Referat fra Nasjonalt
Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010
fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske
basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/UiB.
Til stede
Det odontologiske fakultet (DOF), Universitetet i Oslo
Dekan Pål Brodin, prodekan for studier Morten Rykke, fakultetsdirektør Tove Langhaug.

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), Universitetet i Bergen
Dekana Nina Langeland, fakultetsdirektør Nina Mevold, instituttleder Inge Fristad, visestyrer for undervisning
Morten Berge, leder for praksisstudiet Kristin Klock, leder for bachelor programmet i tannpleie Tordis Trovik,
avdelingsdirektør Hildur Søhoel, administrasjonssjef Tone Friis Hordvik, underdirektør Jan Georg Tangenes,
rådgiver Kristin Walter, seniorkonsulent- forskning June-Vibecke K Indrevik

Det medisinske fakultet (MF), Universitetet i Tromsø
Instituttleder Ulf Örtengren og professor Harald M. Eriksen,
Inviterte deltakere
Kunnskapsdepartementet v/ seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen
Helse- og omsorgsdepartementet v/avdelingsdirektør Kjell Røynesdal
Helsedirektoratet v/seniorrådgiver Turid Album Alstad
Universitets- og høgskolerådet v/ Seniorrådgiver Tor Rynning Torp
Den norske tannpleierforening v/ leder Hilde Aga
Avdeling for helsefag, tannteknikerutdanningen, HiO v/høgskolelærer Trude Myhrer
Fylkestannlegens arbeidsutvalg v/leder Richard R. Næss
Medisinsk-odontologisk studentutvalg UIB, studentrepresentant Aleksander Hansen
Dekana Nina Langeland ønsket velkommen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt to saker inn til eventuelt fra Kjell Røynesdal i
HOD.
Sak nr 8 ble flyttet fram og tatt først.

Sak 1 Status ved Utdanningsinstitusjonene
Orientering fra utdanningsinstitusjonene
Dekan Pål Brodin, DOF/UiO
Økonomi:
Det er resultatbasert økonomi ved universitetet og odontologi er budsjettaperne. Nedgang på 3
millioner på grunn av bortfall av et EU prosjekt, og manglende lønnskompensasjon.
Det har gått jevnt og trutt nedover siden 2007, og 2011 blir det verste budsjettet til DOF.
DOF har den høyeste gjennomstrømningen ved UiO i forhold til studie poeng.
DOF har en nedgang i den vitenskaplige staben på ca 20 %, og dermed øker ikke
publikasjonspoengene.
Andel stipendiater går oppover – mens veilederkapasiteten går ned.
Mange nærmer seg pensjonistalderen blant de vitenskaplig ansatte.
Ved DOF har de nå flere som har tatt doktorgrad, som de ikke kan tilby stillinger ved fakultetet.
Spesialistutdanningen:
På spesialistutdanningen fikk DOF i år økte inntekter – noe som er positivt.
Men likevel er det slik at de kun får ca. en tredjedel av det som utdanningen faktisk koster. Må man ta
inn kandidater fra utlandet som må betale for å ta spesialistutdanningen?
DOF skulle ønske at Helsedirektoratet kom med penger til spesialistutdanningen tidligere på året.
DOF påpeker at en trenger å få fullfinansiert spesialist utdanningen.
8.spesialistudanningskandidater er uteksaminert i år.
Desentralisert spesialistutdanning er nå omtrent halvveis, og DOF har sagt nei til videre opplegg pga
reduksjon i staben, til Helsedirektoratet.
Grunnutdanningen:

Bachelor i tannpleie 17 uteksaminert i år.
Master i odontologi 58 uteksaminert i år, mens måltallet er 65.

Utveksling:
Det er ikke like populært å reise ut som å reise inn.
Cape Town er populært – ikke Ankara. Det arbeides med en mulig avtale med
Minnesota.
Praksisstudiet:

DOF mener at kvaliteten på praksisstudiet går nedover for hvert år.

