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: Pasient
Navn slik det står i den virtuelle verden: Borgar
Opplysninger for pålogging i Second Life
Brukernavn i SL: Borgar
Passord i SL: apekatt2013

Rollebeskrivelse Pasient
Du skal spille pasienten. Til vanlig er du en vanlig oppegående 84 åring, men i det siste har du følt deg
svakere, generelt vært ustø og ikke hatt noe matlyst.
Scene 1: Pasientrommet. Du ligger i sengen. Du er sliten, sulten og tørst. Stemmen din er svakt og litt
stakkato. Du framstår forvirret og engstelig, motorisk urolig og klarer ikke gjøre rede for hva som har
hendt. Du klager gjentatte ganger over vondt i ryggen. Du vet at du er på sykehuset men ikke hva
klokken er eller hvilken dag det er. Du spør om og om igjen hvorfor du er på sykehuset. Du sier de på
sykehuset må hjelpe deg så du kommer deg hjem igjen. Hvis du klarer å styre bevegelsen til avataren din
skal du være urolig (bevege på kroppen mens du ligger i sengen) og ynke deg når du beveger deg eller
flyttes på.
(Scene 2: Du er ikke med. Vent på pasientrommet. Observer rollespillet til andre ved å flytte på kamera!)
(Scene 3: Du er ikke med. Vent på pasientrommet. Observer rollespillet til andre ved å flytte på kamera!)
Scene 4: Møterommet. Utskrivingsmøte på slutten av oppholdet. Du sitter ved bordet, men bruker
rullator fordi du fortsatt føler deg litt ustø. Du er mer tilstede men er fortsatt litt forvirret og forstår ikke
alt med en gang. På spørsmål kan du si at du ikke har fått igjen matlysten. Du har et ønske om å klare
deg selv mest mulig selvstendig slik du alltid har gjort, men du vil ikke være til bry for noen.
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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