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Allmøte alle ansatte på OD 23.04 2020 kl 12.00

Blir ikke tatt opp



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



Ad allmøter og andre møter
– 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 om også å se dere med video 

– ikke noe krav
– Det går an å skifte bakgrunnsbilde
– IT-seksjonen vil invitere til kurs for 

alle ansatte 30.04.2020



Noen generelle betraktninger

• Viktig for ledelsen å ha god 
oversikt over aktivitet

• Smittevern
• Undervisning og forskning
• Linjeledelse må overholdes
• Mye gode initiativer som vi 

setter stor pris på
• Kommunikasjon

– Nettsider
– uio-epost og epostlister
– telefon



Hva skjer fra og med 27.04.2020?
• All teoretisk undervisning vil være digital frem til sommeren – det tas 

sikte på at dette også vil fortsette utover høsten.
• Alle eksamener vil være digitale frem til sommeren med unntak av 6. 

semester master på Ferdighetssenteret.
• Planlegging av sommerferie.
• Praksis for tannpleierstudentene i den offentlige tannhelsetjenesten blir 

forskjøvet til høsten 2020 – Oslo og Viken ikke anledning  vår 2020. 
• Alle skal arbeide fra hjemmekontor inntil videre beskjed blir gitt
• Det vil bli opprettet digitale trefftider mellom studenter og fagdisipliner



ODs bygninger
• Domus Odontologica og Klinikkene er foreløpig stengt for ordinær virksomhet.  

Færrest mennesker i byggene – gjelder fremdeles.
• Åpner for en viss aktivitet i forskningslaboratoriene fra 27.04.2020

– Søknad til instituttleder
– Må ha signert nettskjema – forstått og lest gjeldende smittevernrutiner

https://nettskjema.no/a/147547#/page/1
– Stipendiater helt i sluttfasen vil bli prioritert
– Stipendiater som ved start er avhengig av lab for å komme i gang vil også bli prioritert
– Lab. arbeid med fokus på forskning knyttet til Covid-19

• Fakultetsledelsen gjennomgår søknader 24. april. 
• Åpningstid for Geitmyrsveien 71 fra 27.04.20 utvides til klokken 16.00

https://nettskjema.no/a/147547


Klinikkene

• Forsiktig åpning av tannhelsesektoren i tråd med 
Helsedirektoratets veiledning – en rekke nasjonale råd:

• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske
• Smittevernutstyr på beredskapslager
• Aerosolgenererende prosedyrer skal fortrinnsvis begrenses. 
• Alle ansatte og studenter som skal inn i klinikk må signere i 

nettskjema på at de har lest og forstått smittevernprosedyrene 
(gjelder også de som skal inn på FHS)

• Utarbeider planer for ombygging av klinikkene i1,2, 5 og 6 etg. 



Klinikkene – drift fra og med 27.04.20 
– Venterom, triage på telefon og ved inngang, avstand. (9-16)
– Narkose 1. etg mandager; 
– Mottak – Ø-hjelp, nødvendig oppfølging av studentenes pasienter etter innmelding på 

behandlingsbehov@odont.uio.no. 
– Kirurgen – to team  - et poliklinikkteam og et operasjonsteam (hvorav et i beredskap for 

pasienter med kjent/mistenkt smitte) 
– Barn – Ø-hjelp og 1 speskandidat
– Kjeveortopedi – nødvendige kontroller spes.kand roterer hver sin dag. 
– Spes. perio og spes.prot. – kandidat roterer hver sin dag – fra 28.04.2020
– Spes. endo 6 etg - forsiktig åpning 
– Rtg betjener klinikkene og deres pasienter og vil starte opp med us også av egne 

pasienter som haster

http://odont.uio.no


Klinikkundervisning

• Spesialistutdanningen  - forsiktig åpning for nødvendig tannbehandling fra 27. 
april 

• Undervisning på Ferdighetssenteret starter opp 27. april
– 3 deling av kullet – målet er at 6. semester avlegger praktisk eksamen før 19. juni
– Smittevernregler skal overholdes og nettskjema skal signeres av alle både stud. Og 

ansatte).
• Noe klinisk undervisning for 10.sem master med behov fra 27. april 

– Stud som skal inn fra 27.04.2020 har fått beskjed.
• 10. semester inn i rotasjon på kirurgisk avdeling – (2 pr. økt – hovedfokus vil 

være læring i forhold til forsterket basalt smittevern - vi arbeider også med plan 
for 6.semester tannpleie)

• Som en del av fakultetets kvalitetssystem må alle som skal arbeide i klinikken 
bekrefte at innholdet i prosedyrene er lest og forstått ved å svare ut vedlagte 
nettskjema – dette både for egen og pasientenes sikkerhet.





Covid-19 Vitenskapskomite ved OD

• Utvalget utarbeider korte oppsummeringer av relevant vitenskap for 
fakultetets ansatte og studenter.

• Vil bli fortløpende lagt ut på www.odont.uio.no/forskning

http://www.odont.uio.no/forskning


• Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer 
osv: Studieseksjonens hotline fra kl. 9.00 til 15.45
studiekonsulent@odont.uio.no || 900 59 272 / 913 27 638 

• IT-hjelp: it-hjelp@odont.uio.no

• Smitte:  smittevern@odont.uio.no || 481 105 46 (Morten Enersen)

• Personalspørsmål om egenmelding, sykdom, permisjon osv:
l.e.jensen@odont.uio.no || 911 73 180

• Websider med feil eller behov for oppdatering? 
Nettredaktør Tlf. kari.overby@odont.uio.no || 459 17 839 

Kontaktpunkter

http://odont.uio.no
http://odont.uio.no
http://odont.uio.no
http://odont.uio.no
http://odont.uio.no


• Ha en fin 
arbeidsuke.


