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Introduktion 

 
Syftet med denna rapport är att presentera läkarstudenters tankar kring planerna på att hålla 
ett flertal tentamina på plats under december-januari 2020. Anledningen till att rapporten 
skrivs är för att belysa den oro som idag finns hos många studenter över risken att dels 
smitta medstudenter, själva bli smittade eller behöva missa ett tentamenstillfälle på grund av 
kravet på karantän i hemmet vid sjukdomssymptom.  
 
Läkarsektionens styrelse, i samråd med studentrepresentanterna i Läkarprogrammets 
Programnämnd, ansåg under ett styrelsemöte (18:e november 2020) att den allmänna 
studentopinionen gällande salstentamina behövde förtydligas och sammanställas. En enkät 
utformades och denna gick ut till läkarstudenter på KI via e-post och resultatet av de 
inkomna svaren samt de slutsatser vi dragit kan läsas nedan. 
 
 

Metod 

 
Enkäten Salstentamen under Covid-19-pandemin gick ut till läkarstudenter via e-post den 
19:e november 2020, genom en e-postadresslista erhållen från Medicinska Föreningen. 
Enkäten marknadsfördes även genom sociala medier där styrelsemedlemmar i 
Läkarsektionen uppmanade läkarstudenter att fylla i den enkät som de hade fått skickad till 
sin studentmejl. Den öppna länken till enkäten spreds inte för att säkerställa att det var 
läkarstudenter på KI som besvarade enkäten. Det var möjligt att fylla i enkäten mellan 
19-23:e november 2020, vilket motsvarar fyra dagar. 
 
Enkäten inkluderar fyra flervalsfrågor, en fråga med svar enligt Likertskalan (inte alls 
sannolikt - stor sannolikhet) samt en fritextfråga. 
 
Enkäten kan ses här. 
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https://drive.google.com/file/d/1C-2u3rEFPpFX0ZCyNHrn65G7cYr7X8ov/view?usp=sharing


 
Resultat 

 
Totalt inkom 942 svar under tiden enkäten var öppen. Den var öppen i fyra dagar. Rådatan                
hittas här. 

Fråga 1: Fördelning över terminer 

I första frågan fick studenterna fylla i terminstillhörighet. Antalet svarande var nästan jämnt             
fördelat mellan de prekliniska (T1-T4) och kliniska terminerna (T5-T11). Svaren var           
fördelade på 54.3% av prekliniska terminerna och på 43.7% av kliniska terminerna. Lägst             
antal svar erhölls från T8 på 2.7%. Högst antal svar erhölls från T4 på 16.8%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 2: Risk att själv bli smittad av covid-19 

 
86,2% av de svarande ansåg att det hade inneburit en smittrisk att delta på en salstentamen                
i nuläget. 13,6% ansåg att det inte hade inneburit en smittrisk. 
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https://drive.google.com/file/d/1PoCy62WJheCN9yMxqAu6wXNpkARvcTYb/view?usp=sharing


 
 
 

Fråga 3: Risk att sprida smitta av covid-19 i samhället 

 
86,3% av de svarande ansåg att man riskerade att bidra till spridningen av covid-19 i               
samhället i och med ens deltagande på salstentamen. 11,7% ansåg att man inte riskerade              
att bidra till spridningen av covid-19 i samhället. 
 

 
 
 

Fråga 4: Föredragen examinationsform 

 
72,6% av de svarande hade föredragit att skriva en salstentamen bortsett risken för att bli               
smittad av covid-19 eller smitta andra. 27,4% hade föredragit att skriva en digital tentamen              
på distans bortsett risken för att bli smittad av covid-19 eller smitta andra. 
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Fråga 5: Deltagande vid examination trots sjukdomssymptom 

 
48.6% av de svarande svarade att de med stor sannolikhet hade deltagit på en              
salstentamen med milda symptom som snuva/lite ont i halsen/huvudvärk/lätt         
sjukdomskänsla. 11.9% av de svarande svarade att det inte alls är sannolikt att de hade               
deltagit på en salstentamen med milda symptom som snuva/lite ont i halsen/huvudvärk/lätt            
sjukdomskänsla. 
 

