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Kursusevaluering EDHEP/2021-2 
16. september & 25. november 2021 

 
 

1. Personlige data: 

19 kursister har gennemført kurset, af dem har 18 udfyldt evaluering, fordelt på 10 læger og 8 
sygeplejersker 

Kursister der har gennemført / deltaget i samtaler om organdonation før kursets dag 1:  12 har 
svaret ja, 3 har svaret nej og 3 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 1 0 0 

Har de fysiske rammer været i orden 17 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 

13 5 0 0 

Har træningssessionerne lært dig 
noget nyt om dig selv 

11 5 1 0 

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

13 5 0 0 

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

12 5 1 0 

Er du tilfreds med din egen 
forberedelse til kurset 

9 8 1 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 

14 3 1 0 

Fungerer undervisernes formidling af 
det faglige stof 

16 2 0 0 

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

11 6 1 0 

Fungerer skuespillernes simulering af 
pårørende 

16 2 0 0 

Fungerer skuespillernes feedback på 
træningssessionerne 

18 0 0 0 

Fungerer deltagernes feedback på 
træningssessionerne 

12 4 2 0 

Fungerer undervisernes feedback på 
træningssessionerne 

16 1 1 0 

Er introduktionen til feedbackmetoden 
tilstrækkelig. 

14 4 0 0 

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

15 3 0 0 

Det vil være udbytterigt, hvis der var 
mere konkret forberedelse til dag 1 
*en har undladt at svare 

1 8 4 4 

 

 

5. Samlet vurdering 

 

På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er fremragende, hvordan vurderer du kurset som helhed : 

8+8+8+9+9+9+8+7+9+8+9+9+9+9+10+10+10+9 = 8,76 

 
 

Generelle kommentarer, ideer eller andet til kursusudviklingen: 

• For lang tid mellem dag 1 og dag 2 

• Evt. lidt litteratur på krisehåndtering/reaktioner inden 1. kursusdag 
• For læger der er på afdelinger med organdonation er der ikke meget nyt på dette kursus. 

Måske man skulle niveau-inddele kurset, fx for intro/HU-læger og et andet for HU/afd. 
læger 

• Mere mangfoldighed i skuespillernes reaktion, måske lidt mere ekstrem 
• Noget litteratur der giver os en mere fælles agenda på dag 1 


