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Mer fysisk undervisning på UiO

•Regjeringen åpner opp for fysisk undervisning, og ønsker at alle studenter skal ha 

tilbud om fysisk undervisning hver uke.

•For undervisning i mindre rom anbefaler regjeringen et maksantall på 30 med en 

meters avstand. Avstandskravet kan fravikes noe dersom det går ut over 

anledningen til å tilby fysisk undervisning.

•Under forelesninger i auditorier anbefaler regjeringen et maksantall på 200 med 

faste plasser og en meters avstand. 
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På OD

•Digital undervisning i zoom fram til vinterferien 

• det kan gjøres unntak for gruppeundervisning/seminarer og kurs der det ikke 

er mulig å gjennomføre undervisningen uten at man møter fysisk. 

• I auditorier, lesesaler og andre grupperom

Det henges opp et oppslag der det minnes om at hver enkelt selv er ansvarlig for 

å opprettholde avstand og ivareta smittevernreglene i fakultetets lokaler. 

NB! Vi merker IKKE opp setene. 
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Eksamener V22

Frem til påske:

•Teoretiske skriftlige eksamener er i hovedregel hjemmeeksamener vurdert med bestått/ikke bestått

•Enkelte hjemmeeksamener får noe redusert tid

•Kliniske og stasjonseksamener kan gjennomføres som vanlig

• Informasjon som berører eksamener utover dette sendes ut snarest mulig

Påske – sommer:

•Silurveien får redusert kapasitet

•Form på eksamener fra påske til sommer vil bli bestemt så raskt som mulig for å gi best mulig 

forutsigbarhet
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Status quo

•Klinikkene går som planlagt

•All labvirksomhet går som planlagt

•Munnbind ved ferdsel i bygningene

•FORSTERKET BASALT SMITTEVERN: fortsatt god gjennomføring av denne 

rutinen sikrer smitte også nå når det er flere smittede/asymptomatiske

•Hjemmekontor: avklar med nærmeste  leder.
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Ny fase i pandemien

•Vi må ta mere personlig ansvar
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Studenter og vaksine

•Vaksinasjon må prioriteres høyt og oppfordrer alle som har mulighet til å vaksinere 

seg så raskt som mulig

•Alle studenter med tilhold i Oslo kan få boosterdose ved de vaksinesentrene de 

tilhører: 

• Man må bestille time for dette på de respektive sentre.

• Student-id kort må medbringes og forevises. Vær obs på at enkelte vaksinesentre også krever 

framvisning av en bekreftelse fra studiestedet på at du er aktiv student ved en helsefaglig 

utdanning. Ta kontakt med din studiekonsulent for å få tilsendt en bekreftelse 

Kontaktinformasjon for studieseksjonen - Det odontologiske fakultet (uio.no)

• Det må ha gått mer enn 20 uker siden forrige dose.

•Drop-in sentrene Stovner, Nordstrand, Østensjø og Grorud kan og benyttes av alle 

over 18 år dersom mer enn 20 uker siden forrige dose. 
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Rutiner for ansatte og studenter ved påvist corona
ved OD:

•Gå i isolasjon

• Informer alle dine nærkontakter innenfor 24 timer før symptomer/ positiv test. 

Dette er et personlig ansvar for hver enkelt!

•Gi  beskjed på e-post:

• For studenter: 

• 1. undervisere (obligatorisk undervisning) 

• 2. klinikk

• 3. smittevern: smittevern@odont.uio.no

• 4. studieseksjonen: Studenter og coronasituasjonen - Det odontologiske fakultet (uio.no)

• For ansatte: Nærmeste overordnede  

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


Nærkontakt til smittet med korona

•Definer hva slags nærkontakt du er

Dette er også et personlig ansvar!

•Ta utgangspunkt i din vaksinasjonsstatus

•Gå inn på helsenorge.no
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https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-n%C3%A6rkontakter


Forhold deg til Helsenorges retningslinjer utfra din 
vaksinasjonsstatus
•https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/
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Vi kan forvente endringer i anbefalinger og retningslinjer

Informasjon på Helsenorge.no er alltid oppdatert

Forøvrig gjelder myndighetens smittevernregler  24/7.

