Sammenskrivning af evaluering, 8. juni 2022
________________________________________________________________
I kurset deltog 30 kursister, af dem har 28 afleveret evalueringsskema. 2 af deltagerne var læger og 26 var
sygeplejersker. Blandt deltagerne var 5 donationsansvarlige nøglepersoner.

__________________________________________________________________

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

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

28

0

0

0

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

24

4

0

0

3.
Graden af deltagerinvolvering er passende

23

4

1

0

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

23

5

0

14

9

5

Rigtig god struktur for kurset,
meget intuitivt

Ingen grund til at fortælle at
den er opdigtet

Mere tid til at udveksle erfaringer i mindre grupper

0

Helt sikkert god grundlæggende viden for al arbejde
omkring organdonation

0

Mangler større fokus på dette
emne, samt savner uddybelse

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

Kommentarer

Mangler diskussion om emnet
Vidensdeling/holdningsdeling

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

24

4

0

Få viden på organdonation.dk

0

Godt at høre hvor mange der
er involveret
Ikke øget efter i dag men
generelt høj

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:

3

23

0

1

24

0

Kommentarer
Kunne godt bruge flere praksiseksempler og uddybende
faglige snakke

*2 har ikke udfyldt

8.
Jeg oplever antallet af indlæg på
grundkurset som:
* 3 har ikke udfyldt

9. Det siger kursisterne om kurset:
• Jeg har været inde over 2-3 forløb og det er jeg glad for, så undervisningen kunne holdes op på
noget. Det giver god mening for mig.
• Forberedelse af pårørende/kommunikation til de pårørende/omsorg for de pårørende i en sorgfyldt
situation
• Genopfriskning om konkret donorpleje (fysiologisk ændringer ved incarceration)
• Blevet OBS på at anoxiske hjerneskader også kan blive donor.
• Glad for de juridiske ting – dejligt at få det præciseret
• Mere viden generelt og større opmærksomhed på de patientforløb, hvor patienterne kan være potentielle donorer - spændende og lærerig dag
• Hjernedødsundersøgelse står mere klart nu, god gennemgang med video
• Struktur og organisationen bag organdonation
• Viden om de mulige kilder til mere information
• Dejlig med historie fra en modtager af et organ
• Synes alle undervisere var virkelig gode, underholdende og nede på jorden
• Nødvendigheden af gentagen fokus på donordetektion
• Alder er ikke nødvendigvis en hindring i forhold til organdonation
• Stinas oplæg – meget givende og rørende

Få viden på organdonation.dk

