
Pål Barkvoll
Dekan
Det odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo

Student allmøte 27.05.2020 – kl 11.30
(møtet blir ikke tatt opp eller streamet)



Hva skjer?
• 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. 

• Forsterket basalt smittevern ved klinikkene i Geitmyrsveien



• 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


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


Overføring av pasienter og rydding – tilgang garderobeskap 

• 10. sem (OD)
– Overføring av pasienter, innlevering av fosforplater, rydding av garderobeskap og skap i 

5.etg (tannteknisk lab) Husk fotografering av modeller hvor det kreves HELFO refusjon.
• 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 – har fått beskjed. 
• 8. sem (OD):  Etter eksamen 15.juni – (uke 25) blir gitt beskjed i Canvas.



Motivasjon 



Åpning av gruppe- og kollokvierom

• Geitmyrsveien
– Åpning av rom 503 og 507 i 5 etg i Geitmyrsveien 69 etter booking 
– Inntil 3 på hvert rom 
– Inngang fra kortsiden G69
– 1 student bestiller rommet på vegne av gruppen

• Gaustad - DO
– Kollokvie – grupperom IOB – 1 etg inntil 5 studenter 
– 1 student bestiller rommet på vegne av gruppen

• Blindern her kan det bookes lesesalsplass



Hvordan bestille

- Bestilling av plass skjer i TP: Rombestilling: 
https://tp.uio.no/rombestilling/

- Sett romtype til Lesesal
- Sett hake i enkeltplass: Kun en plass

- Kontakt studieseksjonens hotline fra kl. 9.00 til 15.45 – dersom 
noe ikke fungerer
studiekonsulent@odont.uio.no || 900 59 272 / 913 27 638

https://tp.uio.no/rombestilling/
http://odont.uio.no


Hva skjer ellers?

• Mulighet for frivillig ferdighetstrening for 8. semester (OD) på FHS 
i uke 26 (12 påmeldte) – alternativt også uke 32

• All møtevirksomhet og teoretisk undervisning ved fakultetet 
foregår digitalt frem til sommeren

• Vi vurderer nå om 4. semester (TP) skal få tilgang til noe klinikk 
før sommerferien



Invitasjon til spørreundersøkelse om studiehverdagen din våren 2020

• I denne undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om ditt studiearbeid og om hvordan du har 
opplevd situasjonen etter at universitetet stengte sine bygninger den 12. mars på grunn av 
koronaviruset. For å lage bedre undervisningstilbud og digitale tjenester trenger vi 
tilbakemeldinger fra dere. 

• Tema det spørres om er studiehverdagen din, hvordan du planlegger og organiserer ditt 
studiearbeid, din helsesituasjon, mediebruk og erfaringer med de digitale løsninger UiO har 
valgt. Når du besvarer spørsmålene ønsker vi at du tenker spesielt på perioden fra 12. mars 
og frem til nå.

• Studien er en anonymisert undersøkelse og krav til personvern ivaretas når det gjelder 
innsamling og bearbeiding av data.

• Alle som deltar i studentundersøkelsen har mulighet til å være med i trekningen av 
en iPad eller PC til en verdi av kr. 10.000,-. 

• Det trekkes fem vinnere blant de som har svart på skjema og meldt interesse i et eget 
skjema. Vinnerne får direkte beskjed etter at undersøkelsen er avsluttet - før semesteret 
starter til høsten.

• Delta i undersøkelsen her: https://nettskjema.no/a/uio-student-2020. Du kan delta i 
undersøkelsen frem til 30. juni 2020. 

https://nettskjema.no/a/uio-student-2020


Meld deg som fadder! J

• Gode faddere er viktige for å sikre en god 
start for nye studenter – også i år! 

• Oppfordring om å melde seg til tjeneste -
både på odontologi og tannpleie – gjelder 
studenter på alle kull.   

• Hold av ettermiddagene i uke 33

• Påmelding via googledocs

• Faddersjef: Hanne Husebø 



Vitnemålsutdeling under planlegging

Endelig beskjed i 
allmøte 3.juni – evt før. 


