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UiOs årsfest 2. september  (209 år) 
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Utveksling våren 2021

• For bachelorstudenter på 4. semester og 
masterstudenter på 8. semester blir det mulighet for 
utveksling i EU/EØS-området våren 2021.

• Informasjonsmøte er avholdt for kullene, men ikke nøl 
med å kontakte Kjersti E. Carlsen for mer informasjon 
eller ved spørsmål om søknadsprosessen

• Søknadsfrist 15. september

https://www.odont.uio.no/iko/personer/adm/kjerstec/index.html


Muligheter



Skriftlige eksamener høsten 2020

• Eksamen i Silurveien som normalt (følg med på 
instruksjoner som blir lagt ut i Canvas på forhånd)

• Øvrige eksamener er planlagt som normalt

• Eventuelle endringer kan skje raskt, men blir da 
informert om i Canvas (ev. SMS)





Dekanvalg høsten 2020

• Selve valget gjennomføres 
7.-14. oktober.

• Nytt dekanat tiltrer 1.1.2021.
• Studentenes stemmer teller 

25 %



Godt å ha dere tilbake på fakultetet!
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Treningsrommet i Geitmyrsveien
• Planlegges åpnet i uke 37.
• Max to av gangen
• Nærmere retningslinjer vil komme

– Godt renhold, håndhygiene, 
hostehygiene, og unngå å ta deg til 
ansiktet med hendene. Rydding etter 
bruk. 

– Bruk desinfeksjon før og etter bruk 
av apparater, matter og annet 
utstyr.

– Renhold vasker med klut og 
såpevann utstyret ved dagens slutt 
eller dagens begynnelse

– Det må holdes avstand - ingen fysisk 
berøring med andre.



Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 
covidlignende symptomer 
• Vær obs på disse symptomene, særlig når de 

forekommer i kombinasjon:
• Feber
• Tungpustethet
• Hosting
• Rennende nese 
• Vond eller sår hals



Covidlignende symptomer forts.

• Nysing
• Nedsatt smak- og luktesans
• Noen kan ha vondt i magen og diaré
• Muskelsmerter eller hodepine
• I utgangspunktet skal alle med nyoppståtte symptomer i 

luftveiene være hjemme, til en dag etter symptomfrihet. Viktig å 
teste seg for coronavirus umiddelbart. Negativ test, men fortsatt 
symptomer på luftveisinfeksjon innebærer arbeidsrestriksjon til 
en dag etter symptomfrihet. 



Hvordan vurdere symptomer?

• Du skal ikke gå på studier/jobb hvis du har symptomer som 
nevnt over

• Du kan gå på studier/jobb med allergisymptomer når du har 
kjent allergi

• Du kan gå på studier/jobb hvis barnet ditt er hjemme med 
forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)

• Du kan gå på studer/jobb hvis andre i husstanden er hjemme 
med forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet 
over)





Kontaktpunkter

• Generelle henvendelser om eksamen, tilrettelegging, 
permisjoner og liknende rettes til studiekonsulenten

Symptomer, testet eller spørsmål om covid-19 og 
studiesituasjonen:
• Studieseksjonens hotline på tlf: 900 59 272 (ikke send 

SMS). 
• Kontakt også den aktuelle klinikken ved fravær fra 

klinisk undervisning.

https://www.odont.uio.no/studier/kontakt/


• Du kan også sende en e-post til 
hegeglo@odont.uio.no dersom du har symptomer 
eller er testet (venter på prøvesvar), og du vet at du 
skal holde deg hjemme. NB: Ikke oppgi sensitiv 
informasjon pr. e-post! 

• Ring studieseksjonens hotline når prøveresultat 
foreligger og før du eventuelt gjeninntrer på studiet, 
dersom du ikke tidligere i prosessen har fått oppgitt når 
du kan gjeninntre.



Ønsker dere en fortsatt fin arbeidsuke


