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Smitten er synkende i Oslo



Forsterket smittevern mot virusmutasjoner

• FHI og Helsedirektoratet har oppdatert sine retningslinjer for 
bruk av forsterkede smitteverntiltak i tannhelsetjenesten ved 
risikonivå 4. Oslo er i risikonivå 4. 

• I tråd med dette innfører vi bruk av P2-maske (åndedrettsvern) 
ved aerosolgenererende behandling. Ta munnbind over P2-
masken, så kan samme maske brukes hele økten. 



Generelle smittevernregler

• Vi oppfordrer alle til å unngå og bruke hovedinngangen

• Alternative innganger via garasje, inngang KFL og G69

• Da unngår vi fortetning av mennesker

• Hold også avstand i garderoben og i kantinen/lunsjrom

• Bruk munnbind ved ferdsel i ODs bygninger

• HUSK- urent klinikktøy skal kastes i tøysekk etter bruk



Føringer for OD pr. 15. april

• Pålegg om digital undervisning gjelder fremdeles

• På UiO – ansatte og studenter: 2 meter avstand og munnbind 
om ikke avstand kan overholdes. På Blindern er lesesalene i 
Georg Sverdrup, Vilhelm Bjerknes, Fysikkbygningen og Sophus 
Bugge er åpne. 

• Hjemmekontor for alle som ikke må være fysisk tilstede på 
klinikk. Eventuell fysisk tilstedeværelse må avtales med 
nærmeste leder 

• Fra UiO: Vi gjør ingen endringer for praksis, ferdighetstrening, 
lab-kurs og masterstudenter på lab



Opphold i ODs bygninger

• Ansatte som er nødvendige for å opprettholde en forsvarlig 
klinikkdrift 

• Ansatte med oppgaver som ikke kan utføres fra hjemmekontor 

• Tilstedeværelse avtales med nærmeste leder og skal 
dokumenteres



Endring i ledelsen

• Hans Jacob Rønold utvider sitt 
mandat til prodekan for studier

• Amer Sehic går ut av 
dekanatet

Takk for innsatsen, Amer!



Tidligere dekan 

Nils Johan Jacobsen 

er død nær 90 år gammel

Verdsatt

• Dekan

• Forsker

• Forfatter av 
reiselivsskildringer



Vaksiner til 
tannhelsepersonell ved OD

210 doser vaksine mot Covid-19

Fordelt på ansatte og studenter  

Prioriteringsgrunnlag etter FHI:
Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk 
vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har 
spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved 
omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan 
reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse

Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte 
er en risiko

Vaksinering i uke 16

Mail til de som tilbys- og ikke tilbys vaksine er sent ut



IOB: Drift fram til 15. mai

• Ved IOB gjelder følgende regler inntil ny beskjed blir gitt;

• De som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor - og 
dette skal alltid være avtalt med personalleder. 

• Du skal legge inn i Outlook at du har hjemmekontor.

• Dersom du skal komme på jobb ved IOB, skal dette være 
forhåndsavtalt med din personalleder - og godkjent av 
instituttleder. 

• Personallederne mailer - på forhånd - til instituttleder de 
medarbeiderne de ønsker skal være på jobb.



Klinikkdrift fram til 15. mai
Voksenklinikk:

• Alle studenter i klinikk iht timeplan, men fortsatt prioritering av 10. sem OD og 6. sem
TP 

• Klinikk trumfer annen undervisning og skal benyttes

Barneklinikk:

• Fom. mandag 2.5 jobber 10. sem enkeltvis på barn med 8.sem. som 
kliniske partene. Det vil si en dag pr. uke pr. student (både 8. og 10.) med 
barneklinikk.

• Fom. onsdag 2.juni og tom. torsdag 17.juni kan 8. semester ha 
barneklinikk som kliniske partnere. De skal da utføre kun us.  Evt. 
behandling settes opp til høsten, slik at de får pasientene igjen i 9.sem.

• Vi vil også i disse ukene forsøke å få gjennomført lystgassprøving slik at 
8.sem er ajour.



Langtidsplan – klinikk 18. mai – 25 juni

Voksenklinikk:
• Klinikktiden utvides til 0800- 1630 for 8. semester
• 10 semester "utfases" fra 14.mai. Fortsatt klinikk etter avtale med 

ansvarshavende 
• 6. semester TP klinikktjeneste iht lister i Canvas
• 8. semester OD og 4. semester TP prioriteres 
• 6. semester OD klinikk mandag og onsdag

• OBS! Studenter: 10. semester overfører alle pasienter  direkte til 8. 
semester



Barneklinikk
2.mai- 1. juni:

10. sem. jobber enkeltvis på barn med 8.sem. som kliniske partene. 
Det vil si en dag pr. uke pr. student (både 8. og 10.) med barneklinikk.

Fom 2.juni: 

8. semester barneklinikk som kliniske partnere. De skal da utføre kun 
us.  Evt. behandling settes opp til høsten

Vi vil også i disse ukene forsøke å få gjennomført lystgassprøving slik 
at 8.sem er ajour.



Øke tilgang på pasienter

• Enkel «Online booking» løsninger 
for pasienter

• Kommunikasjonstiltak for å gjøre 
vårt tilbud bedre kjent.



8% økning i antall publikasjoner og antall publikasjonspoeng i 2020 vs 2019 

Per 1. mars: 14 søknader om ekstern fiansiering av forskning (totalt 75 mill)

8 små/store søknader (sendt i 2020) er invilget eller har start i 2021 (ca 4.7 mill)

NB! Involver økonomiavdelingen. (Grunnbevilgning vs Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt (BOA) 

Disputaser 2021

3 unnagjort, neste ut er Kjersti Sturød 23. apr. 2021. Måltallet for 2021 er 10





Viktige frister



Sommerferie for ansatte

• Vi ønsker at den tas ut mellom 25. juni og 8. august

• Innrapporteres i avdelingene for oversikt og lister innen 1.mai

• Innrapporteres i nytt system helt i starten av mai



Ta kontakt!
- vi snakker 
gjerne med 
studenter og 
ansatte!



Nyt vårværet

• Få  med dere denne viktige 
podcasten

•
(https://www.uio.no/om/aktuelt
/universitetsplassen/nyheter/2
021/hvorfor-klarer-vi-ikke-a-
gi-alle-barn-den-
helsehje.html)

https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/nyheter/2021/hvorfor-klarer-vi-ikke-a-gi-alle-barn-den-helsehje.html
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