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Agenda

• Smittetrykk i Oslo

• Status pr. dags dato for OD

• Føringer fra 15. mars

• Drift fram til 9.4 (gitt at det ikke blir endringer)

• Spørsmål i chat fra fredagens informasjonsmøte

• Vaksiner 

• Smittevernregler

• Hvem tar ansatte og studenter kontakt med vedr. 
luftveissymtomer?



Morten Enersen, leder smittevernutvalget

Svært høyt smittetrykk i Oslo



Status pr. dags dato for Odontologisk Fakultet

• Ingen pasienter, studenter eller ansatte er smittet under 
opphold/arbeid ved OD siden mars 2020 

• Siden pandemiens utbrudd har et fåtall pasienter, studenter og 
ansatte fått påvist smitte, som er ervervet eksternt 

• I hvert enkelt tilfelle er det utført kartlegging og smittesporing av 
mulig eksponerte personer i samarbeid med kommunalt 
smittesporingsteam hvorav noen er satt i karantene, men ingen 
er i etterkant blitt smittet internt

• 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


Føringer fra 15. mars

• I tråd med at Oslo strammer inn tiltakene stenger UiO campus 
for studenter: Bygninger, lesesaler og all 
fysisk undervisning stenges for studenter fra kl. 12.00 i dag

• Praksis kan opprettholdes dvs. klinikken går som planlagt 
nedskalert til nivå 3

• 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 labb



Drift av klinikk fram til  9.4



OD legger drift på nivå 3, i dag er det på nivå 1

• Spesialistkandidaters klinikkaktivitet redusert med 50% av 
ordinær drift

• Klinikktjeneste kun for 10.semester tannlege og 6. 
semester tannpleie

• Narkosebehandlingen gjennomføres iht plan, uten studenter 
tilstede



Påskeferie i klinikkene

• Klinikkene er stengt i påsken f.o.m. mandag 29. mars tom. 
mandag 5. april



Vaksiner til tannhelsepersonell ved OD

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

• Vi vet ennå ikke når vi får vaksinene

• Oslo kommune vil ha løpende dialog med oss om når vi kan 
starte vaksineringen



Svært viktig at smittevernregler etterleves 

• Husk: Det muterte viruset er svært smittsomt

• Alle studenter bruker inngangen fra Geitmyrsveien 69

• Alternative innganger via garasje, inngang KFL og G69 • Da 
unngår vi fortetning av mennesker 

• Hold også avstand i garderoben og i kantinen/lunsjrom



Svært viktig at smittevernregler etterleves 

• Bruk munnbind ved ferdsel i fakultetets bygninger 

• Vis hensyn – hold avstand! 

• Hold deg hjemme om du er syk – test for Covid-19 

• Gjelder også ved milde symptomer på luftveisinfeksjon



Hvem kontakter ansatte ved covidlignende symptomer?

• Ta kontakt med nærmeste leder og sett 
smittevern@odont.uio.no på kopi

• Vennligst IKKE ta kontakt med medlemmer i Smittevernutvalget 
på SMS eller telefon, dersom du ikke har avtalt dette



Hvem kontakter studenter ved covidlignende symptomer?

• Har du symptomer: Ring studieseksjonens hotline på tlf: 900 59 272 (ikke 
send SMS) 

• Kontakt også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk undervisning 

• Du skal også sende e-post til studieseksjonen v/Aurora Sølna 
(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. 



Hold deg oppdatert på våre nettsider!

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

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


Takk for den flotte innsatsen alle gjør i denne vanskelige tiden!


