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Kursen ”Introduktion till diabetesforskning” hölls för första gången 12-16 september 2022. 
Kursen riktar sig doktorander som är antagna via Uppsala diabetescenter eller som har ett 
forskningsprojekt som berör diabetes (t.ex. forskningsspåret Metabolism). Kursen har ett 
interdisciplinärt fokus och innehåller en blandning av föreläsningar, gruppövningar och 
workshops och examineras genom närvaro och aktivt deltagande i samtliga kursmoment. 
 
Starka och svaga sidor: Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen och kursledningen. 
Det som framhålls som särskilt positivt är kursens bredd, kvaliteten på föreläsningarna och 
möjligheten att interagera med kollegor inom samma forskningsfält. Det som studenterna 
framförallt tycker kan förbättras är att se över ordningen på föreläsningarna, att undvika 
repetition mellan föreläsningar samt att ges mer tid till att diskutera egen forskning. 
 
Förslag till förbättring: Kursen är tvärvetenskaplig och riktar sig brett till studenter med ett 
intresse för diabetes. Vi var lite oroliga för att nivån på kursen skulle vara på för hög nivå för 
studenter med icke-medicinsk bakgrund men så verkar inte ha blivit fallet. Studenterna 
tycker att visst innehåll återkom under flera föreläsningar och att det blev lite repetitivt. De 
föreslår att vi i början av kursen har föreläsningar som berör typ-1 och typ-2 diabetes och att 
vi sedan informerar övriga föreläsare om detta för att undvika repetition. Vi tycker att detta 
är ett bra förslag och kommer att genomföra denna förändring till 2023. Kursdeltagarna 
önskar även att mer tid läggs på att diskutera egen forskning och att detta möjligtvis kan 
ersätta en del av tiden som var avsatt för grupparbete. Vi tycker att även detta är ett bra 
förslag och kommer att avsätta ytterliga 2 timmar för att diskutera egen forskning och ge 
möjlighet till nätverkande. Grupparbetet, som var väldigt uppskattat, kommer dock att 
finnas kvar. Flera kursdeltagare önskar även mer specifikt fokus på vissa aspekter av 
diabetes, men vi tror inte att detta passar på en introduktionskurs utan är mer lämpat för 
specialiserade kurser. 
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