Evaluering af kurset Basal palliativ indsats
7. – 10. oktober 2019
 Både trist og humoristisk
 Humoristiske og engageret lærere
 Meget interessant emne, flot fortælling
 Rigtig godt kursus, I er fantastiske. Jeg har fået puttet tingene i kasser, så
dejligt.
 Dejlige undervisere og med mange gode historier fra virkeligheden
 Det har været et rigtig godt og spændende kursus. Jeg går herfra med noget
mere viden. Tusind tak for DETTE KURSUS.
 Underholdende og for det meste også levende
 Helt fantastisk. Så spændende.
 Dejlige undervisere, det var et godt kursus
 Det har været et fantastisk kursus meget lærerigt, masser af oplevelser og
supergode og ikke kedelige undervisere.
 Lærerigt, skønne undervisere.
 Spændende, oplysende, tankevækkende, mange ting at tage med hjem.
Gode undervisere.
 Tak for et fantastisk kursus
 Tak for et godt og lærerigt kursus. I er nogle gode undervisere, der fortæller
og forklarer på et godt niveau, så alle kan forstå det.
 Meget spændende og lærerigt
 Utroligt spændende og meget ny viden.

Evaluering af kurset Basal palliativ indsats
28. – 31. oktober 2019


Man kan ikke få nok – kunne sagtens tilbringe 2 uger her og få snakket
tingene igennem.
 Mine forventninger er opfyldt, har fået ny viden som der skal bruges. Super
undervisning.
 Rigtig lærerigt, fyldt en masse på de ”kasser” jeg havde – men også set at jeg
vidste en masse. Super godt og kan klart anbefales. Fantastiske undervisere
og søde/venlige med kursister.












Helt fantastisk. Tak for jer, Karen og Karina, kan sagtens strækkes over 5
dage.
Jeg kunne se, at I virkelig elsker jeres arbejde. Jeg ønsker, at jeg en dag
bliver lige så god til palliation som I er.
Et meget inspirerende kursus, med nye opdagelser, a-ha oplevelser og også
opfriskning af kendt viden.
Gode undervisere, inspirerende, formidler godt.
Gode snakke, god rapportering, gode formidler.
Det er meget inspirerende at få vendt og drejer noget af det jeg ved i
forvejen med jeres engagerede og hverdagsagtige fortællinger, hvor
fagligheden er i fokus. Fantastisk kursus.
Fantastisk givende og super inspirerende undervisning. Stort 5 i alt.
Jeg har arbejdet inden for pleje og omsorg siden 1987, det her er klart det
bedste kursus/uddannelse i hele den tid.
God undervisning, interessant emne.