Doktorgrader:

10 vil disputere i løpet av året i år. Det er tatt opp 5 til doktorgrad i løpet av
høsten

Dobbelkompetanse:

Fakultetet finansierer 5 på egen hånd
Overgangsordning hvor de lønner 8 stykker med 30% lønn i
spesialistutdanningen. Alle de 8 har tatt doktorgrad. Det vil være 2 i løpet av
2010 som blir ferdig med dobbelkompetanse i odontologi.

Saken vedrørende seksuell trakassering er nå over – anklagene er droppet – saken har gått i et helt år.
Arbeids og læringsmiljø undersøkelse:
Undersøkelsen viser at DOF har en del utfordring i kommunikasjonen mellom
student, klinisk lærer, og pasient. Dette vil det arbeides videre med.

Nytt bygg:

Det planlegges nytt klinisk bygg i Oslo i samarbeid med departementene.

Professor Harald M. Eriksen, IKO, UiT
Tromsø har:
 Desentral klinisk undervisning
 Godt tannhelsetilbud til befolkningen
 Rekruttering til regionale kompetanse sentrene
I Tromsø er Institutt for klinisk odontologi og kompetansesenteret samlokalisert. Det er bistillinger
begge veier i mellom institutt og kompetansesenteret.
Universitetet har tannklinikker over hele landsdelen i alt 20 stk – klinikkene er en del av UiT.
Desentralisert spesialistutdanning med 4 kandidater i klinisk odontologi har oppstart 6. januar neste år.
Mye av utdanningen til spesialistutdanningen er fjernveiledet.
Sentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi startet opp høsten 2009.
Instituttet har kun en forskningsgruppe kalt ”klinisk odontologi”, dette fordi de ikke er så mange i
staben.
Utdanningen:

1600 -1700 tusen pasientbehandlinger per student innenfor odontologi
utdanningen.
Har ikke problem med å skaffe veiledere – og det er ønskelig å rekruttere
veilederne til 20 prosent bistillinger ved IKO.
28 av 29 kandidater uteksaminert fra de to første kullene arbeider nå i
regionen.

Økonomi:

Budsjettet er balansert. Det er god dialog med helsefakultet og dekanatet.
Instituttet er inne i en rekrutteringsprosess.

Veien videre:

Det er ønskelig å konsolidere og kvalitetssikre utdanningen.

Instituttleder Inge Fristad, IKO, UiB
• Forhandlinger mellom UiB og Hordaland fylkeskommune
Utfordringer blant annet i forhold til forhandlingsgrunnlaget.
Forskyvning av forhandlingsansvaret internt - nå lagt over på Det medisinsk-odontologiske
fakultet.
Finansiering av de ulike studieprogrammene.
Arbeider med ivaretakelse av personalrettigheter.
Fokus på faglig styring av en utskilt klinikk.
• Status for kompetansesenter region Vest
Det er valgt en tredelt modell med et senter i hvert fylke.
Arbeider med kompetansebygging innen forskning i fylkene.
Institutt for klinisk odontologi ved UiB har kommet med en skisse for et kurs innen
forskningsmetode, og fylkestannlegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok
18.november at det skulle satses videre på dette kurset.

Kompetansesenteret skal ha lokaler i det nye odontologibygget i Bergen når det står klart i 2012.
• Forskning
Forskningen ved IKO er basert på UiBs forskningsstrategi, og det har ved fakultetet vært en
strategiprosess som nå er ferdig. Noen hovedmål er mer fokusert forskning og mer fokus på
forskerutdanning.
Instituttet har to EU-prosjekt som startet opp i 2010, og en NFR-søknad knyttet opp mot klinisk
forskning har fått tildeling av NFR til et 2.årig post doc stipend.
Instituttet har fire forskergrupper: Biomaterialer, Orale infeksjoner og inflammasjon, “Tissue
engineering” og Pasientnær og samfunnsrettet klinisk odontologisk forskning.
Det medisinsk-odontologiske fakultet har nå forskerlinje med felles regelverk og krav for både
medisin og odontologi studenter. Forskerlinjen innebærer 120 studiepoeng som fordeles på 30
STP utdanning og 90 STP forskning. Det vil være opptak av inntil 2 odontologi studenter per kull.
• Undervisning
43 tannleger 2010, forventer fulle kull de nærmeste år.
27 tannpleiere 2010, forventer 15 neste år.
28 spesialistkandidater registrert i programmet.

