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:
Sykepleier

Navn slik det står i den virtuelle verden: Nania/Finn
Brukernavn i SL (kvinnelig avatar): Brukernavn i SL (mannlig avatar):
Torkjell
ntnuakutt3
Passord i SL: apekatt2013
Passord i SL: ntnu1234

Rollebeskrivelse Sykepleier
Du være mest mulig deg selv i rollen som sykepleier som jobber på en sengepost på geriatrisk avdeling.
Scene 1: Pasientrommet første kveld. For første avklaring av pasientens tilstand og hva som må gjøres.
Du har bare opplysningen fra mottaket som gjengitt i situasjonsbeskrivelsen som utgangspunkt.
Scene 2: Møterommet. Tverrfaglig møte dagen etter. Du får svar på prøver og undersøkelser som du har
rekvirert fra gamemasteren ved å spørre høyt om disse; «hva viste…?».
Scene 3: Møterommet. Telefonsamtale med ansatt i kommunen i siste del av oppholdet. Du beskriver
pasientens kognitive og fysiske funksjon til saksbehandler i kommunen. Pasienten er ustødig, mobilisert
med rullator. Får opiater, tidvis litt forvirret, selv om han har klarnet opp litt. Det er usikkert om
pasienten greier å tilkalle hjelp hvis han har behov for det. Trenger oppfølging for å få i seg nok næring.
Det vurderes fra sykehusets side at pasienten trenger kommunal rehabilitering før han kan klare seg
alene hjemme. Du mener at dette er viktig for pasienten ut fra pasientens tilstand.
Scene 4: Møterommet. Utskrivingsmøte på slutten av oppholdet. Du har samme oppfatning som under
telefonsamtale med den ansatte i kommunen, men du viser forståelse for kommunens situasjon og er
innstilt på å bidra til å finne en best mulig løsning.
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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