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Skjerpede retningslinjer fra 

Regjeringen og Byrådet

• Flest mulig på hjemmekontor

• Nedskalering av klinikkdrift

ved IKO
– Ved masterstudiet har både 7. og 9. semester 

stort behov for klinisk trening

– Det har også alle kullene ved bachelorstudiet

– Men, vi MÅ gjennomføre en reduksjon i aktiviteten ved

klinikken for november og desember



Klinikkdriften på IKO nov - des 2020

• Reduksjon av driften i løpet av uke 46

• Narkosebehandlingen gjennomføres iht plan, men uten 

studenter tilstede

• All klinisk aktivitet på IKO innstilles fra 

21/12-20 t.o.m. 3/1-21



Klinikkundervisning fra uke 46 og ut 2020

- Masterstudiet

• Uke 47 og 48 vil 7. semester (OD4100) ha kliniske økter, 

og 9. semester (OD5100) vil ikke ha klinikk

• Ukene 49, 50 og 51 vil 9. semester (OD5100) ha kliniske 

økter, men 7. semester (OD4100) vil ikke ha klinikk

• Uke 46 benyttes til å forberede og informere pasienter

• Studentene arbeider etter nåværende modell med clinical

partners



• Ved Cathinka Guldberghjemmet reduseres den kliniske 

undervisning f.o.m. 9. november og ut året. Kun 2 

studenter (OD5100) har tjeneste samtidig. Studentene 

som skal ha tjeneste vil bli kontaktet

• Uke 47 og uke 48 vil det ikke være studenter ved 

Cathinka Guldberghjemmet 

• Bachelorstudiet: Avdeling for tannpleievitenskap vil gi 

informasjon om eventuelle endringer i kliniske økter

Klinikkundervisning fra uke 46 og ut 2020



Spesialistutdanningen

• Klinikkaktivitet for spesialistkandidater reduseres til 

50% av daglig drift 

• Klinikkaktiviteten kan forskyves slik at alle 

arbeidsdagene i uken utnyttes 

• Aktiviteten koordineres av fagledere i samråd med 

klinikksjef

• Uke 46 benyttes til å forberede og informere pasienter



Teoretisk undervisning nov - des 2020

• Vil i størst mulig grad gjennomføres digitalt via Zoom 

eller Forelesningsopptak både for bachelor- og 

masterprogrammene

• Alle undervisere bes om å lage opptak av undervisning 

som eventuelt gis fysisk!

• Handouts bør legges ut for studentene enten før 

undervisningen eller rett etterpå (senest en uke 

etterpå)



• Tidspunkt for undervisning vil ikke endres i timeplanen, 

kun formen for undervisning 

• Det vil legges ut fortløpende oppdateringer i timeplanene 

og evt. viktige beskjeder vil legges ut som kunngjøringer i 

CANVAS

• Studenter: Følg med på endringene i timeplanen i Mine 

studier

• Lærere: Følg med i Faglærertimeplanene/Outlook 

kalender

Teoretisk undervisning nov - des 2020



Viktig at vi fortsatt etterlever godt smittevern på OD

• Vis hensyn – hold avstand!

• Husk god håndhygiene og hold deg 

hjemme om du er syk

• Vi ber deg bruke munnbind ved bruk 

av kollektiv transport eller i 

situasjoner hvor det er vanskelig å 

opprettholde avstand

• Munnbind for studenter på 

forelesning (kun GV)

• Pasienter og pårørende bruker 

munnbind i klinikkene

• Vi fraråder reiser utenfor Norge



Coronalignende 

symptomer og 

testing



Hvem melder du coronarelatert fravær til?

• Ansatte melder fra til nærmeste leder

• Studenter melder fra til studieseksjonens hotline på: 

– Tlf: 900 59 272 (ikke send SMS), eller til 

– E-post hegeglo@odont.uio.no

– Kontakt også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk 

undervisning  

mailto:hegeglo@odont.uio.no
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/klinikker/


Hva melder du inn ved sykdom/mulig smitte til 

leder/studieseksjonen

• Har du coronalignende symptomer – hvilke?

• Har du vært i kontakt med coronasmittet/mistenkt coronasmittet person? Hvis 

ja, NÅR var du sist i kontakt med vedkommende/på jobb på/restaurant etc?

• Skal du testes? NB! Gi beskjed om du testes og gi tilbakemelding om 

resultatet. Husk at vi eventuelt må ta ut nærkontakter fra klinikk/arbeid 

om du er smittet

• Oppgi ditt mobilnr. slik at vi kan ta kontakt om nødvendig

• Gi oss mest mulig faktaopplysninger, men kortfattet, da vil eventuell 

smittesporing gå raskere

• Studenter: Oppgi studieprogram og kull!



Coronatest

• Hvem bør teste seg:

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

symptomer på coronavirus

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

med noen med bekreftet coronavirus

• Studenter 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


Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 

covidlignende symptomer 

Vær obs særlig når de forekommer i kombinasjon!

• Feber

• Tungpusthet

• Hosting

• Rennende nese 

• Vond eller sår hals

• Nedsatt smak- og luktesans



Hvordan vurdere symptomer?

• Du skal ikke gå på jobb hvis du har symptomer som nevnt over

• Du kan gå på jobb med allergisymptomer når du har kjent allergi

• Du kan gå på jobb hvis barnet ditt er hjemme med 

forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)

• Du kan gå på jobb hvis andre i husstanden er hjemme med 

forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)



Annen viktig informasjon

• Garderoben: viktig med smittevern – vis hensyn – hold avstand 

• Treningsrom: stenges inntil videre

• Parkering i garasjen IKO: førstemann til mølla

• Kantinen: foreløpig fortsatt åpen man-tors 8.30-13.00

- Kantinens lokaler vil være åpne for at ansatte

og studenter kan spise medbrakt

- Bordene i kantinen er merket tydelig; 

husk avstand



Disputaser i november/desember 

• 13. november Nina Torgersbråten:

Long term changes and patient perspectives after 

orthognathic surgery to correct Class II 

high-angle malocclusion

• 18. desember Behzod Tashbayev: 

In Search of Diagnostic Markers of

Dry Mouth and Dry Eye Disease

• Disputasene avholdes digitalt ettersom opponentene ikke kan 

være fysisk tilstede



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


Ha en fin arbeidsuke!


