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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Vid utvärderingen MDGDI1 ht-17 önskades fler föreläsningstillfällen och en fortsättnings/fördjupningskurs.
Det framkom önskemål om kostbehandling, utökad information om farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes
och information om aktuell forskning inom diabetes.
För kursen MDGDI1 ht-18 tillkom föreläsning om kostbehandling. I föreläsningen om typ 2 diabetes planerades
ingen förändring. Utökat antal föreläsningstillfällen avstods eftersom de sjuksköterskor från verksamheten hade
svårt att komma mer än en dag per vecka. Önskemål om fortsättning/fördjupningskurs har framförts till pro prefekt.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Av de 18 personer som svarat på enkäten upplevde samtliga personer att de under kursen och i kursens examinerande
momen utvecklat kunskaper, färdigheter och förmågor enligt lärandemålen i mycket hög utsträckning, i hög utsträckning
och i viss utsträckning. Övervägande delen har lagt ner mellan 20 till mer än 40 timmar /vecka på kursarbete, medan tre
personer lagt ner mindre än 20 timmar/vecka på kursarbete.
Bemötande från lärare och övrig personal upplevdes av 17 personer som professionellt och tillmötesgående medan en
person upplevde bemötandet som undemåligt.Av de kommentarer som inkommit framkom att en tentamensvakt hade
upplevts uppvisa ett negativt bemötande. Av övriga kommentarer upplevs kursen som mycket bra och lärorik med
pedagogiska föreläsare och där kunskapen är användbar i arbetslivet. Kursdagar med heldagar och fördelning av
föreläsningar upplevdes positivt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Det framkom en synpunkt att föreläsningen om kost och läkemedel vid typ 2 diabetes behöver anpassas bättre till kursen,
vilket ska tas med i planeringen för kommande kurs.
Det framkom även att det var rörigt med föreläsning om typ1 och typ 2 diabetes var för sig. Det får vara med i kommande
planering.
Salstentamen upplevdes vara för lika föregående salstentamen, vilket får försöka förändras på till kommande salstentamen
ht-19./K.R-L

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

