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Tiltak for å hindre smittespredning på OD

• Ta hensyn – hold avstand, husk 
meteren!

• Vi ber deg bruke munnbind ved 
bruk av kollektiv transport eller i 
situasjoner hvor det er vanskelig 
å opprettholde 1 meters regelen.

• Munnbind for studenter på 
forelesning (kun GV)

• Pasienter og pårørende bruker 
munnbind i klinikkene

• Vi fraråder reiser utenfor Norge



Coronatest

• Hvem bør teste seg:
– Du bør testes hvis du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre 

symptomer på koronavirus
– Vært nærkontakt med noen som har bekreftet coronavirus

• Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19
– SiO Helses teststasjoner er på Blindern, Fredrikkeplassen og på Oslo 

Met i Pilestredet
– For å avtale tidspunkt: https://www.sio.no/helse/covid-19

• Ellers benyttes kommunenes infosider for bestilling av test
– Eks Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-

og-provesvar/#toc-1
– Eller via fastlege

https://www.sio.no/helse/covid-19
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/


Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 
covidlignende symptomer 
• Vær obs særlig når de forekommer i kombinasjon:
• Feber
• Tungpustet
• Hosting
• Rennende nese 
• Vond eller sår hals
• Nedsatt smak- og luktesans



Retningslinjer

• Du skal ikke gå på jobb hvis du har symptomer som nevnt i forrige slide
• Du kan gå på jobb med allergisymptomer når du har kjent allergi
• Ansatte og studenter kan komme på jobb/studier selv om de har 

husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon og du selv 
er frisk.

• Ansatte/studenter skal ikke komme på jobb/studier om de har  
hustandsmedlemmene som er i hjemmeisolering (dvs. bekreftet eller 
sannsynlig covid-19).

• Får ansatte eller studenter symptomer på jobb eller studier, skal de 
straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er 
nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind. Nærmeste leder 
eller studieseksjonen varsles.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/


Nærkontakt definisjon

• Man regnes som «nærkontakt» hvis:
– man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre 

enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra 
prøvetidspunkt) OG

– kontakten har vært
• under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
• direkte fysisk kontakt ELLER
• direkte kontakt med sekret.

• Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i 
helsetjenesten.

• Varighet av karantene for nærkontakter:
– Hvis man blir definert som nærkontakt til en som har testet positivt for covid-19, må 

man være i karantene i 10 døgn fra siste kontakt med den syke



Hvem melder du coronarelatert fravær til?

• Ansatte melder fra til nærmeste leder
• Studenter melder fra til studieseksjonens hotline på tlf: 900 

59 272 (ikke send SMS) eller til epost hegeglo@odont.uio.no
Kontakt også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk 
undervisning

• Ved melding om mulig coronarelatert fravær er det viktig å være
spesifikk – ofte mangelfull informasjon – noe som gjør arbeidet 
mer tidkrevende.   

mailto:hegeglo@odont.uio.no
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/klinikker/


Hva melder du inn ved sykdom/mulig smitte til 
leder/studieseksjonen
• Har du coronalignende symptomer – hvilke?
• Har du vært i kontakt med coronasmittet/mistenkt coronasmittet

person?
• Hvis ja, NÅR var du sist i kontakt med vedkommende/på restaurant/på 

jobb etc?
• Skal du testes? Gi beskjed og gi tilbakemelding om resultatet
• Oppgi ditt mobilnr. slik at vi kan ta kontakt om nødvendig
• Gi oss mest mulig faktaopplysninger, men kortfattet, da vil eventuell 

smittesporing gå raskere
• Studenter: Oppgi studieprogram og kull!
• Taushetsplikt blir naturligvis opprettholdt



Hjemmekontor
• UiO legger til rette for hjemmekontor 

for å forhindre smitte.
• Ansatte som kan og vil jobber fra 

hjemmekontor
• Nærmeste leder har ansvar for å 

vurdere hvem som kan ha 
hjemmekontor og hvem som skal 
være fysisk til stede i forhold til drift.

• Byrådet i Oslo 08.10.20:
– Inntil videre skal arbeidsgivere 

tilrettelegge for at ansatte jobber 
hjemmefra så langt det er praktisk 
mulig



Undervisning

• Opptak av forelesninger må gjennomføres
• IT – seksjonen prioriterer å sette i stand utstyr i store 

auditorium på Gaustad



Smittevern i kantinen og garderoben

• Pass på hverandre – hold avstand - det er lett å 
glemme – ikke minst i garderobene.

• Kantinen i Geitmyrsveien er åpen man-tors 8.30-13.00
– Bordene i kantinen er merket tydelig med hold 1 meter 

avstand
• Medica på Gaustad er åpen man-fre 08.00-15.00
• Bruk app



Julebord 2020

• Med bakgrunn i dagens 
smittesituasjon i Oslo blir det i 
2020 ingen offisielle julebord i 
ODs lokaler

• Små grupper/team kan avtale 
juletreff om de ønsker det



Disputaser i oktober 

• 16. oktober – Anne Rønneberg «Barriers and facilitators
safeguarding children in dental care: clinical practice, attitudes
and cooperation with social welfare services»

• 28. oktober – Anne Klemm «Doped TiO2 bone scaffolds –
corrosion resistance combined with high compressive strength »

• 29. oktober – Shermin Rusthen «Primary Sjögren’s Syndrome –
Oral and Ocular Aspects»

• Disputasene avholdes digitalt ettersom opponentene ikke kan 
være fysisk tilstede



Dekanvalg 2020

• Bruk stemmeretten! 
• Valget skjer 7-14.oktober 
• Epost er sendt til dem med stemmerett 

m. link til elektronisk valg. 
• Stemmerett har fastlønnede tilsatte i 

minst halv stilling, samt professorer II. 
• Studenter som har betalt 

semesteravgift har også stemmerett
• Resultatet blir offentliggjort kl.09.00 –

torsdag 15. oktober.



Influensavaksine høsten 2020 ved OD

• Helsepersonell med jevnlig 
pasientkontakt

• Foreløpig pr. 13.10.20:
– Ansatte i mer enn 50 % stilling
– Studenter i klinisk tjeneste

• mandag og tirsdag i hele 
november. fortrinnsvis rom 
140/141 og 145/146

• vil bli sendt ut mail om 
påmelding samt et 
registreringsskjema



Hold dere oppdatert på ODs nettsider

• Generelt: https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-
smittevernutvalg/

• For studenter: https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-
smittevernutvalg/studenter.html

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html
https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html


Ha en fin uke!