Sak 2 Finansiering av spesialistutdanning status og planer
Inge Fristad orienterte først, deretter Kjell Røynesdal fra HOD.
Nåværende modell
Det er nå den 3.modellen for desentralisert spesialistutdanning som nå er i gang, og det er naturlig å
gjøre opp status for modellen som nå er i bruk.
Kostnadene blir høyere når andelen av desentralisering er høy. Det koster å hente inn veiledere fra
andre regioner. Det må gjøres opp ny status når vi sliter med å finansiere kostnadene ved
universitetene
Momenter i diskusjonen
Nedgangen i antall professorer ved universitetene, gjør at en ikke lenger klarer å drifte en
spesialistutdanning innenfor enkelte områder, på universitetene.
På medisin i Tromsø har man nå et nytt forsøk hvor spesialistutdanningskandidater kan være på sine
lokalsykehus for eksempel i Hammerfest/Kirkenes – kan dette være en mulig ide for odontologi også?
2011 budsjettet til HOD viser at det er foreslått en styrking på 4 mill til kompetansesentrene, og
4 mill ekstra til spesialistutdanningen.
En vurdering som må gjøres er om disse ekstra 4 millionene, skal spres flatt ut til de tre universitetene,
viser her til e-post mottatt fra Kjell Røynesdal i forkant av møte vedrørende periodonti.
Det vil bli gitt et oppdrag til Helsedirektoratet om å se på konsekvenser ved å etablere odontologiske
spesialisttjenester på sykehus for å sikre et høyt faglig behandling tilbud til de pasienter, som har
rettigheter til dette. Det er et sterkt ønske fra statsråden å få til et odontologi tilbud innen
spesiallisttjenesten på sykehus
Det er en ambisjon om å komme opp til en fullfinansiering av spesialistutdanningen innefor
odontologi – muligens fra 2012.
Det er et behov fra 2012 å sette fokus på Bergen og odontologiutdanningene der – se blant annet
på utstyrsinvesteringer og drift

Det er gitt 6 nye millioner til dobbelkompetanseløp innenfor odontologi.
Det er en utfordring å få nok utdannende spesialister innen periodonti. Departementet spør om
det er mulig for Tromsø og Bergen å ta opp flere kandidater på spesialistutdanningen i periodonti,
som skal få fullfinansiering fra departementet, til utdanningen. Er det mulig å få til et
nettverkssamarbeid med Oslo for å få disse kandidatene igjennom?
Oslo og Tromsø har startet en dialog om dette, men det er klart at finansiering er viktig her.
Tilbakemelding fra universitetene til departementet
Departementet ba alle universitetene om å komme tilbake til departementet med svar vedrørende
mulighetene for å ta inn kandidater innen periodonti.

