
 
 

 

 

Antal deltagere i Årsmødet (både dag 1 og dag 2): 127 

 

Antal afleverede evalueringer: 108 har afleveret et evalueringsskema 

Har deltaget begge dage:122 

Har kun deltaget 18. januar: 1 

Har kun deltaget 19. januar: 4 

 
Deltager som: 
Nøgleperson: 70 

Af de nøglepersoner der var tilstede var 42 sygeplejerske og 26 læger, 2 af nøglepersonerne har 

ikke angivet om de er læge eller sygeplejerske 

 

Ledelse: 15 

Af de ledelsesrepræsentanter der deltog var 9 sygeplejersker og 4 læger, 2 af de ledelser der 

deltog har ikke registreret om de var læger eller sygeplejersker. 13 af ledelsesrepræsentanterne 

kommer fra intensiv, 1 kommer fra neurointensiv og 1 har ikke udfyldt. 

 

Andet (sat kryds i "andet" eller undladt at sætte kryds: 23 

I denne gruppe, har 6 angivet at være læger og 11 har angivet at være sygeplejersker, 6 har 

angivet at være "andet" eller har ikke angivet. 

 
Hvilken type afdeling kommer deltagerne fra: 

Neurointensiv: 20 

Intensiv: 51 

Neurologisk afdeling: 5 

Andet (dækker bl.a. over operations og transplantationsafdelinger): 16 har enten svaret at de 

arbejder på en anden afdeling end de ovennævnte eller har ikke svaret på hvilken afdeling de 

arbejder på. 

 

  



Hvad synes deltagerne om Årsmødets første dag? 

 

 

 

Det har været motiverende og inspirerende at høre Rikke Østergaard 

fortælle om, hvordan man kan undgå følelsesmæssig forurening på 

jobbet. 

 
*en har ikke udfyldt 

Helt enig: 

Delvist enig: 

Delvist uenig: 

Uenig: 

 

84 

16 

2 

0 

Arbejdet med "Kvalitetssikring i donationsforløbet" har givet mig 

inspiration til, hvordan jeg kan arbejde med kvalitetssikring i forhold til 

organdonationsforløb i min afdeling/på mit hospital. 

 
*to har ikke udfyldt 

Helt enig: 

Delvist enig: 

Delvist uenig: 

Uenig: 

 

57 

40 

5 

0 

Det har været relevant for mig, at høre om hvordan en donoroperation 
foregår. 
 
 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 

Delvist enig: 

Delvist uenig: 

Uenig: 

 

51 

38 

10 

2 

Der har været tilpas vægtning mellem oplæg, erfaringsudveksling og 
diskussion på Årsmødets første dag. 
 
 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 

Delvist enig: 

Delvist uenig: 

Uenig: 

 

79 

17 

5 

0 

Emnerne på Årsmødets første dag har været relevante i forhold til mit 

videre arbejde med organdonation. 

 

 
*to har ikke udfyldt 

Helt enig: 

Delvist enig: 

Delvist uenig: 

Uenig: 

 

78 

23 

1 

0 

 

 

Hvad synes deltagerne om Årsmødets anden dag? 

  

"Er du død - eller er du gået bort" af Carsten Levisen 
 

 

Oplægget har fået mig til at reflektere over, hvordan valg af ord kan 
understøtte et budskab i en samtale, eller have den modsatte effekt. 
 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

88 
13 
2 
1 

Oplægget har været relevant i forhold til mit videre arbejde med 
organdonation, selvom det ikke direkte har handlet om organdonation. 
 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

83 
16 
2 
3 



"Kulturmødet" af Nadia El-Gendi 
 

 

Oplægget har givet mig inspiration og værktøjer til, hvordan jeg kan 
møde pårørende med anden kulturel baggrund, så misforståelser 
forhåbentlig minimeres. 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

99 
5 
0 
0 

Oplægget har været relevant i forhold til mit videre arbejde med 
organdonation, selvom det ikke direkte har handlet om organdonation. 
 
*tre har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

91 
13 
0 
0 

"Alternative livsopfattelser" af Rikke Alberg Peters 
 

 

Oplægget har givet mig viden om og redskaber til, hvordan jeg bedst 
møder mennesker med antividenskabelige holdninger. 
 
*15 har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

54 
30 
7 
1 

Oplægget har været relevant i forhold til mit videre arbejde med 
organdonation, selvom det ikke direkte har handlet om organdonation. 
 
*16 har ikke udfyldt 

Helt enig: 
Delvist enig: 
Delvist uenig:  
Uenig: 

45 
36 
9 
1 

 
 

Det siger deltagerne om Årsmøde 2023: 
 Emner fra eksterne oplæg var relevante for mit daglige arbejde. 

 Super interessant og meget relevant program. 

 Virkelig gode oplæg, også selvom det ikke umiddelbart havde noget direkte med 

organdonation at gøre. Spændende og dygtigt fremlagt. 

 Ønsker mere tid til erfaringsudveksling/snak med hinanden. 

 Generelt dejligt at vi har fået inspiration udefra særligt i forhold til kommunikation, som jo 

kan bruges hele vejen rundt – også i det private. Måske bliver vi nogle bedre mennesker af 

det. 

 Meget god læring og noget at reflektere over. Føler jeg går herfra med stor og god ny 

viden. 

 Pårørende i organdonationsforløb var supergodt indslag og gav mange tanker med herfra 

 Rigtig godt at mødes med de andre tilsvarende nøglepersoner, kunne godt have brugt 

mere tid 

 Flere spændende oplæg, men savnede noget mere direkte donations/transplantations 

relateret 

 

 


