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 for pasient
Navn slik det står i den virtuelle verden: Solborg
Status: Pasient på Gynekologisk avdeling
Opplysninger for pålogging i Second Life
Brukernavn SL: Solborg
Passord SL: apekatt2013

Rollebeskrivelse
Du skal spille pasienten på Gynekologisk avdeling, du har ingen barn fra før og er ca 30 år. Du ble akutt
dårlig på jobb og kom til legevakten med sterke smerter i nedre del av magen. På legevakten ble det tatt
graviditetstest som uventet viste seg å være positiv. Derfor er tentativ diagnose ekstrauterin graviditet
blitt stilt. Du har også svak pågående vaginalblødning. Du ble sendt til Gynekologisk avdeling.
Scene 1 (pasientrommet): Du har nettopp ankommet pasientrommet fra Legevakten. ‘Legg deg’ på
senga og snakk med sykepleieren og senere legen. Du er veldig smertepåvirket og engstelig med tanke
på komplikasjoner og muligheter for å få barn senere. Du føler sorg for å ha mistet en graviditet, da du
hadde prøvd lenge å bli gravid. Du er forvirret, ikke sikkert at du forstår alt som blir sagt, spør om ting
flere ganger. Prøv å utrykke alt dette med voice-chat, evt. Gestures CTRL +G+ Cry.
Scene 2 (pasientrommet-slusen): ‘Stå opp’ fra senga og ‘legg deg’ på trillesenga når sykepleieren
kommer med denne. Du skal kjøres på operasjonsrommet. Snakk med helsepersonell som tar deg imot i
slusen om den kommende operasjonen.
Scene 3 (operasjonsrommet): Du blir trillet på operasjonsrommet. ‘Stå opp’ fra trillesengen og ‘legg’ deg
på operasjonsbordet. Du er bekymret for operasjonen, spør helsepersonell om denne og følg deres
instruksjoner.
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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