Kursusbeskrivelse
Grundkursus i Donoroperationen
En donoroperation adskiller sig på flere måder fra andre operationer, idet operationen
finder sted efter, at patienten er erklæret død og med deltagelse af operationshold fra
forskellige transplantationscentre. Under operationen er det altafgørende at bevare den
bedst mulige organfunktion med henblik på at muliggøre organtransplantation. For at sikre den bedst mulige sygepleje er det af stor betydning, at såvel operations- som anæstesisygeplejersker har kendskab til området.
Formål:
Grudkurset har til formål at give operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker et
grundlæggende kendskab til organdonationsprocessen, med særligt fokus på anæstesiologisksygepleje og operationssygepleje ved donoroperationen.
Målgruppe:
Grundkurset henvender sig til operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker, der
er ansat på afdelinger, hvor der foretages donoroperationer.
Læringsudbytte:
Deltagerne får et grundlæggende kendskab til organdonationsprocessen, herunder donoroperationen, med særligt fokus på operations- og anæstesisygeplejerskens funktioner
og samarbejdsrelationer.
Struktur og form:
Undervisningen på Grundkursus i Donoroperation bygges op som en case, som undervisningens emner bygges ind i. Gennem undervisningen vil der være et skift mellem casen og forskellige former for gennemgang, f.eks. faglige oplæg, henvisning til hjemmesiden, brug af undervisningsmateriale fra Lærerværelset, klikker-gennemgang mv. DCO's
strategi for undervisningstilbuddene er at sikre en høj kvalitet gennem undervisningsmaterialet, undervisningsmetoder og ved at underviserne har den nødvendige baggrund for
at varetage undervisningen i emnerne.

Varighed:
Grundkursus i Donoroperation er fra kl. 9.00 - 16.00.
Undervisernes kompetencer:
Underviserne skal have specialviden indenfor de emner de underviser i og have undervisningserfaring.
Grundkursets undervisergruppe skal koordinere de enkelte indlæg, så der er "en rød tråd"
for kurset og unødige overlap undgås. Underviserne på grundkurset skal være bekendt
med og tage udgangspunkt i det fælles undervisningsmateriale, der er tilgængeligt via
Lærerværelset.
Kursuslederens rolle:
Kursuslederen har ansvaret for den praktiske afvikling af kurset, herunder ordstyrerrollen,
uddeling af kursusmateriale, deltagerlister, evalueringsskemaer mv. Herudover koordinerer kursuslederen udsendelse af flyers og andet PR materiale for kurset samt information
på DCO's hjemmeside. Kursuslederen koordinerer, hvilke undervisere der skal deltage,
herunder kontakt til den transplanterede.
Pris:
Kursushonorar for deltagelse på Grundkursus i Organdonation afholdes af Dansk Center
for Organdonation. Deltagerne skal selv sørge for fri til grundkurset, og eventuel refusion
af transport dækkes fra egen afdeling.
Grundkursets afvikling:
Grundkursus i Organdonation afholdes en gang om året et centralt sted i landet.

