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Allmøte ansatte OD 14/5-20 – kl 12
(møtet blir ikke tatt opp eller streamet)



https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-
sanntid/videokonf/zoom/hjelp/kom-i-gang/installer.html

– Logg dere inn i Zoom slik at dere 
står med navn – dere er ikke 
gjester. 

– Vi vil se dere med navn og ikke 
navn som iPhone 8 – Ipad etc. 

– Da er dere autoriserte brukere
– Ønsker å unngå Zoom bombing fra 

utenforstående
– Uautoriserte brukere og gjester vil 

kunne bli utestengt 
– Ønske fra lærere om også å se 

dere med video – ikke noe krav
– Det går an å skifte 

bakgrunnsbilde



Hva skjer?
• Hjemmekontor er ikke lenger hovedregel. 
• Egne retningslinjer for klinisk aktivitet og for ansatte med arbeidsplass i G71.

– All aktivitet styres av instituttledelsen  på IKO - ingen møter på jobb uten klarering fra nærmeste 
leder

– Vaktlister utarbeides av klinikkledelsen
– Ansatte i G71 som har behov for tilgang til bygget for å hente ting på arbeidsplass tar kontakt 

med nærmeste leder for klarering
• Øvrig aktivitet ved OD – som for resten av UiO – med forsiktig åpning

– Nærmeste leder vil komme med nærmere informasjon. Begrenset antall medarbeidere hver dag 
for at det skal være enkelt å overholde smittevernreglene. 

– Nærmeste leder skal ha oversikt over hvem som til en hver tid befinner seg i byggene. 
– De som er i risikogruppen eller bor sammen med noen i risikogruppen kan fortsette å arbeide 

hjemme. 
– De som må reise med offentlig kommunikasjon bør unngå rushtrafikken.
– Det oppfordres til å gå, bruke sykkel eller egen bil. (Faste parkeringsplasser i garasjen gjelder 

foreløpig ikke). 
– Emeriti vil ikke ha tilgang til byggene før sommerferien



Ansatte og studenter:

• Ikke komme på jobb eller studiested hvis de er syke
• Gå hjem fra jobb dersom de får symptomer på sykdom
• Sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak 

som fremkommer av risikovurderinger og følge disse
• Gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse
• Gjennomføre smittevernkurs før de møter på jobb første dag 

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/smittevernkurs.html

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/smittevernkurs.html


Ledere skal:
• Vurdere antall ansatte og studenter som får tilgang til lokalene, vurdere 

rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som eventuelt fortsatt 
kan bruke hjemmekontor

• Holde tett dialog med ansatte som av ulike grunner har hjemmekontor
• Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at avstandsreglene 

kan overholdes
• Sørge for at det er gjennomført risikovurdering i forkant av ansattes 

tilbakekomst til UiOs kontorplasser 
• Sikre at ansatte har gjennomført smittevernkurs før de møter på jobb første dag
• Utvise et særskilt ansvar for å beskytte medarbeidere som kan være spesielt 

sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Dette kan være kronisk syke, 
eldre eller ansatte med nærstående i risikogrupper.



Tiltak når ansatt, student eller pasient får påvist Coronasmitte etter 
behandling eller arbeid ved OD

• https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-ved-
behandling-av-pasienter-koron.html

• Ansvar for oppfølging ligger i lederlinjene ved fakultetet. Alle ansatte 
har selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert på styrende 
dokumenter. Ansatte og studenter har ansvar for å varsle ledelse 
og/eller studieavdeling ved påvist smitte 

• Ta umiddelbart kontakt med nærmeste leder eller ansvarlig lærer. 

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-ved-behandling-av-pasienter-koron.html


Hva skjer ellers?
• Vil forsøke å åpne opp for mindre grupper før sommeren for de fleste av 

studentkullene.
– Vurderer mulighet for 8. semester (OD) på FHS i uke 26 – alternativt også uke 32.

• Ingen utveksling H 2020 – ingen utreisende eller innreisende
• Kurs i klinisk veiledningspedagogikk utsettes til høsten 2021
• Studentene gir uttrykk for at timeplaner etc med forelesninger som flyttes eller 

avlyses  gjør studiehverdagen uoversiktlig. 
– Ingen fagavdelinger eller lærere har adgang til å gjøre dette på egenhånd fra dags dato
– Studieseksjonen skal kobles på. 

• All møtevirksomhet ved fakultetet foregår digitalt frem til sommeren
• Sommerferie – alle ansatte avvikler minimum 3 uker i perioden 1. juni -30. sept



Hva skjer ellers?

• Digitale trefftider med fagavdelinger /fagområder gjennomført for noen. 
Studieseksjonen forsøker å få dette lagt inn i deres timeplaner. Ønske 
fra studentene om å få dette til.

• Master presentasjoner 17.-18. juni – digitalt
• Bachelorpresentasjoner – 17. juni - digitalt
• Spesialistoppgavene 26. mai – digitalt  
• behandlingsbehov@odont.uio.no

– Institutt for klinisk odontologi har nylig fått på plass en ordning hvor dere får 
tilbakemelding på hva som skjer eller har skjedd med de pasienter dere har 
meldt inn. 

http://odont.uio.no


Klinikkene
• Økende aktivitet (9-16)
• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske pasienter

– Strengere enn FHIs råd
• Vi har åpnet opp mer enn andre odontologiske læresteder i Europa.
• Ombygging 5 og 6 etasje med forhøyede vegger til 2.10 m i sommer
• Barneklinikken – ombygging planlegges ferdigstilt i oktober. 

– Arbeidsgruppe nedsatt med representanter fra IKO- ledelsen; studieseksjonen,  fagavdeling, 
klinikk og ass. fak.dir.

• Dører inn til klinikkene 1- 6 etasje vil måtte skiftes med automatiske døråpnere





Vitnemålsutdeling • Prosesjon
• Kunstnerisk innslag
• Streaming
• Taler fra

• Dekan
• Kandidater
• NTF
• NTpF




