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Abstract 

This project seeks to examine, how Virtual Reality can function as active distraction in painful 

medical treatments at hospitals. Child patients are often subjected to painful medical 

treatments, such as vaccinations or intravenous-drop placements. Research has shown that pain 

can lead to consequences if not handled properly.  

In this project, an analysis of Virtual Reality’s influence on painful procedures, has been 

conducted based on video material from a Virtual Reality company. This video shows a 

intravenous-drop placement on a child. The child is playing a Virtual Reality game, while the 

doctor keeps an engaging conversation with the patient about the game, in order to keep the 

patient distracted, while a nurse is placing the drop. 

To approach this video we’ve used Sarah Pink’s approach to visual material from her book: 

Doing Visual Ethnography, to extract key elements from the video.  

To understand Virtual Reality technology, this project made use of TRIN-model, made by Niels 

Jørgensen et al., which is a tool to analyze and describe the technical and scientific aspects of a 

technology.  

Furthermore, an interview with an expert on Virtual Reality has been done, to better 

understand how Virtual Reality, which was originally made for entertainment, now can be used 

in a medical context. Dick Willems theory about Care in Practice has been involved in this part to 

explore how technology is able to change context, location and meet new purposes. 

Previous research done on this subject, have concluded that active distraction is more efficient 

at mediating pain in medical procedure done on children, than passive distraction. Moreover, 

Virtual Reality has a captivating effect utilizing interactivity, immersion and the users 

imagination. 

The conclusion of this project is: technology is no longer cold and rationel, instead technology is 

able to nourish and provide care for its users, because Virtual Reality is able to distract pediatric 

patients from painful medical procedures. 
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2. Indledning 

Hovedpunktet med dette projekt er at udforske, hvordan Virtual Reality kan bruges som 

smertedistraktion. Vores motivation udspringer fra en undren om, hvilken betydning 

Virtual Reality kan have for helholdsvis patienterne og sundhedsprofessionelle i en 

behandlingssituation, samt hvordan teknologien kan bruges som smertedistraktion. 

Dette finder vi interessant, fordi Virtual Reality teknologien, på et hospital, vil indgå i en 

ny kontekst, og skal opfylde et nyt formål, som ikke var tiltænkt under teknologiens 

oprindelige udvikling og frembringelse. 

Da brugen af Virtual Reality, til behandling af patienter, er en direkte interaktion 

mellem mennesker og teknologi, er det relevant, at teknologiens mange aspekter 

analyseres. Her indgår for eksempel teknologiens indre mekanismer, utilsigtede effekter 

og udbredelsen af teknologien, som projektgruppen finder særligt interessant, når det 

kommer til en analyse af selve Virtual Reality teknologien.  

Qua førnævnte, startede projektet med at undersøge, hvordan Virtual Reality bliver 

brugt i dag. Til dette har projektgruppen benyttet sig af et semistruktureret 

ekspertinterview, med en Virtual Reality virksomhed. Interviewet gav indsigt i, hvordan 

Virtual Reality bliver brugt på danske hospitaler i dag og bidrog desuden med viden om, 

at brugen af teknologien på hospitaler er større end gruppen først antog. Hertil fandt vi 

ud af, at Rigshospitalet har afprøvet et Virtual Reality spil, designet af Virtual Reality 

virksomheden Khora-VR, til smertedistraktion i behandlingssituationer (Svenstrup, 

2018). Der er foretaget mange forsøg, som tester Virtual Reality til smertedistraktion 

verden over. Forsøgene går ud på at undersøge Virtual Realitys effektivitet, som 

distraktion, i ubehagelige medicinske procedurer. En ofte stillet hypotese er; aktiv 

distraktion virker bedre end passiv distraktion, når det kommer til at øge 

smertetærsklen for børn, i ubehagelige behandlingssituationer (Hussein, 2015). De 

fleste forsøg på området ender med at opfylde førnævnte hypotese, og viser at aktiv 

distraktion har en positiv indflydelse på smertefulde behandlinger for børn (Hussein, 

2015). 
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Projektgruppen har valgt at undersøge, hvordan Virtual Reality fungerer, som 

smertedistraktion, gennem analyse af en video, hvor teknologien er i brug, i en 

behandlingssituation. Videoen hedder: PainDistraction - VR spil til børn som er bange for 

nåle (Khora-VR, 2018) og viser, hvordan en patient gennemgår en behandlingssituation 

med Virtual Reality briller på. Måden Virtual Reality er med til at påvirke en 

behandlingssituation, patient og sundhedsprofessionelle, vil blive belyst ud fra Dick 

Willems’ kapitel i bogen: Care in Practice: On tinkering in clinics, homes and farms. 

Willems’ teori vil desuden være med til at påpege, hvordan teknologien forholder sig til 

en ny lokation, og hvilken betydning den nye lokation har for teknologien.  

Til videoen fra Virtual Reality virksomheden, vil der blive gjort brug af Sarah Pinks 

metodiske tilgang til visuelt materiale fra bogen: Doing Visual Ethnography.  

Projektets fokus vil være at udforske Virtual Reality, som middel til smertedistraktion, 

og forsøge at forklare, hvordan teknologien kan ses i et nyt perspektiv i denne kontekst. 

 

2.1. Problemfelt 

Projektemnet blev valgt på baggrund af Virtual Realitys brug på hospitaler i lande, som 

USA og Brasilien, hvor der for nogle år siden for alvor begyndte at undersøges, hvordan 

Virtual Reality kan bruges til aktiv distraktion i ubehagelige behandlingssituationer 

(Graham 2017).  

I forbindelse med dette, fandt gruppen det interessant at undersøge, hvordan Virtual 

Reality kan overføres til det danske sundhedsvæsen. Denne undersøgelse ledte til en 

række artikler, som allerede beskriver brugen af Virtual Reality, forskellige steder i 

landet, i forbindelse med behandlingen af patienter.  

 

Brugen af Virtual Reality til at distrahere børn, som er bange for nåle, er blevet testet på 

Rigshospitalet, hvor et specielt designet Virtual Reality-spil er udviklet til at distrahere 

børn fra behandlingssituationer (Svenstrup, 2018). 

 

Når børn skal gennemgå medicinske procedurer, hvor de skal stikkes med nåle, såsom 

vaccination eller få lagt drop, er det ofte en ubehagelig situation for både barnet og de 
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sundhedsprofessionelle. Angsten for at blive stukket er en ny situation, for mange børn, 

hvilket kan være skræmmende, og frygten for selve smerten spiller også en rolle 

(Hussein, 2015). Forskning har vist, at hvis der ikke tages forbehold for at forbedre 

sådanne behandlingssituationer, kan det medvirke til, at barnet vil gå mindre til lægen i 

fremtid, på baggrund af en dårlig oplevelse. Dette har gjort, at brugen af aktiv 

distraktion, i de seneste årtier, er blevet en del af behandlingssituationen. Én måde at 

bruge aktiv distraktion på er ved brugen af Virtual Reality. 

 

Vi finder brugen af Virtual Reality til smertedistraktion interessant, fordi teknologien 

her befinder sig i en ny kontekst. Denne kontekst er mindre udforsket end Virtual 

Realitys oprindelige kontekst, som er underholdning. Der findes teorier og metoder, til 

at udforske teknologien, som kan belyse teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter 

på en ny måde.  

 

Yderligere ses det, at der er stor interesse for brugen Virtual Reality i nye kontekster, 

fordi virksomheder er begyndt at udvikle software og spil, til mere end underholdning.  

Ovenstående problemfelt har ført til følgende problemformulering: 

 

2.1.1. Problemformulering 

Hvordan kan Virtual Reality fungere, som aktiv distraktion i behandlinger, hvor børn skal 

stikkes med nåle, med udgangspunkt i videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er 

bange for nåle?   
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3. Begrebsafklaring 

Dette afsnit vil afklare, hvad forskellige ord og begreber betyder når de bruges i 

rapporten. 

 

Behandlingssituation: Medicinske procedure, hvor patienten skal stikkes med en nål. 

 

Sundhedsprofessionelle: Læger og sygeplejersker. 

 

Hardware: Fysiske teknologiske apparater. 

 

Sensor: Et apparat som måler bevægelse. Gælder også gyroscope og magnetometer  

 

Instrumental: Rationel og følelseskold brug af instrumenter og værktøjer. Overvejende 

negativ betydning i dette projekt. 

 

Maskinel: Samling af maskiner med et bestemt fælles formål. Overvejende negativ 

betydning i dette projekt. 

 

Instrumentel: Udgør eller vedrører et middel til at opnå et bestemt resultat. 

Overvejende positiv betydning i dette projekt. 

 

Input: Data som brugeren skaber ved interaktion(trykke på knapper, bevæge sig, sige 

noget) med teknologi. 

 

Output: Det teknologien giver til brugeren. fx. lyd, billeder eller vibration. 

 

Brillen: Virtual Reality Headset. 

 

Lokation: Et begreb af Dick Willems, som i rapporten bruges om der, hvor teknologien 

befinder sig. 
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4. Semesterbinding 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

I projektet vil den primære dimensionen være Teknologiske Systemer og Artefakter, som 

skal bruges til at analysere og beskrive Virtual Reality. TRIN-Modellen vil anvendes, for 

at belyse teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter, for at kunne beskrive Virtual 

Realitys egenskaber. Hertil vil TRIN-modellen benyttes, som analysemodel, til at 

beskrive og forstå teknologien, med henblik på teknologiens funktionalitet. Derudover 

vil vi også, ved hjælp af TRIN-modellen og teori om Virtual Reality, analysere 

teknologiens materialiteter, i forhold til hvordan disse bidrager til dens funktionalitet. 

Ud fra denne dimensionen, vil vi også forklare og beskrive artefaktbegrebet. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Den sekundære dimension vil være Subjektivitet, Teknologi og Samfund, da der i 

projektet bruges metoder fra dimensionen, som analyserer relationen mellem Virtual 

Reality teknologien og mennesket. Hertil undersøges det, hvorledes Virtual Reality 

bruges i sundhedsvæsenet, til smertedistraktion for børn gennem semistrukturerede 

ekspertinterview og en video. 

Vi har gennem interviews inddraget eksperter, i form af spiludviklere, der har udviklet 

Virtual Reality spil til brug af smertedistraktion. Yderligere har vi, gennem teori om Care 

in practice, undersøgt hvordan teknologier og mennesker påvirker hinanden, i en 

vekselvirkning, samt hvordan lokationen har betydning for teknologien om omvendt. 
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5. Virtual Reality 

For at kunne analysere Virtual Reality, er det relevant at forklare, teknologiens 

egenskaber. Virtual Reality, som vi kender teknologien i dag, har set store gennembrud 

det sidste årti. Dette betyder, at teknologien ofte ses som værende i sin vorden, hvor der 

er mange aspekter og fænomener. Dette afsnit vil derfor indeholde en redegørelse for 

Virtual Reality teknologien. Områder som: hvor teknologien kommer fra, hvordan 

teknologien virker og hvilke teknologiske aspekter, som er særligt relevante for 

projektet, er beskrevet nedenfor. 

 

Kort om Virtual Realitys Historie 

I modsætning til hvad man skulle tro, er Virtual Reality teknologi ikke nogen ny 

opfindelse. Teknologien er næsten 60 år gammel. I 1962 tog filmfotografen Morton 

Heilig patent på en opfindelse, som hedder “Sensorama Simulator”, som er en af de 

første Virtual Reality maskiner i verden (Burdea, 2003). Denne opfindelse ligner ikke de 

Virtual Reality briller, som kan købes i butikkerne i dag. Maskinen minder snarere om 

en arcade-spillemaskine, men den inkorporerer en lang række komponenter, som også 

kan genkendes i Virtual Reality headset i dag (Burdea, 2003). 

Målet med maskinen var at simulere en køretur på en motorcykel gennem en by og 

bestod derfor af: et tredimensionelt 3D video feedback, bevægelse, farve, stereolyd, 

dufte, vind effekter ved håndtagene og et vibrerende sæde. Dette genskabte oplevelsen 

af at køre på en motorcykel, ved at give brugeren noget visuelt gennem video 

feedbacken, lyd gennem stereoen, samt vind, duft og vibrationer, når brugeren kørte 

forbi noget (Burdea, 2003). Se billede nedenfor. 
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Billedet viser prototypen af Morton Heiligs opfindelse “Sensorama Simulator”  fra 1962. 

 

Der har været mange forsøg på at definere, hvad Virtual Reality er, siden Morton Heiligs 

opfindelse kom frem. Den definition, som ligger nærmest nutidens populære Virtual 

Reality briller, lyder som følger:  

 “Virtual Reality is a high-end user-computer interface that involves real-time 

simulation and interactions through multiple sensorial channels. These sensorial 

modalities are visual, tactile, smell and taste” (Burdea, 2003, s. 3). 

