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Agenda

• Smittesituasjonen i Oslo

• Informasjon fra IKO og IOB

• Undervisning og praksis/klinikk

• Spesialistutdanningen

• Forskning

• Smitteverntiltak

• Aktuelt





Smittesituasjonen i Oslo

• Smittetrenden i hovedstaden er stigende

• Usikkerhet rundt eventuelle utbrudd av virusmutasjoner

• Som vi ser av mandagens hendelse på OD, så kan situasjonen raskt 
endre seg



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.



Føringer for OD

• Verne om praksis 

• Færrest mulig personer i bygningene 

• All teoretisk undervisning er digital 

• Booking av lesesaler

• 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 

• Tilstedeværelse avtales med nærmeste leder og skal dokumenteres

Før kl 1000:

• Alle studenter går inn  i GV69 og via Faculty club

• Alle ansatte  gjennom GV69 / garasje



Zoom-bombing

• Zoom-bombing er når uønskede deltakere kommer inn i et møte eller en 
forelesning for å vise fram uønsket eller ulovlig materiale.

• Hvordan unngå:
• Beskytte møte-ID

• Når du informerer om møtet bør du unngå å legge ut møte-ID eller møteinnkalling i åpne kanaler som for 
eksempel sosiale medier. 

• Teknisk endringer kommer som skjuler link i timeplanen, etter plan neste uke.

• Logg inn med UiO-brukerkontoen din
• Alle studenter og ansatte på UiO har lisens til å bruke fullversjonen av Zoom, der personvern og sikkerhet 

er bedre enn i gratisversjonen av Zoom, og UiO har gjort sentrale innstillinger for å bedre sikkerheten 
ytterligere. Det er viktig at alle på UiO installerer Zoom og logger inn med UiO brukernavn og passord.

• Only authenticated users can join: Vi anbefaler at dette valget er slått på. Da vil brukere som ikke er 
logget inn, bli videresendt til innloggingssiden før de kan komme inn i møtet.

• Mer informasjon: https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-
sanntid/videokonf/zoom/hjelp/zoom-bombing.html



Nye powerpointmaler på OD

• Generelle maler og 

• Med personvern og smitteverntiltak

• Med informasjon om røde data

• ODs nye maler er publisert her: 
https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/profil/profil-
trykk/powerpointmaler/enheter/od/



Denne presentasjonen inneholder rød-data

Opptak og lagring på privatmaskin er forbudt



PERSONVERN
ved opptak av forelesning

• Denne forelesningen blir tatt opp, og alle spørsmål eller kommentarer fra deltagere blir en del av opptaket. 

• De som ikke ønsker å være med på opptaket, bør slå av sin mikrofon og video, og bruke chat-funksjonen isteden. 

• Er du i salen og ikke ønsker å bli hørt på opptaket, vent til pausen med å stille spørsmål.

• Opptaket legges ut i timeplanen og vil være tilgjengelig for studenter og lærere. (Til de blir slettet)

• Hjemmelsgrunnlag: Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e, jf. Universitets og høyskoleloven § 1-3.



• En klinikkansatt testet positivt for corona. Vedkommende 
er ikke smittet hos oss, men hjemme

• Smittevernutvalget har håndtert situasjonen etter 
gjeldende nasjonale og lokale regler og situasjonen er 
under kontroll

• Ni ansatte er i karantene og det inntrufne får konsekvenser 
for klinikkdriften ved IKO resten av denne uken



Status klinikkdrift uke 8

• 8. og 6. semester tannlege skal ikke ha klinikk denne uken (G71 Klinikk voksen og 
Mottaksklinikken). Instruktørtannleger på disse øktene skal heller ikke møte.

• 2. og 4. semester tannpleie skal ikke ha klinikk denne uken (G71 Klinikk voksen). 
Instruktørtannleger/tannpleiere på disse øktene skal heller ikke møte.

• 10. semester tannlege og 6. semester tannpleier skal ha klinikk som planlagt 
f.o.m. i morgen 23. februar. Det samme gjelder for spesialistutdanningen.

• Barneklinikken går som planlagt for alle kull tannpleierstudenter.

• Gerodontologiklinikk og Klinikk for spes.beh. kirurgi går som planlagt for 8. 
semester tannlegestudenter

• Atferdsfag for 6. semester går som planlagt torsdag 24.2

• FHS og teoretisk undervisning går som planlagt.



Hans Jacob Rønold, prodekan for studier

• All teoretisk undervisning er digital 

• Alle forelesninger tas opp og legges i 
Canvas/timeplan

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

• Planlegger med utvidet klinikktid for 10. sem
• 2 økter á 4 timer.

• Vurderer å utvide semestret til 25.6. 



Klinisk undervisning uke 9

• Alle semestrene på tannpleie går som oppsatt – informasjon i Canvas

• 6. semester tannlege fortsetter med klinikk på mandager i G71 og 
etter oppsatt timeplan på FHS

• 8. semester får redusert klinikk på voksen, men fortsatt min 3 
økter/uke. 

• 10. semester prioriteres på klinikken. På kirurgen kun operasjonsstue



Amer Sehic, visedekan studier, preklinikk

• All teoretisk undervisning skjer fortsatt digitalt, inkludert 
gruppeundervisning

• Modul 1 – Blokk 2: muntlig eksamen i april

• Modul 2 – Blokk 2 – skriftlig eksamen i Silurveien – muntlig 
eksamen på IOB

• Modul 2 – Blokk 3: Kraniofacial anatomi og fysiologi
• Starter 8. mars; mer info kommer direkte til kullet etter hvert

• Men, vi planlegger for en del fysiske kurs i anatomi



Jan Eirik Ellingsen, visedekan spesialistutdanningen

• Klinikkaktivitet redusert til 50% av normal drift 

• Gjennomføring av teoretiske og kliniske seminarer 
digitalt

• Eksamen

• Nett-treff med spesialistkandidatene



Janne Reseland, visedekan forskning

• Postdocs, PhDs og studenter som jobber med 
masteroppgaven  - må følge gjeldende regler på 
lab/avdeling

• Kontorplass kan benyttes om oppgaven(e)  ikke 
kan utføres fra hjemmekontor

• Praktiske lab oppgaver gjennomføres som planlagt 



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. 



Generelle smittevernregler

• Viktig at vi etterlever godt smittevern på OD

• 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



Generelle smittevernregler

• Vi oppfordrer alle til å unngå og bruke hovedinngangen i perioden når 
pasientene ankommer (før kl. 10.00)

• Alternative innganger via garasje, inngang KFL og G69

• Da unngår vi fortetning av mennesker

• Hold også avstand i garderoben og i kantinen/lunsjrom



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%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


Ha en god uke videre!