Sak 3 Planer for bruk av midler i statsbudsjettet for 2011
angående dobbeltkompetanse, desentralisert spesialistutdanning
og klinisk forskning
Det nasjonale fakultetsmøtet for odontologiske fag behandlet følgende punkter:
Muligheter for finansiering av forskning i utøvende tannhelsetjeneste i dag.
Det er en utfordring med FOU i offentlig tannhelse og kompetansesentrene.
Det er en premiss at departementet skal finansiere det som er knyttet til spesialistutdanningen, og til
forskningen som foregår ved kompetansesentrene.
Kompetansesenteret i Tromsø får 2 årsverk innen forskning. Det er også gitt et tilskudd til
kompetansesenteret i øst til forskningsdelen i tillegg til prosjektdelen.
Det er gitt 4 millioner til styrkning i 2011 til kompetansesentrene. Forskningselementer og
forskningsvirksomhet ved kompetansesentrene kanalisert penger til kompetansesentrene.
Planer for forskningsfinansiering i utøvende tannhelsetjeneste framover.
Det vil muligens komme en bestemmelse om at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må drive
med forskning
Status og planer for desentralisert spesialistutdanning nå og framover i lys av ny utredning.
Den nye utredningen er ikke klar enda. Viser ellers til sak nr 2.
Desentralisert spesialistutdanning som del av et dobbelkompetanseprogram? Se sak 2.
Insitamenter for dobbelkompetansebygging blant personell som enten har PhD eller
spesialistutdanning (utnytting av eksisterende ressurser for kompetansebygging). Se sak 8.
Planer for opptrapping av tannpleierutdanningen i 2011 og framover.
Det er vedtatt 10 nye plasser i Bergen fra år 2011, og i Hedmark kommer det fra neste år 20 nye
plasser. På landsbasis vil det nå fra neste år være rundt 90 studieplasser for hvert årskull av
tannpleiestudenter.
Dett er starten på en opptrapping innenfor tannpleie
Stortingsmelding nr 35
St meld 35 ønsker å øke opp til 100 tannpleiestudenter ved de ulike tannpleielærestedene i Norge.
Det er ønskelig at man innen tannhelse nå satser mer på å utdanne tannpleiere til forebyggende arbeid

for tannhelsen til innbyggerne i Norge.
Master for tannpleiestudentene
Det er et mål at tannlegene i større grad skal konsentrere arbeidet sitt om de spesialområder som de er
utdannet til, og at det skal satses på å bruke tannpleierne mer. Det vil da bli en økt etterspørsel etter
tannpleiere, som også har mastergradsutdanning. Det finnes i dag en rekke helsefaglige mastere, selv
om det ikke finnes en helt spesifikk egen master for tannpleiere.
Innholdet i studieplanen for tannpleieutdanningen
Innholdsmessig er det ulike studieplaner for tannpleierutdanningen ved de ulike
utdanningsinstitusjonene i Norge.
Det ble stilt spørsmål om behovet for å samordne dette mer.
Tannlegeutdanningen
Vil vurdere opptakskapasiteten når Tromsø er i full drift. Det er nå fokus rettet mot at det arbeides
med å få et nytt odontologi bygg også i Oslo.
Det er nå i gang arbeid med å sluttføre et dokument som gjelder den framtidige utdanningskapasiteten
i forbindelse med det nye bygget i Oslo.
Finansiering
Det er behov for flere ressurser, når kapasiteten for mottak av studenter øker innenfor
tannpleieutdanningen. Det er et studium som krever ressurser, blant annet på grunn av utplassering av
studentene i studietiden.
Når det gjelder finansiering av studieplasser for 2011, er det i budsjettet fra regjeringen lagt opp til
60% som grunnfinansiering og 40 % som resultatfinansiering.

Sak 4 Kompetansesentrene – status og finansiering
Se sak 3.

Sak 5 Opprykk til professor – nasjonale regler
Det er bred enighet om malen, som nå foreligger, og som er basert på nasjonal standard og
internasjonale hensyn.
Det som er laget er en veiledning, som kan brukes av alle de tre universitetene.
Siden møtet i 2009, er det nå blitt lokale komiteer, som vurderer den som søker om professor
opprykk.
Vedtak:
Personlig opprykk til professor etter kompetanse.
Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag godkjenner det fremlagte forslag
til Felles nasjonale kriterier ved vurdering av søknader innen fagområdet
odontologi (spesialområder).

Sak 6 Kvalifikasjonsrammeverket – oppfølging fra siste møte

Rådgiver ved Det medisinsk- odontologiske fakultet ved UiB Kristin Walter innledet med en
orientering.
Det er et krav om at alle studie- og fagplaner innen 2012 skal være i samsvar. Dette er en prosess for å
kvalitetssikre studiene ytterligere. Kunnskaper, ferdigheter, kompetanse skal være i
tråd med rammene, og ha fokus på læringsutbytte. Hvilket læringsutbytte studentene får i det aktuelle
faget skal beskrives i fagets emnebeskrivelse.
Fagmiljøene har arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser ved alle de tre universitetene. Det er
forskjeller i hvor langt man er kommet med arbeidet, men alle vil være klare innen utgangen av 2011.

