Sammenskrivning af evaluering, 5. september 2019
__________________________________________________________________
Målet for grundkurset er, at du får et grundlæggende kendskab til organdonationsprocessen, med særligt
fokus på anæstesiologisksygepleje og operationssygepleje ved donoroperationen.

__________________________________________________________________
Deltagere: i alt deltog 31 kursister, af dem har 28 afleveret evalueringsskema
Anæstesisygeplejerske: 11
Operationssygeplejerske: 16
Andet: 1
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 (som angivet ovenfor)
2. Dagens case har givet god
sammenhæng mellem de forskellige
emner.
3. Graden af deltagerinvolvering er
passende

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:
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*en har ikke svaret

6. Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:
*En har ikke svaret
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Kommentarer

Godt input med
afstemningen
Godt med tid til
spørgsmål, men
kunne godt nogle
gange være rundet
hurtigere af for at
komme tilbage til
"tråden"
Fin sammenhæng,
evt. mere fokus på
den praktisk/tekniske
del på OP

Kommentarer

Det siger kursisterne om Grundkursus i Donoroperation:
• Dejligt spørgelystne deltagere
• Dejlig fortælling fra recipient, godt med en personlig beretning.
• Måske kunne en mindre "stærk" recipient også være god at høre
• Rigtig god film, hvor donoroperationen blev gennemgået
• En meget uddybende, detaljeret gennemgang af forløbet, inden, under og til dels efter. Har givet
meget brugbar og bred viden om organdonation.
• Kendskab til App'en
• Inspirerende i forhold til forskellige jobfunktioner
• Viden om organdonation samt min rolle som operationssygeplejerske. Meget spændende
undervisning
• Bedre overblik/indblik i hele forløbet
• Stort indblik i hvad der skal ske ved donorudtagning, spændende diskussioner, godt
sammenhængende forløb
• Vigtigheden af det tværfaglige samarbejde og vidensdeling afdelingerne imellem
• Information om spinalreflekser – godt at vide. Har aldrig forstået hvorfor der skulle gives
smertestillende til en død
• Øget forståelse for tiden før donoroperationen, bedre forståelse for transplantationskoordinatorens
rolle
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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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