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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?
• Hjemmekontor er ikke lenger hovedregel for de ansatte. 
• Egne retningslinjer for klinisk aktivitet og for ansatte og studenter som skal 

arbeide i G71.
• Øvrig aktivitet ved OD – som for resten av UiO – med forsiktig åpning

– Studieseksjonen har gitt informasjon. Begrenset antall studenter hver dag for at det skal være 
enkelt å overholde smittevernreglene. 

– Vi må ha oversikt over hvem som til en hver tid befinner seg i byggene. 
– De som må reise med offentlig kommunikasjon bør unngå rushtrafikken.
– Det oppfordres til å gå, bruke sykkel eller egen bil. 



Studenter:

• Ikke komme på studiested hvis de er syke
• Gå hjem fra dersom dere får symptomer på sykdom
• Gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse
• Gjennomføre smittevernkurs før de møter første dag 

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/smittevern
kurs.html

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/smittevernkurs.html


Tiltak når ansatt, student eller pasient får påvist Coronasmitte etter 
behandling eller arbeid ved OD

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

• Ansvar for oppfølging ligger i lederlinjene ved fakultetet. Alle ansatte 
har selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert på styrende 
dokumenter. Ansatte og studenter har ansvar for å varsle ledelse 
og/eller studieavdeling ved påvist smitte 

• Ta umiddelbart kontakt med nærmeste leder eller ansvarlig lærer. 

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


Overføring av pasienter og rydding 
• 10. sem (OD)

– Overføring av pasienter, innlevering av fosforplater, rydding av garderobeskap
• 25.06.20:  Gr 1 og 2 kl 09.00
• 26.05.20:  Gr 3 og 4 kl 13.00
• 27.05.20:  Gr 5 og 6 kl 09.00    Gr 7 og 8 kl 13

• 6. sem (TP)
– Rydding av skap og innlevering av fosforplater samtidig med tjeneste på kirurgen. 

Overføring av pasienter håndteres av fagavdelingen
• Spes.kand

– Rydding av garderobeskap samtidig med eksamen 
– Overføring av pasienter avtales med fagledelsen

• 2. og 4.  sem (OD) rydding på Gaustad – her får dere nærmere beskjed. 



Motivasjon 



Åpning av gruppe- og kollokvierom

• Geitmyrsveien
– Åpning av rom i 5 etg i Geitmyrsveien 69 etter booking 
– Inntil 3 på hvert rom 
– Inngang fra kortsiden G69
– Lesesal i G69 kun åpen etter søknad om tilrettelegging
– Nærmere info fra studieseksjonen

• Gaustad
– Kollokvie – grupperom IOB – 1 etg inntil 5 studenter 
– Bookingordning

• Blindern egen App er utviklet hvor man kan booke lesesalsplass



Hva skjer ellers?

• Mulighet for 8. semester (OD) på FHS i uke 26 – alternativt også 
uke 32 – studieseksjonen i dialog med studentene

• Fagavdelingene har fått beskjed om at forelesninger som flyttes 
eller avlyses  gjør studiehverdagen uoversiktlig. 
– Ingen fagavdelinger eller lærere får nå gjøre dette på egenhånd 
– Studieseksjonen skal kobles på slik at det blir oversiktlig i timeplanene 

• All møtevirksomhet ved fakultetet foregår digitalt frem til 
sommeren



Hva skjer ellers?

• Digitale trefftider med fagavdelinger /fagområder før eksamen. 
Studieseksjonen får dette lagt inn i timeplanene. 

• Master presentasjoner 17.-18. juni – digitalt
• Bachelorpresentasjoner – 17. juni - digitalt
• Spesialistoppgavene 26. mai – digitalt  
• behandlingsbehov@odont.uio.no

– Institutt for klinisk odontologi har nylig fått på plass en ordning hvor dere får 
tilbakemelding på hva som skjer eller har skjedd med de pasienter dere har 
meldt inn. 

http://odont.uio.no


Klinikkene
• Økende aktivitet (9-16)
• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske pasienter

– Strengere enn FHIs råd
• Vi har åpnet opp mer enn andre odontologiske læresteder i Europa.
• Ombygging 5 og 6 etasje med forhøyede vegger til 2.10 m i sommer
• Barneklinikken – ombygging planlegges ferdigstilt i oktober. 

– Arbeidsgruppe nedsatt med representanter fra IKO- ledelsen; studieseksjonen,  fagavdeling, 
klinikk og ass. fak.dir. 

• Dører inn til klinikkene 1- 6 etasje vil bli skiftet ut med automatiske døråpnere



Vitnemålsutdeling under planlegging