Én af hovedfunktionerne ved Virtual Reality, både dengang og i dag, er real-time 

interactivity. Kortfattet betyder dette, at når brugeren foretager en handling med 

teknologien, reagerer teknologien med det samme. For Virtual Reality betyder det, at 

den processer, som kører softwaren og får Virtual Reality til at virke, er i stand til at 

registrere brugerens input og modificere den verden, som brugeren befinder sig i, alt 

efter hvilket input, der kommer. Dette princip har en kaptiverende effekt og gør, at 

brugeren bliver opslugt af simulationerne. Førnævnte er et fænomen, som beskrives af 

Grigore C. Burdea, som immersion, og én er af Virtual Realitys tre I’er (Burdea, 2003).  
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Virtual Realitys tre i’er 

I et forsøg på at forklare Virtual Reality, skabte teknologi ingeniøren Grigore C. Burdea i 

1993 en model, som hedder Virtual Reality triangle. Modellen består af teknologiens 

såkaldte tre I’er: immersion, interaction og imagination. Burdea mente at Virtual Reality, 

på dette tidspunktet, havde foregående forklaringer af både immersion og interaction, og 

at disse to I’er var de mest kendte. Dog mente han ikke, at de to I’er kunne stå alene, om 

at forklare Virtual Realitys særlige kvaliteter. Til at hjælpe dette, nævner Burdea et 

tredje I: imagination. Imagination betyder på dansk fantasi, og handler om hjernens 

evne til at forestille sig ikke-eksisterende ting. Denne egenskab mener Burdea er 

essentiel for, at Virtual Reality applikationer fungerer godt til forskellige ting, såsom 

underholdning og problemløsning på forskellige fagområder: 

“Virtual Reality is not just a medium or a high-end user interface, it also has 

applications that involve solutions to real problems in engineering, medicine, the 

military, etc… The extent to which a simulation performs well, depends therefore 

very much on the human imagination the third “I” of VR” (C Burdea, 2003, s. 3). 

 

 

The three I’s of Virtual Reality, immersion-interaction-imagination. Adapted from 

Burdea [1993] (Burdea, 2013). 

 

Modellen, på ovenstående billede, viser hvordan immersion, interaction og imagination 

har indflydelse på hinanden. De tre I’er forklarer samlet, Virtual Realitys kaptiverende 

effekt.   
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Virtual Reality i dag 

Mange af de principper og elementer som ses i Virtual Reality briller i dag, er de samme 

som for næsten 60 år siden. Virtual Reality briller fungerer i dag, ved at skabe en 

tredimensionel verden for brugeren. Denne verden reagerer på input fra brugeren med 

Virtual Reality brillerne på. Inputtene består blandt andet af Head-tracking, hand-

tracking, controller input og voice input. (Bilag 1, 2019)  

Nutildags er der en lang række Virtual Reality briller på markedet, men fælles for dem 

alle er, at de alle har skærme, som er placeret lige foran øjnene på brugeren, når 

headsettet er monteret. 

 

Head-tracking 

Head-tracking for Virtual Reality fungere på mange forskellige måder. Nogle Virtual 

Reality headset, har sensorer monteret i 360° på brillen, andre har kamera monteret 

foran og nogle har eksterne sensorer, som er monteret i rummet omkring brugeren. Alle 

metoder har nogle udregninger, som foretages på baggrund af den data, der kommer fra 

sensorerne eller kameraerne. Derefter bearbejdes disse data af software til at opdatere 

brugerens visuelle feedback og dermed gør verden i brillen interaktive. Sensorer eller 

kameraer er altså forbundet til en processor, enten i selve brillen eller til en computer, 

som foretager disse udregninger.  Head-tracking er hovedkomponenten, der gør det 

muligt for brugeren at kigge rundt i den virtuelle verden i brillerne, fordi det sørger for, 

at de hovedbevægelser brugerne laver i virkeligheden, stemmer overens med det 

visuelle feedback, som kommer fra brillens skærme (Kang, 1999). Dette spiller en stor 

rolle for brugerens mulighed for immersion, som beskrevet i Burdeas Virtual Reality 

triangle, i et tidligere afsnit.  

 

Controller 

På samme måde, som head-tracking, er der i dag også tracking af Virtual Reality 

controllere. Denne form for tracking bruges til at lokalisere brugerens hænder i den 

virtuelle verden. Igen er det sensorer, som skaber noget data, som udregninger på en 

computer bearbejder, så brugerens håndbevægelse stemmer overens med det, som kan 

ses på headsettets skærme.  
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En anden måde, som controllerne spiller en rolle på, er at de ofte er udstyret med 

knapper. Knapperne bruges af Virtual Reality udviklere til at skabe interaktion med den 

virtuelle verden. Når brugeren trykker på en knap på controlleren sendes der et signal 

til computeren, og herfra kan brillens software frembringe den effekt i brillen, som er 

forbundet til knappen (Weeb, 2017). 

 

Software 

Et Virtual Reality system er i dag fuldt afhængig af den software, som får alle 

komponenterne i systemet til at virke sammen. Softwaren står for, at de rigtige 

udregninger finder sted, når brugeren bevæger sig eller trykker på controlleren. Dette 

hedder rendering og betyder, at softwaren danner en form for filmfil, som er det 

brugeren ser på Virtual Reality brillens skærme. Rendering teknologi spiller en stor rolle 

for, at Virtual Reality er i så stor udvikling, som det er (Bowman, 2007). 

 

6. Distraktion 

Projektet handler om udforskningen af brugen af Virtual Reality til smertedistraktion. 

Til dette er det relevant at forklare, hvad begrebet distraktion er, og hvilke dele af 

begrebet, som er relevant for projektet.  

Definitionen på distraktion oversat til dansk er: “Noget som forhindre nogen i at give 

deres opmærksomhed til noget andet” (CUP, 2019). Denne overordnede definition 

skyldes, at ordet kan bruges i mange forskellige sammenhænge. 

Ofte, når der snakkes om distraktion, har det en negativ betydning. For eksempel er 

distraktion en dårlig ting, og et alvorligt problem i trafikken, som forårsager at mange 

mennesker må lade livet hver år. Et andet eksempel på, at distraktion kan være negativt, 

er for eksempel når noget vigtigt skal nås, men en distrahering af noget mindre vigtigt 

forekommer, så det vigtige ikke nås (Pang, 2016).  

Selvom distraktion har en overvejende negativ betydning, har det også nogle positive 

kvaliteter. I krigsføring er distraktion ofte blevet brugt til at forvirre fjenden, såsom at 

overraske dem med et angreb, når de mindst venter det, og derved vinde krigen. Et 

andet eksempel, hvor distraktion bruges positivt, er i den medicinske verden. 

Distraktion er, i lang tid, blevet brugt i den medicinske verden til at distrahere patienter 
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fra ubehagelige eller smertefulde behandlinger. Et eksempel på dette er tandlæger, som 

nynner eller indgår i smalltalk under en behandling (Seyrek, 1984). 

I forhold til dette projekt, er der tre typer af distraktion, som er særligt relevante: 

passiv, aktiv og smerte. Aktiv og passiv distraktion er relevante, fordi det oftest er disse, 

som stilles op imod hinanden i forskningsforsøg om smertedistraktion. Forskning, på 

området, viser, at der er tydelig forskel på, om der bruges aktiv eller passiv distraktion 

inden for den medicinske verden (Hussein, 2015). Smertedistraktion er relevant, fordi 

det er en bestemt form for distraktion, som i den medicinske verden går ud på at 

distrahere patienter fra smerte, og det er den type distraktion, projektet særligt 

omhandler.  

 

Smertedistraktion 

Smertedistraktion handler om de forskellige metoder, som kan bruges til at distrahere 

en patient fra smerte under en behandling. Disse typer af distraktion vil ofte defineres 

som enten aktiv eller passiv distraktion.  

Smertedistraktion er relevant, fordi smerte er en kompleks, multidimensionel og 

subjektiv oplevelse, som består af psykologiske, sensoriske, kognitive og 

følelsesmæssige komponenter (Hussein, 2015). Medicinsk er smerte beskrevet som et 

vitalt tegn, som betyder, at det er et væsentligt område, at være opmærksom på. 

Forskning har vist, at hvis ikke smerte behandles ordentligt eller forebygges godt nok, 

kan det lede til en lang række forskellige varige mén for patienten (Hussein, 2015). 

Forskning viser også at der er fordele ved at være proaktiv omkring beherskelsen af 

smerte, såsom hurtigere mobilisering, kortere hospitalsophold og dermed lavere 

omkostninger for hospitalet (Hussein, 2015). 

 

Passiv distraktion 

Passiv distraktion er en form for distraktion, hvor en person ikke skal gøre noget særligt 

for at blive distraheret. Et eksempel, på passiv distraktion, kan være at se fjernsyn eller 

lytte til musik, hvor der ikke er kræves andet af individet end at se eller lytte, for blive 

distraheret. Dette bruges ofte medicinsk når en person skal være rolig under en 

behandling (Hussein, 2015). 
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Aktiv distraktion 

Aktiv distraktion er en type distraktion, hvor personen er involveret i en aktivitet og 

skal gøre noget bestemt. Ofte vil der være interaktion med noget som gør, at personens 

fokus ledes over på det, som interageres med. Et eksempel på aktiv distraktion kan være 

noget legetøj eller et interaktivt spil, som kræver en interaktion for at spille spillet. 

Denne type distraktion bruges, når en patient skal distraheres mest muligt (Hussein, 

2015). 

7. Metode 

Dette afsnit handler om de metoder, som er blevet brugt i projektet, til at indsamle og 

tilgå empiri. Projektet startede med udførelsen af et semistruktureret ekspertinterview, 

med en ekspert fra en Virtual Reality virksomhed. Formålet med interviewet er at give 

os viden omkring, hvordan teknologien fungere og forklare om teknologiens brug i 

sundhedsvæsenet. Dernæst udforsker vi, i projektet, teknologien yderligere ved brugen 

af TRIN-modellen, med fokus på Virtual Reality i sundhedsvæsenet, for at få indsigt i 

hvilke aspekter, som teknologien kan besidde indenfor dette område. Det var tiltænkt at 

viden fra de to metoder, skulle lede til at komme ud i sundhedsvæsenet og observere 

teknologien som smertedistraktion i praksis. Derfor forsøgte vi at etablere en aftale med 

forskellige hospitaler, som enten allerede havde taget Virtual Reality i brug eller var ved 

at implementere brugen. Disse observationer ville være hovedempirien, som skulle 

analyseres i projektet. Det lykkedes at etablere kontakt med både Hillerød og Hvidovre 

hospital. Senere i projektet måtte Hvidovre Hospital melde fra, på baggrund af tidspres. 

Udover dette hørte vi ikke mere fra Hillerød Hospital efter, at de havde sagt, at vi var 

velkomne. På grund af den travle hverdag på hospitalerne, og at gruppens aftaler ikke 

blev til noget, valgte vi, at analysen skulle finde sted på baggrund af et videoeksempel på 

smertedistraktion. Denne video blev introduceret for os af Khora-VR, som vi tidligere 

havde interviewet, og viser en behandling, hvor et Virtual Reality spil bruges til at 

distrahere en dreng, som skal have lagt et drop. Spillet handler om at skyde måger, som 

prøver at stjæle fisk fra en båd, med vandballoner og spilleren får point alt efter, hvor 

mange måger der skydes. 
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Til analyse af det visuelle materiale, blev det besluttet at tilgå videoen med Sarah Pinks 

tilgang til visuelt materiale fra bogen: Doing Visual Ethnography. Derfor kommer dette 

metodeafsnit til at indeholde en gennemgang af: semistruktureret ekspertinterview, 

TRIN-modellen og metoder fra bogen: Doing Visual Ethnography. 

 

7.1. Metodiske overvejelser til visuelt materiale  

Sarah Pink er antropolog, researcher og konsulent, med fokus på digitalt design i 

hverdagsliv og velvære. Hun har skrevet adskillige metodiske bøger om Visual Research, 

hvilket det næste afsnit kommer til at omhandle (Pink, 2016). 

 

I Sarah Pinks femte kapitel: Classifying and Interpreting Photographic and Video 

Materials i hendes bog: Doing Visual Etnography, diskuterer hun ud fra sine erfaringer, 

hvordan videooptagelser kan tilgås. Pink mener, at der ikke kun er én måde at tilgå eller 

analysere en video på, da dette afhænger af researcherens formål, og individuelle 

meninger til videoen (Pink, 2007). 

Film og video kan bidrage til at præcisere pointen i en analyse, men skal ifølge Pink 

yderligere bakkes op af anden baggrundsviden, for at skabe et mere nuanceret billede. 

Nogle ting er nemmere forstået ved en beskrivelse, imens andre ting er nemmere 

forstået visuelt (Pink, 2007). Kombinationen imellem disse to er essentiel for 

forståelsen af sammenhængen og hovedpointerne af materialet.   

Et emne som Pink diskuterer er, at video-materiale kan fortolkes på forskellige måder, 

af forskellige individer. Realiteten af hvad der sker på billeder og i videoer afhænger af, 

hvem der ser den. Det handler om at forstå forskellen på, hvordan producenten af 

videoen, og individet der ser videoen, fortolker og forstår hovedpointen. Individet der 

ser videoen, giver sin egen mening til hvad de ser, ud fra deres individuelle kontekst. 

