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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.



• Sikkerhet:
• Zoom levert av Uninett kjører på en 

separat nordisk plattform, tilrettelagt 
for alle brukere i kunnskapssektoren i 
Norge

• Uninetts Zoom-tjeneste er trygg. 
Servere ligger i Norden og tjenesten er 
regulert gjennom en nordisk avtale.
Databehandleravtaler og etterlevelse 
av GDPR og personvernlovgivning er 
ivaretatt.

• Den er helt adskilt fra den amerikanske 
offentlige tjenesten

• Oppdater Zoom når tilgjengelig.
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• Følger situasjonen tett i forhold til våre 
helsemyndigheter – møtes daglig på Zoom

• Hensikten er å sikre drift av klinikk, institutt og fakultet
• Oversikt over undervisning 
• Holde oversikt over nødvendig infrastruktur
• Oversikt over personell og studenter

• Planlegge for virksomhet frem mot sommerferien



Smittevernutvalget på OD

• Utarbeider fortløpende kunnskapsbaserte smittevern prosedyrer for 
den virksomheten med særlig vekt på klinikken

• Kunnskapsbaserte prosedyrer for øvrig virksomhet, 
forskningslaboratorier, tannteknikk og praktisk undervisning

• Oppdaterer beredskapsledelsen på smittesituasjonen nasjonalt og 
globalt.  Oversikt over ansatte og studenter. 

• For å unngå smittespredning, ber Smittevernutvalget deg hver dag
vurdere egen helsetilstand før du møter på jobb

• Smittevernutvalgets  anbefalte prosedyrer er lagt til grunn for en rekke 
av Helsedirektoratets veiledninger for klinisk odontologi.



Hva nå etter påske?
• All teoretisk undervisning vil være digital frem til sommeren.

– Ønske fra lærere om å se dere – ikke noe krav

• Alle eksamener vil være digitale frem til sommeren med unntak av 6. 
semester master på Ferdighetssenteret.

• Studieadministrasjonen sammen med studiedekaner og 
semesterstyreledere kartlegger undervisning som har blitt avlyst – dette 
vil bli satt opp på nytt.  

• Praksis for tannpleierstudentene i den offentlige tannhelsetjenesten vil 
bli vurdert fortløpende etter hvert som denne åpnes. 

• Alle skal arbeide fra hjemmekontor inntil videre beskjed blir gitt
• Endringer av betydning vil bli varslet på Canvas og i timeplanen i Mine 

studier.



Klinikkene

• Klinikkene er foreløpig stengt for ordinær virksomhet   t.o.m. 26. 
april

• Antallet pasienter i åpningstiden 9-14 er foreløpig håndterlig.
– Siden 13. mars kun en pasient med mistenkt smitte
– Noen telefonkonsultasjoner med tannlege/lege med smittepasienter

• Vi gir øyeblikkelig hjelp til fakultetets egne pasienter
• Ø-hjelp i oral kirurgi og oral medisin for HSØ 2. linjefunksjon
• Færrest mennesker i byggene – gjelder fremdeles.



Klinikkundervisning

• Undervisning på Ferdighetssenteret starter opp 27. april
– 3 deling av kullet – målet er at 6. semester avlegger praktisk eksamen før 

19. juni
– Smittevernregler skal overholdes

• Noe klinisk undervisning for 10.sem master med behov fra 27. april
• Spesialistutdanningen  - forsiktig åpning for nødvendig helsehjelp fra 

27. april 
• Som en del av fakultetets kvalitetssystem må alle som skal arbeide i 

klinikken bekrefte at innholdet i prosedyrene er lest og forstått ved å 
svare ut vedlagte nettskjema – dette både for egen og pasientenes 
sikkerhet. Klinikksjefer vil følge opp at dette er gjort før man går i 
klinikk. 



Covid-19 Vitenskapskomite ved OD

• Utvalget skal utarbeide korte oppsummeringer av relevant vitenskap for 
fakultetets ledelse på følgende områder på:
– Smitteveier for COVID -19.
– Hensiktsmessig og forsvarlig klinikkdrift med fokus på smittevern.
– Molekylærbiologiske forhold knyttet til COVID-19
– Foreta en gjennomgang av relevant litteratur fra SARS til COVID-19.
– Aktuell odontologisk forskning med COVID-19 – nye ideer?
– Vurdere "fake news" fra et vitenskapelig ståsted
– Oversikt over nye prosjekter på OD som retter seg mot Covid-19



• Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer 
osv: Studieseksjonens hotline fra kl. 9.00 til 15.45
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)

• Websider med feil eller behov for oppdatering? 
Nettredaktør Tlf. kari.overby@odont.uio.no || 459 17 839 

Kontaktpunkter

http://odont.uio.no
http://odont.uio.no
http://odont.uio.no
http://odont.uio.no






• Takk for deres 
tålmodighet i 
disse krevende 
tider.

• Ha en fin 
arbeidsuke.

Arbeider med å etablere digitale trefftider for studentene 
innenfor de enkelte fagdisiplinene? En faglig og sosial fordel. 
Instituttleder kommer tilbake med informasjon vedrøende dette.


