
Bilag 

1. Transskribering af interview med Simon Lajboschitz fra Khora-VR. 

0:54 

Interviewer: 

Hvis du kunne starte med at sige hvad du så laver her hos Khora? 

Simon: 

Ja, jeg er jo direktør her i Khora og vi prøver at finde ud af hvordan virtual reality kan 

bruges til at skabe værdi for folk. Vi startede med at udgive et spil for 3 år siden eller 

sådan noget, og siden da har vi lavet en masse innovationsprojekter med det offentlige 

og det private og prøve at finde ud af hvor er det det her kan give mening med den her 

teknologi. Hvor er det man kan sætte den i spil, sådan at vi rent faktisk skaber noget 

som skaber noget værdi og virkelig kan noget. Fordi at vi tror at teknologien har et 

kæmpestort potentiale, men der er også lang tid til at alle har det derhjemme, så derfor 

er vi sådan lidt nu i en periode hvor at man skal søge meget efter de der niche-venlige 

værdiskabende projekter i min optik. Det gør vi sammen med eksperter fra alle mulige 

forskellige områder, blandt andet Videnscenter for børnesmerte på Rigshospitalet. Det 

er et skidefedt projekt, og nu er det ude på flere hospitaler, og vi prøver at se hvordan vi 

kan sprede det ud fordi det viser sig at der er rigtig positive resultater med det. Vi er ved 

at lave nu et nyt spil, til en anden aldersgruppe men på samme måde med samme brille, 

samme metode og med studerende ude fra Aalborg universitet i København. Ja, så vi 

prøver at undersøge rigtig meget og se om vi kan, lave det til et rigtigt produkt som kan 

komme ud og vi kan sælge måske til hundredevis af hospitaler så børn kan undgå at 

blive paniske hver gang de ser en sprøjte i fremtiden.  

 

 



2:53 

Interviewer: 

Du sagde at i startede med at udvikle et spil, var det til underholdningsbrug? 

 

Simon: 

Ja, Danmarks første virtuel reality spil “Cityscape repairman”, fra 2015. Hvis i søger og 

kigger helt tilbage kan i se nogle demoer i Tv2 lorry. 

Interviewer: 

Og siden da, er i så fortsat med at lave spil til underholdning eller? 

Simon: 

Nej, vi lavede et også i midten af ‘16 lavede vi en version to, men ellers så laver vi mere 

B2B. 

Interviewer: 

Hvad er B2B? 

Simon: 

Businees to business, altså hvor der er nogen der hyres ind til et projekt. Altså, nogle af 

projekterne har nogle spil. Det kan være man til en messestand gerne vil have et slags 

spil omkring, sine ventiler eller projekt med Tivoli - vi havde et projekt med tivoli som 

er en forlystelse som også er en slags spil. Men så er der også nogle af tingene som også, 

altså slet ikke ligner spil f.eks. smertedistraction, der dog også ligner lidt et spil i 

virkeligheden. Rundtur på et kontor eller i kan jo ikke på vores cases, der kan i se at der 

er meget forskellige ik? 

 



4:13 

Interviewer: 

jo, så hvordan kan det være at, nu antager jeg måske noget, men at der er ret stor succes 

omkring jeres underholdsningsspil, ik? 

Simon: 

Nej, det synes jeg ikke. Altså det blev meget velmodtaget i markedet med der er ikke 

nogen der havde brillerne, så det havde jo finde ratings og fik også nogle positive 

kommentarer i VR-miljøet, men eftersom der var så få der havde brillerne og vores spil 

skulle bruge en controller også, så var det lidt svært at få noget rigtig økonomi ud af det.  

4:50 

Interviewer: 

Hvor kom inspirationen så fra, ift at lave programmer til sundhedsvæsenet og business 

to business istedet? 

 

 

 

Simon: 

Vi tænkte, altså jeg har jo ikke nogen erfaring med teknologien overhovedet, så jeg kom 

fra et helt andet job, så min partner Peter havde bygget det her spil. Så vi partnede 

ligesom op og prøvede det her med spillet i starten og efter 2 måneder besluttede vi os 

for at åbne en butik fordi vi havde en ny fantastisk teknologi, og den bedste måde at 

undersøge hvordan man skaber værdi med den, det er ved at få almindelige mennesker 

og skole og virksomheder, og inviterer dem ind til en slags showroom med teknologien, 

hvor de kan prøve og se hvilke ideer der opstår og se om vi rent faktisk kan bygge det 

der skal til og om vi ikke kan få lov til det af kunderne. Så det var lidt som at lave en 



smeltedigel, hvor man ligesom blandet ting. Dét er Mia, det kan være Mia måske vil vise 

jer nogle af vores VR projekter bagefter, så i kan prøve lidt. 

