
   

Evaluering af Kurser      (12-03-2021) 
 
For at vi kan tilpasse og udvikle kommende kurser har både du og vi brug for at evaluere dit kur-
sus. Vi har udarbejdet et evalueringsskema til både deltagere og kursusledere som er obligatorisk 
for alle kurser. Desuden har vi udviklet et læringsskema som kan bruges i forbindelse med en 
mundtlig evaluering af kurset. Du er selvfølgelig velkommen til at supplere med andre metoder, 
hvis du har gode erfaringer med det.  
 
Vi udsender evalueringsskemaet pr. mail til deltagerne kl. 16. på sidste kursusdag. Hvis et kursus 
består af flere moduler fordelt over en længere tidsperiode (dvs. ikke flere dage i træk), vil der 
blive udsendt et evalueringsskema for hvert modul.  
 
Du vil som kursusleder modtage et evalueringsskema samtidigt med deltagerne, som du skal ud-
fylde og sende til kursuskoordinatoren. 
 
Efter ca. 10-14 dage sender vi dig to rapporter. En med deltagernes besvarelse af evalueringsske-
maet og en med din (samt eventuelle medkursuslederes) besvarelse af evalueringsskemaet. Dem 
kan du bruge i din forberedelse af fremtidige kurser. Du er velkommen til at kontakte PLO-E’s ud-
dannelseskonsulenter for at få hjælp til dette.  
 
PLO-Es uddannelseskonsulenter for vores kurser er: 
 
Praktiserende læge Pia Birgitte Koefoed - pko.plo@dadl.dk 
Praktiserende læge Jette Elbrønd – jel.plo@dadl.dk 
Praktiserende læge Rikke Pilegaard Hansen - rptk@dadlnet.dk 
Praktiserende læge Rasmus Nørøxe - r_noroxe@hotmail.com 
Konsultationssygeplejerske Heidi Dyrberg – hdy.plo@dadl.dk 
Organisationskonsulent Heidi Bøgelund Frederiksen – hbf.plo@dadl.dk 
 
  
  



   

Evalueringsskema - Lægekurser  
 
Evalueringsskema for lægekurser, selvvalgt og systematisk efteruddannelse (deltagere)  
  
Åbne kommentarer:   

• Hvad synes du overordnet om kurset?   
• Hvad kommer du til at bruge i fremtiden af det du har lært?  

  
Selve kurset  

• Hvordan var kurset samlet set?  
• Hvordan var kursusledelsens engagement?   
• Hvordan var undervisernes formidlingsevne?  
• Hvordan virkede undervisningsformen?  
• Hvordan var kursusstedets fysiske rammer?  

Skala:    
Fremragende      
Meget godt        
Tilfredsstillende       
Mindre godt        
Ringe         
Kan ikke besvare spørgsmål     

  
Din deltagelse    

• Hvordan var dit faglige udbytte?   
• Hvordan var relevansen af kurset i forhold til dit arbejde?    
• Hvordan var dit eget engagement i undervisningen?   

Skala:    
Meget højt          
Højt         
Tilfredsstillende       
Lavt         
Meget lavt        
Kan ikke besvare spørgsmål     

  
Det faglige niveau   

• Hvordan var det faglige niveau i undervisningen i forhold til dit behov?   
  Skala:   

Alt for højt        
Lidt for højt        
Passende         
Lidt for lavt        
Alt for lavt       
Kan ikke besvare spørgsmål     

  
  



   

Åbne kommentarer:   
• Har du anvendt læringsskemaet (se kursusmateriale eller din logbog) i forbindelse med kur-

set? (Ja, nej, ved ikke) o Hvis ja, hvordan fungerede det?  
• Har du specifikke kommentarer til f.eks. underviserne, de praktiske forhold på kurset, un-

dervisningsmaterialerne, de enkelte lektioner etc.?   
• Har du forslag til hvordan kurset kunne forbedres?   
• Hvor mange års erfaring har du som alment praktiserende læge? (0-5 år, 5-10 år, over 10 

år, ikke relevant)   
  



   

Evalueringsskema for lægekurser, selvvalgt og systematisk efteruddannelse (kursusledere)  
  
Åbne kommentarer:  
  
Selve kurset  

• Hvordan forløb kurset i forhold til dine forventninger?  
• Giver forløbet anledning til overvejelser om ændring af indholdet (fagligheden) og/eller 

formen?  
• Hvordan var overensstemmelsen mellem kursusprogrammet og det afholdte kursus?  

