Sammenskrivning af evaluering, Grundkursus i Aarhus, 24. juni 2021
__________________________________________________________________
Deltagere i alt: 34 (heraf 6 ansatte fra Dansk Center for Organdonation)
Afleverede evalueringsskemaer: 26, heraf 9 fra læger og 17 fra sygeplejersker. Der deltog 1 nøgleperson og 2
sygeplejersker med ledelsesbaggrund.

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

Helt
enig

Kom gerne med kommentarer.

Delvis
enig

Delvis
uenig

Helt
uenig

Kommentarer

0

Jeg kunne godt tænke mig at det
var mere explicit i hvad det særlige i et donationsforløb er, og
det særlige i pårørende omsorgen.

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

24

2

0

Rigtig god variation.

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

20

5

0

1

3.
Graden af deltagerinvolvering er passende

11

11

4

0

Kunne måske undværes men ok
at have med

Deltagere meget tavse.
Evt. mere refleksion i grupper.
Lidt for meget katedralundervisning om formiddagen.
Aftagende efter frokost, vi var
trætte – lang dag.
Vi kunne godt være mere på
banen.
Meget!

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

22

4

0

0

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

11

10

5

0

Det synes jeg ikke vi har talt så
meget om.

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

Det kunne jeg godt tænke mig
var uddybet. Vi er ikke bevidste
om det som fagpersoner.

24

2

0

0

Giver en øget sikkerhed med
forløbet og de pårørende.

Få viden på organdonation.dk

VEND

For
lavt

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

Passende

For
højt

Kommentarer

0

Det var en god overbygning til den
viden jeg havde i forvejen, lærte
lidt nyt om alle emnerne.

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

2

24

Det hele står i app'en, måske kan
man gå lidt dybere, flere cases,
flere dilemmaer

8.
Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:

0

26

0

Godt med de mange pauser, for
der er meget man gerne vil høre
Evt. gøre et emne til gruppearbejde
Dejligt med de mange skift, så
man bevarede koncentrationen,
godt flow
Fint med gennemgang af app'en

9. Det har kursisterne fået ud af kurset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forstår nu hvorfor samtalerne deles i flere dele
Indsigt i alt det arbejde som TX laver
Forståelse for hvad der sker, når donor forlader afdelingen for at få udtaget organerne
Forstår årsagerne til hvad der sker før/efter incarcerationen, anatomisk/fysiologisk
Fokus/øget bevidsthed om ritualer/rammer man kan sætte/hjælpe de pårørende med i overgangen fra
patient til donor
Øget bevidsthed og ideer til formuleringer man kan bruge i de svære samtaler
Vigtigheden i at man ved de svære samtaler står som et enigt team
De fysiologiske ting omkring "sympatisk storm"
Godt overblik – app'en er fantastisk
Kendskab til transplantationskoordinator og udrykningssygeplejersken
Større forståelse for de juridiske aspekter i processen
Større forståelse for plejen af de pårørende, at de små ting også betyder noget i sidste ende
Motivation til at sprede budskabet om organdonation og få folk til at tage stilling
Er blevet klogere på hvad det indebærer når vi spørger om forskning
Opmærksom på mulige donorer
Dejligt med erfaringsudveksling med kolleger fra andre afdelinger
Redskaber til selv at kunne stå i donorforløb eller vejlede kolleger til det
Øget kendskab til hele donationsprocessen
Fint at "komme igennem" et donorforløb, med specialister, der forklarer om hver deres område
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Denne side skal du selv beholde
Hvad vil jeg tage med hjem fra Grundkurset til egen afdeling?

Få viden på organdonation.dk