 
 
 

Fråga 6: Synpunkter/tankar/förslag 

 
En fritextfråga där 375 studenter skrev sina synpunkter/tankar/förslag gällande         
salstentamina under Covid-19 pandemin. Vissa gemensamma teman i fritextfrågans svar          
kunde identifieras, vilket var följande: 
 

- Oro för in- och utslussning i skrivsalar: 
 

- “Jag har själv skrivit salstentamen under höstterminen (tentamen för DFM3). Det           
hanterades oerhört dåligt. Samlingen av studenter utanför salarna följde inte          
riktlinjerna. Tentamensvakterna var väl skyddade men inte vi studenter. Många          
trängdes i klumpar, antagligen av ren vana. Trots att jag försökte hålla avstånd till folk               
kan jag inte hindra att folk ställer sig för nära mig. Detta framför allt vid väntan på att                  
komma in i salen, hänga av sig jackor samt läsa placeringslistan, men även i kön till                
toaletter.” 
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- “Vad jag hört från personer som skrivit salstentor under hösten har problem med att              

hålla avstånd etc uppenbarat sig utanför salarna där tentan skrivs, inte inne i salen.              
Att då förtydliga regler för studenter för att de inte ska stå och prata utanför bör vara                 
en bra idé. Det är också viktigt att studenter tar ett eget ansvar i att minimera risk för                  
smittspridning genom att följa de råd och regler som KI och FHM kommunicerat. Det              
spelar ingen roll hur mycket jobb KI lägger på att få till en smittsäker salstenta om inte                 
även studenter gör sitt yttersta för att uppnå detsamma. Jag tycker att KI bör sträva               
efter att ha salstentor, då dessa ger ett bättre mått på kunskap jämfört med de olika                
distanslösningarna som använts under året. Eventuella kunskapsluckor upptäcks inte         
om tentorna skrivs i open-book format, utan kommer att yttra sig senare under             
utbildningen. Detta missgynnar både studenter och framtida patienter, och bör därför           
undvikas till högsta grad. För att minska risken att coronasmittade kommer på            
tentatillfället kan man försöka ordna fler tillfällen att skriva tentan, eller låta de som              
känner sig extra oroliga skriva i en egen sal.” 

 
- Oro för få omtentamenstillfällen samt att de ligger längre in på nästkommande termin 

 
- “Jag önskar att jag kunde klicka på 1 på sista frågan. Men om de inte inför fler 

omtentamen tillfällen så är sannolikheten stor att jag kommer med symptom om jag 
ändå "mår bra". “ 
 

- “Jag kommer gå oavsett symtom eller inte tyvärr, då närmsta omtentatillfälle är flera 
månader efter.” 
 

- “Utan extrainsatta omtentor behöver jag vara självisk för att inte bli spärrad.” 
 

- “vad förlorar de på att sätta in extra omtillfällen..jag förstår det kanske kräver mer tid 
och pengar men tillslut så kmr det leda till att färre elever väljer att ta risken vid 
symptom, och risken att andra smittas minskar...då det finns flermöjligheter att göra 
omprovet....” 

 
 

- Oro för trängsel i kollektivtrafiken: 
 

- “Jag anser att det är en onödig smittorisk att skriva tentamen på plats. Framför allt               
gällande hur man tar sig till campus och sedan hem igen. många har inte körkort och                
bor så långt bort att man behöver ta kollektivtrafiken. “ 
 

- “Kollektivtrafiken till & från skolan känns som den största smittorisken.” 
 

- “Det blir en smittspridning iom att du tvingas ta dig in till tentamen via kollektivtrafiken,               
där det är svårt/omöjligt att undvika smittorisk. För övrigt så ska man ju inte åka med                
tåg/buss om det är fullt, utan vänta på nästa. Om studenter riskerar att tvingas göra               
en omtenta för att de blir försenade så kommer de att åka oavsett hur många som                
befinner sig i kollektivtrafiken. “ 
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- Oro gällande smittrisk för personer tillhörande någon riskgrupp: 

 
- “Känns inte bra att utsätta mig själv och andra i min omgivning för smittorisk när det                

finns folk i min omgivning som tillhör riskgruppen.” 
 

- “Jag är själv i riskgrupp och har hållit mig hemma sedan corona startade, tycker inte               
att det är rättvist att riskera smittospridning med argumentet att distanstentor är            
lättare “ 
 

Samtliga kommentarer finns i en bilaga här. 
 

