
Allmøte 26. mars kl. 12.15



Tusen takk for den flotte 
arbeidsinnsatsen dere 
alle gjør i denne 
krevende situasjonen vi 
står i.



Vaksiner til tannhelsepersonell ved OD

• OD har fått bekreftelse fra Oslo kommune om at ansatte og 
studenter med pasientkontakt er prioritert i vaksinekøen 

• Sannsynligvis kan vi starte vaksinering av tannhelsepesonell i 
uke 17

• Fakultetet jobber med en plan for gjennomføring

VIKTIG AT VI SÅ RASKT SOM MULIG FÅR OVERSIKT OVER 
HVEM SOM SKAL VAKSINERES



Føringer for OD pr. 26. mars

• Regjeringen og helsemyndighetene har innført et nasjonalt 
pålegg om digital undervisning fra 25. mars- til og med 12. april.

• På UiO – ansatte og studenter: 2 meter avstand og munnbind 
om ikke avstand kan overholdes. Noen lesesaler på Blindern er 
åpne. 

• Hjemmekontor for alle som ikke må være fysisk tilstede på 
klinikk. Eventuell fysisk tilstedeværelse må avtales med 
nærmeste leder 

• Fra UiO: Vi gjør ingen endringer for praksis, ferdighetstrening, 
lab-kurs og masterstudenter på lab.



Smittesituasjonen i Oslo



Oppdatert status pr. dags dato for Det odontologiske 
fakultet

• Ingen pasienter, studenter eller ansatte er smittet under 
opphold/arbeid ved OD siden mars 2020
• Siden pandemiens utbrudd har bare et fåtall pasienter, studenter og 
ansatte fått påvist smitte, der smitten i alle tilfelle er ervervet utenfor 
huset.
• I hvert enkelt tilfelle er det utført kartlegging og smittesporing av 
mulig eksponerte personer i samarbeid med kommunalt 
smittesporingsteam, noen ble satt i karantene, men ingen er i 
etterkant blitt smittet internt. Pr idag er bare en ansatt og en student i 
isolasjon.



Forsterket smittevern mot virusmutasjoner

• FHI og Helsedirektoratet har oppdatert sine retningslinjer for 
bruk av forsterkede smitteverntiltak i tannhelsetjenesten ved 
risikonivå 4. Oslo er i risikonivå 4. 

• I tråd med dette innfører vi bruk av P2-maske (åndedrettsvern) 
ved aerosolgenererende behandling. Ta munnbind over P2-
masken, så kan samme maske brukes hele økten. 



Oppdatert status forts.

• Til nå - grei tilgang på smittevernutstyr
• Smitteforebyggende tiltak – se nettsidene til 

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

Sentralt er:
• Triage, forsterket basalt smittevern og godt samarbeid med 

studenter og ansatte med innmelding av symptomer på 
luftveisinfeksjon på smittevern@odont.uio.no som oppfattes 
å ha bidratt til dette positive bildet

https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/
mailto:smittevern@odont.uio.no


IOB: Ingen endringer i drift i uke 14 og 15

• Ved IOB gjelder følgende regler inntil ny beskjed blir gitt;

• De som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor - og 
dette skal alltid være avtalt med personalleder. 

• Du skal legge inn i Outlook at du har hjemmekontor.

• Dersom du skal komme på jobb ved IOB, skal dette være 
forhåndsavtalt med din personalleder - og godkjent av 
instituttleder. 

• Personallederne mailer - på forhånd - til instituttleder de 
medarbeiderne de ønsker skal være på jobb.



Forventet drift i uke 14 og 15

• Vi holder stengt tirsdag 6. april (kun ø. hjelp)

• Prioritet på avgangskullene OD og TP 

• Spesialistkandidater etter oppsatt plan

• Ingen pasienter på barneavdelingen uke 14

• Prosess rundt vaksinering



Hold deg oppdatert på coronasituasjonen

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

Situasjonen er uforutsigbar- det kan komme raske endringer. 

Dersom endringer onsdag 7.- fredag 9. april vil det bli sendt ut e-
post  senest tirsdag 6.4 kl 1200

Spesielt må alle som har pasientavtaler må sjekke e-post 

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


Takk til alle som har vært ansvarlige i forhold 
til egen helse og har meldt fra ved symptomer

Det anbefales å ta test rett før oppstart klinikk etter påske:

Teststasjonene i Frederikkebygningen og Professorboligen:

https://www.sio.no/31625/tilbud-om-korona-hurtigtesting

Lokale teststasjoner i Oslo

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-
provesvar/drop-in-og-mobile-teststasjoner/

https://www.sio.no/31625/tilbud-om-korona-hurtigtesting
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/drop-in-og-mobile-teststasjoner/


Slapp av og nyt påskefri. God påske!

Nytt informasjonsmøte onsdag 7. april 1215