Sak 7 Praksisstudiene; organisering, finansiering og
kvalitetssikring
Professor Kristins Klock orienterte kort om bakgrunnen for praksisstudiet og oppstarten i 1998.
Historikk
Mandat ble gitt i 2004 fra Nasjonalt fakultetsmøte.
Det ble i 2006 vedtatt en ny nasjonal plan for praksisstudier.
Arbeidsgruppen for praksisstudier ved de odontologiske læresteder ble nedsatt i 2007, med en
virkeperiode på 3 år frem til 2010.
Det er litt ulik organisering av praksisstudiene ved de odontologiske universiteter.
Utfordringer
I fremtiden vil man trenge flere praksisplasser da det kommer flere nye tannlegestudenter fra Tromsø,
og tannpleierstudieplassene også har økt i omfang.
De generelle utfordringer for praksisplassene for profesjons- og yrkesutdanninger er:
o Tilstrekkelig antall plasser
o Gode nok praksisplasser
o Avklaring av rammene for institusjonsbaserte avtaler (inkl.finansiering)
UHR
Rådgiver Tor R.Torp orienterte om at det er ca 8000 årsverks behov for praksisplasser innenfor ulike
helse og sosialutdanninger, inkludert tannhelsetjenesten.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppnevnte en arbeidsgruppe med representanter fra de
fem helse- og sosialfaglige organene som organiserer profesjonsstudier innen helse- og
sosialfagene. Oppdraget til gruppen var å foreta en større kartleggingsundersøkelse med fokus
på å ”beskrive omfang, organisering og finansiering av praksisstudiene for helse- og
sosialfagutdanningene i statlig, fylkeskommunal og privat sektor med tanke på å identifisere
sterke og svake sider ved dagens ordninger.”
Rapporten finner dere her:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/fokus_pa_praksisstudiene_i_helse-_og_sosialfagutdanningene
Sluttrapporten er behandlet og har fått full tilslutning i UHR sitt styre.
UHR ser at det er noen viktige føringer i det videre arbeidet i forholdet til:

•
•
•

•

kompleksitet og viktighet av praksisstudiene
implementeringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
ulike rammeplaner på dagsorden i den sammenheng
– Samhandlingsreformen
– NAV-reformen
– Oppfølgingen av NOU 2009:22; Befring-utvalgets utredning om bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge
– Og mer generelt: Utdanningenes praksisstudier må utvikle seg i takt med endringer i
tjenestenes organisering og i krav til kompetanse og kunnskapsutvikling
Finansieringen av praksisstudier

Det er en Stortingsmelding under utarbeidelse, og de lange profesjonsutdanningene hvor man har
praksisstudier vil bli gjennomgått, i tillegg til blant annet lovverk.
Vedtak:
Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag videreføres for en ny periode på 3 år –
frem til det nasjonale fakultetsmøtet høsten 2013. Gruppen videreføres med dagens sammensetning av
representanter, inkl. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og representant fra tannpleierstudiene.
Gruppens mandat er å ivareta nasjonal koordinering på praksisfeltet, og bidra til å drøfte og
utarbeide felles kjøreregler mellom utdanningsinstitusjonene og DOT

