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Trivselsundersøkelse for 
studentene ved MH-fakultetet 
høsten 2020 - resultater  
Antall svar: 706 

Studieby 
- Trondheim: 84,2% 
- Gjøvik: 6,7% 
- Ålesund: 9,1% 

Hvor er du nå? 
- I studiebyen: 39,2% 
- I hjemkommunen: 44,6% 
- De er like: 14,7% 
- I hjemlandet (internasjonale studenter): 1,4% 

Hvordan bor du? 
- I kollektiv: 40,1% 
- Hybel: 22,5% 
- Hjemme/med familie: 17,1% 
- Med kjæreste/samboer: 3,3%  
- I selveid leilighet/bolig: 13,9% 
- Andre: 

o Med barn 
o I sentrum 

Bor du med andre? 
- Ja: 85,8% 
- Nei: 14,2% 
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Hvordan føler du digital undervisning i høstsemesteret har gått? 
Norske studenter 

 
Internasjonale studenter 

 

Har informasjonen fra NTNU vært bra nok? 
Norske studenter 
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Internasjonale studenter 

 

Hvordan føler du faglig oppfølging har vært? 
Norske studenter 

 

Internasjonale studenter  

 

Hvordan er motivasjonen din til å studere etter Covid-19? 
- Bedre: 5,4% 
- Verre: 58,5% 
- Den samme: 36,0% 
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Har du noen å snakke med? 
- Ja: 77,8%  
- Nei: 4,0% 
- Delvis: 18,3% 

Føler du deg glemt? 
- Ja: 8,5% 
- Nei: 56,1% 
- Delvis: 35,4% 

Hvis ja, utdyp 
Svar som går igjen (av 595 svar): 

- Et ønske om tydeligere og mer jevnlige beskjeder fra fakultetet/studieledelsen. Mange skriver at 
beskjeder kommer for sent, og at dette bidrar til at de føler seg glemt av NTNU 

- Manglende oppfølging i praksis og undervisning. Flere skriver at de har en følelse av at 
underviserne og NTNU bare vil at folk skal bestå eksamenene/komme seg gjennom studieløpet, 
uten å ta vare på studentenes trivsel og mentale helse underveis.  

- Det er vanskeligere å se om medstudenter sliter når man har digital undervisning 
- Få arenaer for å bli kjent, og manglende forhold til klassekamerater grunnet digital undervisning.  
- En følelse av å være alene og ensom 
- Frykt for å være sosial og møte andre som helsestudent. Dårlig samvittighet dersom man gjør dette 
- Ingen hadde lagt merke til om man ikke møtte opp i undervisning eller droppet ut av studiet 

ettersom vi ikke ser hverandre lenger 

Hvordan vil du beskrive din mentale helse nå? 
Her var det mulig å velge flere svar, samt legge inn egne alternativer.  

- Sliten: 64,9% (kontra 30,9% våren 2020) 
- Glad: 28,8% (kontra 26,7% våren 2020) 
- Sint: 7,1% (kontra 0,9% våren 2020) 
- Depressiv: 18,6% (kontra 6,8% våren 2020) 
- Holder på å gå på veggen: 17,7% (kontra 12% våren 2020) 
- Bedre enn før Covid-19: 6,5% (kontra 3,1% våren 2020) 
- Verre enn før Covid-19: 44,1% (ingen data fra våren 2020) 
- Usikker: 18,1% (kontra 12,6% våren 2020) 
- Andre 

o Én person oppgir å ha selvmordstanker 
o Som før: 7 personer 
o Stresset/angstpreget: 3 personer 

Føler du deg ensom? 
- Ja: 18,0% (kontra 27,5% våren 2020) 
- Nei: 40,2% (kontra 72,5% våren 2020) 
- Delvis: 41,8% (var ikke et alternativ våren 2020) 

Har du oppsøkt noen form for hjelp? 
Frivillig spørsmål 
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- 61 personer oppgir å ha søkt hjelp i form av psykolog, lege eller andre samtaletilbud (ikke alle som 
har oppsøkt hjelp har mottatt dette) 

- Mange andre oppgir at de snakker med familie og/eller venner 
- Noen sier også at de har vurdert det, men at de enten føler det er for høy terskel, at de ikke føler 

de sliter nok, at de ikke har turt enda eller at de ikke har råd 

Forslag til tiltak fakultetet kan iverksette til vårparten for å sikre bedre 
psykisk helse og sosialt miljø for studentene 
Frivillig spørsmål. Noe av det som går igjen er følgende: 

- Bedre informasjonsflyt fra fakultetet, og tidligere informasjon (forutsigbarhet) 
- Mer fysisk undervisning så langt det lar seg gjøre 
- Tillate studentaktivitet på campus i regi av frivillige studentorganisasjoner 
- Flere sosiale sammenkomster, enten fysisk eller digitalt. Mange nevner quiz på Zoom i regi av 

studiet som et forslag 
- Stressmestringskurs og kurs om mental helse 
- Mer gruppearbeid og undervisning i mindre grupper, eventuelt gruppeoppgaver i forelesning 
- Bedre samtaletilbud/psykologtilbud ved NTNU, samt mer informasjon om hvordan man kan 

benytte dette 
- Online lesesal/grupperom på Zoom eller Blackboard 
- At alle har på kamera i digital undervisningssituasjon 
- Fortsette å holde campus (lesesal, bibliotek osv.) åpent 
- Få velge sine egne studentgrupper/kohorter slik at man også kan være med disse på fritiden uten 

frykt for å spre smitte til andre kohorter 
- Spesifikt for masterstudenter (noe som også har blitt tatt opp med ITVene våre i høst): En plass 

hvor masterstudentene kan spise lunsj samt henge fra seg klær når de er på lab 

Hva har vært positive ting i hverdagen denne høsten? 
Dette spørsmålet har blitt besvart som fritekst.  

Muligheten til å møte medstudenter går igjen i flere svar, dette gjennom:  
- Forelesninger med fysisk oppmøte 
- Praksis 
- Undervisning/læring i smågrupper (fysisk PBL går igjen som veldig positivt) 

Flere peker også på åpne lesesaler og bibliotek som positive ting i hverdagen. Mange skriver også at nære 
relasjoner som kjæreste, familie og studenter i kollektiv har vært viktig i denne perioden.  

Hva har vært negative momenter i hverdagen denne høsten?  
Dette spørsmålet har blitt besvart som fritekst.  

I flere av svarene går disse tingene igjen som negative ting i hverdagen:  
- Ufrivillig ensomhet 
- Lite sosiale arenaer 
- Lite eller ingen forhold til medstudenter 
- Usikkerhet (praksis og innleveringer) 
- Lite/forsinket informasjon 
- Komprimert læringsutbytte (digitale forelesninger, mindre/dårligere praksis, spesifikke 

tilbakemeldinger om emnene HFYS2001, SYT1001). 


