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Allmøte for ansatte OD 4/6-20 – kl 12.30
(møtet blir ikke tatt opp eller streamet)



Ansatte
• Hjemmekontor er ikke lenger hovedregel for de ansatte.
• Ikke komme på jobb hvis dere er syke
• Gå hjem dersom symptomer på sykdom
• Nærmeste leder skal 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.



Hva skjer ellers på undervisningssiden i
vårsemesteret 2020?

• 6. semester på FHS (2 grupper har hatt eksamen i propedeutisk protetikk – bratt positiv 
læringskurve)

• 8. semester (OD) på FHS i uke 26 (på frivillig basis)
• 4.semester (TP) på Mottak i rotasjon 
• 8. semester (OD) og 6. semester (TP) i rotasjon på KIR – forsterket basalt smittevern.
• Gruppe/kollokvierom er åpnet for studentene etter booking



Eksamener som gjenstår V-20
Master i odontologi
• 8. semester: Fredag 5. juni – OD4200 Endodonti kl. 09.00 – 13.00, 

skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera
• 8. semester: Onsdag 10. juni – OD4200 Gerodontologi kl. 09.00 – 15.00, 

skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera
• 8. semester: Fredag 12. juni – OD4200 Kariologi kl. 09.00 – 13.00, 

skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera
• 8. semester: Mandag 15. juni – OD4200 Periodonti kl. 09.00 – 13.00, 

skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera
• 8. semester: Onsdag 17. juni – OD4200 Farmakologi kl. 09.00 – 13.30, 

skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera



Master i odontologi forts.
• 10. semester: Mandag 8. juni – Fredag 12. juni – OD5200 Praktisk-klinisk 

eksamen, ukjent pasient. Gjennomføres på OD og i Zoom

• 6. semester: Fredag 5. juni (siste gruppe) – OD3200 Praktisk 
propedeutikk, protetikk

• 6. semester: Mandag 15. juni – OD3200 Biomaterialer kl. 09.00 – 13.00, 
skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera

• 4. semester: Mandag 15. juni – OD2200 Kraniofacial anatomi og fysiologi 
kl. 09.00 – 14.00, skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera

• 4. semester: Onsdag 17. juni – OD2200 Kraniofacial anatomi og 
fysiologi, stasjonseksamen kl. 09.00 – 10.30, skriftlig ind. eksamen 
hjemme i Inspera



Bachelor i tannpleie

• 2. semester: Tirsdag 9. juni – TP1200 del 3 Oral biologi II, 
Mikrobiologi og immunologi kl. 0900 – 13.00, skriftlig ind. eksamen 
hjemme i Inspera

• 4. semester: Fredag 12. juni – TP2200 Oral radiologi kl. 09.00 –
13.00, skriftlig ind. eksamen hjemme i Inspera



Status ODs økonomi etter 1. tertial
• Før Koronakrisen - budsjettert underskudd for 2020 var på 37 mill. kr 

– dvs. 12% av inntektene
• 1. tertial 2020  - forventet underskudd for 2020 økt til 54,2 mill. kr 

– dvs. 17,5% av inntektene
• En negativ utvikling på 17,1 mill. kr

– Bortfall av tilskudd til spesialistutdanningen og høyere lønnskostnader, har økt merforbruket med ca. 2,5 
millioner kroner. 

– Korona-effekt  tap på ca. 14,6 mill. kr
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Forutsetninger
August : 40%
September: 50% 
Oktober: 60%
November: 70%
Desember: 90%



Tiltak for å bringe budsjettet i balanse

• Alle enheter må gå gjennom budsjettene sine for å redusere 
driftskostnadene -

• Investeringsstoppen videreføres
• Ansettelser settes på pause inntil videre – kun stillinger som vurderes 

som helt kritiske etter en risikovurdering, kan besettes etter beslutning i 
ODs ledergruppe 