6:10 

Interviewer: 

Det kunne være fedt. Vi havde forberedt lidt spørgsmål til Thomas også, som hvad det 

vil sige at være Head of Healthcare. Det kan vi godt tænke os at vide, hvis du kan 

forklare det, måske? 

 

Simon: 

Altså det er jo et fedt job især, og ens chef er jo virkelig nice ikke? Jeg ved ikke altså det 

er jo, at vi syntes meget tidligt i firmaet at der var rigtig meget potentiale inden for 

sundhed. fordi du har den her teknologi der transpotere en til et bestemt sted, og i kan 

også se inde på vores hjemmeside at det vi lavede med langtidssyge børn med hende 

der kommer ud i Zoo, hvis i har set den. Den kan i se på vores hjemmeside, hvis i kigger 

under ‘productions’ og clicker på ‘healthcare’. Så er der kun cases med 

healthcare-projekter. Så kan i se den med langtidssyge børn eller med demente eller 

sådan noget. Nogle af vores tidligere projekter som virkelig viste nogle muligheder. Det 

er en meget kraftig teknologi som virkelig kan meget. Vi har også et stort 

forskningsprojekt med region Hovedstaden omkring social angst. Det var sådan nogle 

ting som vi synes, at hvis vi skulle ind på det marked at vi kun fokuserede på det område 

og udviklede en ekspertise inden for det område. Det blev så Thomas, som selv var med 

til at bygge hele interessen omkring området. 

 

7:44 



Interviewer: 

Så nævnte du også i starten, at i havde fået nogle rigtig positive resultater. Hvordan er 

det mærkbart eller målbart? 

Simon: 

Det må du spørge Videnscenter for Børnesmerter om, fordi de har sådan noget rapport 

som de er i gang med at få ud. SÅ jeg kan ikke dele så meget af den videnskabelige del, 

fordi det er deres del. Men de har kørt 60 børn igennem, og én af de positive ting var om 

alle der prøvede VR ville prøve VR igen, af dem der blev spurgt. Det er en god indikation 

for at der er mange aspekter af sådan noget. Og jeg er ikke forsker, så jeg skal passe på. 

Jeg kan bare sige der er positive resultater. De er jo forskere. 

 

 

 

8:45 

Interviewer: 

Så sagde du, at der var blevet testet på 60 mennesker da det var færdigt. Det er måske 

en af de dybere spørgsmål, men hvordan udviklede i spillet? 

 

Simon: 

Nej nej, det kan jeg sagtens fortælle. Vi lavede sådan en fase 1, før vi begyndte at bygge. 

Hvor vi var ude sammen med VIdenscenter for børnesmerter og teste nogle andre spil 

af på børn. Spil som fandtes i forvejen, for at finde ud af hvad er det det her spil skal 

kunne som de andre spil ikke kan, men også hvad kan spil ikke kan, som det her spil skal 

kunne. så vi ligesom laver en afsøgning af hvilke funktioner der er vigtige. Så kom der 



nogle informationer ud af det, som vi så ledte os til fase 2, hvor vi begyndte at bygge. så 

det var sådan en brugertestbaseret udviklingsproces. 

 

9:55 

Interviewer: 

Så lavede i jeres eget spil. Testede i jeres eget spil også på børn undervejs? 

 

Simon: 

Ja, det gjorde vi. Jeg kan ikke helt huske hvor meget vi testede, men vi testede undervejs. 

Også uden at de blev stukket, altså kan de finde ud af spillet, ved de hvor knappen er, 

går det for hurtigt eller langsomt. Alle de her ting ik.  

 

10:22 

Interviewer 

Så tænkte vi også i forbindelse med det, at når man udvikler spil der er til børn og til 

sundhedsvæsenet. Hvilke overvejelser der går ind over, altså tænker man meget over 

kognitiv teorier eller med psykologien bag? 

Simon: 

I folkeskolen eller ude for skolen er der ikke så meget kognitiv teori. Vi står jo på benene 

og skuldrende af videnscenter for børnesmerter, som ligesom har alle de etiske 

overvejelser. Det er deres faglighed der kommer i spil og vurderer om det er en god ting 

eller en dårlig ting. Det er deres faglighed som driver det. Vi kommer ikke som eksperter 



på teknologi, som bare siger ‘de her briller skal på børn, så løser vi de her problemet’. 

Det er meget mere at det er dem der driver den her del af den etiske overvejelse om at 

smide VR-briller på børn. Men, de har jo også et etisk udvalg som godkender tingene. 

