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Pandemiplan ved Det medisinsk odontologiske fakultet 
 
 
 
          Bergen 180809 
Til alle ansatte og studenter ved 
Det medisinsk odontologiske fakultet 
 
 
 
Det er i dag nedsatt en pandemigruppe ved fakultetet. Pandemigruppa skal være fakultetets 
bindeledd til sentrale aktører i forbindelse med pandemiplanleggingen og er ansvarlig for å 
koordinere nødvendige tiltak på fakultetet. Ved et større utbrudd med stort sykefravær vil 
pandemigruppa tilstrebe at sentrale funksjoner på fakultetet fortsatt fungerer. 
 
Som ledd i et utvidet helsemessig beredskap har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om at 
UiB legger planer for å kunne stille med ekstra helsepersonell hvis det skulle bli nødvendig. 
Fakultetet har oversikt over hvilke grupper som kan være aktuelle og vil følge de instrukser 
som måtte komme fra sentrale helsemyndigheter. Den personellgruppen som i første omgang 
vil være mest aktuell er ansatte som har kombistillinger ved UiB/helseforetakene/ 
fastlegekontorer. Fakultetet vil, om det blir nødvendig, frita ansatte for universitetsfunksjoner 
slik at disse kan bruke hele sin arbeidskapasitet på klinisk arbeid i samråd med 
helseforetakene eller kommunene.  
 
Det kan også bli aktuelt å be studenter om å bidra til forskjellige typer arbeidsoppgaver. 
Hvilke studentgrupper som skal involveres vil avhenge av hvilke arbeidsoppgaver som 
helseforetakene/kommunene har behov for å dekke. Fakultetet vil legge til rette for ekstra 
opplæring hvis det er nødvendig.  
 
All undervisning skal, så langt det er mulig, gå som normalt. Det er ikke aktuelt å stenge 
undervisningsarealer eller avlyse undervisning som forebyggende tiltak. Alle lærere 
oppfordres til å planlegge sin undervisning i god tid (minst 1 uke i forveien) slik at andre 
lærere eventuelt kan overta undervisningen ved sykefravær. 
 
Det oppfordres til at kravene til obligatorisk frammøte for studentene håndheves forholdsvis 
liberalt og uten at det kreves legeattest ved sykefravær. 
 
Instituttene bes om å legge til rette for repetisjon av obligatorisk undervisning og annen viktig 
undervisning slik at studenter som ikke har kunnet delta i ordinær undervisning får mulighet 
for å ta denne undervisningen senere. Det samme gjelder eksamensavvikling. 
 
Hvis eksaminator og/eller sensor blir forhindret fra å avholde eksamen, oppfordres instituttene 
til å finne alternative løsninger. Ekstern sensor kan eventuelt erstattes av en intern sensor. 
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Smittemåten ved influensa er ved dråpesmitte. Det er i prinsippet to måter dette skjer på: 
 

1. Når en pasient hoster/nyser. Det er vist at dråpesmitte nesten alltid er begrenset til 
en radius på 1 meter fra den syke. Å oppholde seg lenger unna pasienten vil sjelden medføre 
smittefare. Munnbind vil effektivt beskytte mot smitte hvis en må ha nærkontakt med en som 
er syk.   
 

2. Når en frisk person tar på gjenstander som den syke har hatt kontakt med og deretter 
tar seg til munn/nese. Hyppig håndvask og vask før alle måltider vil effektivt motvirke denne 
smittespredningen. 
 
Tamiflu vil gi relativt god beskyttelse hvis en er spesielt smitteeksponert, men det er mindre 
effektivt enn fysisk beskyttelse som nevnt over. Tamiflu vil også dempe sykdomsaktiviteten 
hos syke personer hvis brukt innen 48 timer etter symptomdebut. 
 
Sentrale helsemyndigheter oppfordrer hele befolkningen til å benytte vaksinen som nå 
utvikles og som sannsynligvis vil bli sendt ut fra slutten av september. Vaksinen vil både 
redusere muligheten for sykdom hos dem som vaksineres og smitteutbredelsen til 
risikogrupper i befolkningen. 
 
 
Pandemigruppa ved Det medisinsk odontologiske fakultet består av: 
 
Kjell Haug, prodekanus (leder), Det medisinsk odontologiske fakultet 
Nina Langeland, professor, Institutt for indremedisin/overlege HB 
Rebecca Cox Brokstad, forsker, Gades institutt 
Anders Bærheim, professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Gerd Johannessen, seksjonssjef personal, Det medisinsk odontologiske fakultet 
Kim Ove Hommen, seksjonssjef undervisning, Det medisinsk odontologiske fakultet. 
 
Nina Langeland deltar også i pandemiutvalget for Helse Bergen, Rebecca Cox Brokstad deltar 
i pandemikomiteen til Helse- og omsorgsdepartementet og Kim Ove Hommen sitter i det 
sentrale pandemiutvalget ved UiB. 


