Sammenskrivning af evaluering af Grundkursus i Organdonation
d. 19. april 2018, Koldkærgaard, Aarhus
________________________________________________________________________________________________
Personlige data
Læger: 6
Sygeplejersker: 19
25 ud af 27 deltagere har afleveret 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 (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
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:

Helt
enig

Delvis
enig

Delvis
uenig

Helt
uenig

23

2

0

0

21

4

0

0

Kommentarer

Skaber en fin "rød tråd" i undervisningen
Kunne godt være lidt mere

17

6

1

0
Særligt APP'en

20

5

0

0

11

11

3

0

22

3

0

0

For lavt

0

Passende

For højt

25

0

Der er positiv bias fra dem som ønsker
at deltage i kurset i forhold til organdonation. Så vi har diskuteret vigtigheden
af at gribe situationen ordentligt an i
forhold til pårørende.

Kommentarer

Rigtig god afveksling i løbet af dagen
0

24

0

*en har ikke svaret

9. Det har deltagerne bl.a. fået ud af kurset:
• Opdatering på hele donationsforløbet samt mange brugbare informationer i løbet af dagen (både konkret viden og stof til eftertanke)
• Plejepersonalets rolle v/ritualer når donor dør – tilbyde muligheder
• Hjælp at hente hos udrykningsholdet
• Tid til pårørende – samtalerne med sygeplejersken er vigtig
• Indblik i det juridiske aspekt bag hvem der kan give samtykke til organdonation
• Den optimale behandling af en donor
• Har fået overblik over forløbet
• Inspirerende med Sannes indlæg/historie om at være transplanteret
• Bevidsthed om overgangen mellem liv og død også fra de pårørendes perspektiv (ritualer)
• Mere fokus på donordetektion