 

11:41 

Interviewer: 

Ikke fordi det har nogen særlig betydning, men var det dem der opsøgte jer i forbindelse 

med distraction til børn? 

 

Simon: 

Ja, det var det.  

 

11:58 

Interviewer: 

Du sagde også i starten at det var kommet ud på flere hospitaler, og ikke kun Riget? 

 

Simon: 

Ja, jeg tror det er på 6 hospitaler eller sådan noget.  

Interviewer: 

Og det er så børnesmerteenheden der ligesom. 



Simon: 

Det er forskellige afdelinger tror jeg.  

Interviewer: 

Vi vil rigtig gerne ud og snakke med nogen som har brugt den her teknologi. 

Sygeplejersker, læger. 

Simon: 

I må skrive til Thomas, jeg ved sgu ikke hvor det er. Jeg ved der er en i Norge i 

Stavanger, men det er lidt langt måske. Der er rundt omkring, men jeg er usikker. 

Interviewer: 

Vi henvender os til Thomas lige omkring den så. 

 

 

12:58 

Interviewer: 

VI har tænkt os at analysere teknologien ud fra en model som hedder TRIN-model. Som 

er 6 trin som beskriver viden omkring det og linsen i brillen, en lille chip og jeg ved ikke 

om du kan forklare det på en måde eller om det er for bredt? 

Simon: 

Okay, altså det er jo bare sensorer. Altså, jeg synes ikke det er særlig interessant for 

projektet hvad der sker inde i brillen. Ligesom hvis du laver en film, er det jo ikke 

interessant hvad der sker inde i fjernsynet bare fordi folk ser på det. Jeg forstår godt at 

der nogen der spørg. Der er linser, sensorer, der er en skærm. Men i virkeligheden tager 

du brillerne på, og så føler du dig et andet sted. Det er jo det der er det magiske, ik? Jeg 



ved ikke, hvis i vil læse specs på Oculus Go, så kan i gå ind og læse alle de chips der 

ligger i. 

Interviewer: 

Det er måske heller ikke super relevant, men så det er det operationelle princip med, at 

man tager brillen på og bliver transporteret et andet sted hen, okay.  

 

14:50 

Interviewer: 

Vi ville gerne snakke om teknologiens potentiale i sundhedsvæsenet, og det lyder som 

om potentialet og interessen er stor. Vi vil gerne høre noget om resultaterne ved virtuel 

reality, og det var så børnesmerteenheden primært, der har nogle rigtige resultater.  

Simon: 

Men man kan også læse nogle andre rapporter om VR i sundhedssytemet i USA, men 

altså det er jo en evne til at transportere folk til et andet sted. Et andet projekt vi laver 

med Region Hovedstaden omkring folk med social angst, hvor vi udsætter patienter som 

f.eks. er bange for at gå i et supermarked eller tage bussen. Det er for at træne det, 

eksponeringsterapi hedder det og det er et 4-årigt projekt som også kører nu. Som også 

er rigtig interessant og det er jo tusindvis af muligheder. I skulle prøve at kigge, bare på 

vores hjemmeside, der er nogle andre cases med immobile eller demente, hvor vi har 

været ude i 6 kommuner på plejehjem. For at få noget oplevelser. Der er sindssygt 

mange muligheder, så det er det vi prøver at gribe. 

 

16:24 

Interviewer: 

Så tror jeg egentlig at vi er kommet ret godt rundt om det hele. Det var rigtig fint.  



Simon: 

Ja, altså jeg vil sige i burde skrive til Thomas. Jeg synes, hvis det er at i går ud og taler 

med nogen så ville det være helt klart være i vores interesse at i ligesom nævner, at hvis 

de er interesserede kan de ringe til Thomas. Vi vil jo vildt gerne have flere 

sygeplejereske eller læger, nogen af dem er vi i dialog med, men det er jo ikke særlig 

mange ift. hvor der findes. Så vi vil helt vild gerne have nogle af dem der synes, at hvis i 

viser de her videoer til en sygeplejerske, som ikke har hørt om projektet før, må hun 

helt vildt gerne skrive til Thomas. Det kunne være fedt for os. Eller hvis i tager på 

plejehjem og taler om hvad VR kan dér, så kan de også ringe til Thomas.  

Interviewer: 

Vi har klart tænkt os at sige at vi har snakket med nogen, som har udviklet den her 

teknologi. Og så vil vi kigge lidt dybere ind på jeres cases. 

