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Regelverk for tilskuddsordning: 

Spesialistutdanning av tannleger 

1. Mål og målgruppe for ordningen 
 

Målet med ordningen er å bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved de 

odontologiske lærestedene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske 

universitet (tidl. Universitetet i Tromsø), i et samarbeid med regionale odontologiske kompetansesentre 

om veiledet klinisk praksis for kandidatene. 

 

Det er en forutsetning at utdanningene gjennomføres iht. Regler for spesialistutdanning av tannleger, 
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (av 5.2.2014, med justeringer av 13.01.2016). 

 

Tilskuddene skal bidra til:  

- tilstrekkelig tilgang til tannleger med spesialistkompetanse 

- å sikre bedre geografisk fordeling av spesialister 

- å sikre helsemyndighetenes styring av dimensjonering av og opptak til spesialistutdanningene 

- å kvalifisere tannleger til akademiske stillinger hvor det kreves spesialistutdanning i tillegg til 

forskerutdanning 

- forskningssamarbeid mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentre. 

 

Målgruppen er befolkningen med behov for odontologiske spesialisttjenester, den utøvende 

tannhelsetjenesten, de regionale kompetansesentrene, helseforetak og de odontologiske 

utdanningsinstitusjonene. 

 
 

2. Hvem kan få tilskudd 
 

☒ Statlige mottakere (kun nettobudsjetterte virksomheter) 

☐ Kommuner  

☒ Fylkeskommuner 

☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF) 

☒ Kommunale/ fylkeskommunale foretak  

☐ Stiftelser  

☐ Private bedrifter  

☐ Organisasjoner  

☐ Privatpersoner 

☐ Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 

Rekkefølge for hvilke kandidater som prioriteres ved tildeling av tilskudd i form av stykkpristildeling som 

skal bidra til å dekke institusjonens utdanningskostnader:  

 

1. kandidater som er under utdanning og som det ble gitt tilskudd for i foregående år 

2. kandidater til spesialistutdanning i pedodonti 

3. kandidater som kan vise til skriftlig avtale med fylkeskommune/kompetansesenter/andre offentlige 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Godkjenning%20og%20autorisasjon/Spesialistgodkjenning/Tannlege/Regler%20for%20spesialistutdanning%20av%20tannleger.pdf
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virksomheter 

4. kandidater med fullført doktorgrad som skal kvalifisere seg for fremtidig vitenskapelig stilling i en 

klinisk disiplin ved universitet eller kompetansesenter 

5. kandidater som kan dokumentere at de skal tilbake til privat praksis i distrikt med lav 

spesialistdekning. 

 
 
3. Søknaden skal inneholde 
 

☒ Søkerens formål med tilskuddet  

☒ Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til  

☒ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 

☐ Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser  

☐ Egenfinansiering  

☐ Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må 

inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. 

☐ Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og 

måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert 

revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). 

 

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, 

kontaktperson. 

 

Gjelder kun for kommuner og fylkeskommuner: Søknaden undertegnes av rådmannen eller den 

vedkommende har delegert myndigheten til.  

For alle andre: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.  

 

Tillegg og presiseringer: 

Innen 31.01 hvert år skal det legges frem et budsjett for Helsedirektoratet. Det skal vise totalbudsjettet for 

spesialistutdanningen. 

 

Søknaden skal inneholde:  

- en oversikt over antall kandidater/årsverk under spesialistutdanning innenfor de aktuelle 

fagområdene 

- en oversikt over kandidatene som går på spesialistutdanningen, de som planlegges tatt opp til 

høsten, samt de som fullfører i inneværende år 

- en oppdatert oversikt over hvilke kandidater som har avbrutt studieforløpet, eventuelt har forsinket 

studieprogresjon pga. permisjon og lignende 

- en oversikt over forskningssamarbeid med de regionale odontologiske kompetansesentre. 

