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Velkommen alle sammen!

Godt nytt år 

2021



Agenda

• Generelt

• Praksis

• Undervisning

• Forskning

• Generelle smitteverntiltak

• Disputas januar



Tiril Willumsen; dekan

Smittetrykket i Oslo og ellers i Norge - status 

4.1.2021

5.1



Kunnskapsdepartementet - lørdag 2.1

Regjeringen har besluttet at: 

• Undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter 

gjøres digital frem til 18. januar.

• Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksis 

gjennomføres så langt det er mulig i denne perioden.

• Ansatte skal forholde seg til smittevernreglene i 

arbeidslivet forøvrig og reglene i den kommunen der 

de er.



Praksis gjennomføres så langt det er mulig i 

denne perioden

• UiT, UiB og UiO har felles forståelse og tolkning av 

at all praktisk trening som foregår på klinikk hos 

oss er praksis 

• møte mellom rektorer og KD der det er en felles 

forståelse at klinisk praksis og 

smågruppeundervisning i klinikk ikke omfattes av 

krav til digital undervisning.



OBS! 

• Informasjon og planer som presenteres nå bygger 

på situasjonen pr i dag.

• Det kan komme endringer utover i uka, i så fall 

sendes beskjed om revisjoner



Fokus i uke 2

• Verne om praksis

• Redusere antall personer i bygningene

• All undervisning digital



Carl Hjortsjø; Instituttleder IKO

Praksis i uke 2

• Masterstudiet: 10.semester 

– Praksis skal gjennomføres

– Intern praksis i klinikken går som planlagt

• Nedskalert klinikkdrift

– Bachelor i tannpleie: 4. sem og  6. sem

– Master i odontologi: 6. sem og 8. sem

– Spesialistkandidater. Klinikkaktivitet redusert til 50% av normal 

drift 

Ingen pasientavtaler mandag 11. januar før lunsj



Tiril Willumsen

Redusere antall personer i bygningene

• Ingen skal oppholde seg i ODs bygninger uten at det 

er nødvendig

• Kun ansatte og studenter som har avtalt fysisk 

tilstedeværelse spiser i kantinen

• Studenter skal kun være tilstede når de har klinikk



Hjemmekontor



Opphold i ODs bygninger

• Ansatte som er nødvendige for å opprettholde en 

forsvarlig klinikkdrift

• Ansatte med oppgaver som ikke kan utføres fra 

hjemmekontor

All tilstedeværelse krever avtale med nærmeste 

leder og skal dokumenteres



Hans Jacob Rønold; prodekan for studier

Undervisning i uke 2

• Eksamen skal gjennomføres som planlagt

• All teoretisk undervisning er digital

– Alle forelesninger tas opp og legges i Canvas/timeplan

• Kun studenter med formiddagsøkt klinikk kan følge 

forelesning fra laptop/telefon ferdig skiftet i båsen sin 

fra 0815 - husk hodetelefoner/øreplugger



Opptak av undervisning

• Det er viktig at alle undervisere tar opptak av 

undervisning og oppdaterer undervisningsform, samt 

legger ut Zoomlenke og/eller opptak i timeplanen. 

Handouts (power point) skal legges i Canvas

• Ved problemer ta kontakt med it-hjelp@odont.uio.no

mailto:it-hjelp@odont.no


Amer Sehic; visedekan studier preklinikk

Undervisning preklinikk

• Undervisning fortsetter digitalt

• Noe klinisk gruppeundervisning vurderes  

gjennomføres fysisk



Jan Eirik Ellingsen; Visedekan spesialistutdanningen

Spesialistutdanningen

• Klinikkaktivitet redusert til 50% av normal drift

• Gjennomføring av teori- og kliniske seminarer digitalt



Janne Reseland; visedekan forskning

Forskning

• Stipendiater skal prioriteres

• Praktiske lab oppgaver går som planlagt



Generelt:

Viktig at vi etterlever godt smittevern på OD

• Alle skal bruke  
munnbind ved ferdsel i 
bygningene i 
Geitmyrsveien 69/71

• Vis hensyn – hold 
avstand!

• Hold deg hjemme om du 
er syk- også milde 
symptomer



Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 

covidlignende symptomer 

• Vær obs særlig når de forekommer i kombinasjon:

• Feber

• Tungpustethet

• Hosting

• Rennende nese 

• Vond eller sår hals

• Nedsatt smak- og luktesans

OGSÅ VED MILDE SYMPTOMER- BLI HJEMME



Ansatte

Har du symptomer på luftveisinfeksjon

• Ta kontakt med nærmeste leder med kopi til 

smittevern@odont.uio.no

• Hold deg hjemme

• Ta test for covid-19 

• Kan komme tilbake etter 

– negativ test for covid-19 og en dags symptomfrihet



Studenter
• Har du symptomer, er du testet for covid-19 eller har du 

spørsmål om covid-19 i forbindelse med studiesituasjonen din: 

Ring studieseksjonens hotline på tlf: 900 59 272 (ikke send 

SMS)

• Kontakt også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk 

undervisning

• Du skal også sende e-post til studieseksjonen v/Aurora Sølna 

(a.a.solna@odont.uio.no) dersom du har symptomer eller er 

testet (venter på prøvesvar), og du vet at du skal holde deg 

hjemme. NB: Ikke oppgi sensitiv informasjon pr. e-post! 

