Sammenskrivning af evaluering af
Grundkursus i Organdonation d. 30. oktober 2018 i Kolding
________________________________________________________________________________________________

Personlige oplysninger:
Læger:9
Sygeplejersker: 26
Donationsansvarlige nøglepersoner: 3
I alt 35 deltagere har udfyldt evalueringsskema
Sæt X i det felt (kun ét pr. række) der passer bedst med
din vurdering
Kom gerne med kommentarer.

1. Der er god overensstemmelse mellem
undervisningen og formålet med grundkurset
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
5. Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan
egne og kollegers holdninger til organdonation påvirker beslutningerne i donationsforløbet
6. Min motivation til at arbejde videre med
organdonation er øget

Sæt X i det felt (kun ét pr. række) der passer bedst med
din vurdering

7. I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige niveau er:

8. Jeg oplever antallet af indlæg på grundkurset som:
*en har ikke udfyldt
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Kommentarer

Fin opbygning, godt med mulighed for
spørgsmål
Nogle gange lidt passivt grundet stramt
tidsprogram

• Især i forhold til kommunikation,
hvem gør hvad
• Synes kun emnet blev perifert berørt
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Kommentarer

• Fint niveau når det skal dække både
læger og sygeplejersker
• Har gennemgået en del af emnerne
på HU-kurser (læge) men godt at få
genopfrisket
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Det siger kursisterne om kurset:
• Casen er lidt for let, der kunne godt være flere problemstillinger/udfordringer
• Casen kunne godt have flere dilemmaer, men skal også passe i niveau til grundkursus
• Godt at have recipienthistorien til sidst, det hele giver mere mening, når man får den del af processen med.
• Giver godt overblik over donation/transplantationsprocessen
• Selve set-up'et fra potentiel donor kommer ind til det bliver til donationsforløb
• Har givet flere vinkler på emnet
• Blevet skarp på egne holdninger til diverse etiske dilemmaer ved organdonation
• Personligt har jeg fået meget ud af processen, samt en anden forståelse for hjernedød
• Godt at høre andres erfaringer med organdonation både sundhedsfaglige og i forhold til de pårørende
• Refleksioner over tilgangen til pårørende til donor
• Godt med information omkring app'en hvor alle nyttige informationer står
• Opdatering af viden bl.a. fra praksis
• Har opnået viden om hvordan transplantationskoordinationen foregår
• Har fået mere fokus på åben kommunikation og dens betydning
• Vil bringe min viden fra kurset med tilbage til afdelingen
• Jeg har fået nogle gode ord og vendinger, som jeg kan bruge ved samtale med pårørende om organdonation
• Godt med indlæg om jura
• Hvor vigtigt det er at informere om hvad hjernedød er til de pårørende
• Rigtig godt med små film (efterladte som udtaler sig)
• God viden om det hele – skønt at møde en transplanteret

