Enkät om studenters erfarenheter av lärande och kliniskt tänkande med virtuella patienter

1

Enkät om studenters erfarenheter av lärande och kliniskt
tänkande med virtuella patienter
Authors: Sören Huwendiek1 and Bas de Leng2 in cooperation with
the eViP Project Team3.

Exempel
När jag arbetade med fallet upplevde jag det som jag var doktorn som
vårdade denna patient.
Håller inte alls med -------------------------------- Håller med helt och hållet, inte
tillämpbart
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Varför (om du håller med):
Varför inte (om du inte håller med):

Äkthet i patientmöte och konsultation
1. När jag arbetade med det här fallet upplevde jag att jag behövde fatta
samma beslut som en läkare i verkligheten.

2. När jag arbetade med fallet upplevde jag det som om jag var doktorn som
vårdade denna patient.

Professionellt förhållningssätt i konsultationen
3. När jag arbetade igenom detta fall arbetade jag aktivt med att samla den
information (t.ex. anamnesfrågor, status, undersökningar) jag behövde för att
identifiera patientens problem.

4. När jag arbetade igenom detta fall arbetade jag aktivt i att revidera min bild
av patientens problem allteftersom ny information blev tillgänglig.

1.
2.
3.

Centre for Virtual Patients, University of Heidelberg Medical School, University of Heidelberg
Department of Educational Development and Research, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences,
Maastricht University
www.virtualpatients.eu

1

5. När jag arbetade igenom detta fall formulerade jag medvetet en kort
sammanfattning av patientens problem med medicinska termer.

6. När jag arbetade igenom detta fall tänkte jag medvetet på vilka fynd som
talade för eller emot varje diagnos i mina differentialdiagnoser.

Stöd under patientmötet
7. Jag upplevde att fallets svårighetsgrad var lämplig för min studienivå.
8. Frågorna som jag fick när jag arbetade igenom fallet bidrog till att förbättra
min förmåga att ställa diagnos i det här fallet.
9. Återkopplingen jag fick när jag arbetade igenom fallet bidrog till att förbättra
min förmåga att ställa diagnos i det här fallet.

Lärande av konsultationen
10. Efter att ha slutfört fallet känner jag mig bättre förberedd att bekräfta en
diagnos och utesluta differentialdiagnoser hos en verklig patient med detta
besvär.
11. Efter att ha slutfört fallet känner jag mig bättre förberedd att vårda en
verklig patient med detta besvär.

Allmän bedömning av fallarbetet
12. Överlag var arbetet med fallet lärorikt.

Öppna frågor
13. Särskilda styrkor med fallet:
14. Särskilda svagheter med fallet:

15. Övriga kommentarer:

