VirSam – Virtuell samhandling. Mars 2016
Bruk av virtuelle arenaer for tverprofesjonell samarbeidslæring
Ansvarlige: aslak.steinsbekk@ntnu.no og Ekaterina Prasolova-Førland ekaterip@ntnu.no
Case laget av: Marion Skallerud Nordberg og Inga Marie Røyset, Geriatrisk avdeling, St. Olavs Hospital

Geriatrisk avdeling
Rollekort: Pårørende til pasient
Navn slik det står i den virtuelle verden: Rannja
Rolle: Pårørende til pasient innlagt på, Geriatrisk avdeling
Opplysninger for pålogging i Second Life
Brukernavn i SL: Rannja
Passord i SL: apekatt2013

Rollebeskrivelse Pårørende
Du skal spille det godt voksne barnet til pasienten (pårørende). Du er opptatt av at helsepersonellet skal
få gjort jobben sin slik at du bidrar med all informasjon du har for at de skal kunne gi best mulig
behandling.
Scene 1: Pasientrommet. Du har akkurat kommet til sykehuset og vet ikke hva som har skjedd ut over at
du ble oppringt en stund etter at din forelder ble innlagt i går. Du forteller om din forelders situasjon og
bakgrunnen når din forelder ikke selv kan redegjøre for dette. Du forteller at din forelder til vanlig er en
oppegående og selvstendig 84 åring. Du opplyser på spørsmål at din forelder i de siste ukene har klaget
over å føle seg litt ute av form, ikke sovet så godt pga hyppigere vannlating om natten og hatt dårligere
matlyst. Du hadde derfor tenkt å ordne så din foreldre fikk time hos fastlegen, men rakk ikke det før
dette skjedde. Du dikter ved behov opp ting om din forelder som ikke er beskrevet i
situasjonsbeskrivelsen, for eksempel om interesser og tidligere liv.
(Scene 2: Du er ikke med. Vent på pasientrommet. Observer rollespillet til andre!)
(Scene 3: Du er ikke med. Vent på pasientrommet. Observer rollespillet til andre!)
Scene 4: Møterommet. Utskrivingsmøte på slutten av oppholdet. Du er opptatt av at din forelder får god
oppfølging etter utskriving, men er samtidig klar på at din forelder har ønske om å klare seg selv mest
mulig selvstendig slik han/hun alltid har gjort. Du er derfor opptatt av at din forelder ikke blir for lenge
på sykehuset fordi du har hørt at det å komme i vanlig aktivitet er veldig viktig. Du og din søsken bor selv
så langt unna at dere ikke kan bistå i det daglige, men dere og andre i familien kan hjelpe til regelmessig
i helger og ved avtale på noen hverdager.
Etter at siste scene er avsluttet skal alle deltagere gjennomføre en 10-20 minutters refleksjon om
erfaringen med spesielt den tverrprofesjonelle samhandlingen. Alle sier kort hva de de syntes fungerte
bra og hva de syntes burde vært gjort annerledes for å bedre samhandlingen.
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