Sammenskrivning af evaluering af kurset, 5. november 2019 i Kolding
__________________________________________________________________
Målet for grundkurset er, at du har fået et overordnet kendskab til organdonationsprocessen, samt det særlige
i omsorgen for de pårørende i forløbet. Endvidere er målet, at du har fået viden om donordetektion og donormelding, samt øget bevidsthed om egne holdninger til organdonation, og hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

__________________________________________________________________
I alt deltog 38 kursister i kurset, 36 kursister har afleveret evalueringsskema. Af disse var 4 læger og
32 sygeplejersker. 2 kursister var desuden donationsansvarlige nøglepersoner.
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1.
Der er god overensstemmelse mellem undervisningen og formålet med
grundkurset (som angivet ovenfor)
2.
Dagens case har givet god sammenhæng mellem de forskellige emner.
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Jeg har fået brugbar viden til mit videre arbejde med organdonation
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5.
Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan egne og kollegers holdninger til
organdonation påvirker beslutningerne i donationsforløbet
6.
Min motivation til at arbejde videre
med organdonation er øget

Få viden på organdonation.dk
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7.
I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige
niveau er:
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8.
Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:

Det siger kursisterne om kurset:
• Godt at få kendskab til app'en, hjælp til at hjælpe de pårørende
• Organdonationsforløbet er blevet tydeliggjort og struktureret
• Vigtigheden af behandlingen af og omsorgen for de pårørende
• Giver eftertanke på egne vegne og omkring pårørendes reaktioner og oplevelser
• Gennemgang af hjernedødsundersøgelse er meget givende
• Vil gå hjem og læse vejledningen om kommunikation
• Spændende at høre en transplanteret fortælle om sit forløb op til og efter operationen.
• Fik genopfrisket hvem der kan give samtykke samt nye regler fra 1. juli
• Fået større bevidsthed om hele proceduren, bedre indblik i processen – fin faglighed
• Spændende og afvekslende dag, hvor niveauet er afstemt rigtig fint
• Har fået flere ideer til forbedring mht. information og arbejdsredskaber i organdonationsarbejdet på
min arbejdsplads
• Spændende med Martins historie, giver et andet og meningsfuldt perspektiv
• Dygtige formidlere, der brænder for emnet

Få viden på organdonation.dk

Denne side skal du selv beholde
Hvad vil jeg tage med hjem fra Grundkurset til egen afdeling?

Få viden på organdonation.dk

