
Informasjonsmøte for ansatte og 
studenter

22. januar 2021 kl. 12.15

Aktivitet på OD uke 4

Tiril Willumsen, dekan



Agenda

• Informasjon fra IOB og IKO

• Undervisning og praksis/klinikk

• Spesialistutdanningen

• Forskning

• Generelle smitteverntiltak 

• Aktuelt



Ny seksjonssjef for studier fra 1. februar

• Kristin B. Hansen tar over etter 
Hege Glomsaker-Gjessing



Konstituert instituttleder på IOB

• Roger Simm tok over stillingen 18. januar



Nye fagledere IKO
• Professor Anne Møystad – Avdeling for tannpleievitenskap

• Førsteamanuensis Tove Wigen – Avdeling for pedodonti og atferdsfag

• Førsteamanuensis Erik Saxegaard – Avdeling for protetikk og 
bittfunksjon

Nestleder IKO

• Førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland





Nasjonale retningslinjer

• Undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digitalt -
videreføres inntil videre jmfr. Regjeringens pressekonferanse 18.1

• Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksis gjennomføres så 
langt det er mulig i denne perioden.

• Ansatte skal forholde seg til smittevernreglene i arbeidslivet forøvrig 
og reglene i den kommunen der de er.



Praksis gjennomføres så langt det er mulig i 
denne perioden

• UiT, UiB og UiO har felles forståelse og tolkning av at all praktisk 
trening som foregår på klinikk hos oss er praksis 

• Møte mellom rektorer og KD der det er en felles forståelse at klinisk 
praksis og smågruppeundervisning i klinikk ikke omfattes av krav til 
digital undervisning



Føringer for OD

• Verne om praksis

• Færrest mulig personer i bygningene

• All teoretisk undervisning er digital

• Smittevernregler må ivaretas



Opphold i ODs bygninger

• Ansatte som er nødvendige for å opprettholde en forsvarlig 
klinikkdrift

• Ansatte med oppgaver som ikke kan utføres fra hjemmekontor

All tilstedeværelse avtales med nærmeste leder og skal dokumenteres



Roger Simm, instituttleder IOB

• Følger fakultetets smittevernrutiner

• Risikovurderingen fra i fjor gjelder fortsatt

• Antibac, avstand, munnbind

• Studenter - avstand i grupperom og lesesaler



Carl Hjortsjø, Instituttleder IKO

• Klinikkdrift neste uke som tidligere varslet

• Redusert drift som formidlet av semesterutvalgsledere

• OD4200: Maks 4 grupper studenter i 5. og 6. etasje

• OD3200: Ingen klinikk på onsdag ellers som planlagt

• Tannpleier stud. 50% av normal drift  (barneavdelingen) 



Hans Jacob Rønold, prodekan for studier

• All teoretisk undervisning er digital
• Alle forelesninger tas opp og legges i Canvas/timeplan

• Studenter med formiddagsøkt klinikk
• Kan følge forelesning fra laptop/telefon ferdig skiftet i båsen sin fra 0815

• Husk hodetelefoner/øreplugger

• Vi vil ta hensyn til koronarelatert fravær i undervisning og klinikk



• Det er viktig at alle undervisere gjør opptak av undervisning
• Oppdaterer undervisningsform, samt legger ut Zoomlenke og/eller opptak i 

timeplanen. 

• Handouts (power point) skal legges i Canvas

• Ved problemer ta kontakt med it-hjelp@odont.uio.no

mailto:it-hjelp@odont.no


Amer Sehic, visedekan studier; preklinikk

• Mesteparten av undervisningen på 1. og 2. året fortsetter digitalt

• Klinisk gruppeundervisning på Lovisenberg for Modul 2 vil 
gjennomføres som teoretiske forelesninger

• Modul 1 – Blokk 2 eksamen arrangeres av medisinsk fakultet –
muntlig?

• Modul 2 – Blokk 2 – skriftlig eksamen i Silurveien – muntlig eksamen 
blir enten fysisk eller digital

• Håper på mer fysisk undervisning fremover; i hvert fall i anatomi og 
tannmorfologi til våren for Modul 2



Jan Eirik Ellingsen, Visedekan spesialistutdanningen

• Klinikkaktivitet redusert til 50% av normal drift

• Gjennomføring av teoretiske og kliniske seminarer digitalt



Janne Reseland, visedekan forskning

• Stipendiater skal prioriteres

• Praktiske lab oppgaver går som planlagt

• Studenter som jobber med masteroppgaven må følge gjeldende 
regler på lab/avdeling



Viktig at vi etterlever godt smittevern på OD

• Vis hensyn – hold avstand!

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

• Gjelder også ved milde symptomer på 
luftveisinfeksjon



Ansatte

Symptomer på luftveisinfeksjon?

• Ta kontakt med nærmeste leder med kopi til 
smittevern@odont.uio.no

•Hold deg hjemme

• Ta test for covid-19 

•Kan komme tilbake etter 
– negativ test for covid-19 og en dags symptomfrihet



Studenter

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

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


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

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


Digital disputas i januar 

• Olaf Schreurs fra IOB forsvarer sin 
avhandling for graden dr. philos. 

• 29.januar kl. 9.15

• «Studies on oral lichen planus – cell 
biology and pathological tissue 
changes»

• Disputasen strømmes via Zoom





Spørsmål?

• Send mail til Aurora Sølna (a.a.solna@odont.uio.no)

mailto:a.a.solna@odont.uio.no?subject=Covid-19%20-%20symptomer/test%20og%20studier&body=Oppgi%20studieprogram%20(TP,%20OD,%20SPES)%20og%20kull%20(H-x):%20%0aOppgi%20ditt%20mobilnr.%20slik%20at%20vi%20kan%20ta%20kontakt%20om%20n%C3%B8dvendig:%20%0a%0aHar%20du%20coronalignende%20symptomer%20-%20hvilke?%0aHar%20du%20v%C3%A6rt%20i%20kontakt%20med%20coronasmittet/mistenkt%20coronasmittet%20person%20(ja/nei)?%0aHvis%20ja,%20N%C3%85R%20var%20du%20sist%20i%20kontakt%20med%20vedkommende/p%C3%A5%20restaurant/%20p%C3%A5%20jobb%20etc?%0aGi%20oss%20mest%20mulig%20faktaopplysninger,%20men%20kortfattet,%20da%20vil%20eventuell%20smittesporing%20g%C3%A5%20raskere:%0a%0aOm%20du%20skal%20testes%20%E2%80%93%20gi%20oss%20beskjed%20og%20gi%20oss%20tilbakemelding%20om%20resultatet%0a%0a%0a%0a


God helg!


