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Oppnevning av representanter til Ansettelsesutvalget

• Fakultetsstyret har oppnevnt følgende representanter til innstillings- og 
ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske 
fakultet:
– Dekan leder utvalget
– Førsteamanuensis Carl Hjortsjø. Vara professor Jostein Grytten.
– Professor Fernanda Cristina Petersen. Vara professor Lars Sand.
– Seniorrrådgiver Natalia Andronova. Vara seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing.
– Student. odont. Alina Kuoppala. Vara student. odont. Mai Linh Pham

• Innstillingsmyndigheten legges til instituttstyrene og til Programutvalg 
forskning og forskerutdanning.



Evaluering av masterprogrammet i odontologi og 
bachelorprogrammet i tannpleie
• Egen evaluering ferdig
• https://www.odont.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/mote-5%20-

%209.6.2020/saksdokumenter/1.-evaluering-master-og-tannplei_samlet.pdf

• Mottatt ekstern evaluering på masterprogrammet
– Mari Elken, førsteamanuensis II, Universitet i Oslo
– Professor Björn Klinge, Malmö Universitet
– Vidar S. C. Josefsen, studentrepresentant, 1.-4. semester
– Jon-Amund Amundgaard, studentrepresentant, 5.-10. semester
– Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening

https://www.odont.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/mote-5%2520-%25209.6.2020/saksdokumenter/1.-evaluering-master-og-tannplei_samlet.pdf


Anbefalinger i ekstern evaluering av masterprogrammet

• Tannlegeidentitet.
• Tverrprofesjonelt samarbeid.
• Bedre koordinering og mer tverrfaglighet.

– Studieprogrammet kan fremstå som hektisk og overlesset
– Mye repetisjon

• Redusere frafall – vanskeliggjøre overgang til medisin
• Andre former for ekstern praksis
• Eksperimentere med nye vurderingsformer 
• Bedre og tydeligere tilbakemeldinger til studentene



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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Økonomi forts. 

• UiO forbereder en egen henvendelse til Kunnskapsdepartementet 
vedrørende museene og OD.

• UiO forbereder også en egen henvendelse til Helse og 
omsorgsdepartementet  vedrørende OD i forhold til tapte inntekter på 
klinikkvirksomheten og nødvendige investeringer som følge av 
pandemien

• Forslag til vedtak i Universitetsstyret 23. juni:
– Styret ber Universitetsdirektøren straks igangsette en særskilt oppfølging av den økonomiske 

situasjonen ved Det odontologiske fakultet. 





Dekanvalg. - godkjent av rektor på fullmakt 





Disputas 30 juni  



Vitnemålsutdeling 19. juni 

I Geitmyrsveien St. Aud. 
2 familiemedlemmer pr. student
Kl 17.00 - mastere i odontologi
Kl 19.00 – bachelor i tannpleie og spesialister i odontologi
Oppmøte 30 min på forhånd for kandidat + familiemedlemmer
Kullfotografering
Prisutdeling til beste kandidat på master og 
bachelorprogrammet (høyest karaktersnitt)



Høstsemesteret 2020

• Hjemmekontor vil ikke være hovedregel
• Planlegger for flere scenarier

– Digitale forelesninger
– Miks av fysiske og digitale tilbud
– Fysisk kurs/seminarer/klinikk

• Hold dere oppdatert på våre nettsider og epost 
gjennom sommerferien



Gratulerer
Fagleder på Avdeling for oral kirurgi 
og oral medisin:
Janicke Liaaen Jensen 60 år i dag




