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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



Ansatte:

• Hjemmekontor er ikke lenger hovedregel for de ansatte. 
• Ikke komme på jobb hvis dere er syke
• Gå hjem fra dersom dere får symptomer på sykdom
• Gjøre dere kjent med hygienerutinene og følg disse
• Gjennomføre smittevernkurs før de møter første dag 

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/smittevernkurs.html
• Nærmeste leder må ha oversikt over hvem som til en hver tid befinner 

seg i byggene. 
• De som må reise med offentlig kommunikasjon bør unngå 

rushtrafikken. 
• Det oppfordres til å gå, bruke sykkel eller egen bil. 

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


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


Fakultetet

• Fremdeles beredeskap
• Utfordrende økonomisk situasjon 

– Estimert et samlet tap i pasientinntektene pga. pandemien på ca. 18 mill. kr i 
år.

– Forlenger stipendiater som har blitt forsinket
– Vi har hatt ekstra kostnader knyttet til anskaffelse av en 

dekontamineringsmaskin og CBCT. 
– Behov for smittevernutstyr har også økt.

• Pt. mangel på operasjonshetter. Fra Smittevernutvalget:
– Inntil videre: Bruk av operasjonshetter skal bidra til at hår ikke representerer kilde til smitteoverføring, 

men de anser at hetter ikke skal byttes mellom hver pasient med mindre de er kontaminert eller 
benyttet på/ved smittepasient.

– Universitetsstyret skal etter planen behandle en sak knyttet til de 
økonomiske konsekvensene av koronaviruset på sitt møte 23. juni.



Felles administrasjon OD-MED

• Styringsgruppen har vurdert mulige gevinster av en sammenslåing av 
administrasjonene på Det odontologiske fakultet og Det medisinske 
fakultet. Rådet til universitetsledelsen er at det frarådes å slå dem 
sammen.

• Uten felles faglig ledelse og budsjett vurderes det som vanskelig å nå 
de målsetningene man har satt for en felles administrasjon.



Fakultetsdirektørstillingen

• Britt Amundsen Hoel blir konstituert frem til 31.12.20



Dekanvalg H2020

• «Valgkomiteen har anmodet om at tidspunktet for valg 
av dekan utsettes til september/oktober siden 
Covid19-situasjonen som vanskeliggjør komiteens 
arbeid og gode forberedelser til valget.»

• Fakultetsstyret anbefaler overfor rektor at dekanvalg 
gjennomføres i oktober 2020. 



Motivasjon når det gjelder studentene  



Hva skjer ellers på undervisningssiden i 
vårsemesteret 2020?
• 6. semester på FHS (2 grupper har hatt eksamen i propedeutisk 

protetikk – bratt positiv læringskurve)
• Mulighet for 8. semester (OD) på FHS i uke 26 – alternativt også 

uke 32 (på frivillig basis)
• 10. semester er ferdig med sin klinikk og klare for eksamen
• 4.semester (TP) på Mottak i rotasjon (under arbeid) 
• 8. semester (OD) og 6. semester (TP) i rotasjon på KIR.
• Gruppe/kollokvierom er åpnet for studentene etter booking
• All teoretisk undervisning er digital 

– Studentene har gitt tilbakemelding om at forelesninger som flyttes eller avlyses  gjør 
studiehverdagen uoversiktlig. Ingen fagavdelinger eller lærere får nå gjøre dette på 
egenhånd. Studieseksjonen skal kobles på slik at det blir oversiktlig i timeplanene 



Hva skjer til høsten?
• Semesterstart for alle våre studenter – blir i uke 33 – dvs 10. august.
• 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.  - leverer sitt forslag 6.juni 

• Dører inn til klinikkene 1- 6 etasje vil bli skiftet ut med automatiske døråpnere
• Undervisningen på FHS planlegges ordinært fra H20

– Utarbeides en plan B. 
• Klinikkundervisningen 
• Planlegges for digital undervisning 
• Særlig fokus på 1. års studentene – motiverer studentene til å delta som 

faddere



Klinikkene
• Økende aktivitet (8-16)
• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske pasienter

– Noe strengere enn FHIs råd
• 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. - leverer sitt forslag 6.juni 

• Dører inn til klinikkene 1- 6 etasje vil bli skiftet ut med automatiske døråpnere



Hva skjer ellers?

• Master presentasjoner 17.-18. juni – digitalt
• Bachelorpresentasjoner – 17. juni – digitalt
• Digital disputas 30. juni



Sosiale arrangementer før sommeren

• Det åpnes for dette.
• Det søkes på eget nettskjema – vil bli kunngjort
• En ansvarlig arrangør

– Oversikt over alle som er tilstede med navn og mobilnummer
– Ansvar for opprydding

• Smittevernregler overholdes
– Ingen fingermat
– Dispensere for håndhygiene

• Kantinen inntil 50 personer
• Faculty Club inntil 20 personer
• Lunsjrommet IOB inntil 20 personer



God pinse J


