Evaluering – Lægedage

(21-08-2018)

For at vi kan tilpasse og udvikle kommende kurser har både du og vi brug for at evaluere dit kursus. Vi har udarbejdet evalueringsskemaer til både deltagere og kursusledere som er obligatorisk
for alle kurser på Lægedage. På lægekurserne er det desuden muligt at bruge læringsskemaet,
evt. i forbindelse med en mundtlig evaluering af kurset. Alle lægekurserne findes i logbogen, hvor
deltagerne også kan finde læringsskemaet. Læs mere her
Du er selvfølgelig velkommen til at supplere med andre metoder, hvis du har gode erfaringer med
det.
De enkelte kurser på Lægedage evalueres umiddelbart efter kursets afslutning. Til det formål har
vi fået udviklet et lille skema i postkortstørrelse.
Derudover sender vi et evalueringsskema til alle deltagere og kursusledere på Lægedage pr. mail
fredag eftermiddag når Lægedage er afsluttet. Dette skema evaluerer helhedsoplevelsen af Lægedage.
Har du spørgsmål omkring kurser på Lægedage er du velkommen til at kontakte PLO-E’s uddannelseskonsulenter.
PLO-Es uddannelseskonsulenter for vores Lægedage er:
Praktiserende læge, Pia Birgitte Koefoed - pko.plo@dadl.dk
Praktiserende læge, Jette Elbrønd – jel.plo@dadl.dk
Praktiserende læge, Roar Maagaard – rm.plo@dadl.dk
Konsultationssygeplejerske, Lone B. Petersen – lpe.plo@dadl.dk
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Evalueringsskema - Lægedage
Er du…
Sæt kun ét kryds
1. PLO ............................................................

3. FAPS ............................................................

2. YL:

4. Praksispersonale

2a. KBU/Intro læge .....................................

4a. Sygeplejerske .........................................

2b. YL på vej mod almen medicin ...............

4b. Sekretær……………………………..

2c. YL andre …………………………….

4c. Andet praksispersonale…………….
5. Pensionist ....................................................
6. Andet ..........................................................

Jeg deltog:
mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag
Sp.1.

Fandt du de nævnte forhold tilfredsstillende? Besvar skemaet - sæt kun ét kryds i hver række.
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1
Slet ikke tilfredsstilllende

2

3

4

5
Fuldstændig tilfredsstillende

Til læger











Til praksispersonale





















A. Lægedages faglige udbud



B. Information om Lægedage (katalog, hjemmeside,
m.m.)

C. Det sociale miljø, inkl. de sociale aktiviteter

D.

E.



Buffet og musik mandag aften













Aftenarrangement tirsdag/onsdag/torsdag











Service fra Lægedages sekretariat
a.

Inden Lægedage











b.

Under Lægedage











Maden











Service











Standene













Lægetorvet













Færdighedsværkstedet











Frokost
a.
b.

D. Udstillingen


S p. 2.

Særlig ros til Lægedage for…
Noter:

S p. 3. Særlig ris til Lægedage for…
Noter:
Sp. 4.

Har du forslag til kurs us emner til L ægedage 2015?
Noter:

S p. 5. E vt. s upplerende bemærkninger?
Noter:
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Kursuslederrapport - Lægedage
Spørgsmål 1: Kryds af i skemaet. For at kunne forbedre planlægningen af Lægedage er det vigtigt, at du også begrunder dine svar.
Sæt kun et kryds for hvert punkt. Begrund desuden dit svar.
Ja

A.

Nej

























Evt. uddybning
Evt. supplerende bemærkninger:

Var lokale og teknik i orden ?

Evt. supplerende bemærkninger:
B.

C.

D.

E.

Var du tilstrækkeligt ”klædt på” i din
rolle som kursusleder ?

Har du husket at lægge dit kursusmateriale på Lægedages hjemmeside?

Har du haft et forberedende møde med
dine undervisere?

Har du set de to vejledningsfilm for kursusledere?

Eventuelt kommentarer hertil:

Eventuelt kommentarer hertil:

Eventuelt kommentarer hertil:

Eventuelt kommentarer hertil:
F.

Fik du brugbart udbytte af at se vejlednings filmene?

Spørgsmål 2: Kunne du tænke dig at være kursusleder igen?
Begrund venligst dit svar.
 Ja
 Samme emne
 Nyt emne

 Nej

Noter begrundelse
Spørgsmål 3: Har du i øvrigt gode ideer eller kommentarer til kommende Lægedage (emner, form, ramme etc.)?
Noter begrundelse
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