Sammenskrivning af evalueringen af Grundkursus i Organdonation
d. 20. juni 2018, København
________________________________________________________________________________________________

Personlige data (sæt ét eller flere X):
Læge: 3
Sygeplejerske: 13
Donationsansvarlig nøgleperson: 1
Ikke svaret: 1
Evalueringer i alt: 17
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 (som angivet ovenfor)
2. Dagens case har givet god sammenhæng mellem de forskellige emner.
3. Graden af deltagerinvolvering er passende

Helt
enig

Delvis
enig

Delvis
uenig

Helt
uenig

Kommentarer

Synes programmet kørte efter planen
17

15

0

0

2

0

0

0

Glemte ind i mellem at vi var i gang
med en case
• Gerne mere involvering

11

6

0

0

• Kunne godt være mere, der var
meget stille når der blev spurgt ud
• Man kunne evt. stille flere "åbne"
spørgsmål, der blev lidt stille ved
spørgsmål. Gruppearb.?

4. Jeg har fået brugbar viden til mit videre
arbejde med organdonation

14

3

0

0

• Ville gerne have hørt mere om donordetektion
• Jeg bliver altid klogere

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:

Også overrasket over nogle holdninger
9

6

1

1

Har altid haft høj motivation
13

For lavt

6

4

0

0

Passende

For højt

10

0

Kommentarer

*1 har ikke svaret

8. Jeg oplever antallet af indlæg på grundkurset som:
*1 har ikke svaret

Flere små "strække ben" pauser
16

0

0

9. Det siger deltagerne om Grundkurset i Organdonation
• Har arbejdet med emnet i flere år, synes trods dette at jeg fik meget ud af kurset, da jeg fik mulighed for at høre
andres holdninger, meninger og oplevelser/erfaringer
• Godt med gennemgang af APP'en, som gør det overskueligt når man en sjælden gang står med donorpleje
• Godt med mere viden om samtykke/jura, samtaler og hvornår der siges "farvel"
• Inspiration til at fortsætte den videre udvikling og holde sig opdateret i organdonation
• Mere bevidst om vigtigheden af ritualer ved afslutning
• Opmærksomhed på at adskille formelle og uformelle samtaler
• Helt sikkert givet mere fokus på mulige donorer
• Større kendskab til TX-koordinator og udrykningssygeplejerske og deres arbejde
• Hvor vigtigt det er at informere og give info om hvad der skal ske, til den familie der skal donere
• Klædt bedre på til at dele viden med andre kolleger
• Spændende at høre en historie fra en recipient
• Øget forståelse i forhold til samtalen med de pårørende

