VirSam – Virtuell samhandling
Bruk av virtuelle arenaer for tverprofesjonell samarbeidslæring
Ansvarlige: aslak.steinsbekk@ntnu.no og Ekaterina Prasolova-Førland ekaterip@ntnu.no
Case laget av: Cecilie Therese Hagemann, Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital

Gynekologisk avdeling
Rollekort:

Anestesisykepleier

Navn slik det står i den virtuelle verden: Nina /Finn
Brukernavn i SL (kvinnelig avatar): Brukernavn i SL (mannlig avatar):
ntnuoperasjon2
ntnuakutt3
Passord i SL: ntnu1234
Passord i SL: ntnu1234

Rollebeskrivelse
Du skal være mest mulig deg selv i rollen som anestesisykepleier. Baser rollen på den faglige bakgrunnen
du har, hvis det er noe som mangler, improviser. Hvis du fikk tilleggsrolle som ‘spill-leder/gamemaster’,
prøv å drive spillet fram ved å gi beskjed til andre deltakere når enkelte scener tar for lang tid. Da skal du
også lede refleksjonen på slutten.
Scene 1 (pasientrommet): Du deltar ikke, men kan stå i utenfor på venterommet og høre på andre.
Scene 2 (slusen): Du står i slusen og venter sammen med operasjonssykepleieren på
sengepostsykepleieren som triller sengen med pasienten. Innhent informasjon fra sykepleieren som er
relevant for operasjonen, snakk med pasienten og den pårørende. Prøv å berolige pasienten, forklar til
den pårørende at han ikke får lov til å bli med på operasjonsrommet. Følg sykepleieren som triller
sengen til operasjonsrommet.
Scene 3 (operasjonsrommet): Når pasienten ankommer operasjonsrommet og blir ‘plassert’ på
operasjonsbordet, forklar sammen med legen/kirurgen det du skal gjøre og det som vil skje til pasienten.
Prosedyrer utføres når du ‘snakker’ gjennom dem. Prøv å berolige pasienten. Pasienten skal ‘legges i
narkose’ ved at du ber henne telle tilbake fra 10. Gjennomgå ‘Trygg kirurgi’ sjekklisten sammen med
teamet.
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. Diskuter hvorvidt dere har
oppnådd ‘Læringsutbytte’ som nevnt i den ‘Generelle beskrivelsen’ til casen.
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