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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.



Velkommen tilbake kjære studenter!

Vi gleder oss til nytt 
semester sammen 
med dere.
• 76 nye masterstud.
• 30 nye bachelorstud.
• 11 nye spes.kandidater
• 20 nye på supplerings-

opptak på masterprog.



Hva nå? 

• Klinikkene åpne med en viss reduskjon
• Forelesninger for de kliniske kullene stort sett fysisk

oppmøte
• Forelesninger i fellesundervisningen – stort sett 

digitale
• Kurs og seminarer – for det meste fysisk tilstede
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• Følger situasjonen tett og fatter beslutninger. 
• Hensikten er å sikre drift av klinikk, institutt og fakultet

• Oversikt over undervisning 
• Holde oversikt over nødvendig infrastruktur
• Oversikt over personell og studenter
• Sikre forskningen og dens vilkår

• Planlegge for virksomhet frem mot sommerferien



Smittevernutvalget

• Rådgivende utvalg for dekan og beredskapsledelsen
• Utarbeider forløpende kunnskapsbaserte smittevern 

prosedyrer for den kliniske virksomheten
• Oversikt over personell og studenter når det gjelder 

karantene, isolasjon og smittede
• Fakultetets smittesporings enhet
• Oversikt over smittevernutstyr 



Tiltak for å hindre smittespredning på OD

• Fyll ut og gjennomgå nettskjema for studenter
• Har du symptomer forenlige med coronasmitte: Hold deg 

hjemme og kontakt studieavdelingen
• F.o.m 10/8: Har du vært på reise i grønne land i Norden skal du 

benytte munnbind i 10 dager og teste negativt for coronasmitte
før pasientkontakt

• Karantene i 10 dager om du har vært på reise i røde land
• Vi anbefaler alle å unngå reiser utenfor Norge inntil videre

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html
https://www.odont.uio.no/studier/kontakt/


Forebygging av smittespredning

• Tar du kollektivtransport kan bruk av munnbind være lurt
• Ordinær parkeringsordning i Geitmyrsveien f.o.m. 17/8
• Alle pasienter og pårørende skal bruke munnbind i våre lokaler
• Alle studenter skal bruke munnbind på forelesninger i 

Geitmyrsveien
• Alle studenter starter sin kliniske undervisning som «clinical

partners»
• Ved klinikken opprettholdes forsterket basalt smittevern
• Klinikkene i 5. og 6. etg. er under ombygging. Skal være ferdig 

uke 34



• Håndhilsing og unødvendig fysisk kontakt bør unngås
• Les jevnlig UiO e-post og hold deg oppdatert på våre 

nettsider

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


Coronasmittet eller vært i kontakt med person med påvist corona
eller vært ute og reist?

• Kontakt studieseksjonen på deres - hotline 900 59 272
• Coronatesting på Blindern på Fredrikkeplassen
• Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19
• SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen 

foregår i en egen brakke ute. NB: Fremmøte kun etter forhåndsavtale.
• For å avtale tidspunkt for testing, må du ringe på telefon 22 85 33 00 mandag til 

fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed 
om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing.

• https://www.sio.no/18773/koronatesting

https://www.sio.no/18773/koronatesting


Smitteverntiltak på forelesning i Geitmyrsveien

Kilde: Folkehelseinstituttet

Husk å vaske/sprite hendene før du tar på munnbind!



• Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer 
osv: Studieseksjonens hotline
studiekonsulent@odont.uio.no || 900 59 272 / 913 27 638  fra 09.00-
15.45

• 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 

• Studenter som uteblir fra klinikk må også melde fravær til respektive 
klinikksjef.

Kontaktpunkter
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Ønsker dere en fin uke!