  
Deltagernes engagement og udbytte  

• Hvad var det vigtigste deltagerne skulle lære på kurset?  
• Hvad tror du deltagerne på dette kursus kommer til at anvende hjemme i praksis?  
• Hvordan var engagementet blandt kursusdeltagerne?  

  
(KUN VED SYSTEMATISK EFTERUDDANNELSE)  

• Har du kommentarer til curriculum for det tema for systematisk efteruddannelse som det 
afholdte kursus lå inden for (styrker og svagheder)?  

• Hvordan var det at omsætte curriculum til et konkret kursus? - Uddyb gerne.  
  

Yderligere  
• Har du kommentarer til de praktiske forhold?  
• Har du yderligere kommentarer til kurset?  

    
  



   

Evalueringsskema – Kurser for praksispersonaler 
 
Evalueringsskema for kurser for praksispersonaler (deltagere)  
 
Åbne kommentarer:   

 Hvad synes du overordnet om kurset? 
 Hvad kommer du til at bruge i fremtiden af det du har lært? 

 
Selve kurset 

 Hvordan var kurset samlet set? 
 Hvordan var kursusledelsens engagement?  
 Hvordan var undervisernes formidlingsevne? 
 Hvordan virkede undervisningsformen? 
 Hvordan var kursusstedets fysiske rammer? 

Skala:  
Fremragende     
Meget godt     
Tilfredsstillende    
Mindre godt     
Ringe     
Kan ikke besvare spørgsmål   

 
Din deltagelse   

 Hvordan var dit faglige udbytte?  
 Hvordan var relevansen af kurset i forhold til dit arbejde?   
 Hvordan var dit eget engagement i undervisningen?  

Skala:  
Meget højt      
Højt     
Tilfredsstillende    
Lavt     
Meget lavt     
Kan ikke besvare spørgsmål   

 
Det faglige niveau  

 Hvordan var det faglige niveau i undervisningen i forhold til dit behov?  
Skala:  
Alt for højt     
Lidt for højt     
Passende     
Lidt for lavt     
Alt for lavt     
Kan ikke besvare spørgsmål   

 
  



   

Åbne kommentarer:  
 Har du specifikke kommentarer til f.eks. underviserne, de praktiske forhold på kurset, un-

dervisningsmaterialerne, de enkelte lektioner etc.?  
 Har du forslag til hvordan kurset kunne forbedres?  
 Hvor mange år har du været ansat i almen praksis? (0-5 år, 5-10 år, over 10 år, ikke rele-

vant)  
  



   

Evalueringsskema for kurser for praksispersonaler (kursusledere)  
 
(Åbne svarfelter)  
 
Selve kurset 

 Hvordan forløb kurset i forhold til dine forventninger? 
 Giver forløbet anledning til overvejelser om ændring af indholdet (fagligheden) og/eller 

formen? 
 Hvordan var overensstemmelsen mellem kursusprogrammet og det afholdte kursus? 

 
Deltagernes engagement og udbytte 

 Hvad var det vigtigste deltagerne skulle lære på kurset? 
 Hvad tror du deltagerne på dette kursus kommer til at anvende hjemme i praksis? 
 Hvordan var engagementet blandt kursusdeltagerne? 

 
Yderligere 

 Har du kommentarer til de praktiske forhold? 
 Har du yderligere kommentarer til kurset? 

 
 


