
Allmøte 16. 2 2022

Store aud + stream
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• Presentasjon Karen Marie Ulshagen

• Noen fokusområder V 22

• Innspill i strategiprosessen

• OD «etter korona»

• Spørsmål





Noen fokusområder V 22

•Jobbe systematisk med å tilrettelegge for gjennomføring og måltall innen forskning

•Fortsatt arbeide for å effektivisere klinikkdriften

•Revidere i timeplaner utfra mål å få klinikkdriften mer stabil

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

•Jobbe med prosess med å implementere nytt EPJ

•Arbeide for å opprette en akuttklinikk

•Blåse liv i fagstigen og/ eller tilsvarende kursvirksomhet for teknisk ansatte

•Prosess ny strategisk plan – ferdigstilles juni 2022
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Strategisk plan – vi trenger nå innspill fra dere!! 

 Vi inviterer nå alle ansatte og studenter til å besvare ut noen 

sentrale spørsmål om hvilke innretning og valg fakultetet må ta de 

neste årene.

Arbeidet vil være en viktig del av kartleggingsarbeidet og grunnlaget 

for utkast til strategisk plan som sendes til høring i mai måned.

I dag sendes det ut en link til en nettside. På siden finner dere 5 tema 

med spørsmål (som nettskjema) som vi ønsker dere skal svare ut.

Tema er : 

 Arbeids – og læringsmiljø

 Forskning

 Utdanning 

 Klinikk

 Kunnskapsformidling og dialog med omverdenen

Side 5



Strategisk plan – forts 

•Vi oppfordrer til å diskutere spørsmålene med kolleger, i lunsjen 

på klinikken, på laboratoriet, i kantinen eller andre møteplasser. 

•Svarene kan derfor gjerne komme fra en gruppe av ansatte og 

studenter. 

•Det er valgfritt hvor mange temaer og spørsmål man ønsker å 

besvare/ kommentere.

•FRIST: 15. MARS 
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Koordiningsgruppen 
utarbeider overordnet 

diskusjonsnotat  

15.01 -15.02.22

Høring ute i 
organsasjonen 

15.02-15.03.22

Kordineringsgruppen 
sammanfatter innspill 

15.03-15.04.22

Utkast til startegi 
sendes institutene 

15.05-01.06.21

Styret vedtar strategi i juni   
etter sammenfatning fra 
koordinerinsgruppen 



•https://www-int.odont.uio.no/om/strategi/strategisk-plan-od2030/index.html
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https://www-int.odont.uio.no/om/strategi/strategisk-plan-od2030/index.html


OD «etter korona»



UiO åpner opp

•Vi skal raskt tilbake til normal hverdag

•Digital undervisning i zoom erstattes av fysisk- oppfordres til opptak

•Studenter, ansatte og pasienter med ny-oppståtte luftveissymptomer skal ikke inn i 

bygningene

•Triage avvikles, erstattes med plakater

•Klinikkene går som planlagt

•Undersøker muligheter om å holde klinikkene åpne frem til 24.6

Oppstart H 22 15.8 (Fadderuke fra  8.8) Side 9



Covid IOB
IOB følger FHI sine råd og UiO/OD sine direktiver

Undervisning modul 1 og modul 2 (termin 1)

Hybrid fellesundervisning

• fysisk forelesning, strømming og opptak

•Fysisk gruppeundervisning

•Sykehusene har fortsatt krav om 1 meter og bruk av munnbind

• Ved undervisning i OUS sine lokaler gjelder derfor dette.



Covid IKO

•IKO følger FHI/ myndighetens smittevernråd

•Ny prosedyre for bruk av personlig verneutstyr

• Ved all pasientbehandling som medfører fare 

for sprut og/eller aerosoldannelse skall i 

tillegg til hansker og munnbind brukes 

følgende: 

• Dekkestykke

• Lue/Hette

• Øyevern

• Ikke ved undersøkelse eller røntgen
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