Pointerne i en video kan nemt være helt anderledes for det individ, der ser den, i forhold 

til hvad undersøgerens egentlige pointe er (Pink, 2007). Derfor er det vigtigt for 

producenten af videoen, at pointen står så klart, som muligt. Der er flere metoder, som 

kan hjælpe på at undgå misforståelse mellem producent og individet, der ser videoen.  

 

Pink nævner bl.a., at transskribering af ordvekslingen, der finder sted i en video, kan 

være med til at give individet, der ser videoen, et overblik og indsigt i, hvad 
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undersøgerens formål er med videomaterialet (Pink, 2007). Dette aspekt bliver mere 

relevant, alt efter hvor lang en video af en etnografisk undersøgelse er. Her er relationen 

mellem det skrevne og det visuelle vigtig, og er sammen med til at skabe en større 

forståelse for formålet med det visuelle materiale. 

 

En grund til at video etnografi er en effektiv måde at analysere og fremme et budskab på 

er, at lyden kan være med til at definere budskabet yderligere (Pink, 2007). Spørgsmål 

der bliver stillet, svarene heraf og hvilken tone de bliver sagt i, kan lede til konklusioner. 

Det er en kulmination af, at der kan være reaktioner på ting, som sker i videoen, som 

både kan ses og høres (Pink, 2007). 

 

Hvis der er et subjekt i filmen, kan dette have en specifik rolle i forhold til, hvordan 

producenten af filmen kan vise sin specifikke pointe. Subjektet kan bidrage til dette, 

eller afvige derfra, alt efter hvordan subjektet opfører sig under optagelsen. Subjektet i 

en videooptagelse kan altså være med til at gøre undersøgelsen langt mere komplet 

(Pink, 2007).  

 

I projektet fremgår der en analyse af videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er 

bange for nåle (Khora-VR, 2018). Videoen viser en behandling, hvor en patient bliver 

stukket med en nål, imens han bliver distraheret med Virtual Reality. Vi har valgt at tilgå 

videoen ud fra Pinks metodiske principper, om visuelt materiale. Disse principper er 

transskribering af videoen, individernes opførsel og producentens formål. Principperne 

vil blive uddybet i det nedenstående afsnit, ud fra videoen, som denne rapport tager 

udgangspunkt i. 

7.2. Introduktion af visuelt materiale 

Videoen er fra en Virtual Reality virksomhed, og er på skærmen delt op i to. Én side med 

hvad drengen spiller samt én side med selve behandlingen. Videoen ses dermed i to 

forskellige forløb. Dette gør, at når videoen tilgås og analyseres er det muligt både at 

følge med i, hvad drengen ser i spillet, og hvordan han og de sundhedsprofessionelle 

reagerer fysisk. Det er med til at overskueliggøre processen fra individet, der ser 
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videoens perspektiv, og der kan ledes konklusioner om, hvordan aktiv distraktion 

virker i dette specifikke tilfælde.  

Den valgte video er produceret til kommerciel brug og har derfor en overordnet positiv 

tilgang til Virtual Reality teknologien. Det har også haft betydning for analysens udfald 

og antagelsesvist gjort mere positiv omkring teknologien. 

 

Vores tilgang til denne video, ud fra Pinks principper, startede med transskriberingen af 

dialogen, for at finde de relevante tidspunkter, hvor der kan drages konklusioner om 

distraktion under behandlingen. Det havde betydning for den senere analyse af videoen, 

fordi det gjorde videoen mere overskuelig og nemmere at referere til, samtidig med at 

belyse pointer i videoen, som ellers kunne være blevet overset. For eksempel da 

drengen bliver spurgt om, hvornår han tror stikket kommer, hvortil han svarer; “Det 

ved jeg ikke” (Bilag 3, tid: 1:19). Her er kombinationen af video, lyd og transskribering 

relevant, fordi de forskellige elementer viser, at patienten ikke har registreret at stikket 

er sket.  

 

Det kan via videoens opdeling ses, om patienten ændrer adfærd før, under eller efter at 

blive stukket med nålen. Patienten forholder sig roligt gennem behandlingen, og 

videoens skærm med spillet viser, at han ikke svarer rigtigt på nogle af de spørgsmål, 

der bliver stillet af lægen. For eksempel bliver patienten spurgt til, hvor mange skibe 

der er i baggrunden, hvortil patienten svarer; “Øh, 2-4-5” (Bilag 3, tid: 0:27), men det 

kan ses på skærmen med spillet, at der kun er to skibe. Her viser videoen og lyden at 

drengen ikke giver sin opmærksomhed til spørgsmålene, men snarere selve spillet.  

Videoens opdeling af to skærme, er derved med til at hjælpe, personerne som ser 

videoen, med at fremhæve hvordan drengen bliver distraheret.  

Et eksempel på, at lyden også spiller en rolle i det visuelle materiale er, når der grines i 

lokalet fra de personer, der ikke filmes af kameraet. Her hjælper lyden til at forstå 

stemningen i lokalet under behandlingen, og at behandlingen er gået godt (Khora-VR, 

2018, tid: 1:25). Dette fremgår også til aller sidst i videoen, da lægen siger; “Ved du 

hvad, det er rigtig godt” (Bilag 3, tid: 1:28). 
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Det er med denne tilgang overskueligt at forstå hovedpointen, samt både se og høre den. 

For at få endnu større forståelse af Sarah Pinks tilgang, kan yderligere sammenlignes 

med andre tekster, teorier og analyser (Pink, 2007).  

 

7.3. Semistrukturerede forskningsinterview 

Følgende afsnit omhandler semistruktureret ekspertinterview, som gruppen har 

afholdt, med virksomheden Khora-VR, der arbejder med Virtual Reality. Der vil fremgå 

en gennemgang af formålet med dette interview, samt gruppens valgte fremgangsmåde. 

Derudover vil nogle af resultaterne af interviewet, blive præsenteret.  

  

Khora-VR er en førende Virtual Reality virksomhed, når det kommer til udviklingen af 

forretningsproduktioner i Skandinavien og er verdens første Virtual Reality butik. De er 

en kombination af en butiks konference, uddannelsesplatform og produktionsplads, 

som har til formål at integrere folk i alle aldre og samfundslag, der har en fælles 

interesse for Virtual Reality (Khora-VR, 2019). 

  

Formålet med at afholde et møde med virksomheden, skulle som udgangspunkt give 

mulighed for at få indsigt i, hvordan og hvorfor, firmaer og virksomheder benytter sig af 

teknologien Virtual Reality. Derudover skulle det ligeledes have til formål at udvide 

projektgruppens viden omkring Virtual Reality, i forhold til dets anvendelse inden for 

sundhedssektoren. For at få disse formål opfyldt bedst muligt, blev der anvendt et 

kvalitativt forskningsinterview. 

  

Når der skal foretages et kvalitativt forskningsinterview, kan det udføres på flere 

forskellige måder. Der kan her være forskel på, hvor mange personer, som bliver 

interviewet. Det kan være alt fra én person, til en hel gruppe. Det samme gør sig 

gældende, i forhold til, hvor mange personer, som foretager selve interviewet. Det kan 

ligeledes være alt fra én person, til en gruppe, som gør det. Ud over antallet af 

tilstedeværende ved interviewet, kan der også være forskel på interviewets varighed. 

Her kan det både gøre sig gældende, at interviewet optræder én gang og strækker sig 



Gruppe: S1924791750   Roskilde Universitet              Dato: 27/05/2019 

 

20 af 62 

over én time, til at interviewet forekommer flere gange og har en længere varighed 

(Koch, 2006).  

I forhold til selve strukturen af et kvalitativt forskningsinterview, optræder der også 

nogle forskelligheder. Her kan der foretages et struktureret, standardiserede interview, 

hvor nogle spørgsmål er formuleret på forhånd og efterfølgende bliver indsat i faste 

svarkategorier. Omvendt kan der foretages et åbent kvalitativt forskningsinterview, 

hvor der ikke er fastlagt emner, spørgsmål eller lignende på forhånd og 

svarmulighederne er derfor helt åbne (Koch, 2006). I forhold til at foretage et kvalitative 

forskningsinterview med Khora-VR, blev der valgt, at tage udgangspunkt i det 

semistrukturerede ekspertinterview, som ligger i midten af de to førnævnte 

fremgangsmåder. 

  

Det semistruktureret ekspertinterview er en ofte anvendt interviewmetode, når det 

kommer til sundhedsvidenskab (Kvale, 2015). Formålet med at anvende denne form for 

forskningsmetode, er med hensigt i at opnå en dybere indsigt og forståelse, inden for et 

genstandsområde (Koch, 2006). Det vil altså sige, at der ud fra det semistrukturerede 

ekspertinterview kan opnås en dybere forståelse, inden for et givent emne. Denne form 

for interview er opbygget således, at intervieweren, på forhånd, har undersøgt og 

fastlagt nogle emner, som ønskes at blive belyst i interviewet. Interviewet adskiller sig 

af den grund, fra en almindelig hverdagssamtale, eftersom at der er fokus på specifikke 

emner, der er udvalgt. Dette medfører derfor, at der ikke optræder den samme 

gensidighed, som i hverdagssamtaler, eftersom at der er fokus på den interviewede 

persons oplevelser og tanker (Koch, 2006). Selvom at interviewpersonen taler ud fra 

egne oplevelser og tanker, er det stadig hensigten, at det skal omhandle de emner og 

spørgsmål, som er blevet udarbejdet forinden.   

I forhold til virksomhedens projekter og deres samarbejde med andre virksomheder, 

inden for sundhedssektoren, har de en ansvarlig medarbejder, som arbejder under 

titlen “Head of Healthcare”. I forhold til at afholde et semistrukturerede 

ekspertinterview med virksomheden, blev det forsøgt at muliggøre et interview med 

denne medarbejder. Der blev derfor skabt kontakt til denne medarbejder, hvoraf der 

blev aftalt og fastlagt et tidspunkt, for det semistrukturerede ekspertinterview. På 

selvsamme dag, hvor det skulle være fundet sted, blev vi kontaktet, at mødet måtte 
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aflyses grundet tidsmangel, men at det var muligt, med en anden repræsentant fra 

virksomheden. I stedet blev det medstifter af Khora-VR, Simon Lajboschitz, der 

medvirkede. Forinden var der forberedt forskellige emner, som var ønsket at berører. 

Derudover var der ligeledes blev udarbejdet nogle spørgsmål, som skulle fungere som 

retningslinjer for interviewet. Disse spørgsmål blev udarbejdet med henblik på et 

semistruktureret ekspertinterview, med medarbejderen under titlen “Head of 

Healthcare”. Da aflysningen af det semistrukturerede ekspertinterview forekom så sent, 

blev interviewet stadig udført på baggrund af den allerede udarbejdede interviewguide. 

Forneden ses de udarbejdede emner: 

  

Emner: 

 1.    Virtual Realitys indflydelse og potentiale i sundhedsvæsenet. 

2.    Resultater ved brug af Virtual Reality i behandling af patienter 

3.    Hvem Khora-VR har arbejdet sammen med i sundhedsvæsenet, og eventuelle 

mulighederne for at komme ud og observere brugen af teknologien i praksis. 

4.    Tanker og viden bag udviklingen af spil og programmer til behandlingen af 

mennesker. 

  

Med udgangspunkt i de formål, som var hensigten med det semistrukturerede 

ekspertinterview, blev disse ikke helt opfyldt, i forhold til, hvad projektgruppen havde 

ønsket. Lajboschitz, som var den deltagende i det semistrukturerede ekspertinterview, 

havde stor viden indenfor Khora-VR, i forhold til de mål og ambitioner, som 

virksomheden bestræber sig på. Derfor forekom der kun begrænset informationer, 

omkring deres arbejde inden for sundhedssektoren.  

Ud fra interviewet, fik projektgruppen en forståelse for, at der ses store potentialer i 

Virtual Reality teknologien. Dette understreges blandt andet, ved følgende udsagn fra 

Lajboschitz; 

”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” (Bilag 1, tid: 00:54). 
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Ud over tilkendegivelsen af teknologiens store potentiale, bliver der ligeledes fortalt, at 

virksomheden anvender Virtual Reality teknologien, indenfor mange forskellige slags 

sektorer og områder. I flere af disse tilfælde, var det projekter, der stadig var undervejs. 

Ud fra følgende, har det medvirket til, at projektgruppen ikke kun er blevet oplyst 

omkring, at Virtual Reality teknologien i sig selv rummer flere muligheder, men også, at 

der er tale om en teknologi, der stadig kan anses som værende uudforsket. 

  

Ud over at interviewet oplyste viden omkring Virtual Reality, på et mere generelt plan, 

forekom der også informationer omkring anvendelsen af det ved et specifikt projekt. 

Her er der tale om samarbejdet mellem virksomheden og Videnscenter for 

Børnesmerter. I dette projekt, er der tale om et specialdesignet Virtual Reality spil, som 

benyttes, når børn skal stikkes i forbindelse med for eksempel blodprøver, 

vaccinationer eller lignende. Her anvendes Virtual Reality som smertedistraktion mod 

den smerte som stikket medfører(Khora-VR, 2018). I det semistrukturerede 

ekspertinterview, fortæller Lajboschitz om den fremgangsmåde, som de anvendte, i 

forbindelse med udarbejdelsen af spillet og hvordan de forskellige videns ekspertiser 

var fordelt mellem dem og Videnscenter for Børnesmerter. Derudover gjorde han 

ligeledes opmærksom på, at deres hjemmeside indeholdte mere information omkring 

dette og andre af deres projekter. Projektgruppen fandt derfor yderligere information 

omkring det førnævnte projekt, herunder en video. 

