Sammenskrivning af evaluering af Grundkursus i Organdonation
den 4. april 2019
________________________________________________________________________________________________
43 deltog i kurset, af disse har 42 afleveret evalueringsskema
Læger: 15
Sygeplejersker: 27
Donationsansvarlig nøgleperson: 2
Sæt X i det felt (kun ét pr. række) der passer bedst med
din vurdering
Kom gerne med kommentarer.

1. Der er god overensstemmelse mellem
undervisningen og formålet med grundkurset
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*en har ikke besvaret

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

3. Graden af deltagerinvolvering er passende
*en har ikke besvaret

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

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

7. I forhold til mine egne forudsætninger
oplever jeg, at grundkursets faglige niveau er:
8. Jeg oplever antallet af indlæg på grundkurset som:
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• Rigtig god måde at skabe en rød
tråd på
• Den har bundet dagen perfekt
sammen
• Synes casen blev brugt meget sporadisk som en bisætning
• Meget hjælpsom og lærerig
• Måtte gerne være mere
• Sidste halvdel af dagen måtte vi
gerne involveres mere
• Bedre indsigt i processen fra start
til slut

• Højt i forvejen
• Har fået lyst til at arbejde endnu
mere med organdonation

For højt
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• Supergodt indlæg om ritualer og
afsked – langt det meste var passende
• En god rød tråd igennem dagen
svarende til donationsprocessen
• Evt. en transplanteret der kan huske tiden før transplantation

Det siger kursisterne om grundkurset:
• Gode råd om hjælp til pårørende i Donorforløbet
• God gennemgang af national guideline og incarcerationstegn
• At donationsforløb er meget andet end selve donationen – mange ting skal lykkes
• Godt at se forløbet fra flere forskellige fagpersoners synsvinkel
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Øget bevidsthed om egen rolle i forhold til donordetektion
Meget inspirerende at møde en recipient
Pårørendeinddragelse tidligt i forløbet
Bedre rustet til det næste donationsforløb jeg står i
Øget viden og indsigt om det respiratoriske, cirkulatoriske etc. arbejde
Erfaringsudveksling med andre faggrupper fra andre sygehuse
Godt overblik ved at bruge National Guideline App
Overblik over hele forløbet – mere detaljereret indblik i hele processen
Vigtigheden af kommunikationen med de pårørende, virkelig gode videoklip
Dejligt at der var plads til diskussioner og spørgsmål på flere faglige niveauer
Man skal altid overveje organdonation, opmærksomhed på brugbarhed af organer til trods for alder, sygdom,
medicin
Bliver selv bedre til behandling og samtaler pga. dette kursus
Mere viden giver dybere forståelse og har øget min interesse for emnet