• Antall stipendiat- og postdoc-stillinger som kan utlyses i 2020 vurderes 
i forhold til konsekvenser for samfunnsoppdraget og økonomi

• UiO henvendelse til KD for å be om kompensasjon for Korona-tap 
knyttet til OD og de to museene



• Mottak (allmenn voksen) uke 27 – 32, 09:00 – 14:00

• Pedodonti uke 27 - 32, hver dag, 09:00 – 12:00

• Oral kir og oral med uke 27, 28 og 32: 08:30 – 15:30
uke 29, 30, 31: 08:30 – 12:30

• Radiologi uke 27, 28 og 32: 08:30 – 15:30
uke 29, 30, 31: 08:30 – 12:30

• Kjeveortopedi uke 27: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, 08:30 – 15:30
uke 28, 32: tirsdag og torsdag 09:00 – 14:00
uke 29, 30, 31: tirsdag 9:00 – 12:00

Sommeråpning ved IKO 2020 



IOB – sommer 2020
• Disputas 12. juni Eduarda Guerreiro og 30. juni. Amela Tulek
• Ingen undervisning i juli.
• Forskning vil pågå gjennom sommeren.
• 4 sommerstudenter - forskning.
• Diagnostisk service stenger ned 3 uker i juli.
• Elektronmikroskopisk laboratorium er i drift mesteparten av juli.



Ombygging av klinikkene i Geitmyrsveien 

• I sommer/tidlig høst vil klinikkene i Geitmyrsveien bygges om for å sikre 
forsvarlig smittevern.

• Prosjekteres av Eiendomsavdelingen. OD er representert med adm
leder Elisabeth Aks, lokalt hovedverneombud Elin M Toremo og ass fak
dir Leif Erling Jensen.

• 3 delprosjekter: 
– Klinikkbåsenes høyde skal økes til 2.10 (med klart plexiglass) 
– Det settes også opp plexiglass i alle klinikkskrankene, med 10 cm 

klaringer oppe og nede, samt på hver side.
– Barneklinikken må bygges helt om for å sikre smittevern. Antall 

uniter vil bli redusert fra dagens 27 til 16. Dagens uniter beholdes, 
men det kjøpes inn ny innredning. 



Illustrasjon på en bås (glasset vil være klart)



Klinikkene har følgende arbeidsplan

Starter med voksenklinikken i 6 og 5 (inkludert perioopr. i 5 etasje)

Deretter følger 
• Mottak i 1 etasje (samt en ekstra skillevegg på en av båsene). 
• Spesialistklinikken i 2 etasje.
• Barnepoliklinikken i 1 etasje (2 båser)
• Kirurgisk poliklinikk i 4 etasje og kjeveortopedi i 2 etasje, her vil en bås 

på hver av salene settes opp med 2.10 høyde. 



Fremdrift 
• Prosjektet er nå i planleggingsfasen

• Tentativ tidsplan
– Plexiglass i skrankene settes opp i løpet av juni måned 

– Arbeidet med klinikkbåsene starter i slutten av juni og skal 
være ferdig til semesterstart.

– Ombygging av Barneklinikken er omfattende og er planlagt 
ferdigstilt innen utgangen av oktober.



Andre prosjekter 
• Dørene inn til klinikkene settes opp med automatisk døråpner 

(sensorstyrt).
• Det skal utredes en mer permanent tilgang til smitterommet som 

skal erstatte dagens midlertidige for å håndtere pasienter med 
kjent eller mistenkt smitte. 

• Studentpuben vil bli oppgradert i sommer (prosjekteres av EA) 
og hvor odontologiforeningen er deltaker i arbeidet. 



Sosiale arrangementer våren 2020

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-
smittevernutvalg/nye-rad-til-helsepersonell-som-har-vert-
i-omrader-.html

Kantinedriften trolig stengt til oktober –
tilbakemelding fra SiO

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/nye-rad-til-helsepersonell-som-har-vert-i-omrader-.html


Disputas 12. juni  



Vitnemålsutdeling 19. juni 


