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Mall för kvalitetsrapport av enskild kurs1 

Basdata 
Kurskod/kursnamn: 8FA292 Diabetes och Diabetesvård I 
Antal högskolepoäng: 7.5 hp 
Nivå: Avancerad 
Område: Medicin 
Länk till aktuell kursplan: 
Campusförlagd eller distans: Campusförlagd utbildning 
Helfart/halvfart/kvartsfart: Halvfart 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet:  

 
Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet vård och omsorg  

• 12 månaders yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område  
• Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå  
eller  
• Yrkesexamen 180 hp inom vård och omsorg  
• Godkänd vetenskaplig metod 15 hp på grundnivå  
 

 
Vetenskaplig eller konstnärlig grund: 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 
 
 
Kurskod/kursnamn: 8FA293 Diabetes och Diabetesvård II 
Antal högskolepoäng: 7.5 hp 
Nivå: Avancerad 
Område: Medicin 
Länk till aktuell kursplan: 
Campusförlagd eller distans: Campusförlagd utbildning 
Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 
 
 
 

 
 
 
1 Kurs som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen. 
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Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: 
 
Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet vård och omsorg  
• 12 månaders yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område  
• Godkänd Diabetes och Diabetesvård I, 7,5 hp  
• Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå  
eller  
• Yrkesexamen 180 hp inom vård och omsorg  
• Godkänd vetenskaplig metod 15 hp på grundnivå  
• 12 månaders yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område  
• Godkänd Diabetes och Diabetesvård I, 7,5 hp  
• Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå 

 
 
 
Vetenskaplig eller konstnärlig grund: 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 
 
 
Nyckeltal 
Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 
godkänt resultat. 
 
8FA292 Diabetes och Diabetesvård I 
Kursen har genomförts två terminer, HT-20 och HT21, med kurskod 8FA292. 
Tidigare var kurskoden 8FA180, kursens innehåll var densamma men kursmålen 
uppdaterades och examinationsformen förändrades inför HT 20 och därav 
förändrades kurskoden. 
Registrerade på kursen har under de senaste fem åren varierat mellan 14–18 
studenter/kurstillfälle och 71-100% har genomfört kursen med godkänt resultat, se 
tabell 1. 
 

Tabell 1. Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som 
slutfört kursen Diabetes och Diabetesvård I med godkänt resultat. 
Kurskod Termin Registrerade (n) Godkända (n) Godkända (%) 
8FA293 Ht21 17 15 88 
8FA293 Ht20 18 18 100 
8FA180 Ht19 17 15 88 
8FA180 Ht18 18 15 83 
8FA180 Ht17 14 10 71 
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8FA293 Diabetes och Diabetesvård II 
Kursen har utförts en termin, VT21, med kurskod 8FA293. Tidigare var kurskoden 
8FA169, kursens innehåll var densamma men kursmålen uppdaterades inför VT 21 
och därav förändrades kurskoden. 
Registrerade på kursen har under de senaste fem åren varierat mellan 12–21 
studenter/kurstillfälle och 81-100% har genomfört kursens med godkänt resultat, se 
tabell 2. 
 

Tabell 2. Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som 
slutfört kursen Diabetes och Diabetesvård II med godkänt resultat.  
Kurskod Termin Registrerade (n) Godkända (n) Godkända (%) 
8FA292 Vt21* 21 17 81 
8FA292 Vt20 12 12 100 
8FA169 Vt19 12 12 100 
8FA169 Vt18 10 10 100 
8FA169 Vt17 17 14 82 

 
*Vt21 avbröt 4 studenter kursen till följd av pandemin covid-19 och slutförde inte 
kursen. Av de 17 studenter som slutförde kursen var alla godkända när kursen 
avslutades. 
 
 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  
Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 
Analysera måluppfyllelsen och beskriv kortfattat hur resultaten säkras. Fokusera 
även på hur kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 
tydliggörs för studenterna/kursdeltagare. Vilket/vilka nationella examensmål 
svarar kursen mot? Finns det nationella krav för uppdragskurser? 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas eller styrkor som 
kan utvecklas ytterligare.  

 
 

De två fristående kurserna i Diabetes och diabetesvård är utformade så att det 
studentcentrerande och problembaserade lärandet är grunden för undervisningen.  
Undervisningsformerna i dessa kurser är basgrupp, seminarium och föreläsningar 
där alla läraktiviteter är utformade och planerade utifrån aktuell kursplan och 
lärandemål, se bilaga 1 för exempel från kurs 8SKG292. Alla scenarion i basgrupp 
och seminarium utgår från relevanta kliniska patientsituationer. Inför de båda två 
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seminarierna tydliggörs syfte och det kursmål som aktiviteten relaterar till vid 
kursdialog och information inför seminariet.  
 
