
 

 
 
 
 

Sammenskrivning af evaluering EDHEP/2021-1 
20. maj & 10. juni 2021 

 
 

1. Personlige data: 

19 kursister har udfyldt evaluering (samme antal har gennemført kurset), af dem er 10 
sygeplejersker og 9 er læger. 
 
Kursister der har gennemført / deltaget i samtaler om organdonation før kursets dag 1: 11 har 
svaret ja, 7 har svaret nej, 1 har undladt at svare. 

 
 
 

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 

17 2 0 0 

Har de fysiske rammer været i orden 18 1 0 0 

 
 
 

3. Din læring 

 Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 
grad  

I mindre 
grad 

Nej slet 
ikke 

Er du blevet bevidst om dine 
læringspunkter 

14 5 0 0 

Har træningssessionerne lært dig 
noget nyt om dig selv 

16 3 0 0 

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

15 4 0 0 

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

15 4 0 0 

Er du tilfreds med din egen 
forberedelse til kurset 

8 10 1 0 

 



 

 
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 

17 2 0 0 

Fungerer undervisernes formidling af 
det faglige stof 

14 5 0 0 

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

14 5 0 0 

Fungerer skuespillernes simulering af 
pårørende 

19 0 0 0 

Fungerer skuespillernes feedback på 
træningssessionerne 

18 1 0 0 

Fungerer deltagernes feedback på 
træningssessionerne 

14 4 1 0 

Fungerer undervisernes feedback på 
træningssessionerne 

15 4 0 0 

Er introduktionen til feedbackmetoden 
tilstrækkelig. (1 havde ikke udfyldt) 

12 6 0 0 

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

14 5 0 0 

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

3 5 8 3 

 
 
 

5. Samlet vurdering 
 
På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er fremragende, hvordan vurderer du kurset som helhed: 
 
9+10+10+10+10+9+9+10+8+9+9+8+8+9+9+9+8+10=164/18: 9,1 
 
 
 
Generelle kommentarer, ideer eller andet til kursusudviklingen: 

• rigtig fint med 2 ganges undervisning, hvor vi som kursister, er meget på – meget lærerigt. 

• superspændende og motiverende 

• kunne måske godt bruge en case, hvor afdøde har taget stilling, for at se om det har 
betydning for samtalen, hvis pårørende er imod beslutningen. 

• Meget lang dag 2, gerne flere pauser 

• skuespillernes præstationer og feedback er virkelig god og er det som virkelig løfter kurset, 
jo mere træning med skuespillere frem for oplæg, jo bedre 

• kort oversigt over et typisk forløb + termer – også selvom vi forventes at forberede det 
• skuespillerne er realistiske og man får følelsen af at være i en ægte samtale. Kunne være 

interessant at komme ind på kulturelle forskelle (fx indvandrere, religiøse minoriteter etc.) 

• mere om " de faglige faldgruber" – hjernedødsbegrebet, rækkefølgen i forløbet, det 
juridiske, hvordan man undgår/retter op på, når man bliver fagligt usikker 



 

• mulighed for flere simulationer pr. deltager 

• mere teori, gode eksempler, ideer til vendinger man kan bruge i den-og-den situation 

• gode øvelser med feedback, de kan bruges i andre situationer derhjemme 
• første dag føltes lidt som at blive kastet for løverne, evt. kunne man henvise til videoer 

inden dag 1 
 

 


