Sammenskrivning af evaluering, Grundkursus 8. juni 2021, København
__________________________________________________________________
læger: 7
sygeplejersker: 14
donationsansvarlig nøgleperson: 5
Afleveret evaluering: 22

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

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.
3.
Graden af deltagerinvolvering er passende
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4

0

0

Jeg har fået brugbar viden til mit videre arbejde med organdonation

19

3

0

0

Fint med plads til spørgsmål og
diskussion, men ikke så meget
"formaliseret" involvering

4.

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

9

9

3

1

Kan man måske medtage eksempler på samtaler der ikke er
gode?
Evt. klynger, diskussioner om
etik/moral, ændre holdninger
Klart noget vi skal tage op i afd.
Var meget motiveret også før
kurset

6.
Min motivation til at arbejde videre
med organdonation er øget
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4

0

0

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

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

2

20

0

På det rent fysiologisk/behandlingsmæssige for lavt,
men god indføring i logistik og
forløb(læge)

Supergodt, fungerede fint med den
måde I skiftede på

8.
Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:

Kommentarer

0

22

0

Kunne være spændende at høre
fra donors familie

9. Det fik kursisterne med hjem fra kurset:
• Fik genopfrisket lidt fysiologi/hjernedødsprocessen.
• Skal være mere struktureret i forhold til timingen af diverse samtaler med pårørende. Hvornår og
hvor skal der tales om hvad.
• Huske/blive bedre til at facilitere diverse ritualer for pårørendes afsked.
• Meget inspirerende at høre fra en transplanteret.
• Vigtigheden af kommunikationen mellem personale og pårørende ift. betydningen for forløb og beslutninger.
• Bedre overblik over organdonationsprocessen.
• Bedre klædt på til at vejlede kolleger på egen afdeling.
• Fokus på donordetektion.
• Kendskab til organdonations app, et godt redskab som er en fantastisk hjælp.
• Inden kurset var jeg meget usikker på hvad min rolle som sygeplejerske i akutmodtagelsen egentlig var, det er jeg helt sikkert blevet klogere på.
• Fået større tiltro til egne evner i fremtidige donorforløb, alt i alt en spændende dag, som var veltilrettelagt. Spændende cases. Supergode undervisere. Lækre lokaler og god forplejning.
• Klart et større kendskab til processen og kommunikation med de pårørende
• Givet nysgerrighed på hvordan vi samarbejder afdelingerne imellem.
• Lyst til at formidle videre til kolleger.
• Mere fokus på udfordringerne ved at være et sted uden specialiseret neurointensiv/neurokirurgisk
afd.

Få viden på organdonation.dk