 
 

 
 

Utformning och genomförande  
Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 
studietid. 

 
Redogör kortfattat för på vilket sätt man arbetar inom kursen för att studenterna/ 
kursdeltagarna ska ta en aktiv roll i lärprocessen samt hur det återspeglas vid 
examinationen. Använd gärna något exempel.  
Redogör även för genomströmningen på ett sätt som känns adekvat för kurstypen.  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Det studentcentrerade och problembaserade lärandet (PBL) är grunden i 
undervisningen i dessa två fristående kurser inom Diabetes och Diabetesvård. 
Kursens innehåll bearbetas i basgrupp och studenternas lärprocess utgår från 
scenarier som baseras på verklighetsanknutna situationer vilket skapar relevans och 
mening för studenten.  Arbetet i basgrupp bidrar till att utveckla det egna lärandet, 
bidra till medstudenters lärande och tränar teamarbete. I basgruppen deltar en 
handledare med uppdrag att stödja studenterna i deras lärprocess.  
Bearbetningen av basgruppsscenariernas innehåll bidrar till att studenterna 
självständigt formulerar frågor för lärande, söker kunskap och i dialog med 
medstudenter bedömer och utvärderar uppnådd kunskap. 
 
I kursen Diabetes och Diabetesvård I examineras lärandemålen i en 
salsexamination där tentamen är utformad med verklighetsbaserade 
patientscenarion och tillhörande frågor. Likaså utgår de två seminarium som ingår i 
kursen från relevanta patientscenarion där det ena seminariet fokuserar på 
egenvård och egenvårdsråd som sjuksköterskan kan ge i aktuell situation och det 
andra seminariet har fokus farmakologisk behandling. 
Kursen Diabetes och Diabetesvård II examineras genom en skriftlig rapport där 
målet med examinationen är att utifrån kursens lärandemål och innehåll kunna 
bemöta, planera, genomföra och utvärdera åtgärder i samband med vård av 
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personer både med typ I och typ II diabetes. Studenten formulerar ett 
patientscenario med bakgrund i den verksamhet (vårdcentral, avdelning, eller 
annan plats) där denne arbetar eller har arbetat. Denna examinationsform bidrar 
till att studenterna kan fördjupa sig inom en för dem relevant frågeställning 
relaterat till kursens lärandemål. 
 
 
Genomströmningen av studenter med godkänd examination är i de båda kurserna 
hög.  
 
De studenter som deltar i kursens är företrädesvis yrkesverksamma sjuksköterskor 
vilket gör att kursens utformning där läraktiviteter, som basgrupp, föreläsningar 
och seminarium planeras till en veckodag per studievecka möjliggör för studenterna 
att genomföra kursen och samtidigt vara yrkesarbetande. Under pandemin 2020–
2021 har kursen genomförts i digital form, vilket har ökat deltagarantalet och 
möjliggjort för fler att delta i kursen, trots långa geografiska avstånd. Detta är en 
kurs där det möjligen skulle vara lämpligt att utveckla digitala moment och 
genomföra större delen av kursen digitalt. Genom att utveckla digitala läraktiviteter 
skulle ytterligare seminarium utifrån relevanta och aktuella situationer kunna 
genomföras vilket skulle stärka studenternas lärande och utveckling av kunskap 
inom diabetes och diabetesvård. 
 
 
   

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
Bedömningsgrund:  

- Kursen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund.  
 

Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar för att studenterna ska tillägna 
sig ett vetenskapligt alternativt konstnärligt förhållningssätt.  Använd gärna något 
exempel. 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  

 
 
Kursens innehåll har hög förankring i aktuell nationell och internationell forskning. 
Kursledning, examinator och föreläsare bidrar med aktuell forskning i kursens 
läraktiviteter, både egen forskning som bedrivs och övrig nationell och 
internationell forskning. I båda kurserna återfinns lärandemoment som stimulerar 
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och att självständigt söka och använda 
vetenskaplig litteratur.  Detta görs dels i basgruppsarbetet, seminarium och i 
examinationen.  Detta innefattar att skriva rapport med vetenskaplig struktur, 
sökningar i databaser efter relevant litteratur och kritisk granskning av 
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vetenskapliga artiklar. I kursen Diabetes och diabetesvård II 8FA293, är 
examinationen en rapport där den teoretiska fördjupningen ska vara förankrad i 
relevant litteratur och övervägande vetenskapliga artiklar.  Vidare är 
basgruppsarbete centralt i kurserna vilket innebär att lärandeprocessen utgår från 
verklighetsanknutna patientscenarion där studenterna formulerar lärandemål 
relaterat till aktuell situation och söker vetenskapliga artiklar som är relevanta och 
tillämpar dess innehåll på scenariot.  
Studenterna utformar inför varje basgruppstillfälle ett individuellt 
basgruppsunderlag (IBU), vilket innebär att studenten sammanfattar den 
fakta/teorier som inhämtats relaterat till aktuella lärandemål och gör en egen 
reflektion relaterat till aktuellt scenario. Sammanfattningen och reflektionen styrks 
med relevanta och vetenskapliga referenser.  
 