 

7.4. Trin-model 

I følgende afsnit vil der være en redegørelse for TRIN-modellen, som er anvendt i 

projektet. TRIN-modellen er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og 

Niels Jørgensen, men er på nuværende tidspunkt, ikke færdig i sin form (Jørgensen, 

2018).  

  

Trin-modellen står for ”Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk” og er 

et metodeværktøj, som har til formål at inspirere til analyse og beskrivelse af en 

teknologi (Jørgensen, 2018). I metoden bliver der lagt særlig vægt på de teknisk-

videnskabelige aspekter, der fremtræder i en teknologi. Dette adskiller sig væsentligt 
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fra den måde, teknologier tidligere blev beskrevet og analyseret på. Årsagen til, at TRIN-

modellen er blevet udviklet er, at tidligere modeller ikke har kunne opfylde førnævnte 

formål. Nogle af de aspekter, hvor TRIN-modellen adskiller sig, er i forhold til at 

inddrage teknologiers indre mekanismer og processer samt utilsigtede effekter, hvilket 

ikke var fremtrædende punkter, da en teknologi førhen skulle defineres (Jørgensen, 

2018). 

I projektet vil TRIN-modellen anvendes til at kunne give en beskrivelse og analyse af 

Virtual Reality teknologien. I den sammenhæng, vil der tages udgangspunkt i 

teknologien Virtual Reality, når den anvendes i forbindelse med smertedistraktion.  

TRIN-modellen omfatter seks centrale trin, der alle bidrager til at give en analyse og 

beskrivelse af en teknologi: 

  

1.     Teknologiens indre mekanismer og processer. 

2.     Teknologiens artefakter. 

3.     Teknologiens utilsigtede effekter. 

4.     Teknologiens systemer. 

5.     Modeller af teknologier. 

6.     Teknologier som innovation.  

(Jørgensen, 2018)  

  

Første trin handler om teknologiens indre mekanismer og processer. Inspirationskilden 

til dette trin, forekom ud fra Vincentis begreb om en teknologis operationelle princip. 

Vincenti bruger følgende citat, til at beskrive det operationelle princip; ”In brief, how 

the device works” (Vincenti i Jørgensen, 2018). Der er altså her tale om, hvordan en 

teknologi virker. 

I forhold til TRIN-modellens første trin, en teknologis indre mekanismer og processer, 

ses der også på, hvordan en teknologi virker. Her er formålet at kunne finde frem til det 

eller de principper ved teknologien, som bidrager til at opfylde teknologiens formål 

(Jørgensen, 2018). 

Der optræder dog visse forskelle, i forhold til TRIN-modellens definition på en 

teknologis indre mekanismer og processer og Vincentis begreb, omkring en teknologis 

operationelle princip. Heri ligger den væsentlige forskel i, at TRIN-modellen arbejder ud 
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fra tanken om, at det er en vurderingssag, i forhold til hvilke mekanismer og processer, 

der er de centrale. Omvendt opfatter Vincenti i højere grad, det operationelle princip, 

som noget givet eller fastlagt, ved en teknologi (Jørgensen, 2018). 

Dette projekt tager udgangspunkt i teknologien Virtual Reality, når det anvendes i 

forbindelse med smertedistraktion. Der vil derfor være en analyse af de indre 

mekanismer og processer, der er til stede i denne teknologi. Da teknologien benyttes, i 

en specifik sammenhæng, er der indre mekanismer og processer, som er mere 

væsentlige end andre. Der vil derfor være særligt fokus på at analysere, disse centrale 

indre mekanismer og processer.  

 

TRIN-modellens andet trin omhandler en teknologis artefakter. En artefakt er en 

genstand eller et fænomen, ofte af historisk eller kulturel interesse, der er frembragt af 

mennesker (Det Danske Sprog- og Litteraturselvskab, 2019). I forhold til TRIN-

modellen og dens anvendelse af begrebets artefakter, er dette med udgangspunkt i 

teknologiske artefakter. Det skal forstås som en artefakt, der har en teknologisk 

funktion eller et formål, som har en relation til teknologien, i en eller anden forstand. 

Der tages derfor udgangspunkt i menneskeskabte objekter, men med en teknologisk 

funktion (Jørgensen, 2018). Ved at se på de teknologiske artefakter, der optræder hos en 

teknologi, kan der opnås en større viden om, hvordan de forskellige delelementer 

fungere og interagere med hinanden i teknologien.  

Der vil i projektets, foretages en analyse, af de teknologiske artefakter, der indgår i 

teknologi. Altså hvilke elementer og detaljer, som er til stede i teknologien.  

  

Tredje trin i TRIN-modellen omhandler en teknologis utilsigtede effekter. I modsætning 

til første trin i TRIN-modellen, som omhandler de indre mekanismer og processer, som 

bidrager til teknologiens formål, herved de tilsigtede effekter, så er fokusset her i stedet 

på de utilsigtede effekter ved teknologien. Disse utilsigtede effekter bliver i denne 

sammenhæng vurderet til, at være effekter, som har en negativ optræden. Når der 

optræder utilsigtede effekter ved en teknologi, kan de have karakter af forskellige typer 

optræden, i forhold til, hvordan de er kommet til hos teknologien. Her skelnes der 

mellem tre forskellige måder, hvoraf det første omhandler utilsigtede effekter, som har 

karakter af risici. Derudover kan der optræde utilsigtede effekter, der skyldes designfejl 
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og til sidst nogle, som skyldes økonomiske hensyn. Overordnet set, skelnes der mellem, 

om en utilsigtet effekt er en risiko, eller om det er en normal effekt af en teknologi 

(Jørgensen, 2018). 

I projektets identifikation af utilsigtet effekter ved Virtual Reality, vil der blive set på, 

hvorvidt der måtte optræde utilsigtede effekter af teknologien i forbindelse med 

smertedistraktion. 

  

Det fjerde trin, i TRIN-modellen handler om teknologiske systemer. I forhold til trin 2, 

der omhandler teknologiske artefakter, bliver der i det punkt, fokuseret på de elementer 

og detaljer, som er til stede ved teknologien. Dette kan forstås, som værende et mikro-

punkt i modellen, hvoraf det modsatte så finder sted, i dette trin. Her er der i stedet tale 

om et makro-punkt, hvor der ses på de større teknologi-sammenhæng, som teknologien 

kan indgå i. Teknologiske systemer skal derfor forstås, som værende sammenhængende 

systemer af de teknologiske artefakter. Her skal de så forstås, som en samlet enhed, der 

kan besidde en bestemt funktionalitet, som muliggør omformning af natur, med henblik 

på at opfylde menneskelige behov (Jørgensen, 2018).  

I forhold til Virtual Reality teknologien, vil der ses på de teknologiske systemer, som 

måtte optræde. Her er det både med tanke på hvorvidt, at teknologien er et system i sig 

selv og hvorledes, det hænger sammen med andre teknologiske systemer. 

  

Femte trin omhandler modeller af teknologier. Disse modeller kan optræde numeriske, 

visuelle eller fysiske. Det, som er hovedpointen, ved at udarbejde en model, er at 

muliggøre en repræsentation af specifikke egenskaber ved en teknologi. Her er det de 

udvalgte egenskaber, som enten gengives eller bliver undersøgt nærmere. Et eksempel 

herpå, kunne være i forbindelse med et design eller en teknologi, hvoraf en visuel model 

kan have til formål at forklare det på en mere overskuelig måde. Derudover kan en 

model af en teknologi også bruges, som et værktøj til at skabe eller udvikle konkrete 

artefakter (Jørgensen, 2018).  

I projektet TRIN-model, vil der udarbejdes en model af teknologien, som skal have til 

formål at give en bedre forklaring og forståelse af måden, hvorpå den fungerer som 

smertedistraktion.  
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TRIN-modellens sjette og sidste trin ser på teknologier, som innovation. Trinnet er for 

det første en uddybning af teknologiens formål, som blev gennemgået i TRIN-modellens 

første trin. I TRIN-modellens første trin blev der gennemgået teknologiens formål, 

hvilket ofte hænger sammen med, at der er en eller flere fordele, ved at bruge 

teknologien. Disse fordele hænger sammen med de drivkræfter, som udbreder 

teknologien. I dette trin, vil disse drivkræfter blive uddybet. Ligeledes er punktet en 

uddybning af TRIN-modellens tredje trin, som handler om utilsigtede effekter. Trin seks 

ser også på de barrierer, der kan optræde, i forbindelse med udbredelsen af 

teknologien. Disse barrierer kan være knyttet til teknologiens utilsigtede effekter, men 

dette er ikke konsekvent. Samlet set, handler det om, hvilke forhold der driver en 

teknologi frem, og dermed hvilke drivkræfter og barrierer, som optræder i forbindelse 

med udbredelsen af teknologien (Jørgensen, 2018).  

Dette vil ligeledes blive undersøgt, i forhold til Virtual Reality, når det anvendes i 

forbindelse med smertedistraktion. Her vil der stilles spørgsmålstegn til, hvilke 

drivkræfter og barrierer, der er til stede i denne kontekst.  

8. Kritiske refleksioner 

I takt med udarbejdelsen af projektet, har vi foretaget nogle kritiske refleksioner. Disse 

fremgår at være refleksioner, omkring indsamling af empiri og valg af metoderne.  

I forhold til kritik af metoderne, som er anvendt i projektet, kan det nævnes at gruppen 

ikke kom ud og foretog de observationer, som oprindeligt var tænkt skulle bruges til 

empiri. Det betød, at der kun var én kilde til primær empiri, værende det 

semistruktureret ekspertinterview. Dette gjorde, at gruppen måtte tyde til analyse af 

sekundær empiri, bestående af videoen fra en Virtual Reality virksomhed. Den 

sekundær empiri krævede nye metodeværktøjer, og Sara Pink’s metodiske tilgang til 

visuelt materiale blev inddraget. Pinks metoder fungerer i rapporten, som retningslinjer 

for, hvordan visuelt materiale kan tilgås. Det har for eksempel medført, at der er lagt 

vægt på producentens budskab med videoen, vores holdning til videoen og der er 

foretaget en transskriberingen af dialogen i videoen. Disse metoder har hjulpet selve 

arbejdet med analysen af videoen og har i nogen grad gjort analysen mere 

repræsentativ.  
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En anden kritisk refleksion, som gruppen har foretaget, er udførelsen af det 

semistruktureret ekspertinterview. Her kan det nævnes, at interviewpersonen vi havde 

en aftale med aflyste og vi derfor afholdt interviewet med en af firmaets direktører i 

stedet. Dette resulterede i, at den forberedte interviewguide ikke var udformet til denne 

interviewperson, og havde betydning for interviewets besvarelser. Hertil hører, at 

interviewets længde blev forkortet, da interviewpersonen ikke havde mulighed for at 

besvare dele af interviewets spørgsmål, og ikke havde faglig viden inden for det 

specifikke felt, som interviewguiden søgte.  

Vi er bevidste om, at vores fortolkning og forståelse af de foretagede iagttagelser og 

analyse af interviewet samt videoen, i en anden kontekst, end projektgruppens, kunne 

fører til andre resultater af samme empiri. 

9. Teori 

Dette afsnit handler om den teori og de begreber, som bruges til at analysere brugen af 

Virtual Reality i videoen. Det er begreber, som care, home care technologies og lokation, 

der bruges til at forklare, hvordan forholdet mellem Virtual Reality og mennesker kan 

ses, nu hvor teknologien bruges til smertedistraktion, frem for underholdning, som er 

den originalt tiltænkte kontekst. Afsnittet er skrevet ud fra bogen: Care in Practice: On 

Tinkering in Clinics, Homes and Farm, som er skrevet af en række etnografer, filosoffer 

og forskere. 

 

Teoriafsnittene: 5. Virtual Reality og 6. Distraktion, fremgår ikke i dette afsnit, men er 

beskrevet før metodeafsnittet. Dette, fordi de kommer med forklaringer og begreber, 

som bruges til at forklare metodevalget i opgaven, og er derfor relevante at afklare før 

metodeafsnittet. Teorien om Virtual Reality er baseret på bogen Virtual Reality 

Technology af teknik ingeniøren Grigore C Burdea, som forklarer hvordan Virtual 

Reality fungerer, og hvor teknologien stammer fra. Distraktions afsnittet handler om de 

forskellige former for distraktion, som er relevante for rapporten og er skrevet, fordi 

distraktion er et bredt begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge. 
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9.1. Care in Practice: On Tinkering in Clinics, Homes and Farms   

Til analyse af teknologiens indflydelse i videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er 

bange for nåle (Khora-VR, 2018), vil vi gøre brug af teorien om Care in Practice af 

Annemarie Mol, Ingunn Moser og Jeannette Pols, eds. Vi vil hovedsageligt inddrage 

kapitlet: Varieties of goodness in high-tech home care af Dick Willems. 