Diskussion 

 
Läkarsektionens styrelse förstod att diskussionen om salstentamina under        
covid-19-pandemin väckte många känslor som involverade många läkarstudenter, men         
förväntade sig inte att få in så många som 942 svar på fyra dagar. 
 
De svarande har en relativt jämn fördelning mellan terminerna men med övervikt av de              
prekliniska terminerna. En majoritet av studenterna ansåg att det innebär en smittrisk både             
för egen del och för samhället att delta på en salstentamen. Vi har fått några kommentarer                
från studenter som påpekat att det alltid finns en smittrisk och att våra frågor inte graderar                
risken utan enbart ställer frågan om den existerar eller inte. Man kan inte dra några säkra                
slutsatser utifrån enbart de två frågorna hur stor smittrisk studenter upplever att tentamina             
på plats hade inneburit. Samtidigt anser vi att det ger en tydlig indikation på att många                
studenter inte känner sig säkra.  
 
De två frågorna handlar inte heller om vad exakt som gör att studenter känner att det                
föreligger en smittrisk. I de kommentarer studenterna kunnat lämna framkommer          
huvudsakligen resor med kollektivtrafiken och samlingar innan och efter tentamina som           
säkerhetshot, men även att en tentamen innebär att en större samling människor behöver             
dela samma sal under flera timmar. Det finns även studenter som känner att det förvisso               
innebär en risk för smittspridning men att den är “godtagbar i sammanhanget”. 
 
Majoriteten av studenterna har på fråga fyra svarat att de hellre hade velat skriva en               
salstentamen än en digital tentamen “i vanliga fall”. Vi har inte frågat uttryckligen hur många               
som idag vill skriva en digital tentamen och hur många som vill skriva en salstentamen.               
Syftet med fråga fyra var att utreda om studenter som just nu förespråkar digitala              
examinationer gör det på grund av att de annars också hellre genomför sådana eller om det                
är kopplat till smittspridningen i samhället. Många kommentarer vi har fått tar upp att              
kvaliteten på digitala examinationer inte är likvärdig med salstentamina och att det är enklare              
att fuska. Samtidigt tycks vissa anse att eftersom det handlar om en begränsad period så               
rättfärdigar det att kvaliteten på examinationerna just nu inte är lika hög.  
 

8 
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Resultatet av fråga fem var det som förvånade oss mest av det vi fått ut av enkäten. Vi                  
trodde på förhand inte att så pass många studenter hade deltagit på salstentamina trots              
lättare sjukdomssymptom. Om man summerar de som svarade grad 4 och 5 i skalan får               
man en andel på 66,4% av svarande, alltså nästan två tredjedelar. Detta ger en indikation på                
att studenter känner att de har ett behov av att delta på det ordinarie tentamenstillfället även                
om det kan medföra konsekvenser vad gäller smittspridning. Vi har inte frågat specifikt varför              
de gav det svar som de gav på den frågan. Man skulle även kunna tänka sig att de som                   
svarat på den här enkäten är de som bryr sig mest om den här frågan och därför svarar högt                   
på frågan. Det skulle ge en bias och göra svaren mindre representativa. Samtidigt bedömer              
vi att den effekten jämnar ut sig av det stora antal studenter som svarat. Vi har inte frågat                  
efter om man skulle komma till tentamen med värre symptom som feber, hosta eller              
avsaknad av luktsinne. Vi har inte heller frågat efter om man skulle komma om man själv var                 
covid-positiv eller om man varit i kontakt med någon covid-positiv person. 
 
Det framkommer från kommentarerna i fritextfrågan att ett stort antal studenter skulle valt att              
delta med lättare symptom på grund av dels få omtentamenstillfällen och dels att             
omtentamen ligger långt fram i tiden. Man skulle kunna tänka sig att studenter hade blivit               
mer benägna att stanna hemma vid symptom om det fanns fler möjligheter i närtid att skriva                
tentamen. 
 

