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Smittetrykket i Oslo - status 30.11.2020



Skjerpede retningslinjer fra Regjeringen og 
Byrådet
• Driften i klinikkene er nedskalert pga. 

smittetrykket i Oslo og landet for 
øvrig

• Flest mulig ansatte på hjemmekontor
• All klinisk aktivitet på IKO innstilles 

fra 21/12-20 t.o.m. 3/1-21 av 
smittevernmessige hensyn.

• Byrådet har bestemt at den sosiale 
nedstengningen videreføres til 
14.desember



Klinikkundervisningen ut året
• Masterstudiet: Uke 47 og 48 hadde 7. semester (OD4100) 

kliniske økter, og 9. semester (OD5100) hadde ikke klinikk
• Ukene 49, 50 og 51 vil 9. semester (OD5100) ha kliniske 

økter, men 7. semester (OD4100) vil ikke ha klinikk
• Bachelorstudiet: Avdeling for tannpleievitenskap gir 

informasjon om eventuelle endringer i kliniske økter
• Studentene arbeider etter nåværende modell med clinical

partners
• Klinikkaktivitet for spes. kandidater er redusert til 50% av 

daglig drift 



Fra Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/contentassets/dbe170c33f2b489dbd15e2
556d386ef7/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-midlertidig-forskrift-
om-gjennomforing-av-utdanninger-regulert-av-rammeplan-mv.-i-
forbindelse-med-utbruddet-av-covid-192.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/dbe170c33f2b489dbd15e2556d386ef7/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-midlertidig-forskrift-om-gjennomforing-av-utdanninger-regulert-av-rammeplan-mv.-i-forbindelse-med-utbruddet-av-covid-192.pdf


Teoretisk undervisning nov-des 2020

• Vil i størst mulig grad gjennomføres digitalt via Zoom eller 
Forelesningsopptak både for bachelor- og 
masterprogrammene

• Noe planlagt undervisning er vurdert som mest egnet som 
fysisk undervisning, f. eks. forelesninger kl. 08:15 rett før 
klinikkøkter. Uansett er alle undervisere bedt om å lage 
opptak i slike tilfeller

• Det er sannsynlig at UiO også for starten på 
vårsemesteret 2021 vil la teoretisk undervisning gå 
digitalt.



Digital undervisning og eksamen i Silurveien
• Undervisningsform (digital eller fysisk): Se timeplanen
• Digital undervisning: Zoomlenke eller opptak i timeplanen
• Handouts (f.eks. Power Point): Se Canvas

Eksamen i Silurveien
• - se oppdatert informasjon: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/silurveien/korona-eksamen-h20.html

• TP2100 - farmakologi og odontologi OD2100 - humanbiologi: fysiologi, anatomi, 
medisinsk biokjemi og ernæringslære.

• Lykke til med eksamen!

https://www.uio.no/studier/eksamen/silurveien/korona-eksamen-h20.html


Viktig at vi fortsatt etterlever godt smittevern på OD

• Vis hensyn – hold avstand!
• Husk god håndhygiene og hold 

deg hjemme om du er syk
• Vi ber deg bruke munnbind ved 

bruk av kollektiv transport eller i 
situasjoner hvor det er vanskelig 
å opprettholde avstand

• Munnbind for studenter på 
forelesning (kun GV)

• Pasienter og pårørende bruker 
munnbind i klinikkene



Kontaktpunkt for studentene

• Symptomer, testet eller spørsmål om covid-19 og studiesituasjonen
• Har du symptomer, er du testet for covid-19 eller har du spørsmål om 

covid-19 i forbindelse med studiesituasjonen din: Ring 
studieseksjonens hotline på tlf: 900 59 272 (ikke send SMS). Kontakt 
også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk undervisning.

