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Sammenskrivning af Kursusevaluering 
EDHEP/2019-2 

12. september & 21. november 2019 
 

 
 
Formålet med kursusevalueringen: 
 

• At deltagerne skal forholde sig aktivt og refleksivt til egen læringsproces og derved blive 
bevidste om egen faglig og personlig udvikling i forbindelse med kurset. 

 
• At Dansk Center for Organdonation skal have feedback på den gennemførte undervisning. 

Evalueringen indgår i den videre undervisning, som en del af kursets kvalitetsudvikling. 
 
 
 

1. Hvem har deltaget i kurset: 
   

15 kursister har udfyldt evalueringsskema, af dem er 8 læger og 7 sygeplejersker 
 
Kursister der har gennemført / deltaget i samtaler om organdonation før kursets dag 1: 11 har 
svaret ja, 1 har svaret nej, 3 har ikke svaret 

 
 
 

2. Praktiske forhold 

 Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Nej, slet 
ikke 

Har tilmeldingsproceduren og de 
praktiske informationer været i 
orden 

15    

Har de fysiske rammer været i orden 

(*en har ikke svaret) 
14*    

 
 
 

3. Din læring 

 Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 
grad  

I mindre 
grad 

Nej slet 
ikke 

Er du blevet bevidst om dine 
læringspunkter 

11 4 0 0 

Har træningssessionerne lært dig 
noget nyt om dig selv 

10 5 0 0 

Er du blevet mere opmærksom på 
pårørendes følelser, behov og 
reaktioner 

7 8 0 0 

Har kurset givet dig øgede 
kommunikative kompetencer til at 
varetage / deltage i samtalerne om 
hjernedød og organdonation 

9 6 0 0 

Er du tilfreds med din egen 
forberedelse til kurset 

5 10 0 0 
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4. Undervisningens struktur og formidling 

 Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Nej, slet 
ikke 

Er undervisningsformen passende i 
forhold til formålet med kurset 

12 3 0 0 

Fungerer undervisernes formidling af 
det faglige stof 

9 6 0 0 

Har træningssessionerne givet dig 
mulighed for at arbejde med de 
situationer, som du tidligere har 
fundet er vanskelige. 

11 4 0 0 

Fungerer skuespillernes simulering af 
pårørende 

13 2 0 0 

Fungerer skuespillernes feedback på 
træningssessionerne 

15 0 0 0 

Fungerer deltagernes feedback på 
træningssessionerne 

14 1 0 0 

Fungerer undervisernes feedback på 
træningssessionerne 

14 1 0 0 

Er introduktionen til feedbackmetoden 
tilstrækkelig. 

8 7 0 0 

Har materialet på hjemmesiden om 
donationsforløbet, hjernedød, filmene 
om samtalerne været tilstrækkeligt til 
din forberedelse til kurset 

8 7 0 0 

Det vil være udbytterigt, hvis der var 
mere konkret forberedelse til dag 1 

0 3 8 4 

 
 
 

5. Samlet vurdering 
 
På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er fremragende, hvordan vurderer du kurset som helhed  
7x9 +  8x10 =63+80/15= 9,5 
 
 
 
 
Det siger kursisterne om kurset: 

• Det var utrolig interessant at være i dialog med "de pårørende" (skuespillerne) om 
samtalerne. Den mest interessante feedback er derfor af/med dem. 

• Det kunne være spændende at inddrage de uformelle samtaler i kurset. 
• Trygt miljø, anerkendende og respektfuldt. Det var givtigt at se filmene på hjemmesiden. 

Meget konkret og rigtig god feedback fra neurokirurgen i vores gruppe 
• Et rigtig fint og udbytterigt kursus 

 
 


