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Syftet med undersökningen
Denna studie genomförs som ett samarbete mellan studentorganisationer och fakulteten. Syftet är att
utforska faktorer relaterade till välbefinnande, stress och relaterade faktorer bland studenterna inom
medicin, tandvård, psykologi, logopedik och translationell medicin.
Syftet med "Studentdelen", som tillhandahålls av studentorganisationerna, är att främja studenternas
välbefinnande i sina studier och att utforska hur de orkat, särskilt under distansundervisningen. Målet är
också att utveckla studentorganisationernas verksamhet för att främja studenternas välbefinnande.

Syftet med ”Fakultetsdelen”, som tillhandahålls av fakulteten för medicin, är att undersöka hur individuella
och miljömässiga faktorer, såsom familj, ekonomisk situation, socialt stöd, inlärningsstrategier och
livsstilsfaktorer, såsom sömn och daglig rytm, motion och näring, är relaterade till stress, välbefinnande och
studieprestanda hos våra studenter. Ytterligare undersöker vi den extra belastningen relaterad till Covid19-pandemin Vårt långsiktiga mål är att utveckla metoder för att främja välbefinnande och studier inom
vår fakultet.
Forskningsmetoder
Alla studenter inom grundutbildningen vid fakulteten kommer att inbjudas till undersökningen våren 2021.
Undersökningen sker via ett digitalt frågeformulär. Den första delen (”Studentdel”) kommer att användas
direkt av studentorganisationerna. I den delen ber vi om dina erfarenheter relaterade till dina studier såväl
som ditt utbildningsprogram och studieår, men inte om någon personlig identifikation (såsom ålder, kön
eller bakgrundsutbildning).
Den andra delen (”fakultetsdelen”) tillhör fakultetens ”Studier och välbefinnande” - undersökning, vars mål
är att utforska faktorer relaterade till välbefinnande, studieprestanda och relaterade faktorer bland
studenterna, och att utveckla olika sätt att stödja studenterna under sina studier. Studien har genomförts
tidigare under åren 2017-2019. Undersökningen 2021 kommer att lägga till frågor om välbefinnande och
stressfaktorer relaterade till COVID-19-pandemin.
I slutet av undersökningen kommer vi också att be om tillstånd att koppla undersökningen till tidigare
undersökningar angående välbefinnandet (åren 2017-2019, om studenten har deltagit i någon av dem), för
att få tillgång till information om antagningsprov, studieregister och eventuell efterföljande kontakt. Du kan
också delta i studien även om du inte ger ditt tillstånd till dessa.

Beskrivning av forskningssituationen
Det tar cirka 60 minuter att svara på det digitala frågeformuläret. Deltagaren kan också svara på en del av
frågorna om han / hon önskar det.
Undersökningens genomförande och tidtabell
Undersökningsdata kommer att samlas in under våren 2021. Uppgifterna om studieregistret samlas fram till
2030 om deltagaren ger sitt tillstånd. Alla framtida nya undersökningar kräver ett separat tillstånd.
Frivilligt deltagande
Att delta i undersökningen är frivilligt. Deltagande eller icke-deltagande påverkar inte studierna. Samtycket
kan upphävas och undersökningen kan avbrytas när som helst utan någon specifik anledning.
Deltagarna får inte ersättning för sitt deltagande.
Potentiella risker och förebyggande av dessa
Studien genomförs som en digital Webropolundersökning, som är icke-invasiv och inte medför några
anmärkningsvärda risker för deltagarna. Efter insamling av data separeras den första och andra delen av
undersökningen. De kommer att lagras och analyseras separat.

Den första delen (”Studentdel”) kommer att användas direkt av studentorganisationerna. I den delen frågar
vi efter dina erfarenheter relaterade till dina studier såväl som efter ditt utbildningsprogram och studieår,
men inte efter någon personlig identifikation (såsom ålder, kön eller bakgrundsutbildning).

Den andra delen (”fakultetsdelen”) tillhör fakultetens ”Studier och välbefinnande” - undersökning.
De potentiella datasäkerhetsriskerna minimeras genom att använda kodad data i analysen och säker
lagring av all data. Ingen person utanför forskargruppen har tillgång till uppgifterna.
Rapportering av resultaten
Studentorganisationerna ansvarar för sammanställningen av resultaten från studentdelen. Efter
undersökningen kommer organisationerna att dela en sammanfattning av resultaten till studenterna.
Resultat från fakultetsdelen redovisas på gruppnivå i olika fakultetsforum (webbsidor för studier, personaloch utbildningsmöten, möten med studenter och studentorganisationer) samt vetenskapliga rapporter.
Ingen information om enskilda studenter kommer att publiceras i rapporterna.

Mer information angående undersökningen ger forskningsassistent Tiina Härkönen
(ltdk-ophyvinvointi@helsinki.fi; tfn 050 311 6173).
Dessutom kan ytterligare information erhållas från prodekanus med ansvar över undervisningen, prof. i
psykiatri Tiina Paunio samt från representanter från studentorganisationerna.
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VIA DENNA LÄNK KAN DU DELTA I UNDERSÖKNINGEN PÅ FINSKA, SVENSKA ELLER SVENSKA
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DIN INFORMATION ÄR STRIKT KONFIDENTIELL. ALLA FORSKNINGSDATA HANTERAS VIA EN STUDIEKOD OCH
INGA PERSONLIGA UPPGIFTER GES TILL UTOMSTÅENDE