• Du kan også sende en e-post til a.a.solna@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.

https://www.odont.uio.no/studier/kontakt/
https://www.odont.uio.no/iko/om/organisasjon/klinikker/
mailto:a.a.solna@odont.uio.no?subject=Covid-19%20-%20symptomer%2Ftest%20og%20studier&body=Oppgi%20studieprogram%20(TP%2C%20OD%2C%20SPES)%20og%20kull%20(H-x)%3A%20%0AOppgi%20ditt%20mobilnr.%20slik%20at%20vi%20kan%20ta%20kontakt%20om%20n%C3%B8dvendig%3A%20%0A%0AHar%20du%20coronalignende%20symptomer%20-%20hvilke%3F%0AHar%20du%20v%C3%A6rt%20i%20kontakt%20med%20coronasmittet%2Fmistenkt%20coronasmittet%20person%20(ja%2Fnei)%3F%0AHvis%20ja%2C%20N%C3%85R%20var%20du%20sist%20i%20kontakt%20med%20vedkommende%2Fp%C3%A5%20restaurant%2F%20p%C3%A5%20jobb%20etc%3F%0AGi%20oss%20mest%20mulig%20faktaopplysninger%2C%20men%20kortfattet%2C%20da%20vil%20eventuell%20smittesporing%20g%C3%A5%20raskere%3A%0A%0AOm%20du%20skal%20testes%20%E2%80%93%20gi%20oss%20beskjed%20og%20gi%20oss%20tilbakemelding%20om%20resultatet%0A%0A%0A%0A


Hva melder du inn ved sykdom/mulig smitte til 
leder?
• Har du coronalignende symptomer – hvilke?
• Har du vært i kontakt med coronasmittet/mistenkt coronasmittet

person? Hvis ja, NÅR var du sist i kontakt med vedkommende/på 
restaurant/på jobb etc?

• Skal du testes? Gi beskjed om testresultat. 
• Oppgi ditt mobilnr. slik at vi kan ta kontakt om nødvendig
• Gi oss mest mulig faktaopplysninger, men kortfattet, da vil eventuell 

smittesporing gå raskere



Coronatest

• Hvem bør teste seg:
– Du bør testes hvis du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre 

symptomer på koronavirus
– Har vært utsatt for smitte av coronavirus. Dette kan være nærkontakt 

med noen med bekreftet coronavirus
• Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19

– SiO Helses teststasjoner er på Blindern, Fredrikkeplassen og på Oslo 
Met i Pilestredet

– For å avtale tidspunkt: https://www.sio.no/helse/covid-19
• Ellers benyttes kommunenes infosider for bestilling av test

– Eks Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-
og-provesvar/#toc-1

https://www.sio.no/helse/covid-19
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/


Vurderinger ved luftveissymptomer og andre 
covidlignende symptomer 
• Vær obs særlig når de forekommer i kombinasjon:
• Feber
• Tungpustethet
• Hosting
• Rennende nese 
• Vond eller sår hals
• Nedsatt smak- og luktesans



Hvordan vurdere symptomer?

• Du skal ikke gå på jobb hvis du har symptomer som nevnt over
• Du kan gå på jobb med allergisymptomer når du har kjent allergi
• Du kan gå på jobb hvis barnet ditt er hjemme med 

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

forkjølelsessymptomer, men du er frisk (som beskrevet over)



Smittevern i kantinen og garderoben

• Vis hensyn – hold avstand 
• Kantinen er stengt for matservering – vi forsøker å få 

SiO til å åpne. 
• Bordene i kantinen er merket tydelig: Husk avstand
• Vi ønsker å holde kantinen åpen, men vurderer å 

stenge om ikke AVSTAND respekteres



EU-millioner til prosjekt ved fakultetet

• Professorene Janne 
Reseland og Håvard 
Haugen er med i et 
prosjekt som  har fått en 
ramme på 50 millioner til 
et prestisjetungt prosjekt i

• Samarbeid med 
Goldschmidt-laboratoriet 
på MN

• Prosjektet bærer navnet EXCITE og 
handler om at 15 europeiske miljøer for 
elektron- og røntgenmikroskopi går 
sammen om å etablere et unikt 
nettverket.







Disputas i desember 

• 18. desember Behzod Tashbayev: In Search
of Diagnostic Markers of Dry Mouth and Dry 
Eye Disease

• Disputasen avholdes digitalt ettersom 
opponentene ikke kan være fysisk tilstede



Hold dere oppdatert på UiO og ODs nettsider

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

• UiO: https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html

• Studentpuben i Geitmyrsveien vil være ferdig 17. 
desember 

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/studenter.html
https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html


Ha en fin uke!