Sak 8 Dobbelkompetanse – status og erfaringer så langt
Orientering
Inge Fristad orienterte om saken.
Første opptak ble basert på personer som allerede var i gang. 5 ble tatt opp i Oslo, 1 i Tromsø og 3 i
Bergen. Totalt 9 stykker ved første opptak.
Utlysningen i høst med søknadsfrist 25. oktober til dobbeltkompetanseløp. Totalt kom det inn 6 søkere
til dobbelkompetanseløp i den andre runden. Inge Fristad orienterte om de 3 søkerne som søker til
Bergen. De tre andre søkerne søker til Oslo.
Pål Brodin orienterte fra Oslo. I Oslo er det en utfordring å få frem kandidater. Det er voldsom
konkurranse å komme inn på spesialistutdanningen, og de som ikke kommer inn på
spesialistutdanningen, søker nå dobbelkompetanse istedenfor. I Oslo har de 10 ferske doktorander,
som ikke kan søke dobbeltkompetanse.
Følgende kom frem i debatten etterpå
Turid Album Alstad mener at spesialistreglene åpner opp for at man kan begynne rett på spesialist
utdanning etter endt grunnutdanning, og at kandidatene kan få ta klinisk praksis etterpå. Det betyr at
året i allmennpraksis, kan gjennomføres etter endt dobbelkompetanseløp.
Finn-Hugo Markussen kommenterte at Koordineringskomiteen for dobellkompetanseløp blandet nok
litt sammen opptak og tilsetting. Det skal være et bevisst skilt mellom opptak og tilsetting. Det samme
som ved PhD-opptak og tilsetning i PhD stipendiatstillinger.
Koordineringskomiteen skal gjøre vurderingen i forhold til visse spesialiteter og så skal komiteen gi
råd om det og hvor mange stillinger som kan utlyses. Stillingene lyses ut av fakultetene som stillinger
til dobbeltkompetanse og da må fakultetet ved de ulike lærestedene sette av stillinger innenfor
stipendiatstillinger som er øremerket til dobbeltkompetanse. Dersom søkerne skal konkurrere med

andre søkere blant medisin vil det bli tilfeldig om de blir ansatt. I 2013 skal det være 40 kandidater
som er i gang.
Nina Langeland
Det er positivt med en ordning de to første årene, som faktisk tar opp kandidater som er ferdig med
doktorgrad selv om tanken er at de skal begynne med begge deler samtidig, som en overgangsordning.
Pål Brodin
Oslo har satt av 3 stillinger til dobbelkompetansløp.
Hva med veien videre?
Det kom opp flere momenter i forhold til veien videre for dobbelkompetanseløpet:
o Mer markedsføring av utdanningen – også på universitetene
o Lønn både under spesialist og PhD løpet
o Lyse ut en gang til for 2011 for å få inn flere søkere
o Bedre koordinering av utlysningen og en bredere utlysning ( markedsføre utlysningen også til
tannleger som kanskje ikke hadde tenkt at dette er en mulighet for meg)
o Hva med de kandidater som ikke har norsk autorisasjon – de faller også utenfor
o Åpne opp for at kandidater som er ferdig med et PhD løp kan søke
o Åpne opp for at kandidater som er ferdig med et spesialistløp kan søke
( Når gjelder de to siste punktene faller de egentlig utenfor ordningen slik den er lagt opp i dag)

Sak 9 Arbeidsgruppe for dimensjonering av fremtidig
utdanningsbehov av tannhelsepersonell
Se sak nr 3 her vedrørende dimensjoneringen.

Sak 10 Vurdering av omlegging av godkjennings- og
kvalifiseringsordninger for helsepersonell utdannet i utlandet
EU Direktiv 2005/36
Forslag til godkjenningsprosedyrer og kvalifiseringstiltak for helsepersonell med utdanning
utenfor EØS
Helsedirektoratet fikk i oppdrag og:
”… foreta en gjennomgang av godkjenningsprosedyrer og kvalifiseringstiltak for helsepersonell med
utdanning utenfor EØS som søker autorisasjon i Norge, og foreslå nødvendige endringer med sikte på et
ryddig og forutsigbart system for godkjenning og kvalifisering. Gjennomgangen skal inkludere
praktiseringen av forskrift om tilleggskrav for autorisasjon av helsepersonell.”

WHO Global Code of Practice for international recruitment of health care workers forplikter Norge til
å ha ordninger for godkjenning og kvalifisering som sikrer utenlandsk utdannede kandidater rettigheter
på lik linje med utenlandsutdannet i forhold til utvikling av sin kompetanse.
Dagens ordning er ikke god nok.
Momenter vektlagt i ny ordning:

•

Større grad av samsvar i saksbehandlingsrutiner og – kostnader for de ulike regulerte
helseprofesjonene

•

Størst mulig harmonisering i forhold til de andre nordiske land ordninger

•

Tilgjengelig kvalifiseringsløp for EØS utdannede.