 

Det skal fremkomme av søknaden hvilke navngitte kandidater det søkes stykkprisfinansiering for. 

 

 

4. Tildelingskriterier 
 

☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☒ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☐ Andel av regnskapsførte utgifter  
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Det gis tilskudd til: 

Tilskuddsmidlene tildeles i henhold til avtaler om dimensjonering med den enkelte utdanningsinstitusjon. 

Midlene fordeles delvis etter stykkprismodell der det gis en gitt sum per kandidat og/eller årsverk under 

spesialistutdanning. Størrelsen på stykkpristilskuddet fastsettes av Helsedirektoratet. Samlet størrelse på 

bevilgning til spesialistutdanning fremkommer årlig av Prop. 1 S. Det forutsettes i Prop. 1 S som et vilkår 

for tilskuddet at universitetene i betydelig grad bistår de regionale odontologiske kompetansesentre i 

forskningssammenheng. 

 

 

5. Rapportering skal inneholde 

 

Måloppnåelse 

Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen: 

- Rapportering på kriterier for måloppnåelse gjengitt i pkt. 6 

- Rapportering på kriterier for måloppnåelse som er gjengitt i tilskuddsbrevet. 

 

Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt. Det skal fremkomme av 

rapporteringen at stykkprisfinansiering er knyttet til en navngitt kandidat under utdanning. 

Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. 

 

Regnskap 

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. 

Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år. 

 

Revisorattestasjon 

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet. 

 

Avtalte kontrollhandlinger:  

Hvert år innen 1. april skal det rapporteres på måloppnåelse og for geografisk fordeling av 

spesialistkandidatene og forskningssamarbeid med regionale odontologiske kompetansesentre. 

 

Det skal vedlegges et enklere overordnet regnskap som viser totaløkonomien for spesialistutdanning. Det 

skal fremgå hvilke utgifter som er dekket av statlige midler (egen prosjektkode) og hvilke som er 

finansiert på annen måte. Pasientinntekter ved behandling utført av tannleger under spesialistutdanning 

skal fremgå. 

 
  

6. Kriterier for måloppnåelse 
Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse 

måloppnåelsen: 

- antall kandidater som er under spesialistutdanning i de ulike fagdisiplinene 

- antall kandidater som har fullført spesialistutdanning i de aktuelle fagdisiplinene 

- antall plasser for desentralisert spesialistutdanning 
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- antall kandidater som har bindende avtale med en fylkeskommune eller et regionalt odontologisk 

kompetansesenter 

- antall kandidater som er rekruttert fra universitet og skal ha sitt fremtidige arbeid der 

- antall kandidater som har fullført et program som fører frem til dobbeltkompetanse (ikke integrert 

løp). 

 

 

7. Søknadsbehandling 
 

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet 

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev 

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Krav om oversikt over hvilke kandidater som det søkes 

tilskudd for vedlagt søknaden, i form av skjema som ligger sammen med kunngjøringen på 

Helsedirektoratet.no 

 

 

8. Klage på vedtaket 
 

Du kan ikke klage på tildeling/avslag på tilskudd i hht. Forvaltningsloven §28. 

 

 
9.  Rutiner for utbetaling 
 

Tilskuddet utbetales først når aksept av vilkår i tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av 

tilskuddsmottaker.  

 

Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller 

organisasjonsnummer er endret. 

 

 

10.  Oppfølging og kontroll 
 

Helsedirektoratet kan føre kontroll med: 

- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev 

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 

rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. 

 

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. 

 

Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre 

og lette kontrollarbeidet. 

 

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller. 
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Tillegg og presiseringer: 

Det vurderes fortløpende i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet om tilskuddsordningen skal 

evalueres. 

 

 

11.  Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer 

 
Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

 

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan 

tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren 

å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 

 
Tillegg og presiseringer: 

 
 

12. Kunngjøring 
 

Kunngjøres på www.helsedirektoratet.no 

http://www.helsedirektoratet.no/

