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• Nytt verktøy

• Jeg setter alle mikrofoner på 

«mute»

• Det finnes en chattefunksjon hvor 

dere kan stille spørsmål direkte til 

meg på slutten av allmøtet.  Er de 

av interesse for flere skal jeg 

forsøke å svare



Situasjonsrapport

• Beredskapsledelsen

• Smittevernutvalget

• Vitenskapskomite

• Utsatt aktivitet – disputaser og eksamen

• Krevende situasjon for alle ansatte og studenter

• Klinikkvirksomheten

– Nødvendig helsehjelp for våre egne pasienter

• Mottak –Barn – Rtg og KIR

• Vestibylen 

• Vaktliste



https://www.odont.uio.no/tjenester/publikum/pasientbehandling/index.html



Ø-hjelps funksjon for region helse Sør-Øst

Helsedirektoratet ber om at anmodningen følges opp med 

umiddelbar virkning.    2- linje funksjon for Oslo, Viken, Innlandet og 

Telemark og Vestfold. 

1. Akutte smertefulle tilstander i munnhule/kjeve område som vil kreve 

kirurgisk eller oral medisinsk behandling.

2. Diagnostikk av potensielt alvorlige sykdommer i munnhule og kjever

3. Traumebehandling for skader i munnhule og kjever 

4. Alvorlige infeksjoner i munnhule og kjever. 

Er under etablering  og definert som en samfunnskritisk funksjon av JD



Hva er Ø-hjelp?

• Helsepersonelloven som vil være gjeldende her og selvsagt 

Smittevernloven

• § 4.Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 

forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 

arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

• Fra FHI: Vurderinger vedrørende SARS-CoV-2 for alle pasienter
– For å redusere smittespredningen i befolkningen i den pågående pandemien, bør det 

vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette tannbehandling av pasienter.

– For pasienter der det ikke er faglig forsvarlig å utsette undersøkelser/behandling må en 

unngå at pasienter blir sittende lenge i venterom. Det bør også vurderes om 

åpningstidene på tannklinikken skal utvides for å spre aktiviteten utover dagen.





• Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer 

osv: Studieseksjonens hotline

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)

• Personalspørsmål om egenmelding, sykdom, permisjon osv:

l.e.jensen@odont.uio.no || 911 73 180

• Websider med feil eller behov for oppdatering? 

Nettredaktør Tlf. kari.overby@odont.uio.no || 459 17 839 

Kontaktpunkter
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Hjemmekontor – studere hjemmefra

• Bruke tiden mest mulig fornuftig – så få som mulig til stede

• Dialog med lærere og studieseksjonen for oppgaver.

• Være i beredskap – dere kan bli kallet inn på kort varsel 

– Enten til akuttklinikk på OD eller i helsetjenesten

• Studenter på siste året (tannlege og tannpleier) og 

spesialistkandidater er meldt inn til Kunnskapsdepartementet  -

reserve

– Kommunene etterlyser også flere hender



Studentundervisningen

• Nye metoder  - uvant – vær disiplinerte

• Praksis (spes.utdanningen og grunnutdanningen)

– Ny forskrift fra KD om praksis

– Eksamen – tenke nytt

– Involvere studenter i det arbeidet vi håndterer – følg med på 

nettsidene til fakultetet – mye nyttig lærdom

• www.odont.uio.no

http://www.odont.uio.no/


https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/prosedyrer-

ved-behandling-av-pasienter-koron.html



https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/



Styrende lovverk for virksomheten ved 

fakultet

• Lover å forholde seg til i tillegg til de som gjelder for 

alle universiteter og høyskoler

– Lov om helsepersonell m/forskrifter

– GDPR

– Lov om pasientrettigheter

– Smittevernloven 



Håper vi kommer dit også i 2020 