• Ring studieseksjonens hotline når prøveresultat foreligger og før 

du eventuelt gjeninntrer på studiet, dersom du ikke tidligere i 

prosessen har fått oppgitt når du kan gjeninntre.

https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/klinikker/
mailto:a.a.solna@odont.uio.no?subject=Covid-19%20-%20symptomer/test%20og%20studier&body=Oppgi%20studieprogram%20(TP,%20OD,%20SPES)%20og%20kull%20(H-x):%20%0aOppgi%20ditt%20mobilnr.%20slik%20at%20vi%20kan%20ta%20kontakt%20om%20n%C3%B8dvendig:%20%0a%0aHar%20du%20coronalignende%20symptomer%20-%20hvilke?%0aHar%20du%20v%C3%A6rt%20i%20kontakt%20med%20coronasmittet/mistenkt%20coronasmittet%20person%20(ja/nei)?%0aHvis%20ja,%20N%C3%85R%20var%20du%20sist%20i%20kontakt%20med%20vedkommende/p%C3%A5%20restaurant/%20p%C3%A5%20jobb%20etc?%0aGi%20oss%20mest%20mulig%20faktaopplysninger,%20men%20kortfattet,%20da%20vil%20eventuell%20smittesporing%20g%C3%A5%20raskere:%0a%0aOm%20du%20skal%20testes%20%E2%80%93%20gi%20oss%20beskjed%20og%20gi%20oss%20tilbakemelding%20om%20resultatet%0a%0a%0a%0a


Coronatest

• Hvem bør teste seg:

– Du bør testes hvis du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre 

symptomer på koronavirus

– Har vært utsatt for smitte av coronavirus. Dette kan være nærkontakt 

med noen med bekreftet coronavirus

• Ansatte ved UiO kan bestille test for Covid-19

– SiO Helses teststasjoner er på Blindern, Fredrikkeplassen og på Oslo 

Met i Pilestredet

– For å avtale tidspunkt: https://www.sio.no/helse/covid-19

• Ellers benyttes kommunenes infosider for bestilling av test

– Eks Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-

og-provesvar/#toc-1

https://www.sio.no/helse/covid-19
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#toc-1


Nå er smittesituasjonen veldig alvorlig og vi står i 

stor fare for å miste kontroll

«Better safe than sorry»

ER DU I TVIL- HOLD DEG HJEMME-OG TEST DEG



Garasjen

Ordning i Geitmyrsveien med «førstemann til mølla» 

fortsetter ut januar



Digital disputas i januar 

• 6. januar disputerer Homan Zandi: 

Antibacterial effectiveness and clinical 

outcome in retreatment of teeth with 

endodontic infection

• Disputaser avholdes digitalt ettersom 

opponentene ikke kan være fysisk tilstede



• Vi vil jobbe med å legge mere detaljerte planer.

• Oppdatert informasjon sendes ut i slutten av uka



Hold dere oppdatert på UiO og ODs nettsider

• OD: https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-

smittevernutvalg/

• UiO: https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html
https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html


Spørsmål?

• Chat

• Send mail til Aurora Sølna (a.a.solna@odont.uio.no)

mailto:a.a.solna@odont.uio.no?subject=Covid-19%20-%20symptomer/test%20og%20studier&body=Oppgi%20studieprogram%20(TP,%20OD,%20SPES)%20og%20kull%20(H-x):%20%0aOppgi%20ditt%20mobilnr.%20slik%20at%20vi%20kan%20ta%20kontakt%20om%20n%C3%B8dvendig:%20%0a%0aHar%20du%20coronalignende%20symptomer%20-%20hvilke?%0aHar%20du%20v%C3%A6rt%20i%20kontakt%20med%20coronasmittet/mistenkt%20coronasmittet%20person%20(ja/nei)?%0aHvis%20ja,%20N%C3%85R%20var%20du%20sist%20i%20kontakt%20med%20vedkommende/p%C3%A5%20restaurant/%20p%C3%A5%20jobb%20etc?%0aGi%20oss%20mest%20mulig%20faktaopplysninger,%20men%20kortfattet,%20da%20vil%20eventuell%20smittesporing%20g%C3%A5%20raskere:%0a%0aOm%20du%20skal%20testes%20%E2%80%93%20gi%20oss%20beskjed%20og%20gi%20oss%20tilbakemelding%20om%20resultatet%0a%0a%0a%0a


Ha en fin uke!


