oral protetikk 0  
Pedodonti 0  
Periodonti 0  
Kariologi ingen  

 

6. Hvor mange ansatte tannleger med ferdig spesialistutdanning eller spesialkompetanse ved 
din institusjon tar PhD-grad nå? 

 
Spesialitet Antall personer Evt merknader 
Endodonti 0 Ferdig 2019, se punkt 7. 
Kjeve- og ansiktsradiologi 2 i redusert fremdrift 
Kjeveortopedi 3  
Oral kirurgi og oral medisin 2 Begge disse er i 

dobbelkompetanseprogrammet nå, se 
punkt 2 

Oral protetikk 4  
Pedodonti 1  
Periodonti 1  
Kariologi ingen  

 

7. Kommentarer til behov for dobbeltkompetente tannleger: 
 

Spesialitet Kommentarer 
Endodonti Kandidat med dobbeltkompetanse, ferdig 2019, jobber 

nå i privatpraksis. Avdeling for endodonti har opptak av 
2 spes. kandidater årlig og drifter fulltid spes. 
undervisning med klinikk og teoretisk undervisning. 
Avdelingen har ansvaret for endodontisk teoretisk og 
klinisk studentundervisning av tannlegestudenter fra 6-
10 sem. Fagleder har mange administrative oppgaver og 
verv. Det er derfor behov for ennå et årsverk slik at 
forskningsaktivitetet skal opprettholdes samt at spes. 
kandidatenes pasientbehandlingen kan effektiviseres 
slik at inntektene kan øke.   

Kjeve- og ansiktsradiologi Det er et meget stort behov for dobbeltkompetente 
spesialister innen kjeve- og ansiktsradiologi, både ved 
UiO og på landsbasis. Det finnes kun 2 til i landet! Å få 
utdannet flere vil være helt vesentlig for fagdisiplinens 
videre tilværelse og for å sikre dobbeltkompetente 
lærere for tannlegestudenter og spesialistkandidater.  

Kjeveortopedi Vi har hatt 4 kandidater med integrert løp for 
dobbelkompetanse og ingen ville jobbe på avdelingen 
etter ferdig spesialist utdanning/disputas. Nå, har vi to 
til som er under utdanning. Det bør være en form for 
«tilbakebetaling» hvor dobbelkompetanse kandidatene 
er forpliktet til å undervise eller forske på avdelingen 
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etter at de er ferdig med sin utdanning.  Stillingen kan 
være deltid, 

Oral kirurgi og oral medisin Vi har en kandidat til som nettopp har begynt på 
dobbelkompetanseprogrammet og ikke er ferdig før i 
2026. I tillegg til dobbelkompetanse, har vi stort behov 
for spesialister i instruktørstillinger som er villige til å 
jobbe mer enn en dag per uke. Det MÅ lønnes bedre! 

Oral protetikk - 
Pedodonti Kommentarer til behov for dobbeltkompetente 

tannleger: 
Det er viktig å opprettholde personer med dobbelt 
kompetanse for å kunne gi en forskningsbasert klinisk 
undervisning 

Periodonti Kommentarer til behov for dobbeltkompetente 
tannleger: Anser det som helt nødvendig at alle faste 
vitenskapelige ved avdelingen har både PhD og 
spesialitet i periodonti. 

Kariologi Det er ønskelig at alle i vitenskapelig stilling har 1 
kompetanse i tillegg til 
«Kompetansehevingsprogrammet i Kariologi», 
tilsvarende en spesialistutdanning 

 


