Evaluering af Grundkursus i Donoroperation 6. september 2018
________________________________________________________________________________

Anæstesisygeplejersker: 8
Operationssygeplejersker: 16
24 har afleveret evalueringsskema
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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
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Meget informativt og inspirerende kursus. Øger i høj grad viden

Godt at tage udgangspunkt i en case,
pædagogisk velvalgt
Gerne mere brug af klikkere
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Der kunne være mere interaktion
God plads til spørgsmål – relevante
kommentarer

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:
6. Jeg oplever antallet af indlæg på grundkurset som:
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I høj grad fået brugbar viden med
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Ønsker gerne yderligere uddybning af
emnerne, men med baggrund i at jeg er
på en afdeling hvor vi både udtager og
isætter organer
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7. Det siger deltagerne om Grundkursus i Donoroperation:
• Har givet bedre kendskab til alt det arbejde, der går forud for en organtransplantation/organudtagning
• God fortælling fra en der har modtaget et organ
• Gerne mere tid til snakken om etik
• God indsigt i forløbet fra start til slut
• God info om Dansk Center for Organdonation og App'en
• Viden om det, der sker før man er klar til organdonation, hvordan tingene koordineres og af hvem
• Særligt livsbekræftende at høre historien om Martin Green og hans sygdomsforløb
• Afmystificering af mange forestillinger – super god dag med kompetent og inspirerende undervisning
• Viden til videre bearbejdning af egen personlige rolle som 1) sundhedsperson / 2) privatperson
• Føler mig helt tryg ved tanken om at medvirke ved organudtagning
• Større fælles forståelse for faggruppens fælles opgave og mål
• Nye tiltag omkring organer, nye maskiner og tid
• Et godt forløb hvor strukturen er god
• Overrasket over hvor gammel donor kan blive