I bogens indledning fremgår det hvordan Mol, et al, mener, at der bør gøres op med 

forestillingen om at sætte teknologi og care op, som modpoler (Mol et al, 2010). 

Begrebet care, som på engelsk betyder omsorg, handler groft set om, hvordan teknologi 

kan bruge til at yde omsorg. 

Mol et als teori vil bryde med tanken om, at care ofte associeres med det bløde og 

kærlige, og teknologien, som kontrast hertil, som følelseskold og maskinel. Dette menes 

at være en forældet måde at tænke care og teknologi på, og en tankegang, der høre til i 

det tyvende århundrede, hvor care var forbundet med tillid og teknologien ofte, som 

instrumental (Mol, 2010, s. 14). I stedet argumentere Mol et al for en sammentænkning 

af begreberne, som beskrevet i citatet:“Instead of casting care and technology in 

contrast with each other, we seek to rethink and reframe them together” (Mol et al, 

2010, s. 15). 

Hvordan sammentænkningen af begreberne skal ske, bliver gennemgået i bogens 12 

kapitler, der med hver sin forsker fremhæver fortællinger og argumenterer på 

baggrund heraf, hvordan sammentænkning og sammenkoblingen af care og technology 

er essentiel, da disse er uadskillelige, og bør ses, som en samlet enhed (Mol et al, 2010, s. 

15).   

 

Vi har udvalgt kapitlet Varieties of goodness in hightech home care af Dick Willems, da vi 

mener, at kapitlet vil skabe indblik i sammenkoblingen af care og teknologi, på en måde, 

der kan sættes i relation til Virtual Reality, som smertedistraktion. 

Yderligere ønsker vi at bruge kapitlet til at få indsigt i forholdet mellem lokationen og 

Virtual Reality. 
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Good Care teknologi 

Dick Willems er Hollandsk professor i medicinal etik fra Academic Medical Centre / 

University of Amsterdam. Han er formand for det hollandske Academic Medical Centre’ 

Etiske komite og har udgivet flere bøger og forskningsartikler (Amsterdamresearch), 

herunder kapitlet Varieties of goodness in high-tech home Care i bogen Care in Practice. 

 

Willems fremhæver i begyndelsen af kapitlet, tre måder, hvorpå begreberne teknologi 

og care kan tænkes. Første måde er, at selv de mest hverdagslige midler vi bruger i 

hjemmet til care, gør brug af forskellige former for teknologi. Her nævnes for eksempel 

termostaten, bandager og smertestillende medicin (Mol et al, 2010, s. 257). De nævnte 

teknologier påpeger Willems, som den del af teknologien i ‘care’, som nogle mener 

overskygger den rigtige care. Det betyder at læger og sygeplejersker, som en følge heraf, 

kan bruge og udstede midlerne, fordi det er teknologisk muligt, men ikke fordi der er et 

medicinsk behov (Mol et al, 2010,  s. 257). 

Den anden tilgang til begreberne er måden hvorpå teknologi tænkes, som det Willems 

betegner, som værende mere løst. Her er tankegangen, at teknologien ikke gør noget 

uden menneskets påvirkning og igangsættelse heraf, og konsekvenser afhænger af 

forkert brug af teknologien (Mol et al, 2010, s. 257). Det er ud fra disse to positioner af 

forståelsen for teknologi, Willems tilføjer sin tredje måde at forholde sig til care og 

teknologi på, fordi Willems mener, at disse to bør sammentænkes, fordi ideen om good 

care hænger uløseligt sammen med care technologies. 

 

Til at illustrere den tredje position fremhæver Willems et eksempel. 

Eksemplet beskriver hvordan en ventilator er forbundet til en patients hals, for at 

hjælpe patienten med at trække vejret. Patienten befinder sig i sit eget hjem. 

Ventilatoren, der hjælper patienten med at trække vejret, bliver beskrevet, som 

beskeden, set i forhold til hospitalets tilsvarende maskiner. Maskinens formål er at 

holde patienten i live, tilkalde hjælp og give lyd fra sig, så personer kan komme 

patienten til hjælp ved fare for kvælning (Mol et al, 2010, s. 257). 
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Willems formål med eksemplet er at tydeliggøre, at der med teknologier hører flere 

beskrivelser af good care og beskriver det, som følger: “This scene illustrates what I will 

be looking at in this paper: how visions of good care are incorporated into care 

machinery” (Mol et al, 2010, s. 257). Hertil fremhæver han, at ventilatoren er tydelig 

men også beskeden, stille men også larmende, når der er behov (Mol et al, 2010). Altså 

at teknologien på mange måder er med til at fremhæve patientens tilstand, men i sin 

mest beskedne fremtræden. Dette samtidig med, at ventilatoren er stille og ikke 

forstyrrende for omgivelserne, men tilkalder hjælp og er iøjnefaldende, når patienten 

har brug for hjælp. Willems beskriver dette, som et eksempel på, at care teknologier 

ikke kun indeholder en beskrivelse af good care, men utallige: ”there is not just one 

version of good care, neither for human caregivers nor for care technology. There are 

varieties of good care” (Mol et al, 2010, s. 258). Altså vil der med en care teknologi, være 

flere måder at beskrive care teknologien på, som fremhæver forskellige måder 

teknologien arter sig og udgør good care . Yderligere beskriver citatet også behovet for 

at revurdere teknologi, som værende forstyrrende for care, da Willems fremhæver at 

good care hænger uløseligt sammen med care technologies. 

 

Vi vil anvende Willems’ ovenstående teori og eksempel på good care i analysen, til at se 

på, hvordan Virtual Reality fremstår, som en good care teknologi. Derudover hvordan 

Virtual Reality indgår i en sammentænkning med care, og bruges til at distrahere 

patienten, og øge smertetærsklen hos børn når de skal stikkes med en nål. 

  

Lokation & Care technologies 

Willems påpeger at care technologies lokation, der her forstås, som det fysiske sted har 

betydning for, hvordan vi omgås teknologien, men også er med til at ændre på 

lokationen og miljøet, som care teknologien indgår i. 

Willems koncentrerer sig igen, om det tidligere nævnte eksempel med ventilatoren, der 

holder en patient i live i eget hjem. Eksemplet omhandler således også, hvordan det, 

Willems kalder home care technologies, ændrer på den lokation care teknologien indgår 

i: ”Home care machines not only contain and perform ideals about effectiveness […], 
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they also contain and perform a variety of goodness concerning the environment they 

work in” (Mol et al, 2010, s. 266). En  good care teknologi agere derfor ikke, som en 

tilsvarende teknologi på hospitalet, men vil lave om på det miljø, care teknologien nu 

indgår i. Denne pointe er relevant i vores undersøgelse af Virtual Reality til 

smertedistraktion, da vi i videoen ser, hvordan Virtual Reality, der er tiltænkt 

underholdning og normalt indgår i hjemlige lokationer, nu har skiftet lokation til et 

hospital. Typisk associeres hospitaler ikke med underholdning, men derimod med 

seriøsitet og behandling. I følge Willems teori, vil teknologien altså ikke agere på samme 

måde, som den oprindeligt er designet til, men ændre udtryk i takt med at den 

oprindelig tiltænkte lokation, nu er skiftet ud med et hospital. 

Willems påpeger, at det hertil hører, at implementeringen af en ny teknologi, ændrer 

menneskers tilgang til lokationen. Grunden til det er, at home care teknologien i et nyt 

miljø, skaber bevidsthed om teknologiens tilstedeværelse og derfor ændres 

perspektivet på teknologien. At teknologien ofte ændre sig i takt med sin overførelse, fra 

den tiltænkte lokation til en anden, beskriver Willems:  

“The migration and concomitant translation of machines to an environment that 

differs from the one they were originally designed for, puts a strain on their 

incorporated values and their varieties of goodness, making these more visible 

and – also – more vulnerable” (Mol et al, 2010, s. 272).  

Teknologien vil altså, med sin overførsel fra et miljø til et andet gøre, at mangler og 

kvaliteter synliggøres, fordi teknologien ikke er specifik udviklet til denne lokation. 

Dette ser vi relevant i forbindelse med implementeringen af Virtual Reality, som 

smertedistraktion på hospitaler, fordi Virtual Reality befinder sig på en ny lokation og 

får et nyt perspektiv. Førnævnte har betydning for, hvordan teknologien tilgås, og kan 

belaste Virtual Realitys iboende egenskaber i form af ren underholdning, der nu er 

udskiftet med underholdning til smertedistraktion. 

 

En anden pointe, som Willems fremhæver er, hvordan care teknologien kan ændre på 

lokationen. Willems giver et narrativt indblik i, hvordan care teknologien ændrer på 

lokationen, i en home care kontekst. Her omtaler han igen ventilatoren, der med sin 

ilttilførsel gør, at der skal tages forbehold for ild, og har derfor gjort patientens hjem til 

en zone, hvor åben ild ikke længere er tilladt (Mol et al, 2010, s. 267). Ventilatoren har 
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altså i forlængelse af sin oprindelige lokation på hospitalet medført regler, som nu har 

betydning for måden patienten og de pårørende, skal omgås sit eget hjem. 

  

Afslutningsvis argumenterer Willems for, at home care teknologien ofte er en sikker 

måde at udføre care på. Det så vi for eksempel med ventilatoren, der viser, at 

teknologier kan være uafhængige af udefrakommende forsyninger, og interaktioner, 

som kan medføre problematikker. Altså er ventilatoren i en home care situation sikker, 

fordi teknologien ikke er afhængig af udefrakommende forsyninger. Dog påpeger 

Willems, at teknologien ikke kan ses som en fuldstændig uafhængig teknologi, da 

ventilatoren til tider skal kontrolleres. Altså en teknologi der hverken er afhængig eller 

fuldkommen uafhængig (Mol et al, 2010). 

På samme vis kan det siges, at Virtual Reality er en uafhængig og afhængig teknologi, 

som kun har brug for strømtilførsel og kontrol, så teknologien fungerer optimalt og er 

tilpasset brugeren. Vi kan derfor argumentere for, at Virtual Reality teknologien, taget 

ud af sin oprindelige tiltænkte lokation, er sikker, da den er fuldt funktionel og ikke er 

afhængig af udefrakommende tilsyn eller forsyninger, som kan have betydning for 

patientens sikkerhed eller velvære. 

 

Vi vil i analysen anvende teorien til at se på, hvilken indflydelse teknologien har på den 

nye lokation, samt hvordan teknologien gennem sin rejse fra underholdningsbranchen 

til hospitalssektoren, ikke blot ændrer på lokationen, men også de menneskers adfærd, 

som omgives af teknologien, på den nye lokation. 

Yderligere vil vi med teorien se på, hvilken indflydelse teknologien har på sin nye 

lokation i en smertedistraktionskontekst, og se på, hvordan teknologien yder omsorg og 

derfor indgår i en uløselig sammentænkning med care. 
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10. Analyse 

Følgende afsnit er rapportens analyse. Først vil der komme en TRIN-model analyse, hvor 

teori om Virtual Reality og distraktion vil beskrive og analysere Virtual Reality 

teknologiens indre mekanismer og processer, artefakter, utilsigtede effekter, systemer, 

modeller, drivkræfter og barriere. Denne analyse belyser teknisk videnskabelige 

aspekter ved brugen af Virtual Reality i medicinsk sammenhæng. Aspekterne vil senere 

blive brugt i analysen af videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er bange for nåle 

(Khora-VR, 2018), sammen med information fra interviewet og Willems teori om care. 

Derfor vil afsnittet også indeholde en uddybelse af resultaterne fra det 

semistrukturerede ekspertinterview, som er foretaget i projektet. Pointerne fra 

interviewet stilles op mod det, som ses i videoen og det teorien om care siger. Til sidst i 

analysen vil vi derefter gå i dybden med videoen, og forsøge at forklare Virtual Realitys 

indflydelse på behandlingen. 

10.1. TRIN-modelanalyse 

10.1.1. Indre mekanismer og principper 

Når der er tale om en teknologis indre mekanismer og processer, henvises der til de 

principper ved en teknologi, der er til stede, til at bidrage med at opfylde en given 

teknologis formål. For at kunne finde frem til en teknologis indre mekanismer og 

processer, skal der fastlægges, hvilket formål den gældende teknologi har. (Jørgensen, 

2018). I dette afsnit vil der derfor først være en fastlæggelse af Virtual Realitys formål 

og derefter en gennemgang af teknologiens indre mekanismer og processer, herunder 

hvordan den virker. 

  

Formålet ved anvendelsen af Virtual Reality kan være forskelligt, alt afhængig af hvilken 

kontekst den bliver anvendt i. Her kunne der blandt andet være tale om anvendelsen af 

Virtual Reality i forhold til fobibehandling, hvor formålet i dette tilfælde er at aktivere 

frygt strukturen i hjernen hos den givne patient (Bowman, 2007). Når dette sker, er det 

muligt for terapeuten at hjælpe patienten med at styre sin frygt. Et andet eksempel er 

anvendelsen af Virtual Reality ved militær eller medicinsk træning. Her er formålet at 

træne den givne person til at handle korrekt, hvis situationen opstår i den virkelige 

verden (Bowman, 2007). 
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I modsætning til de førnævnte, og mange andre eksempler på anvendelsen af 

teknologien, har vi taget udgangspunkt i anvendelsen af Virtual Reality, hvor formålet er 

at distrahere en patient, som er i en behandlingssituation. Tilmed ser vi også på Virtual 

Reality ud fra et underholdnings perspektiv, da patientens distraktionen skal ske ved 

hjælp af underholdning.  For at opfylde dette formål, optræder der forskellige processer 

og mekanismer i teknologien.  

