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Smitten er synkende i Oslo

Morten Enersen 

Leder smittevern



Føringer for OD pr. 7. mai

• Pålegg om digital undervisning gjelder fremdeles

• På UiO – ansatte og studenter: 2 meter avstand og munnbind 
om ikke avstand kan overholdes. På Blindern er enkelte 
lesesaler åpne. 

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

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



IOB: Drift

• 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.

Roger Simm

Konst.  Instituttleder IOB



OD 2. og 4. semester

• Følger oppsatte planer



• 10 semester klinikkdrift etter avtale fra 14.mai

• 8. semester OD prioriteres

• 6. semester OD klinikk mandag og onsdag

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

Klinikkdrift frem til 25 juni.

Carl Hjortsjø

Instituttleder IKO

OD Voksenklinikk - SE  beskjeder i Canvas



OD 10., 6. og 8. semester

Radiologi
Kirurgi
Mottak
Gero
Kjeveort

Se beskjeder i Canvas



OD Barneklinikk - SE  beskjeder i Canvas

• 10. sem. Jobber med 8.sem. som kliniske partnere (12.05 - 20. 05) (26.05 – 01.06)

• 8. sem. Jobber som kliniske partnere (25.05) (02.06- 15.06)

• 8. sem. Siste del av lystgasskurset – praktisk trening (16.06 – 22.06)

Anne Rønneberg

Klinikksjef barn



TP

• 6.semester, 4. semester, 2.semester TP: 

Klinikktjeneste i henhold til lister i Canvas

• Alle TP kull følger teoretisk undervisning i henhold til timeplan

• OBS!

6. semester TP overfører sine pasienter etter avtale med klinisk veileder

Anne Møystad

Fagleder



Gode forskningsnyheter
Fernanda Petersens forskergruppe får 10 

millioner over fem år til å videreutvikle 

partnerskap mellom ledende 

forskningsinstitusjoner i Norge, India, Brasil, 

Canada og USA (INTPART).

De skal samarbeide om forskning og høyere 

utdanning innen antibiotikaresistens. 

Bakgrunnen er at tannleger står for rundt 10% 

av antibiotikaen som skrives ut til pasienter på 

verdensbasis.

Janne E. Reseland

Visedekan for forskning



Kull H19  og interessert i forskning?

Fristen for å søke opptak på OD sin Forskerlinje er 14. mai. 

Ta gjerne kontakt med Natalia Andronova (natalia.andronova@odont.uio.no) 
hvis du lurer på noe.

Neste disputas  2. juli
Sanja Petronijevic, IOB 

Tittel på avhandlingen: IgG and IgA anti-Amelogenin autoantibodies in children with 

untreated coeliac disease



Semesterslutt

• Semesteret er forlenget til 25. juni

• Vitnemålsutdeling 18. juni

Tiril Willumsen

Dekan



Timeplaner for H21 vil publiseres rundt semesterslutt

• Alle må ta høyde for endringer også i høst - følg med jevnlig på 
Mine studier

Starter  uke 32 (9.8): 

• OD 7. og 9. sem + TP 3. og 5.sem

Klinikkene vil ikke starte opp før uke 33

Høsten 2021



Gode søkertall til OD til høsten

• Søkningen er høy.

• Svak nedgang i ant. søkere fra rekordåret 2020.

Studie-

plasser:

Ant. søkere: Førstevalgssøkere Førstevalgssøkere per 

studieplass (2020-tall)

BA-programmet i 

tannpleie:
24 1108 150 6,3 (7,0)

MA-programmet i 

odontologi:
65 1463 340 5,2 (4,6)



Hvor skal fakultetet være om 10 år?

• Dette arbeidet starter nå – Strategisk plan for OD 2030

• Strategi 2030 skal gi føringer for de valg og prioriteringer som 
fakultetet må ta de neste årene.

• Vi skal bruke eksisterende utredninger og vi må tørre å ta de 
riktige valgene!

• Skal være vårt viktigste styringsdokument for de nest årene 
som skal operasjonaliseres i handlingsplaner.

• Bred deltagelse og forankring i arbeidet 



Personalnytt

Elisabeth Aks er ansatt som seksjonssjef 
for personalseksjonen ved fakultetet. Hun 
er også kontorsjef for IKO.

• Stilling som fakultetsdirektør utlyses



Øke tilgang på pasienter

• Enkel «Elektronisk timebooking» 
løsning for pasienter «åpner» 12. 
mai

• Prøveperiode 12. mai-6. juni –
gjelder mottak

• Kommunikasjonstiltak for å gjøre 
vårt tilbud bedre kjent



Ny HR-portal ble innført 1. mai

På For ansatte-sidene finner du informasjon om du lurer på noe



Til slutt minner vi om koronatiltakene



Forsterket smittevern mot virusmutasjoner

• FHI og Helsedirektoratet : 

• Bruk av forsterkede smitteverntiltak i tannhelsetjenesten. Oslo 
er i risikonivå 4. 

• P2-maske (åndedrettsvern) ved aerosolgenererende 
behandling. Ta munnbind over P2-masken, så kan samme 
maske brukes hele økten. 

Men dette følges opp fortløpende, følg med på nettsidene



Generelle smittevernregler

• Vi oppfordrer alle til å unngå og bruke hovedinngangen

• Alternative innganger via garasje, inngang Klinisk Forskningslab
og G69

• Da unngår vi fortetning av mennesker

• Hold også avstand i garderoben og i kantinen/lunsjrom

• Bruk munnbind ved ferdsel i ODs bygninger



Hvem kontakter ansatte ved covidlignende symptomer?

• Hold deg hjemme om du er syk – test for Covid-19 

• Gjelder også ved milde symptomer på luftveisinfeksjon

• Ta kontakt med nærmeste leder og sett 
smittevern@odont.uio.no på kopi

• Vennligst IKKE ta kontakt med medlemmer i Smittevernutvalget 
på SMS eller telefon, dersom du ikke har avtalt dette



Hvem kontakter studenter ved covidlignende symptomer?

• Har du symptomer: 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. 



Hold deg oppdatert på coronasituasjonen

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

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