Sammanfattning 

 
Enkätsvaren säger oss att en majoritet studenter är oroliga för smittrisken en salstentamen             
kommer innebära och att det huvudsakligen är resor med kollektivtrafik och samlingar innan             
och efter tentamen som oroar studenter. En mindre andel studenter är inte alls oroliga och               
vissa menar att det är en acceptabel smittrisk i sammanhanget. Majoriteten av de svarande              
hade i vanliga fall önskat skriva en salstentamen. Två tredjedelar av de svarande hade med               
ganska hög eller hög sannolikhet deltagit på en salstentamen trots lättare           
sjukdomssymptom. Många av de som kommenterat önskar hellre en digital tentamen men            
upplevda förbättringsområden av vikt pekas även ut vad gäller smittsäkerhet vid           
salstentamen.  
 
 

Förslag till åtgärder 

 
Baserat på enkätens resultat har Läkarsektionens styrelse gjort bedömningen att KI kan            
vidta åtgärder för att underlätta för läkarstudenter att följa restriktionerna som finns, samt             
minska smittrisken. Åtgärdsförslag lyder: 
 

- Distanstentamina: Den åtgärd som helt säkert inte hade inneburit någon smittrisk i            
nuläget. Vi tror även att KI mycket väl hade kunnat utveckla bättre distanstentamina             
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än de som hölls i våras. Tyvärr ansträngde man sig inte för att göra det inför denna                 
höst men vi önskar att man gör det inför i vår.  

 
- Omtentamenstillfällen: Fler antal omtentamenstillfällen nära i tid till ordinarie         

salstentamina. Incitamentet minskar förmodligen för studenter att delta vid tentamen          
trots sjukdomssymptom om ytterligare tentamenstillfällen kan erbjudas. 

 
- Riskgrupper: Skydda läkarstudenter som befinner sig i riskgrupp genom att erbjuda           

dem avskilda salar att skriva tentamina i för att minska smittrisk. 
 

- Studenter som bor med människor i riskgrupp: Erbjuda dem, i den mån det             
går, mer skyddade miljöer som exempelvis avskilda salar och om möjligt           
egna ingångar till stora salstentamina för att minska smittrisk. 

 
- Tider för tentamina: Att anpassa start- och sluttiderna på tentamina i relation till när              

det är låg risk för trängsel i kollektivtrafiken för att minska smittrisk, för studenter och               
andra medresenärer, i kollektivtrafiken. 
 

- Sprida ut tentamensskrivning i flera skrivsalar: Minska antalet studenter vilket medför           
minskad trängsel och smittrisk vid tentamensskrivning genom att använda sig av           
flera olika skrivsalar på utspridda lokalisationer. Möjligheten att, utöver KI:s egna           
skrivsalar, hyra andra universitets skrivsalar för att sprida ut studenterna och           
möjliggöra färre studenter per sal, kan och bör ses över. 
 

- Minskad trängsel vid in- och utpassage till salstentamina: För att minska trängsel bör             
in- och utpassage från skrivsalen ske på ett organiserat sätt. Till exempel att man              
träffas utomhus före tentamen och därefter får gå in i mindre grupper. 
 
 
 

Slutsats 

 
Av de resultat och kommentarer Läkarsektionen har fått in genom enkäten som besvarades             
av 942 läkarstudenter på KI så bedömer Läkarsektionens styrelse att salstentamina inte            
upplevs som säkra från ett smittskyddsperspektiv och att majoriteten av de som svarat i              
enkäten kommer att komma till salstentamina vid milda sjukdomssymptom. Läkarsektionens          
styrelse anser att KI måste vidta åtgärder, vid uteslutande av distanstentamina, för att             
minska smittrisken och öka tryggheten för studenterna vid en salstentamen. Styrelsens           
bedömning är att av de åtgärder som ovan presenterats så är studentopinionen att fler              
omtentamenstillfällen inom närliggande tid till ordinarie tentamenstillfälle och att skydda          
riskgrupper är av störst vikt. Läkarsektionens styrelse bedömer att KI borde ha utvecklat             
distanstentamina av högre kvalité än de som hölls vårterminen 2020 som beredskap för en              
andra våg som eventuellt skulle inträffa höstterminen 2020. Vi upplever att KI inte             
förberedde sig på en andra våg av covid-19 i tillräcklig grad med avseende på              
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examinationer. Därför anser Läkarsektionens styrelse att KI bör utveckla distanstentamina          
som är likvärdiga med salstentamina inför vårterminen 2021. 
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