Virtual Reality optræder som et headset, der monteres på hovedet af en bruger. 

Headsettet blokerer den fysiske verden og viser en imaginær digital verden, ud fra et 

display foran øjnene. 

I headsettet er der en hardware, som producerer en stimuli, der tilsidesætter brugerens 

egne sanser. Det sker ved at forskellige sensorer registrerer brugerens bevægelser, i 

den fysiske verden, hvorefter dette omformes til den imaginære digitale verden. De 

forskellige registreringer fra hardwaren, behandles enten af en computer, konsol eller 

telefon, hvor behandlingen af de forskellige data fra input og output forekommer. 

10.1.2. Analyse af Virtual Realitys artefakter 

I Virtual Reality teknologien optræder der forskellige teknologiske artefakter, der har 

hver sin funktion og formål. For at kunne skabe den mest virkelighedsnære oplevelse, 

for brugeren, er det nødvendigt at have viden omkring disse teknologiske artefakter.  

Derudover kræver det også viden om, hvordan mennesker reagerer og opfatter 

elementerne, samt hvilke oplevelser de erfarer, med teknologien. Alle de teknologiske 

artefakter, i Virtual Reality teknologien, interagerer med hinanden og er afhængige af, 

for at teknologien kan fungerer optimalt. En teknologisk artefakt der optræder i Virtual 

Reality teknologien, er en brille, som er en form for et hovedmonteret display. Brillen 

kan monteres fast på hovedet, med en justerbar strop, således at den bliver siddende i 

en fast position på hovedet, uanset hvordan brugeren vender og drejer sit hoved. Den 

blokerer for lys og synsfelt udadtil, så det eneste brugeren kan se, i minimum 100° 

graders synsfelt foran sig, er hvad der foregår på skærmen (Charara, 2017). Brillen 

indeholder flere forskellige teknologiske artefakter, som behersker hver sin funktion. 

En af de teknologiske artefakter, der optræder i brillen, er et visuelt 3D feedback. 

Feedbackets funktion består af at give brugerne et output, i form af visuel grafik. Denne 

grafik skabes af en process, som hedder rendering, der handler om at danne en form for 

filmfil, der kan vises for brugeren i real-time (Bowman, 2007). I sammenhæng med det 



Gruppe: S1924791750   Roskilde Universitet              Dato: 27/05/2019 

 

35 af 62 

visuelle 3D feedback forekommer der en yderligere teknologisk artefakt, som er en 

linse. Denne linse er monteret fast i brillen, hvoraf den er placeret mellem brugerens 

øjne og den visuelle 3D feedback. Linsen er med til at skabe dybden i 3D-verden, således 

at brugeren får en oplevelse af, at det fremstår yderligere virkelighedsnært (Charara, 

2017). 

Endnu en artefakt, som brillen besidder, er en lydenhed. Denne lydenhed er typisk i 

form af en højtaler, som er inkorporeret i selve brillen. Lydenheden sørger for, at 

brugeren kan høre, de lyde der optræder i den visuelle verden vist i brillen. Derudover 

begrænser lydenheden også udefrakommende lyd således, at brugerens 

opmærksomhed, bliver rettet mod spillets lyd, i stedet for lyden fra den fysiske lokation, 

hvor teknologien befinder sig.  

En anden teknologisk artefakt, der også er central i Virtual Reality brillen, er øjen og 

hovedtracking. Denne funktionalitet registrerer og måler de bevægelser, som brugeren 

foretager sig, så billedet i brillen, kan justeres herefter (Newgenapps, 2018). Til det kan 

der bruges laser pointer, LED-lys eller mobile sensorer. Ydermere indeholder 

funktionen et accelerometer, som registrerer den tredimensionelle bevægelse, når 

brugeren bevæger sin krop. Et eksempel herpå er, når brugeren tager et skridt i en 

retning eller drejer hovedet, til en ny vinkel, vil dette også ske i spillet (Newgenapps, 

2018). Til at hjælpe på dette, er der yderligere implementeret et gyroscope, til at spore 

den angulære bevægelse samt et magnetometer til at finde brugerens position på jorden 

(Newgenapps, 2018). 

I Virtual Reality teknologien, optræder der også et teknologisk artefakt, i form af 

håndholdte controllere. Disse kan have forskellige funktioner, som for eksempel kan 

være at skyde, slå eller vælge hvilke indstillinger eller spil, som brugeren ønsker at 

spille. Controlleren består typisk af få antal knapper, alt efter mærke og pris. Der bruges 

infrarøde sensorer i controlleren, som også sidder i selve brillen, så afstand og 

bevægelsen hele tiden måles og tages højde for (Charara, 2017). 

For at Virtual Reality brillen og controlleren kan fungere og interagere med hinanden, 

kræves der en yderligere teknologisk artefakt, som er en processor. For at Virtual 

Reality teknologien kan fungere optimalt, skal en stærk processor være til stede. Dette 

kan enten være, som en inkorporeret del af brillen, eller i en ekstern computer, som 

brillen er forbundet til. Processoren kører den krævende software, som behandler 
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inputs fra Virtual Reality brillen, sensorerne og controlleren, så den virtuelle virkelighed 

kan opdateres i real-time. Hvis denne er for langsom, kan det skabe en uvirkelig følelse 

og spilleren kan få en fysisk dårlig oplevelse (Newgenapps, 2018). Minimumskravene til 

en Virtual Reality-brille er derfor 60 billeder i sekundet (fps), og et udsyn på mindst 

100° grader, hvilket sætter krav til en god processor, fordi de udregninger der kræves 

er meget komplicerede (Charara, 2017). 

10.1.3. Utilsigtede effekter 

Det er endnu svært, at se på de konsekvenser Virtual Reality bringer, da brugen af 

teknologien er i heftig udvikling. Derfor findes der ikke endelige målinger på hvilke 

konsekvenser, brugen af Virtual Reality egentlig har for brugeren, og det samfund 

teknologien indgår i. Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i utilsigtede effekter, ved 

brugen af Virtual Reality, i en smertedistraktionskontekst. I dette afsnit vil der fremgås 

de vigtigste utilsigtede effekter, projektgruppen mener der er, eller kan opstå, ved 

brugen af Virtual Reality til smertedistraktion. 

  

Ved brug af Virtual Reality kan en utilsigtet effekt være, at brugeren risikere at få 

kvalme (Newgenapps, 2018). Dette er der taget højde for, i forhold til teknologi, som gør 

afstanden til 3D-feedbacket og placeringen af dem foran øjnene justerbar - men disse 

justeringer virker ikke for alle mennesker endnu. Denne teknologi er meget kompliceret 

og endnu ikke færdigudviklet. Specielt i fly-simulationer, hvor alt bevæger sig i brillens 

verden, men ikke bevæger dig i virkeligheden, kan fremkalde en kvalmende følelse.  

 

En anden utilsigtet effek,t er at fjerne fokus fra virkeligheden. Personens tilstedeværelse 

i det faktiske rum, bliver overtaget af den begivenhed, som sker inde i Virtual Reality 

brillen, hvilket kan føre til skader af at falde over kabler, eller svinge sin controller og 

ramme nogen, eller gå ind i, og ødelægge et andet objekt. 

Øjenproblemerne er noget producenter af Virtual Reality briller er opmærksomme på, 

da eksperter omkring teknologien opfordrer folk til ikke at bruge teknologien i mere 

end et par minutter ad gangen. Dette fordi det kan skade synet, og nærsynethed er set, 

som en konsekvens ved overforbrug af teknologien, fordi 3D-feedbacket er placeret lige 

foran øjnene på brugeren (Lewis, 2018). 
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En anden utilsigtet effekt, som Virtual reality kan medbringe, er den overskyggende 

følelse af tilstedeværelse. Dette kan medføre at brugeren, i mindre grad, kan genkende 

den smerte patienten bliver udsat for under behandlingen, altså i en virtuel verden, som 

hvis brugeren oplever selvsamme smerte i den virkelige verden uden for Virtual Reality. 

Dette kan medføre psyko-sociale problemer, eller phantomsmerter, og kan på længere 

sigt føre til blandt andet stress under lignende situationer, samt ensomhed, da 

fornemmelsen til virkeligheden kan mistes (Jørgensen, 2018). 

Endnu en utilsigtet effekt er, at Virtual Reality kan påvirke, hvordan mennesker 

forholder sig til smerte i en sådan grad, at kroppen reagerer på smerte eller ej. Dette kan 

både have positive og negative konsekvenser. En positiv konsekvens af denne 

utilsigtede effekt vil for eksempel være, at kroppen vil slappe mere af i situationer, hvor 

brugeren bliver udsat for smerte, selvom Virtual Reality teknologien ikke bliver brugt til 

smertedistraktion. Den negative konsekvens hænger sammen med ovenstående pointe 

om, at brugeren bliver distanceret fra smerte, og kroppen således reagere ved chok eller 

lignende i en sådan grad at patienten, også senere hen, er afhængig af brugen af Virtual 

Reality, når det kommer til smerte. Dette vil medføre at patienterne bliver distanceret 

fra smerte, og på længere sigt måske ikke kan forholde sig til egentlige smerte 

situationer. Dette er taget med forbehold for et forbrug, der er større end blot en kort 

vaccinations proces hos lægen eller andetsteds, hvor brugen af Virtual Reality bruges til 

smertedistraktion, og er blot en mulig utilsigtet effekt. 

 

Ydermere kan Virtual Reality føre til eksklusion imellem mennesker. Kontakten, som 

sygeplejerske og patient tidligere har haft under en behandling, vil blive en hel anden 

ved brugen af Virtual Reality. Dette kan medføre at sygeplejersken eller lægen har 

mindre kontakt til sine patienter, og derfor i mindre grad kan finde tegn på mulige 

sygdomme eller andet, som også skal tages forbehold for, under eller efter 

behandlingen. Altså vil den manglende kontakt imellem mennesker, kunne føre til 

psyko-sociale konsekvenser i og fra en behandlingssituation (Jørgensen, 2018). 

10.1.4. Teknologiske systemer 

Virtual Reality påvirker og bliver påvirket af mange systemer og teknologier. Virtual 

Reality er først og fremmest blevet benyttet i underholdningsbranchen, hvor følelsen af 

at komme endnu længere ind i den virtuelle verden, er realistisk. Virtuel Reality bliver 
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også brugt som undervisning i ting som er dyre og besværlige at efterligne. For 

eksempel bliver det brugt i den Amerikanske Fodboldliga, Formel 1 og andre 

sportsgrene til at genskabe situationer fra virkeligheden, så brugeren kan forbedre sine 

evner indenfor det givne felt. Det teknologiske system her binder på viden fra den 

virkelige verden og formidlingen af denne gennem brillen, så situationer kan genskabes. 

Dette system er afhængigt af et andet teknologisk system, nemlig det interne 

teknologiske system, som er selve Virtual Reality brillen. Virtual Reality briller består af 

en række komponenter. Brillen i sig selv er et teknologisk system, som består af 

skærme, sensorer, højtaler, computerchips, controllere og software. Dette teknologiske 

system hænger sammen med, at brillens sensorere og controllere opfanger bevægelsen 

fra brugeren og interaktionen med artefaktet. Herefter bearbejdes inputtet fra brillen af 

en processor på en computer i den software, som skaber Virtual Reality programmet. 

Denne bearbejdelse, også kaldet rendering, giver brugeren et visuelt, samt auditivt 

output gennem brillens skærme og højttalere (Bowman, 2007). Det er dette system som 

giver Virtual Reality dets operationelle princip: at gengive virkeligheden og 

transportere brugeren til et andet sted (Bilag 1). 

Virtual Reality består desuden af en række andre teknologiske systemer, som hænger 

sammen for at fungere. Informationen, som de forskellige dele af teknologien sender, for 

at skabe Virtual Reality teknologien og oplevelsen, bliver sendt til en computer, som 

bearbejder disse, eller bearbejdes direkte i brillen. Computeren er hardware, som skal 

have en given kapacitet og ydeevne for at kunne køre softwaren og programmet 

optimalt. Computeren i sig selv og Virtual Reality-brillen er begge et lukket system og 

fungerer kun sammen med en kobling til hinanden igennem diverse kabler og sensorer. 

Det kan dog gøres til et åbent system, hvis internettet kobles til computeren og spil 

informationen fra Virtual Reality og computeren sendes ud i verden, så brugeren kan 

spille med andre spillere. Sådan kan systemet bruges til at interagere med andre, der 

bruger samme teknologi og software, et andet sted. Dette er den menneskelige aktør 

med til at bestemme, og Virtual Reality kan bruges i mange sammenhænge. 

