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TAKK TIL
Studentene som deltok i studien

Sissel Vågenes for distribusjon av spørreskjema

Stein Atle Lie for kræsjkurs i SPSS

INTRODUKSJON

Tannlegestudenter opplever generelt mye stress gjennom 

utdanningen, med kliniske krav, arbeidsmengde og 

eksaminering som de største stressorene (1,2). Med 

COVID-19-pandemien og de begrensninger denne 

medførte, endret læringsbetingelsene ved de 

odontologiske lærestedene seg. Tiltak som delvis 

nedstenging av studentklinikkene, digitalisert undervisning, 

redusert pasientbehandling og ekstra smitteverntiltak ble 

innført som følge av nasjonale retningslinjer. 

FORMÅL MED STUDIEN

Formålet med studien var å kartlegge 

tannlegestudentene ved Universitetet i Bergen sin 

opplevelse av studiesituasjonen under COVID-19-

pandemien.

MATERIAL OG METODE

Dette var en tverrsnittstudie hvor tannlegestudenter på 

3. - 5. studieår (n = 134) ved Universitetet i Bergen ble 

invitert til å delta i en webbasert spørreundersøkelse i 

perioden 17. mars - 12. april 2021. 

KONKLUSJON

Pandemien har hatt betydelig påvirkning på 

tannlegestudentene, spesielt når det gjelder de endrede 

læringsbetingelsene. 

Figur 1. Ordsky som illustrerer hva studentene rapporterte å ha 

vært mest stresset over ved studiesituasjonen under pandemien. 

RESULTATER

▪ Svarprosent: 63% (n = 84)

▪ Klinisk undervisning var kilde til mest stress blant 

studentene (Fig. 1).

▪ Kvinnelige studenter rapporterte signifikant mer stress 

enn mannlige studenter når det gjaldt følgende 

stressorer:

• Manglende kliniske ferdigheter 

• Teoretisk undervisning

• Uavklarte forhold rundt eksamen

• Påvirkning av konsentrasjon

• Smitte

▪ 4. årsstudenter rapporterte signifikant mer stress enn de 

øvrige studentene når det gjaldt følgende stressorer:

• Manglende kliniske ferdigheter 

• Manglende studieprogresjon

• Bekymring for å ikke være en god 

nok tannlege når ferdigutdannet

▪ 6 av 10 studenter rapporterte at klinisk og teoretisk 

læringsutbytte hadde vært dårligere eller mye dårligere 

sammenlignet med før pandemien.

▪ Majoriteten av studentene foretrakk tradisjonelle, fysiske 

forelesninger fremfor digital undervisning (Fig. 2).

Figur 2. Foretrukne metoder for den teoretiske undervisningen.