 

 

2. Interviewguide 

 

 1.     Hvad vil det sige at være “Head of Healthcare” Khora? 

2.     Hvem har i udviklet spil og programmer til inden for sundhedsvæsenet? 

3.     Hvor ko minspirationen fra til at bruge Virtual Reality i sundhedsvæsenet? 

4.     Hvilke tanker gjorde i jer i udformningen/udarbejdelsen af Virtual Reality spillet? 

5.     Hvilke resultater har i fået ved brugen at Virtual Reality i behandling af mennesker? 

(positiv/ negativ) 



-      Hvordan har i testet? 

6.     Hvorfor gøre brug af Virtual Reality i behandlingssituationer? 

7.     Har i haft nogle udfordringer med udviklingen af Virtual Reality spil til børn? 

-      Nogle specifikke ting man skal have øje for?  

8.     Kender du/i nogle som vi måske kunne arbejde sammen med for at kunne 

observere Virtual Reality praksis, og undersøger resultaterne.  

9.     Hvordan er din opfattelse af teknologiens potentiale inden for sundhedsvæsenet? 

10.  Har du nogle tilføjelser til samtalen?  

(Interviewguide) 

  



3. Video Transskribering 

Transkribering af video: 

https://khora-vr.com/portfolio-item/pain-distraction-rigshospitalet/  

0:01 Søren: Fortæl mig lige hvor mange – har du fået skudt nogen? 

0:03 Dreng: Øh ja 

0:04 Søren: Har de også taget nogen af dine øh 

0:05 Dreng: Nej  

0:06 Søren: Ikke taget nogen af dine fisk? 

0:10 Søren: Kan du – kan du se om der er nogen øh – Kan du se om der er nogen øh - øh 

søstjerner i båden? 

0:17 Dreng: Der er én. 

0:17 Søren: Er der det?  

0:18 Dreng: Hvorfor? 

0:19 Søren: Jeg skulle bare se om du – om du - om der var nogen søstjerner i den båd 

der. 

0:22 Søren: Er der nogen skibe bagved? 

0:24 Dreng: Øh ja. 

0:26 Søren: Hvor mange skibe er der?  

 

https://khora-vr.com/portfolio-item/pain-distraction-rigshospitalet/


0:27 Dreng: Øh – 2 -  4 -  5. 

0:30 Søren: Fem skibe. Okay.  

0:32 Dreng: Det er et fedt spil- 

0:33 Søren: De – de ret frække – synes du ikke det?  

0:35 Dreng: Jo. Det er et fedt spil. 

0:36 Søren: Det er godt. 

0:37 Sygeplejerske: Er det et fedt spil? 

0:38 Anonym: Det er det bare?  

0:39 Søren: Mmmmm. 

0:42 Søren: Så er jeg spændt på for - hvor mange du får fordi -  der der er jo nogen der 

har en rekord her. 

0:46 Dreng: Hvad er det?  

0:47 Søren: Ja det kan jeg ikke – hvor mange er du oppe på? 

0:48 Dreng: 3600. 

0:50 Søren: Det er godt. Det kan jeg sige allerede nu - det er rigtig godt. Det er ret godt. 

0:54 Sygeplejerske: Så låner jeg lige…? 

 



0:54 Søren: Måske kommer der et lille krads i hånden ing/ikke?, men du spiller bare 

videre. Okay? 

0:58 Dreng: Jaer.  

1:00 Søren: Skyd skyd skyd.  

1:01 Dreng: Skyd skyd skyd skyd skyd skyd skyd. 

1:02 Søren: Jeg er spændt på hvor mange du når op på. Jeg tror der er en, der er nået op 

på fire-femtusinde.  

1:06 Dreng: Fire-femtusinde.  

1:07 Søren: Jaer. 

1:07 Dreng: Kun?  

1:08 Søren: Jaer. 

1:09 Dreng: Jeg er allerede snart oppe på firetusinde.  

1:12 Søren: Hvornår kommer prikket tror du?  

1: 16 Dreng: Om fem år. 

1:17 Søren: Hvornår tror du?  

1:17 Dreng: Om fem år. 

1:18 Søren: Tror du prikket har været der? 

 



1: 19 Dreng: Nej. 

1:20 Søren: Det har ikke været der? 

1:21 Dreng: Nej. 

1:22 Søren: Det kan jeg fortælle dig – det har været der.  

1:23 Dreng: Nå. 

1:24 Anonym: Haha 

1:25 Dreng: Det er ikke mit problem. 

1:26 Søren: Nej nej.  

1:27 Anonym: Hahahaha. 

1:38 Søren: Nej. Det er det ikke. Ved du hvad, det er rigtig godt.  

 

 

 

 