I sundhedsvæsenet er det sidenhen blevet inddraget til at løse en række forskellige 

problematikker. For eksempel genoptræning, hvor et program hjælper den, der skal 

genoptrænes med uddybelse og korrekt udførsel af øvelser. I sundhedsvæsenet er der 

derudover lavet mange forskellige forsøg og undersøgelser, der viser, hvor Virtual 
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Reality ellers kan bruges. Undersøgelser omkring smertedistraktion, hvor børn der er 

bange for nåle under vaccination, får Virtual Reality briller på, med et spil, der afleder 

deres opmærksomhed, er mulige på baggrund af de førnævnte teknologiske systemer. 

Det hjælper børnene med at få proceduren lettere overstået, og kan være med til at 

spare tid og penge for sygeplejerske og sundhedssektor. Dette er i sig selv et teknologisk 

system, hvor Virtual Reality teknologi og medicinsk viden går sammen om, at forbedre 

en behandlingssituation.  

10.1.5. Modeller 

Modellen i denne TRIN-model er en visuel model. Modellen forsøger at repræsentere et 

abstrakt fænomen ved Virtual Reality gennem en visualisering af fænomenet. Det 

fænomen, som forsøges forklaret, er Virtual Realitys egenskab til at kunne distrahere 

hjernen fra smerte, og hvad der sker i den virkelige verden, gennem brug og interaktion 

med brillen. Der findes flere måder, hvorpå Virtual Reality har denne egenskab. 

Eksemplet i modellen viser, hvordan Virtual Realitys software og hardware kan arbejde 

sammen om at skabe en selvgentagnede process, hvor fænomenet om distraktion er det 

overordnede.  

Egenskaben til at distrahere fra smerte er ikke en egenskab, som var tiltænkt Virtual 

Reality, da det først blev udviklet, men, som teknologien er blevet videreudviklet, har 

forskere set potentialet og nytten ved teknologien (Jameson, 2011). 

Teknologiens egenskaber til at distrahere sker ved at aktivere, stimulere og fokusere, 

adskillige af kroppens sanser. I Virtual Reality fokuserer hjernen på det der foregår inde 

i brillen, frem for det der sker i omverdenen, ved hjælp af sine artefakter. Brillens 

software gør, at der kommer nye auditive og visuelle output til hjernen fra brillens 

hardware, når der sker en interaktion med brillens controller. De nye output opfordrer 

derefter til en ny interaktion, som fører til nye auditive og visuelle output, samtidig med 

at det auditive og visuelle fra omverdenen blokeres. 

Hjernens sanser bliver altså “reserveret”, fordi visuelle og auditive signaler fra 

omverdenen blokeres og fokus ledes over på hvad der sker i brillen (Jameson, 2011). 

Ovenstående er forsøgt præsenteret i nedenstående model: 
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Model: Eksempel på hvordan Virtual Reality kan bruges til smertedistraktion. 2019. Udarbejdet af 

projektgruppen. 

Distraktionen sker når processen, som ses i modellen, finder sted. Denne process finder 

sted når brillen er monteret på en person, og brillens software byder til interaktion med 

brillens controller. Når Virtual Reality bruges til at distrahere børn fra en behandling, 

hvor de skal stikkes med nåle, er det denne process som skaber distraktionen. 

Modellen er baseret på Burdeas model: The three I’s of Virtual Reality (se afsnit 6: 

Virtual Realitys 3 i’er i rapporten), som forklarer, hvordan Virtual Reality fungerer 

generelt. Forskellen på modellerne er at ovenstående giver en teknologiske forklaring 

på et specifikt fænomen, på baggrund af de teknologiske artefakter, som Virtual Reality 

består af, hvor Burdeas model giver en en generel forklaring af Virtual Reality teknologi 

(Burdea, 2003), 

10.1.6. Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af Virtual Reality  

I forhold til drivkræfter for udbredelsen af Virtual Reality som teknologi, kan det 

nævnes at teknologien, som vi kender det i dag ser store fremskridt. Teknologien bliver 

mødt af generel positiv feedback  fra private brugere, såvel som af firmaer, som bruger 

teknologien. Mange teknologi-firmaer er begyndt at arbejde med teknologien, og ser 

den som det næste store underholdningsmedie, og stadig flere nye Virtual Reality 

virksomheder popper op. Denne store interesse for Virtual Reality gør også at arbejde 

med at forbedre den bliver hurtigere.  
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Der kan nævnes adskillige barriere for udbredelsen af Virtual Reality, dem som vi vil 

fokusere på i denne TRIN-model, er som følger: 

Virtual Reality briller er dyre og har altid været dyre. Det skyldes at de komponenter, 

som bruges til at skabe brillen, såsom, sensorer, skærme og computerchips, er dyre at 

lave, fordi teknologien, som vi kender den, teknologisk se stadig er i sin vorden. Dette er 

en barriere, som mange store virksomheder, såsom Samsung, har forsøgt at bryde med 

på forskellige måder. Den mest populære løsning på dette, på nuværende tidspunkt af 

Virtual Realitys udvikling, er ved at brugeren køber et stel til sin smartphone, som 

sættes på hovedet og fungerer ligesom Virtual Reality briller. Dette er dog ikke en 

optimal løsning, fordi det først og fremmest kræver at brugeren har en smartphone, 

som passer i stellet og er kraftig nok til at køre Virtual Reality applikationer. For det 

andet kræver det, at Virtual Reality applikationer udvikles til en platform, hvorpå 

smartphones på nuværende tidspunkt ikke er optimale. 

En anden barriere er, at for blot få år siden var det en niche at udvikle Virtual Reality 

spil og programmer, fordi ingen havde brillerne, men i takt med at flere får dem, vil der 

også udvikles mere til dem (Bilag 1, tid: 0:54). 

 

En tredje barriere ved Virtual Reality teknologien, er måden hvorpå den er placeret. 

Dens placering gør at nogle vil opleve ubehag efter længere tids brug af teknologien. Det 

skyldes at den del af menneskets hjerne, som forbinder synet og nærsanserne, ikke er 

vant til den måde som Virtual Reality “gengiver” virkeligheden på. Dette sker fordi 

Virtual Reality endnu ikke er sofistikeret nok til at gengive den virkelige verden visuelt, 

fordi den teknologi som det vil kræve endnu ikke er effektiv nok, eller slet ikke opdaget 

(LaViola, 2000). 

10.1.7. Opsamling på TRIN-model 

Denne TRIN-model analyse har tydeliggjort, teknologiens indre mekanismer og 

processer. Her forklares det, at teknologien kan have flere formål alt efter, hvilken 

kontekst teknologien bruges i. I forhold til formålet om smertedistraktion, er de indre 

mekanismer og processer samlet set gengivelsen af virkelighed gennem et headset. Det 

handler om, at få brugeren til at interagere med teknologiens artefakter således, at der 

skabes den process, hvor brugen bliver ved med at interagere med teknologien. 
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Teknologiens artefakter er opsummeret: Headsettet, med 3D feedback, linser, sensorer, 

lydenhed og controller. Dertil hører en processer og software, som foretager rendering, 

så den visuelle verden i brillen kan opdateres. Disse artefakter før det muligt, at skabe 

ovenstående process, hvor en patient bliver distraheret. 

Af utilsigtede effekter ved brugen af Virtual Reality til smertedistraktion, bør særlig 

opmærksomhed gives til den ubehag der kan forekomme, fordi denne kan forekomme 

for patienten, og derved stoppe distraktionen. 

De teknologiske systemer kan være med til at forklare, hvordan teknologien har kunne 

skifte kontekst, særligt fordi systemer, hvor medicinsk viden og Virtual Reality, har 

kunne se fordelene ved, at bruge teknologien som aktiv distraktion. 

Modellen i TRIN-modellen visualiserer, hvordan artefakterne og førnævnte 

teknologiske system kan skabe smertedistraktion. 

Punkt 6 i TRIN-modellen har i denne analyse kunne forklare, at teknologien ser store 

fremskridt, fordi der er store fordele ved den, men at der stadig er barriere, såsom: 

ubehag, pris og det faktum, at teknologien er en niche, for udbredelsen af teknologien. 

Nogle af pointerne fra denne TRIN-model analyse vil senere i rapporten blive benyttet 

sammen med pointerne fra interviewet og teorien om care til, at analysere brugen af 

Virtual Reality, som smertedistraktion, i videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er 

bange for nåle.  

10.2. Gennemgang af Interview 

I følgende afsnit vil der fremgå en gennemgang af interviewet med Khora-VR. Vi vil her 

se på, hvordan brugeren tænkes ind i udviklingen af Virtual Reality spil, samt hvilke 

overvejelser virksomheden har gjort sig i forlængelse med økonomi og samarbejde med 

sundhedsvæsnet.  

Vi har valgt at opdele gennemgangen i to temaer, som vi så i interviewet med Khora-VR. 

Temaerne vil fremgå i overskrifterne som: Brugeren i Virtual Reality samt 

Virksomhedens udvikling.  

  

Brugeren i Virtual Reality 

I interviewet med Khora-VR så vi at brugeren, i Virtual Reality, var et gennemgående 

tema for interviewet. Temaet fremgik blandt andet da interviewpersonen: direktør 
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Lajboschitz, fremlagde samarbejdet med Videnscenter for børnesmerter. Her så vi 

hvordan brugeren bliver tænkt ind i udarbejdelsen af det Virtual Reality spil, der 

fremgår i videoen: ”Men de [Videnscenter for børnesmerter red.] 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 

(Bilag 1, tid: 7.44). Lajboschitz fremhæver her at brugeren har stor indflydelse på 

udviklingen af spillet, til den konkrete situation og tilføjer senere: ”[…] 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” (Bilag 1, tid: 9:55). Det bliver med 

udtalelsen tydeligt, at Virtual Reality normalt bruges til underholdning, men da Virtual 

Reality spillet nu skal indgå i en anden kontekst end oprindeligt tiltænkt, kræver det en 

iagttagelse af brugeren for at have de umiddelbare reaktioner for øje, og tilpasse spillet 

herefter.  

Da spørgsmålet senere falder på, hvilke overvejelser og teorier der ligger til grunde for 

spillet, fralægger Lajboschitz ansvaret for disse overvejelser og siger: ”Vi står jo på 

benene og skuldrene 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” (Bilag 1, tid: 10:22). Det bliver i citatet tydeligt at virksomheden 

tillægger brugeren en vis betydning, i en sådan grad, at det i sidste ende er kunden, som 

her er videnscenter for børnesmerter, der står med de faglige overvejelser og ansvar. 

Lajboschitz’ brug af ordet ’jo’ henviser her til at virksomheden fralægger sig det etiske 

ansvar, fordi det ikke er Khora-VR der skal bruge produktet men blot udvikle spillet til 

kunden. Det er blandt andet også her, vi ser en indikation på, at virksomhedens 

interesse i høj grad også ligger på det økonomiske incitament, som vi vil komme 

nærmere ind på i nedenstående gennemgang. 

  

Virksomhedens udvikling  

Et andet tema vi fik øje for, i interviewet, var virksomhedens økonomiske incitament. 

Allerede i begyndelsen af interviewet nævner Lajboschitz, hvordan virksomheden fra 

begyndelsen har haft for øje at lave ‘business to business’ forretninger: ”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 hundredvis af hospitaler så børn kan undgå at blive paniske 
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hver gang de ser en sprøjte i fremtiden” (Bilag 1, tid: 0:54). I citatet ses det altså at salg 

af spil til hospitaler, er et stort mål for virksomheden, men at målet med dette salg også 

er at skabe en bedre oplevelse for patienten. Dette underbygger Lajboschitz senere: ”Vi 

syntes meget tidligt i firmaet at der var rigtig meget potentiale inden for sundhed. Fordi 

du har den her teknologi der transporterer en til et bestemt sted. […] Det er en meget 

kraftig teknologi som virkelig kan meget” (Bilag 1, tid: 6:10). Lajboschitz tydeliggør her 

at incitamentet i høj grad bygger på teknologiens muligheder inden for sundhed, men 

også at de teknologiske muligheder udgør et stort økonomisk potentiale, da 

virksomheden søger efter de niche-venlige værdiskabende projekter (Bilag 1, tid: 0.54). 

Således ses det, at virksomheden tænker ud over Virtual Realitys oprindelige tiltænkte 

brug, og anvender teknologien i nye kontekster, for at skabe nye muligheder med 

teknologien og derigennem tjene penge. At virksomheden anvender teknologien i nye 

kontekster er et eksempel på, hvordan teknologien flytter sig fra en lokation til en 

anden, og vil indgå som praktisk eksempel i nedenstående analyseafsnit: Lokation og 

Virtual Reality som Home Care teknologi. 

Yderligere ses det at virksomheden i høj grad søger de projekter med mest mulig 

økonomisk potentiale, og opfordre til sidst også projektgruppen til at videregive 

budskabet til eventuelle sygeplejersker eller virksomheder, der kunne have interesse i 

brugen af Virtual reality (Bilag 1, tid 16:24).  

  

Med ovenstående gennemgang, af interviewet,, kan vi nu se på hvordan Virtual Reality 

teknologien rejser fra en industri, som værende underholdningsindustrien, til en anden, 

som er sundhedssektoren. 

