Sammenskrivning af evaluering
Grundkursus i Donoroperation 6. september 2017
Anæstesisygeplejerske: 14
Operationssygeplejerske: 22
I alt har 36 afleveret evalueringsskema
________________________________________________________________________________________________

Målet for grundkurset er, at få et grundlæggende kendskab til organdonationsprocessen, med
særligt fokus på anæstesiologisksygepleje og operationssygepleje ved donoroperationen.
________________________________________________________________________________
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Kommentarer

Kom gerne med kommentarer.
1. Der er god overensstemmelse mellem
undervisningen og målet for grundkurset
(som angivet ovenfor)
2. Dagens case har givet god sammenhæng mellem de forskellige emner.
3. Graden af deltagerinvolvering er passende
4. Jeg har fået brugbar viden til mit videre
arbejde med organdonation

Sæt X i det felt der passer bedst med din
vurdering (kun ét pr. række)
5. I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige
niveau er:
6. Jeg oplever antallet af indlæg på grundkurset som:

Dejligt med en sammenhængende case
34

2

0

0

29

7

0

0

31

5

0

0

For lavt

Passende
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Kommentarer

Gerne mere snak om etiske dilemmaer,
mere plads til diskussion

7. Det har deltagerne sagt om kurset:
• Givet kendskab til hjemmeside og App
•

Oplægget fra Martin – godt at tænke på hvis det føles svært med donation

•

"Jeg er ikke længere bekymret for at være i vagt, hvis der skulle komme en donor"

•

Formålet med at operere en død giver mere mening

•

Dejligt med meget snak og fokus på etiske og æstetiske problemstillinger

•

Fik fint indblik i processen forud for transplantation

•

Rigtig god teoretisk gennemgang af hvad der sker i kroppen ved incarceration. Anerkendelse af at det kan være
svært at gå fra afdøde

•

Har givet forståelse for hinandens fagområder

•

Det er ikke "kun" et donorforløb, men samtidig et afskedsforløb for pårørende

•

Godt at høre kollegers oplevelser/erfaringer

