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Allmøte studenter og spesialistkandidater 5/5-20 – kl 12
(møtet blir ikke tatt opp eller streamet)



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



Hva skjer?
• Alle skal studere fra hjemmekontor inntil videre beskjed blir gitt
• Teoretisk undervisning som går samtidig med FHS blir tatt opp og gjort 

tilgjengelig for 6.sem. 
• All teoretisk undervisning og alle eksamener vil være digital frem til sommeren –

med noen unntak.
– 6. semester – praktisk eksamen på FHS i propedeutisk protetikk (OD); 8/5; 15/5 og 5/6
– 10. semester  - kandidat tilstede – virtuell pasient – eksaminatorer til stede – sensor på Zoom 

8-12. juni 2020 (OD) – det planlegges for disse datoer.
– Spesialistutdanningen: kandidat tilstede, eksaminatorer tilstede – sensor på Zoom

• Studenter som har behov for tilgang til byggene i forbindelse med 
master/bacheloroppgave/spesialistoppgave etc. tar kontakt med 
studieseksjonen som vil forelegge dette for ledelsen. 



Hva skjer?

• Digitale trefftider vil bli annonsert fra de enkelte 
fagavdelinger/fagområder. 

• behandlingsbehov@odont.uio.no
– Institutt for klinisk odontologi arbeider med en løsning i forhold til 

tilbakemeldinger 

http://odont.uio.no


Klinikkene
• Færrest mennesker i byggene – gjelder fremdeles (9-16)
• Forsiktig åpning i tråd med Helsedirektoratets veiledning – en rekke nasjonale 

råd:
• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske pasienter

– Strengere enn FHIs råd
• Mange tannlegeklinikker har innført gebyr for smittevernutstyr. Det har vi også. 
• Vi har åpnet opp mer enn andre odontologiske læresteder i Europa. 



Smittevernutvalget på OD

• Har som mandat å gi råd om smittevern til dekanen
• Dekanen ammen med øvrig beredskapsledelse 

avgjør – beslutninger følger kommandolinjen
• Utarbeider og oppdaterer prosedyrer vedr. smittevern 

under den pågående coronaviruspandemien



Klinikkundervisning
• Vi vil ha stort fokus på høstens 5.semester TP og 9. semester OD og den 

kliniske undervisningen. 
• Utarbeider planer for ombygging av klinikkene med tanke på oppstart 

høstsemesteret. Vi er i dialog og satser på å få bygget om klinikkene i løpet av 
sommerferien. 1, 2, 5 og 6 etg. Høyere vegger og skjerming.

– Smittevernutvalget, Eiendomsavdelingen, Sykehusbygg, smittevernkompetanse fra OUS og 
beredskapsledelse. 





Oppstart høsten 2020 – uke 33!!!!

Oppfordring om å melde dere til tjeneste J
Påmelding kommer på googledocs snart
Hold av ettermiddagene i uke 33

Faddersjef:
Hanne Husebø



Vitnemålsutdeling • Prosesjon
• Kunstnerisk innslag
• Streaming
• Taler fra

• Dekan
• Kandidater
• NTF
• NTpF



Ta vare på hverandre 

Ha en fin arbeidsuke.


