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Allmøte studenter og spesialistkandidater 29/4-20 – kl 11.30
(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
• All teoretisk undervisning vil være digital frem til sommeren – det planlegges 

med dette også utover høsten.
• Teoretisk undervisning som går samtidig med FHS vil bli tatt opp og gjort 

tilgjengelig for 6.sem. 
• Alle eksamener vil være digitale frem til sommeren med unntak av 6. semester 

master på Ferdighetssenteret.
• Alle eksamener for vårsemesteret er fastlagt med unntak av praktisk klinisk 

eksamen for 10. sem (OD) – kommer i uke 19. 
• Form på praktisk klinisk eksamen 10 sem (OD) og spesialisteksamen fastsettes 

i uke 19
• 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. 

• Spørsmål sendes inn til fagledere for de respektive fag på 
forhånd. 

• behandlingsbehov@odont.uio.no
– Rutiner: Kort problemstilling – ikke personsensitive data – oppgi 

eget telefonnummer og klinikken vil ta kontakt. Får dere 
tilbakemeldinger??

• Vitnemålsutdeling – avklares i begynnelsen av mai. 

http://odont.uio.no


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

råd:
– Venterom, triage på telefon og ved inngang, avstand. 
– Deler av spesialistutdanningen og klinikk 10.sem (OD)
– Prioritering av pasientene i forhold til behov.  

• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske
• Aerosolgenererende prosedyrer begrenses i den grad det er mulig. 
• Alle ansatte og studenter som skal inn i klinikk må signere i nettskjema på at de 

har lest og forstått smittevernprosedyrene (gjelder også de som skal inn på 
FHS)

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





Klinikkundervisning
• 6.semester - undervisning på Ferdighetssenteret startet opp 27. april

– 3 deling av kullet  - eksamensdatoer er fastsatt
– Smittevernregler overholdes og nettskjema skal signeres av alle.

• Noe klinisk undervisning for 10.sem (OD) med behov startet 27. april 
– Stud. i rotasjon har fått beskjed – 1 stud pr. dag på Mottaksstasjonen

• 10. semester (OD) og 6. semester (TP) inn i rotasjon på kirurgisk avdeling. 
Hovedfokus er læring i forhold til forsterket basalt smittevern. Starter opp 4. mai  
- dere vil få beskjed fra studieseksjonen. 

• Etterslep på behandling av fakultetets pasienter vil bli forsøkt gjennomført i 
sommer av fakultetets stab. 



Oppstart høsten 2020 – uke 33!!!!

Fadderopplæring digitaliseres og tilpasses til en 
fadderrolle hvor mye må foregå digitalt. 
Håper at det kan legges opp til mulige fysiske 
møter 

Planlegger ombygging i sommer





Bekymringer i forhold til helse

Dere kan kontakte SiO
Helse hvis dere har  
«spørsmål eller 
bekymringer om 
koronaviruset»  eller 
andre ting.

www.sio.no

http://www.sio.no/


• 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 

• Oversikt over kontaktpunkter på IKO: 
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/fagavd/

• Oversikt over kontaktpunkter på IOB: https://www.odont.uio.no/iob/om/

Kontaktpunkter
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Ta vare på hverandre 

Ha en fin arbeidsuke.


