Sammenskrivning af evaluering af Grundkursus i Donoroperation
3. september 2020, Trinity, Fredericia
________________________________________________________________
Deltagere i kurset: 19 kursister
Afleverede evalueringsskema: 19 stk.
Anæstesisygeplejersker: 6
Operationssygeplejersker: 13
Sæt X i det felt der passer bedst med
din vurdering (kun ét pr. række)
Kom gerne med kommentarer.
1. Der er god overensstemmelse
mellem undervisningen og målet for
grundkurset
2. Dagens case har givet god
sammenhæng mellem de forskellige
emner.
3. Graden af deltagerinvolvering er
passende

Helt
enig

Delvis
enig

Delvis
uenig

Helt
uenig

18

1

0

0

Kommentarer

Skaber god helhed i
undervisningen

17

2

0

0
Covid-19 har begrænset
deltagerantallet

16

2

1

0

Fungerer godt med
"urafstemning"
God stemning til at stille
spørgsmål

4. Jeg har fået brugbar viden til mit
videre arbejde med organdonation

Sæt X i det felt der passer bedst med
din vurdering (kun ét pr. række)
5. I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige
niveau er:

17

2

For
lavt

Passende

0

0

19

0

For
højt
0

Har været
donorsygeplejerske i 5½
år, men rigtig
spændende at høre om
forløbet på inensiv

Kommentarer
God opbygning –
kronologisk og godt med
en gennemgående case at
relatere til
Er blevet mere bevidst om
hvor jeg kan finde
oplysninger ved
anæstesien til indgreb
m.m.

Anæstesidelen var
mindre brugbar, da jeg
som op.pers. ikke er
indover alle begreber
m.m.

Få viden på organdonation.dk

Sæt X i det felt der passer bedst med
din vurdering (kun ét pr. række)
6. Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:

For
lavt

Passende

For
højt

0

19

0

Kommentarer

Det siger kursisterne om Grundkurset i Donoroperation:
• Større bevidsthed om egen rolle som anæstesisygeplejerske
• Har fået god viden om forløbet på intensiv
• God viden og forståelse for hvad der sker i donorforløbet før og efter min funktion (donorop.+pleje) i
et donorforløb
• God viden at høre en transplanteret fortælle
• Større respekt for intensivpersonalet, som har al kontakt med de pårørende gennem en svær tid
• Viden om hvordan donationsholdet arbejder
• Spændende at høre om anæstesien, når man selv er operationssygeplejerske
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Denne side skal du selv beholde
Hvad vil jeg tage med hjem fra Grundkurset til egen afdeling?
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