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PERSONVERN ved bruk av Zoom

• Dette allmøtet blir gjort med Zoom, og alle spørsmål eller 
kommenterer fra deltagere kan bli en del av opptaket. De 
som ikke ønsker dette, bør slå av sin mikrofon og video. 
De kan bruke chat-funksjonen isteden. Den blir ikke 
lagret.

• Opptaket kan blir lagret inntil videre.

• Hjemmelsgrunnlag: Personvernforordningen art. 6 nr. 1 
bokstav e, jf. Universitets og høyskoleloven § 1-3.



• Nytt verktøy

• Jeg setter alle mikrofoner på 

«mute»

• Det finnes en chattefunksjon hvor 

dere kan stille spørsmål direkte til 

meg.  Er de av interesse for flere 

skal jeg forsøke å svare



Beredskapsledelsens arbeid

• Følger situasjonen tett i forhold til våre 

helsemyndigheter – møtes daglig på Zoom

• Hensikten er å sikre drift av klinikk, institutt og fakultet

– Holde oversikt over nødvendig infrastruktur

– Oversikt over undervisning

– Oversikt over personell og studenter

• Planlegge for virksomhet frem mot sommerferien



Smittevernutvalget

• Rådgivende utvalg for dekan og beredskapsledelsen

• Utarbeider forløpende kunnskapsbaserte smittevern 

prosedyrer for den kliniske virksomheten

• Oversikt over personell og studenter når det gjelder 

karantene, isolasjon og smittede

• Oversikt over smittevernutstyr 

• Rådgivende funksjon for fire fylker i HSØ



Oppdaterte klinikkrutiner – alle som har tilknytning 

til klinikken MÅ kjenne disse – linjeansvar.

https://www.odont.uio.no/om/hms

/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-

ved-behandling-av-pasienter-

koron.html

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-ved-behandling-av-pasienter-koron.html


Klinikkdriften (egne pasienter)

• Vi gir nødvendig helsehjelp til våre egne pasienter

• Antallet pasienter i åpningstiden 9-14 er håndterlig

• Kan ta imot pasienter som er mistenkt smittet og smittede med  

coronavirus – eget behandlingsrom ved mottak

• Studenter og spes.kand. må identifisere pasienter med 

påbegynt behandling som ikke kan vente. Viktig at klinikkene 

følger opp dette.  

• Alt klinisk personell på OD må være i beredskap – kan måtte 

møte på jobb på kort varsel!!!

• Innført nytt hygiene tillegg – kr 500



Anmodning fra Helsedirektoratet

• Opprettelse av ø-hjelp for region Helse Sør-Øst

• Innebærer annenlinje funksjon for Oslo, Viken, Innlandet og 

Telemark og Vestfold

• Akutte smertefulle tilstander i munnhule/kjeve område som 

krever kirurgisk eller oral medisinsk behandling

• Diagnostikk, traumebehandling, alvorlige infeksjoner

• Klar i løpet av 26.03.20. 



Undervisning 

• Mange lærere har for første gang undervist digitalt

• Vi vil benytte alternative former for eksamen i Inspera

• Vi jobber med en løsning for digitale disputaser

• Veldig mange har hjemmekontor og avholder møter på 

Zoom

• Forskrift fra Kunnskapsdepartementet

• Planlegger for å trekke siste års studenter inn i det 

praktisk kliniske arbeidet med forsterket basalt 

smittevern over påske.  



Identifisert ansatte med 

molekylærbiologisk

kompetanse til OUS som 

reserve i forhold til analyse av 

covid-19 testing 



Fredag 27. mars kl. 11-12

• IT-seksjon setter opp et Zoom-møte hvor de inviterer 

ansatte-iko@odont

• slik at alle har mulighet til å koble opp for å:

- teste Zoom uformelt

- Stille spørsmål til IT

- Vise noen viktige funksjoner i Zoom



• Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer 

osv: Studieseksjonens hotline

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
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mailto:smittevern@odont.uio.no
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Informasjon på UiOs nettsider

https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/


Takk for utholdenheten i vår helsedugnad!

tid 