 
 

Lärarkompetens  
Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 
kursens innehåll och genomförande. 

 
Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen samt kommentera 
kortfattat den sammantagna kompetens som lärarna har i förhållande till kursen 
avseende:   

o vetenskaplig/konstnärlig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

 
Merparten av lärarkapaciteten bör hämtas från LiU medan specifik expert-
kompetens kan behöva lånas in från annat lärosäte eller verksamhet för att kunna 
genomföra kursen.  
Beskriv hur lärargruppen är sammansatt i den aktuella kursen. 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
 
Lärarkompetensen i de två fristående kurserna är hög både vad gäller vetenskaplig, 
pedagogisk och professionsrelaterad kompetens. Kursansvarig, examinator och 
basgruppshandledare består av universitetslektor i omvårdnad och 
universitetsadjunkt (doktorand) med professionsrelaterad kompetens inom 
diabetes och diabetesvård. Föreläsare i kursen består av professorer, 
universitetslektorer och universitetsadjunkt med ämnesspecifik kunskap inom 
medicinsk vetenskap, omvårdnadsvetenskap, farmakologi och e-hälsa samt 
föreläsare med professionsrelaterad kunskap inom diabetes och diabetesvård från 
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primärvård och barnsjukvård, se bilaga 2. 
 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  
 

Redogör kortfattat för hur kursinnehållet kan nyttiggöras. Använd gärna något 
exempel. 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för kursen information som är 
relevant för kursens användbarhet ur ett bildningsperspektiv eller som 
förberedelse för arbetslivet?  

- På vilka/vilket sätt bidrar kursen till att säkerställa ett bildnings-
perspektiv alternativt att studenterna förbereds för arbetslivet?  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Studenterna som antas till de två fristående kurserna inom diabetes och 
diabetesvård har yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område och 
majoriteten av de antagna läser kurserna inom ramen för sin anställning som 
sjuksköterska och är därmed yrkesverksamma under kursen. Det bidrar till att 
säkerställa att kursens innehåll motsvarar det som krävs för att förberedas inför 
arbetslivet.  I kursen Diabetes och Diabetesvård II utgår examinationsuppgiften 
utifrån en situation studenterna identifierat i den verksamheten 
(vårdcentral, avdelning, eller annan plats) där studenten arbetar eller har arbetat. 
Syftet med detta är att ge studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett för denne 
relevant ämne/frågeställning som sedan kan användas och vara värdefullt i det 
fortsatta arbetet som diabetessjuksköterska/sjuksköterska. 
I examinationen formulerar studenten en fallbeskrivning som utgår från den 
situation som identifierats inom den egna verksamheten, detta är ofta olika 
patientscenarion där det finns specifika utmaningar i mötet med patienten, vilket 
studenten sedan behandlar i sin teoretiska fördjupning. 
Denna examinationsform är uppskattad av studenterna men även av kursansvarig 
och examinator för kursen då dessa beskrivna scenarion vid ett flertal tillfällen varit 
en grund för att utveckla nya patientscenarion till basgruppsarbetet och/eller 
seminarietillfällen i de båda kurserna. Det bidrar till att kursansvariga för kursen 
kan inhämta information som är relevant för kursens utformning och innehåll. 
Föreläsare som är verksamma inom hälso- och sjukvården bidrar med aktuell och 
relevant information och kunskap som är värdefull för kursens utförande och 
utveckling. 
I kursen diabetes och diabetesvård I utgår de patientscenarion som finns från 
situationer formulerade av kursansvarig och examinator. Ett utvecklingsområde för 
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att ytterligare säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet är att studenterna 
bidrar med aktuella och för dem relevanta patientscenarion till seminarium där 
olika patientsituationer fördjupas. 

 
Studentperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 
att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 
Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar med kursvärderingar och 
annan form av kursutveckling baserat på studenternas åsikter.  
 
Sammanställ resultat av kursvärderingarna för de senaste fem kursomgångarna 
(om tillämpligt).  
 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  

 
Studenterna ges möjligheter och förutsättningar att på olika sätt utöva inflytande 
över kurserna framför allt genom kursdialoger men även utifrån den pedagogiska 
modell som används vid kursen vilken ger studenterna stora möjligheter att styra 
över sin studiesituation.  
 
I de båda fristående kurserna finns schemalagda kursdialoger som är en konstruktiv 
diskussion kring kursens innehåll och genomförande mellan studenter och 
kursansvarig lärare. Vid kursdialoger kan även information om kursens innehåll 
ges, tex information om examinationer och seminarier eller återkoppling på 
generell nivå av tex utvärdering eller examination.  

