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Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell - 
tillegg til tildelingsbrev 7 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til pkt. 2.2.4.5 i Tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 

2019, hvor det går fram at nytt oppdrag i videreføringen av tidligere oppdrag vil bli spesifisert 

i eget brev. Nytt oppdrag gjelder utredninger i oppfølgingen av Rapport IS-2758 

Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell. 

 

Dette tillegget til tildelingsbrev til Helsedirektoratet er utarbeidet i samarbeid med 

Kunnskapsdepartementet. 

 

Departementet har vurdert forslagene i rapporten, og gir sin tilslutning til å utrede nærmere 

organisering av spesialistutdanning av tannleger med utgangspunkt i de beskrevne 

alternativene. Helsedirektoratet gis herved i oppdrag å utrede blant annet følgende: 

 

Spesialistgodkjenning av tannleger 

 Beskrivelse av sluttkompetansen som skal gi grunnlag for godkjenning som spesialist 

etter fullført godkjent utdanningsprogram og bestått eksamen. 

 

Spesialistutdanning for tannleger 

 Forslag til læringsmål i felles kompetansemoduler og læringsmål for den enkelte 

spesialitet. Det vises til Vedlegg 2 Læringsmål for spesialistutdanning av leger; 

vedlegg til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger. Forslag til læringsmål omfatter også forsøksordning med spesialitet i 

multidisiplinær odontologi. 

 Forslag til læringsaktiviteter og -metode og vurderingsform for de ulike 

læringsmålene. 
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Side 2 
 

 Vurderinger og anbefalinger angående samkjøring av studieplaner med forslag til 

samarbeid om felles teoretisk undervisning av spesialistkandidater ved bruk av IKT. 

Dette gjelder både generell teoridel og fagspesifikk teori.  Nasjonale samlinger av 

kandidater vurderes i den sammenheng; på tvers av spesialiteter og innen hver 

spesialitet. 

 

Godkjenning av utdanningsvirksomheter (i forskrift vil det bli foreslått en bestemmelse som innebærer at 

utdanningsvirksomheter godkjennes av Helsedirektoratet etter søknad. Helsedirektoratet kan fastsette hvordan 

det skal søkes og hvilke opplysninger søknadene skal inneholde.)  

 Kriterier for godkjenning av utdanningsvirksomheter, inkludert klinisk praksis på 

universitetene og på kompetansesentrene 

 Krav til og innhold i skriftlig samarbeidsavtale mellom utdanningsvirksomhetene og 

mellom utdanningsvirksomheter og andre læringssteder 

 Krav til kliniske veiledere, vurderingsmappe og kasusmappe 

 Eventuelle øvrige forhold som vurderes å være av betydning for gjennomføringen av 

spesialistutdanningen av tannleger.  

 

I tillegg bes Helsedirektoratet komme med forslag til opptaksregler som sikrer at 

fylkeskommunene får ivaretatt sitt behov for utdanning av tannlegespesialister, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-1 og § 1-3. 

 

Helsedirektoratet bes også utrede aktuelle praktiske forhold knyttet til samarbeidet mellom 

universitetene og tannhelsetjenestens kompetansesentre når det gjelder praksisdelen i 

spesialistutdanningene. 

 

Aktuelle konsekvenser av forslagene som har betydning for det statlige tilskudd til 

utdanningsinstitusjonene forutsettes vurdert. 

 

Departementet legger til grunn at utredningene utføres i samarbeid med deltagere fra 

aktuelle universiteter, fylkeskommunenes kompetansesentre, Tannlegeforeningen ved de 

ulike spesialistforeninger og fylkeskommunene, som etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 har 

ansvar for å sørge for at spesialisttjenester er tilgjengelig for personer som til enhver tid 

bor/oppholder seg i fylket. Helsedirektoratet må også vurdere behov for eventuell deltagelse 

fra andre. 

   

Helse- og omsorgsdepartementet  skal utarbeide et høringsnotat med utkast til forskrift teg 

regelverk om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger. Dette arbeidet går 

parallelt med Helsedirektoratets utredningsarbeid. Det vil ved utarbeidelsen av forslaget 

være naturlig å se hen til reguleringen av spesialistutdanningen og spesialistgodkjenningen 

for leger i henhold til spesialistforskriften. Det vil så langt det anses hensiktsmessig bli lagt 

opp til en regulering parallelt med denne. Departementet vil komme tilbake til direktoratet når 

det gjelder behovet for bidrag til dette arbeidet, og til samkjøringen av direktoratets og 

departementets arbeid..         

 



 

 

Side 3 
 

Ekstra tilskuddsmidler over kapittel 770 vil bli tildelt Helsedirektoratet til  

utredningsoppdraget. 
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