Sammenskrivning af evaluering, 10. marts 2022
__________________________________________________________________
I kurset deltog 35 kursister, af dem har 34 afleveret evalueringsskema. 6 af deltagerne var læger og 26 var
sygeplejersker (2 havde ikke udfyldt titel). Blandt deltagerne var 9 donationsansvarlige nøglepersoner og 1
ledelsesrepræsentant.

__________________________________________________________________
Sæt X i det felt (kun ét pr. række) der
passer bedst med din vurdering
Kom gerne med kommentarer.

Helt
enig

Delvis
enig

Delvis
uenig

Helt
uenig

1.
Der er god overensstemmelse mellem undervisningen og formålet med
grundkurset (som angivet ovenfor)

33

1

0

0

Kommentarer
Yderst velforberedte undervisere

Flot flow fra start til slut

2.
Dagens case har givet god sammenhæng mellem de forskellige emner.

31

3

0

0

3.
Graden af deltagerinvolvering er passende

26

6

1

0

Rigtig god faglig relevant
case
Fedt med spørgsmål til deltagerne
Ikke for meget, ikke for lidt
Savnede drøftelser i grupper

* 1 har ikke udfyldt

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

33

1

0

0
Gerne mere diskussion af
personlige holdninger

5.
Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan egne og kollegers holdninger til
organdonation påvirker beslutningerne i donationsforløbet

19

12

3

0

6.
Min motivation til at arbejde videre
med organdonation er øget

30

4

0

Få viden på organdonation.dk

0

Vil arbejde på at blive udrykningssygeplejerske
Oplæg fra transplanteret var
rigtig godt

Sæt X i det felt (kun ét pr. række) der
passer bedst med din vurdering

For
lavt

Passende

For
højt

Helt ny på området, så dette
kursus var en perfekt start

7.
I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige
niveau er:

0

34

1

Det ene indlæg om hypertension mv. var lige i overkanten

1

Balance mellem indlæg og
pauser var dårlig, mindst 5 min
pause pr. time

8.
Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:

Kommentarer

0

32

Gerne flere korte pauser

Det har kursisterne taget med sig fra kurset:
• Fantastisk inspirerende at møde Mads
• Godt at høre om jura omkring pårørende og deres accept
• Fået styrket viden om donordetektion og hvordan man indhenter samtykke
• Jeg har lært meget om hele forløbet og hvordan jeg skal bruge de nationale guidelines
• Godt at høre om organdonation fra forskellige roller
• Blevet bevidst om pårørendeomsorg – særligt deres beretninger har været betydningsfulde
• Fået bedre redskaber til at støtte pårørende, dette synes jeg er komplekst og derfor dejligt med
råd, vidensdeling og undervisning
• Jeg vil gøre en ekstra indsats for at sikre en god opfølgning i forbindelse med morssamtalen
• Fået større indblik i hvilke patienter der potentielt kan blive donorer
• Være mere skarp på at ikke-neurokirurgiske patienter også kan blive donorer
• Indblik i kompleksiteten i et donorforløb
• God vejledning til brug af app ved donorpleje
• Fået mod på at varetage en donorpatient på ITA
• Vil bruge app'en endnu mere – fokus på at forberede samtalen
• Mads beretning var rørende – virkelig godt indlæg, vores fokus på organdonation giver så meget
mening – tak for en berigende dag
• Flere ting er blevet mere konkrete og afmystificerede
• Motivation til at gå tilbage til egen afdeling (Akut) og udbrede kendskabet til app'en og undervise
kolleger, så vi bliver mere opmærksomme på potentielle donorer
• At det er vores opgave at de mennesker der gerne vil donere, får mulighed for det hvis de kan

Få viden på organdonation.dk