 
Sedan vt 2018 används kursutvärderingssystemet EVALIUATE där det förutom LIU 
och fakultetsspecifika frågor finns möjlighet att lägga till kursspecifika frågor. 
Resultaten sammanställs i en rapport som automatiskt skickas åter till de studenter 
som besvarat utvärderingen. Vid terminsstart ansvarar kursansvariga för att 
återkoppla tidigare termins utvärdering av genomförd kurs. Detta görs idag 
muntligt av kursansvariga för de nya studenter som börjar kursen.  
Ett utvecklingsområde för att på ett bättre sätt nå ut till studenterna med 
återkoppling på den utvärdering som gjorts är att en sammanfattning av 
kursansvarigs analys av kursutvärderingen läggs ut i skriftlig form i aktuellt 
kursrum samt i den nya kursens kursrum för att tydliggöra de förändringar som 
genomförts.   
 
Tidigare kursutvärderingar visar att studenterna upplever att kursens innehåll, 
läraktiviteter och examinerande moment är relevanta relaterat till kursens 
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lärandemål. Särskilt uppskattade är de seminarium som ges i kursen Diabetes och 
Diabetesvård I och examinationens utformning i kursen Diabetes och Diabetesvård 
II. I utvärderingarna för de båda fristående kurserna framkommer att studenterna 
upplever den pedagogiska modellen PBL vara en utmaning i en fristående kurs där 
förkunskaperna om PBL varierar hos studenterna och då det är få 
basgruppstillfällen i kursen beskriver flera studenter att det är först vid kursens slut 
som arbetsformen har fungerat väl i gruppen. Idag ges en kort introduktion till PBL 
och basgruppsarbete vid kursstart, vilket kan utvecklas och fördjupas för att 
möjliggöra en tydligare struktur för studenterna i deras basgruppsarbete och 
lärprocess. 

 
 
 
 

 
Jämställdhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 
och genomförande.  
 

Redogör kortfattat för hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i innehåll, 
utformning och genomförande av kursen. Använd gärna något exempel. 
 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Majoriteten av lärarna i kursen är kvinnor och en jämnare könsfördelning vore 
eftersträvansvärt samtidigt som målsättningen är att prioritera kompetens, oaktat 
kön, och val av litteratur och föreläsare utgår från högsta meriter och kvalitet samt 
lämplighet för avsett ändamål.   Ett medvetet jämställt bemötande handlar lika 
mycket om lärare som om studenter i tex en basgrupp när det gäller talutrymme, 
bekräftelse mm, så att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper 
synliggörs och tillvaratas. För studenterna blir det en kompetens att ta med sig ut i 
yrkeslivet. 
 
Scenarier som används i basgruppsarbetet är därmed resultatet av ett pedagogiskt 
arbete där diskrimineringsgrunder och jämställdhetsperspektiv beaktats, särskilt 
vad gäller kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Kunskap och förståelse för att det finns ojämlikhet mellan 
könen möjliggör ett aktivt arbete för att motverka detta.  

 
 

 



Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 

Tabellen avser följande utbildning: 8FA292  Diabetes och Diabetesvård I 7.5 hp

Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två terminerna. Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten. 
Samtliga lärare behöver således inte redovisas, men redogör för avgränsningen.  Markera examinatorerna.
Namn Anställning* Akademisk grad Institution Kompetensområde med relevans för utbildningen Eventuell professionskompetens Omfattning (del av heltid)**

Universitetslektor PhD Medicinsk vetensHMV Typ 1 diabetes vuxen Leg sjuksköterska, Diabetesvård 10%
Universitetsadjunkt Doktorand HMV Diabetes och migration Leg sjuksköterska 5%
Universitetsadjunkt Magister HMV Leg Sjuksköterska, VUB Skolsjuksköterska 5%

Föreläsning
Professor PhD Endokrinologi, Diabetes Leg specialistläkare 4 tim
Professor PhD HMV Leg sjuksköterska 6 tim
Professor PhD Farmakologi 6 tim
Professor PhD HMV Egenvård Leg sjuksköterska 6 tim
Universitetslektor PhD HMV Medicinsk Vetenskap 12 tim
Universitetsadjunkt Master,, Doktorand HMV E-Hälsa Leg sjuksköterska 6 tim
Timlärare Typ 1 diabetes  barn Leg sjuksköterska, Diabetesvård 4 tim
Timlärare Magister Omvårdnad typ 2 diabetes Leg Distriktsjuksköterska,  Diabetesvård 8 tim

* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt, gästadjunkt, timlärare  
** Fakulteten avgör om kolumnen ska redovisas.
***Examinator
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