
 
 

Det anbefales å jobbe i grupper på 4-8 personer   side 1 

Scenario «Einar/Eldar» 
 
Case beskrivelse: 

Du er student og skal være med inn til Einar/Eldar sammen med veileder. Veileder informerer om at 
bruker er opprørt etter at han har hatt en opphetet samtale med søsteren dagen før.  
 

Gjennomføring: 

Instruksjoner/Brief    ca. 10 min 
Se VR-filmen     ca. 10 min 
Analyse og diskusjon av scenariet  ca. 40 min 
Kort evaluering     ca. 10 min 
 

 

 

 

  

Instruksjoner:  

1. Fasilitator forteller om dagens opplegg. 
2. Bli kjent med VR-brillene og hvordan håndkontrollene fungerer: 

a. Slå på VR briller. Trykk på de ni prikkene (ved behov, se filmen «introduksjon til 
VR-filmer»). 

b. Kontroller lydnivå. 
 

3. Beskrivelse av scenario: Lærere forklarer scenario (kort) + læringsutbytter. 
4. Nå er dere klare til å se film: Velg appen «Showtime». Gruppen starter filmen på samme 

tid etter instruksjon fra fasilitator. 
a. Gjør individuell oppgave (nr. 1) rett etter filmen. 
b. Når dere er ferdige: rengjør og rydd VR-briller. 

 
5. Gjennomfør analyse og diskusjon av scenariet (nr. 2-3). 

 
6. Kort evaluering av hvordan opplegget (VR-film + oppgaver) opplevdes (siste 10 min). 

 

 



 
 

Det anbefales å jobbe i grupper på 4-8 personer   side 2 

 

1. Individuell oppgave  
Umiddelbare reaksjoner og refleksjoner etter å ha sett filmen: 

- Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett dette? 
- Hvilke fysiske reaksjoner fikk du?  
-  Hva ble du opptatt av? 

 
2. Beskrivelsesfase i gruppe 

- Hvordan vil dere beskrive brukerens sitt funksjonsnivå (synlige og mindre 
synlige utfall?).  

- Med utgangspunkt i observasjoner, hvordan foregikk samspillet mellom  
person - aktivitet - omgivelser i denne hendelsen (fallet). 

- Hva sa veilederen til deg før hun gikk ut av rommet og hvordan oppfattet du 
beskjeden? 
 

3. Analysefase/ gruppediskusjon 
Situasjonen mellom deg og veileder er spent etter hendelsen og dere har ikke fått 
snakket sammen: 

a) Hvordan vil du gå frem og hva vil du ta opp når dere møtes igjen, med; 
- Veileder 
- Bruker 

Vær så konkret som mulig! 
 

b) Fallet får konsekvenser selv om bruker ikke ble alvorlig skadd. Leder på 
avdelingen skal rapportere på denne typen hendelser. Du som fagperson skal 
sammen med veileder analysere hendelsen og foreslå fallforebyggende tiltak i 
boligen, slik at liknende situasjoner kan unngås.  

- Foreslå innhold og fremgangsmåte for denne handlingsplanen. 

 
 

 

Analyse og diskusjon av scenariet 
Videre i diskusjonen skal dere ta utgangspunkt i en av karakterene. Spørsmålene under er tilpasset 
ergoterapi-utdanningen, men kan brukes veiledende også i andre utdanninger. 
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