•

I overensstemmelse med EU direktiv 2005/36/EF, bla. mht. overnasjonale og nasjonale
bestemmelser

•

Lisboa konvensjonen

•

WHO- code of practice

I den nye ordningen ønsker direktoratet å få inn kvalifiseringstiltak. Kvalifiseringstiltakene som er tatt
frem i den nye ordningen i en standard autorisasjonsløp:
 Språkkrav
 Fagtest
 Kurs i nasjonale fag
 Arbeidspraksis.
Den nye ordningen skal gjelde for alle helseprofesjoner – ikke bare odontologi.
Forslaget fra direktoratet vil bli oversendt helse og omsorgsdept til nyttår
Direktoratet har i arbeidet med den nye kvalifiseringsordningen sett hvor annerledes det er for
tannleger.
Følgende kom frem i debatten etterpå
I 2010/2011 vil det være 6 kandidater ved kvalifiseringsprogrammet i Bergen.
Fagtesten av kandidatene må arrangeres på universitetene og det må være stasjonstester.
Trenger både teoretiske og praktiske tester og tester som går på kommunikasjonsevner
Retningslinjer som går på at de skal ha samme ferdigheter som de som er ferdig utdanningen.
Må ikke kompromisses i forhold til den individuelle vurderingen av kandidater
Dagens modell (kvalifiseringsprogrammet i Bergen) viser at det tar lang tid å få frem kandidatenes
reelle kvalifikasjoner.
Tidsaspektet er ikke konkretisert i modellen foreløpig, sier Helsedirektoratet.
8 desember skal det være et møte mellom direktoratet og høgskolerådet om denne saken.
Modellen er ikke vedtatt enda. Modellen kan ha egne profesjonsbestemmelser for spesifikke
profesjoner, selv om de ønsker en rimelig lik modell for alle, som departementet til syvende og sist
skal bestemme
Ny modell skal være på plass til 2012, er det mulig?
Direktoratet ønsker i 2011 pilottesting for noen profesjoner

Sak 11 Orienteringer fra UHR
Evaluering av yrkesdirektivet ESA
Direktivet vil regulere utdanningene og utdanningene må være i tråd med direktivet.
Det vil komme en ny offentlig høring før jul vedrørende direktivet. Hele prosessen skal være ferdig i
2012

Strategiplan
Ny strategiplan for UHR er i arbeid. Dette vil de komme mer tilbake til.
Møte om nytt forslag om autorisasjon
8 desember skal det være et møte angående nytt forslag til autorisasjon av utenlands personell.
Stortingsmelding
Det foregår en drøfting med kunnskapsdepartementet om ny stortingsmelding.
Reglementsendring
Reglementene til UHR vil bli sendt ut mer mindre endringer
Forslag til reglementsendring er på e-posthørerunde til deltakerne på fakultetsmøte.

Sak 12 Ny leder for Nasjonalt fakultetsmøte
Ulf Ørtenregn fra IKO ved UiT blir ny leder for Nasjonalt fakultetsmøte i odontologi.

Sak 13 Eventuelt
Det kom opp to saker til eventuelt:
Høring – ny lov om folkehelse
Kjell Røynesdal informerte om at det 8.oktober ble sendt ut på høring utkast til ny lov om folkehelse,
hvor det er full integrering av tannhelse, med øvrig helse. Det oppfordres til at de odontologiske
universitetetsmiljøene, kommer med innspill til loven.
Loven finnes på hjemmesidene til departementet, se følgende link
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing1/horingsnotat.html?id
=621030
Harald M Eriksen
Dette er Harald M Eriksen sitt siste møte, og Kjell Røynesdal ønsket å gi ham en honnør for det han
har bygget opp i Tromsø. Nasjonal fakultetsmøte sluttet opp om Kjell Røynesdals honnør.