FORSTERKET BASALT SMITTEVERN i klinikk

Gi beskjed dersom fravær for karantene

• For studenter: 

• 1. undervisere (obligatorisk undervisning) 

• 2. klinikk

• 3. smittevern: smittevern@odont.uio.no

• 4. studieseksjonen: Studenter og coronasituasjonen - Det odontologiske fakultet (uio.no)

• For ansatte: Nærmeste overordnede  
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Langtidsbudsjettet er spilt inn til UiO

Lyspunkter

•Pasientinntektene høyere enn antatt

•Måltallet på 10 disputaser i 2021 ble nådd

•Fra UiO sentralt- vi fikk kompensasjon for 

reduserte pasientinntekter- og økte utgifter

•Vi er i konstruktiv dialog med Med. Fak. om 

utgifter til fellesundervisning

•Mere forutsigbarhet i finansiering av 

spesialistutdanningen

•Økning i budsjett for nødvendige  investeringer

Utfordringer

•Vi har nådd kritisk sone når det gjelder 

nedbemanning ved naturlig avgang

•Investeringsnivå er oppjustert, men 

fortsatt veldig lavt

•Vi  ber UiO styret om utsettelse av 

balanse til 2024
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Konkret fokus V 2022
Vår store utfordring: vi skal tilbakebetale ca 30 millioner i gjeld til UiO på kort tid 

Videre må vi komme frem til driftsmodeller grunnlagt på en økonomi i balanse

•Revidere i timeplaner utfra mål å få klinikkdriften mere stabil, «likt antall studenter hver økt»

•Gjennomgå studieplaner og læringsmål for å minke «dobbel» undervisning

•Fortsette arbeid med å innføre pasientløp for implantatpasienter

•Arbeide for å opprette en akuttklinikk

•Øke eksternfinansiering av forskning

• Øke antall prosjekter med ekstern finansiering

• Øke samarbeid med ROKer og DOT 

• Øke kvalitet og oppfølging på phd prosjekter

•Jobbe med prosess med å implementere nytt EPJ

•Blåse liv i fagstigen og/ eller tilsvarende kursvirksomhet for teknisk ansatte
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Overordnede prosjekter vår 2022

•Strategisk plan og tiltaksplaner

•Utviklingsplan
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Tannhelse på den politiske agendaen
• Tiril og Jan Eirik har søkt om å 

delta på høring 1. februar
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Nye prosjekter med ekstern finansiering

På slutten av 2021 ble det klart at

•Janicke Liaaen Jensen, sammen med prosjektleder Torgeir Bruun Wyller (MED) og 

Eva Skovlund (NTNU), har fått innvilget HSØ finansiert prosjekt

•Håvard J. Haugen/Biomaterialer er partnere i et Horizon Europe finansiert prosjekt 

(BIOMATERIALS DATABASE FOR HEALTH APPLICATIONS) sammen med flere 

universiteter i Europa. 
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Bokutgivelse av Lise Lund Håheim, professor IOB

•Publisert av forlaget Cambridge Scholars Publishing 12.01.2022.
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Disputaser 18. januar og 18. februar 2022
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Vi gratulerer Sonja Yr Løken (Pedodonti 

og atferdsfag) med disputas 18. januar 

med avhandlingen: «Preventive dental 

care for children in the Norwegian dental 

service. Recommendations, routines and 

collaboration”

Sushma Pandey Dhakal fra 

IOB disputerer 18. februar. 

Kunngjøring kommer senere.



Ny fakultetsdirektør – vi takker snart av Johannes

Karen –Marie  Ulshagen begynner 1. februar
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Nytt klinikkbygg på Gaustad?
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Konsept for det framtidige 

klinikkbygget er laget, og det 

er bestemt at det skal bygges 

der Nemkobygningen ligger i 

dag.

En fordel å få samlet 

odontologimiljøene og 

komme nærmere 

Livsvitenskapbygget.



Nye møbler i kantine og venterom

Takk til arbeidsgruppen som har stått på for å få dette til
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Spørsmål?

Ha en fin dag!

•Chat til Kari Øverby
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