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(møtet blir ikke tatt opp eller streamet)



Hva skjer?
• Alle skal studere fra hjemmekontor inntil videre beskjed blir gitt

– Vil åpne opp for mindre grupper før sommeren for de fleste av kullene.
• All teoretisk undervisning og alle eksamener vil være digital frem til sommeren –

med noen unntak. 
– 6. semester – praktisk eksamen på FHS i propedeutisk protetikk (OD); 8/5; 15/5 og 5/6
– 10. semester  - kandidat tilstede – virtuell pasient – eksaminatorer og sensor til stede  8-12. juni 

2020 (OD) – det planlegges for disse datoer.
– Spesialistutdanningen: kandidat tilstede, eksaminatorer tilstede – sensor på Zoom

• Studenter som har behov for tilgang til byggene i forbindelse med 
master/bacheloroppgave/spesialistoppgave etc. tar kontakt med 
studieseksjonen som vil forelegge dette for ledelsen. 



Hva skjer?

• Digitale trefftider med fagavdelinger /fagområder gjennomført for noen. 
Lav studentdeltagelse så langt. Fortsatt interesse?
– Trykk Yes om fortsatt interesse eller No om det ikke er viktig (generelt)
– For 10. semester spesielt - alle fagdisipliner? 

• Studieseksjonen forsøker å få dette lagt inn i deres timeplaner.
• Master presentasjoner 17.-18. juni – digitalt
• Bachelorpresentasjoner – 17. juni - digitalt
• Spesialistoppgavene 26. mai – digitalt  
• behandlingsbehov@odont.uio.no

– Institutt for klinisk odontologi har nylig fått på plass en ordning hvor dere får 
tilbakemelding på hva som skjer eller har skjedd med de pasienter dere har 
meldt inn. 

http://odont.uio.no


Klinikkene
• Økende aktivitet (9-16)
• Forsterket basalt smittevern ved antatt friske pasienter

– Strengere enn FHIs råd
• Vi har åpnet opp mer enn andre odontologiske læresteder i Europa. 



Klinikkundervisning
• Vi vil ha stort fokus på høstens kliniske undervisningen. 
• Utarbeider planer for ombygging av klinikkene med tanke på oppstart 

høstsemesteret. Vi er i dialog og satser på å få bygget om klinikkene i løpet av 
sommerferien. 1, 2, 5 og 6 etg. Høyere vegger og skjerming.

– Smittevernutvalget, Eiendomsavdelingen, Sykehusbygg, smittevernkompetanse fra OUS og 
beredskapsledelse. 

– Utført forsøk – tilstrekkelig med 2.10 m høyde 







Vitnemålsutdeling • Prosesjon
• Kunstnerisk innslag
• Streaming
• Taler fra

• Dekan
• Kandidater
• NTF
• NTpF



Ta vare på hverandre 

Ha en fin arbeidsuke.


