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A K T U E L T F A G

Spesialistutdanning i klinisk odontologi:

Det første kullet uteksaminert i Tromsø

 ankene om en samlespesialitet 
i klinisk odontologi har eksistert 
lenge. En slik spesialitet kalt 

«Odontologisk rehabilitering» ble kon-
kret foreslått med støtte fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i en 
offentlig utredning om odontologiske 
spesialiteter i 1999 (1). Forslaget fikk 
imidlertid liten tilslutning fra de odon-
tologiske fagmiljøene og ble ikke reali-
sert. I 2007 tok HOD på nytt opp tanken 
om å etablere en spesialitet i klinisk 
odontologi der endodonti, periodonti 
og protetikk/bittfysiologi skulle være 
hovedfagområdene. Etter en omfat-
tende diskusjon hvor fagmiljøene fort-
satt var skeptiske vedtok imidlertid sty-
ret for spesialistutdanning i Norge en 
enstemmig anbefaling om at Institutt 
for klinisk odontologi (IKO), Universite-
tet i Tromsø i samarbeid med Tannhel-
seetatens Kompetansesenter for Nord-
Norge (TkNN), Troms Fylkeskommune, 
skulle utvikle og lede en forsøksordning 
for en spesialistutdanning i klinisk 
odontologi. Dette ble formalisert i 2007 
av Sosial- og Helsedirektoratet. I følge 
retningslinjene fra direktoratet skulle 
utdanningen organiseres etter prinsip-
pene for en desentralisert modell 
i likhet med føringene for grunnutdan-
ningen i Tromsø (2).

Studiet er et tre-års fulltidsstudium. 
Studieplanen ble utviklet i samsvar 
med internasjonale tanker rundt en 
samlespesialitet i odontologi (3) og 
vedtatte retningslinjer for spesialistut-
danning (4,5). I tillegg til de tre kliniske 
hovedområdene har en inkludert enkel 
dento-alveolær kirurgi og i noen grad 

tilpasset behovene relatert til sykehuso-
dontologi med vekt på oral medisin.

Studiets målsetning er også 
å kvalifisere kandidater til rådgivende 
oppgaver innen klinisk virksomhet, 
forebyggende tannhelsearbeid, helseø-
konomi og helsekommunikasjon. 
Utdanningen er primært rettet mot 
behovene og klinisk kompetanseutvik-
ling i den offentlige tannhelsetjenesten, 
men er selvsagt også åpen for den pri-
vate delen av tannhelsetjenesten.

Studiet starter med et første intro-
duksjonssemester i Tromsø hvor kandi-
datene blir kjent med hverandre og vei-
ledergruppen som består av spesialister 
ved TkNN/IKO. Samtidig introduseres 
hovedområdene i de teoretiske delene 
innen relevante basalfag, parakliniske 
og kliniske emner. De teoretiske kom-
ponentene undervises dels lokalt og 
dels ved bruk av tilbudet av etter- og 
videreutdanningskurs i Skandinavia, 

spesielt i Sverige. I det videre studielø-
pet deles tiden mellom arbeid på «hjem-
meklinikken» med nettbasert veiled-
ning styrt fra Tromsø og pasientbe-
handling på TkNN i Tromsø.

Kravene til fullført utdanning er 
gjennomførte teoretiske kurs og kasus-
presentasjoner. Dette blir vurdert 
i årlige evalueringer i samsvar med 
prinsippene om mappe-evaluering. De 
kliniske kravene er totalt minst 90 fer-
digbehandlede spesialistkasus med 
dokumenterte behandlingsbehov for-
delt over hele spekteret av fagfelt. Av 
disse skal en kunne legge frem 30 
skriftlige detaljert rapporterte pasient-
kasus som danner grunnlaget for 
utvalgte presentasjoner i forbindelse 
med den avsluttende kliniske eksami-
nasjonen. Kandidatene skal også holde 
en forelesning over oppgitt emne som 
del av den avsluttende godkjenningen. 
Ekstern sensor deltar 
i godkjenningsgruppen på tre medlem-
mer.

Det første kullet på fire kandidater 
fullførte utdanningen i januar i år. Pro-
fessor Morten E. Berge fra Universitetet 
i Bergen fungerte som ekstern sensor. 
Tre av kandidatene kom fra den offent-
lige tannhelsetjenesten i Troms og én 

De fire uteksaminerte kandidatene i spesialiteten i klinisk odontologi fra Tromsø. Fra ven-
stre Øyvind Skjeldal (Tromsø), Øystein Fredriksen (Storslett) Eivind Bodal (Arendal) og Ali
Haghigi Zadeh (Målselv).
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fra Aust-Agder, den siste knyttet til 
tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Helse Sør i Arendal. En av kandidatene 
fra Troms og den ene fra Arendal har 
stillinger som sykehustannleger.

I et avsluttende intervju understreket 
de nyutdannede kandidatene betydnin-
gen av å fungere som bindeledd mel-
lom den etablerte spesialisttjenesten og 
allmenn praksis gjennom den bredde-
kompetansen de har. Dette er spesielt 
viktig utenfor de tettest befolkede 
byområdene med lange reiseveier. 
Videre var kandidatene tilfredse med 
den nettbaserte veiledningen i de peri-
odene de arbeidet «hjemme». Daglige 
video-samlinger organisert som mor-
genmøter med veiledergruppen 
i Tromsø fungerte bra.

Vår omforente oppfatning er at spe-
sialistutdanningen i klinisk odontologi 
er et viktig bidrag til norsk tannhelse-
tjeneste. Så gjenstår det å se om denne 
spesialistutdanningen vil få godkjent 
spesialiststatus på linje med de andre 
odontologiske spesialitetene. Dette vil 
bli avgjort etter at Helse- og omsorgs-
departementet/Helsedirektoratet har 
evaluert utdanningen, planlagt 
i overgangen 2014/2015.
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