Gennemgangen af dette interview, vil således inddrages til en uddybelse af hvordan 

lokationen har betydning for at teknologien skifter betydning, afhængig af lokationen. 

10.3. Care in Practice 

Virtual Reality som Good Care og smertedistraktion 

I følgende afsnit vil vi undersøge, om Virtual Reality kan ses, som det Willems betegner 

som en good care teknologi, og ud fra teorien se på hvordan Virtual Reality bruges til 

smertedistraktion på hospitaler. Willems beskriver afslutningsvis i teorien, hvordan 
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teknologi kan analyseres: ”Even though we cannot interview them or have them fill out 

questionnaires, technical objects can be studied ethnographically by following them just 

as we follow human actors” (Mol et al, 2010, s. 272). Således vil vi i følgende 

analyseafsnit gennem videoen og interviewet med Khora-VR, følge teknologien i brug og 

se på hvordan teknologien bliver anvendt til smertedistraktion.  

 

Som beskrevet i ovenstående teoriafsnit, ser Willems at teknologier har utallige 

tilgangsvinkler og tilføjer hertil at de forskellige måder, hvorpå teknologien tilgås, er 

inkorporeret i teknologien (Mol et al, 2010). Virtual Reality har ligeledes også flere 

fremtrædelser og hertil flere måder, som den kan tilgås på. Dette vil vi komme nærmere 

ind på i følgende afsnit.  

 

En måde hvorpå teknologien fremstår ses i videoen. Her ses en markant Virtual Reality 

brille, som lukker af for patientens syn og er iøjnefaldende for omgivelserne, men som i 

modsætning hertil også er beskeden og ikke forstyrrende for omgivelserne. Dette ved, 

at omgivelserne kan vælge at abstrahere for Virtual Reality brillen. 

Samtidig har Virtual Reality brillerne også samme effekt som Willems fremhævede i sit 

eksempel med ventilatoren. Dette ved, at Virtual Reality brillerne via sin markante 

fremtrædelse, naturligt skaber en bevidsthed hos omgivelserne om, hvordan patienten 

skal tilgås. Den iøjnefaldende Virtual Reality brille gør altså de omkringværende 

personer, opmærksom på patienten, og kan omgås patienten, med omtanke for 

teknologiens påvirkning på patienten. 

Tilstedeværende personer kan ved visuel antagelse af Virtual Reality brillerne tilgå 

brugeren af brillerne som en person, der ikke blot befinder sig i det faktiske rum, men 

gennem brillerne også befinder sig i en ’ny’ virkelighed. I videoen fremgår den virtuelle 

verden at være et spil, der har til formål at distrahere patienten fra 

behandlingssituationen. 

Bevidstheden fra omgivelserne ses for eksempel når lægen spørger: ”Tror du prikket 

har været der?” (Bilag 3, tid: 1:19). Lægen viser, at han er bevidst om, at patientens 

koncentration ikke er på det, som sker uden for brillerne, men i stedet har fokus på den 
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visuelle virkelighed, som Virtual Reality brillerne har inddraget patienten i, fordi 

patienten på det daværende tidspunktet er blevet stukket. 

Dette kan forklares med den viden, som kom fra projektets trinmodel, hvor vi i 

modellen: Eksempel på hvordan Virtual Reality kan bruges til distraktion. 2019. 

Udarbejdet af projektgruppen. Kan se at interaktion med Virtual Reality fører til 

distraktion. 

Teknologien fremstår også, som underholdende for patienten og de tilskuere, der følger 

med på skærmen i lokalet. I modsætning hertil er distraktionen, Virtual Reality brillen 

skaber for patienten, også en måde, hvorpå lægen kan finde information til, hvilke 

spørgsmål der skal stilles på rette tidspunkt, for at skabe den bedst mulige distraktion 

hos patienten. Dette ses for eksempel i videoen når lægen spørger: ”Er der nogle skibe 

bagved?”(Bilag 3, tid: 0:25). Henvendelsen til patienten med dette spørgsmål kan ses 

som en måde at øge koncentrationen om spillet på, ved at gøre spillet sværere for 

patienten. 

 

En anden pointe i denne situation, hvor lægen nu henvender sig til patienten, ved at 

spørge ind til teknologien, blev påpeget i interviewet med Virtual Reality virksomheden.  

I interviewet italesætter Lajboschitz hvordan de testede teknologien på børn, også uden 

at stikke dem. Udtalelsen indikerer at rejsen fra underholdningsbranchen til en anden 

kontekst, kræver en høj iagttagelse af brugen af Virtual Reality, og have de umiddelbare 

reaktioner for øje. Iagttagelsen sker ikke kun af patienten, men i høj grad også af 

teknologien for at tilpasse Virtual Reality spillet, efter den nye og ikke oprindeligt 

tiltænkte lokation. 

Det kan altså ses at implementeringen af Virtual Reality på hospitalet, har ført til at 

teknologien, grundet skiftet af lokation, nu får meget opmærksomhed. Dette medfører 

at en stor del af sundhedspersonalets fokus nu flyttes fra barnet til teknologien. Skiftet 

af fokus fra direkte omsorg hos barnet, som det ses i den konventionelle care på 

hospitaler, til en koncentration på teknologien, ser vi fremgår i lægens henvendelse til 

patienten. At lægen spørger ind til spillet og ikke udviser direkte omsorg til patienten, 

kan ses som et sted, hvor den konventionelle tilgang til care brydes med. Da lægens 
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fokus er nu flyttet til teknologien, giver det en tydelig indikation på at care formes i dets 

forståelse gennem teknologien.  

Det kan påpeges at teknologi er instrumentel, som betyder at teknologien bruges som et 

middel til at opnå et resultat. På den måde opnår Virtual Reality at blive til en care 

technologi. Lægen ser det derfor ikke længere som et behov, at henvende sig til 

patientens velvære, da care nu også handler om teknologien. 

 

Da sygeplejersken kort efter er ved at stikke patienten med nålen, siger lægen: ”Så er jeg 

spændt på for - hvor mange du får fordi - der er jo nogen der har en rekord her” (Bilag 3, 

tid: 0:42). Henvendelsen kan igen ses som en bevidst måde at lede patientens tanker 

væk fra det som sker i virkeligheden, og få patientens opmærksomhed og koncentration 

ledt yderligere hen på Virtual Reality spillet. Det kan igen påpeges at lægen stoler på 

teknologiens udførelse af omsorg for patienten, ved at lede patientens tanker hen på 

teknologien. 

Da patienten bliver stukket med nålen, ses det visuelt at patienten gør en bevægelse i 

form af at strække benene og krumme tæerne. Det kan ses som et tegn på, at patienten 

kan mærke nålen blive stukket ind i hånden, men viser ikke tegn på smerte vokalt 

(Khora-VR, 2018, tid: 0:56), og Virtual Reality spillet opnår sit mål som 

smertedistraktion og skabe omsorg for patienten. 

 

Med Willems eksempel med en ventilator, som holdte en patient i live i sit eget hjem, så 

vi hvordan Willems brugte eksemplet til at understrege, sin pointe om at teknologier 

ikke kun beskrives med en good care, men indeholder flere på en og samme tid. 

Ventilatorens good care blev fremhævet gennem sine utallige beskrivelser som knyttede 

sig til ventilatorens tilstedeværelse i rummet og effekt for patienten. Her så vi at 

ventilatoren som et eksempel både var tydelig men også beskeden (Mol et al, 2010. S. 

258).  

 

Ligeledes kan der også knyttes flere good care beskrivelser til Virtual Reality. Som 

førnævnt  så vi for eksempel at Virtual Reality brillen er iøjnefaldende og skaber 
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bevidsthed, ved at oplyse sine omgivelser om patientens tilstand. Yderligere så vi at 

Virtual Reality der oprindeligt ikke er tiltænkt care industrien, men udviklet til ren 

underholdning, i sin beskrivelse af brugen på hospitaler, også bliver koblet til et andet 

formål, nemlig at skulle distrahere en patient fra smerte. Virtual Reality brillerne er 

således med til at muliggøre en omsorg for patienten, da sundhedsprofessionelle nu 

benytter teknologiens egenskaber til at hjælpe patienten væk fra smerte. Derudover 

skaber teknologien i sin synlige fremtrædelse, i videoen, opmærksomhed på patientens 

tilstand. 

 

Virtual Reality ses i videoen at være en teknologi, der besidder ovenstående egenskaber 

og det kan i høj grad påpeges at teknologi og care sammentænkes når Virtual Reality 

bruges til smertedistraktion. Dette ses ved at teknologi, som førhen blev anset for at 

være følelseskold, nu anvendes til distraktion hos patienter der skal stikkes, hvilket 

fører til en bedre oplevelse hos patienten. Det ses som tidligere nævnt, i videoen, at 

patientens krop reagere på stikket med nålen, men ikke i en sådan grad som set i 

konventionelle behandlinger, hvor børn bliver bange og utilpasse i situationer, hvor 

nåle indgår. Virtual Reality brillerne er altså gennem distraktionen med til at udøve 

omsorg for patienten, der nu er distanceret fra selve behandlingen med nålen. Dette er 

også en motivation for Virtual Reality virksomheder, da de ønsker at gøre behandlinger 

med nåle bedre for børn. Det ser vi for eksempel i interviewet med Khora-VR: “[...] vi 

kan sælge måske til hundredvis af hospitaler så børn kan undgå at blive paniske hver 

gang de ser en sprøjte i fremtiden”(Bilag 1, tid: 0:54).   

 

Virtual Reality brillerne er med til at muliggøre en omsorg for patienten.  Med afsæt i 

Willems teori, sker sammentænkningen herigennem ved at den konventionelle 

tankegang om pleje revurderes, fordi teknologien sammentænkes med care og derfor 

hænger uløseligt sammen.  

  

Ved brug af Willems analysetilgang af en teknologi og herved følge teknologien, bliver 

det tydeligt at Virtual Reality generer good care. Willems pointerer for eksempel at: “It 

is through the way they work that they generate and maintain forms of good care and 
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good living and dying” (Mol et al, 2010 s. 272). Et eksempel på teknologiens virken og 

good care generering er da lægen siger: “Måske kommer der et lille krads i hånden ikke? 

Men du spiller bare videre. Okay?” (Bilag 3, tid: 0:54). 

At lægen siger til patienten, at der nu kommer et krads i hånden, forbereder patienten 

på, at der nu vil ske noget han ikke kan se, men som muligvis kan mærkes. Men at lægen 

hertil siger: “Men du spiller bare videre. Okay?” referer til, at lægen formentlig regner 

med, at Virtual Reality teknologiens evne, til smertedistraktion fungerer. Det kan 

udledes at lægen stoler på, at teknologien vil hjælpe både patienten og sygeplejersken, 

ved at distrahere patienten fra smerte og gøre sygeplejerskens arbejde nemmere, fordi 

patienten forholder sig i ro. Visuelt fremgår det at patienten velvilligt koncentrerer sig 

om spillet, samtidig med en kort kropslig antegnelse af at kunne mærke nålen (Khora-

VR, tid: 0:57). Det ses at lægens forhåbning om at Virtual Reality teknologien vil hjælpe 

patienten, også holder i praksis. Det bliver igen tydeligt hvordan lægen tillægger 

teknologien, ansvaret for care, da lægen nu koncentrere sig om smertedistraktion, som 

teknologien udfører, frem for at trøste og pleje barnet, som tidligere ville indgå som en 

del af omsorgen for patienten. 

 

Virtual Reality teknologien tilvejebringer omsorg i form af distraktion, fordi patientens 

fokus forbliver på spillet og patientens tidligere nævnte mål, om at skyde måger med 

vandballoner. Lægen spørger ind til highscoren for at øge teknologiens egenskaber 

yderligere og distrahere fra smerten, samt flytte fokus fra behandlingssituationens 

egentlige formål, om at stikke patienten. 

Denne situation er også et eksempel på, hvordan der bør gøres op med den gamle 

forståelse af teknologi som værende følelseskold, og care som værende varm og kærlig. 

Fordi Virtual Reality nu bliver et arbejdsredskab som overtager den konventionelle 

pleje og gøres mere omsorgsfuld ved at situationen nu er underholdende, og distrahere 

patienten fra en smerte - som patienten i en ellers konventionel pleje, i højere grad ville 

have lagt mærke til.  
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Ved teknologiens implementering, vil der ligeledes følge en ændring af relationen 

mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, fordi Virtual Reality brillen nu udgør 

en væsentligt betydning for, hvordan de sundhedsprofessionelle kan tilgå patienten. 

Hertil hører at de sundhedsprofessionelles plejestrategier nu er anderledes, da Virtual 

Reality brillen er med til at forme behandlingssituationen. De sundhedsprofessionelle 

skal tage andre forbehold til, for eksempel hvilke spørgsmål de stiller patienten, og hvad 

de foretager sig på lokationen, hvor patienten ikke længere er fuldt psykisk til stede. 

 

Gennem Willems analysetilgang og teori ser vi at care og teknologi som to modpoler 

bliver revurderet. Dette ser vi på baggrund af Virtual Reality teknologiens betydning for 

omsorg og care i denne situation er instrumentel. Her tilvejebringer Virtual reality 

omsorg, ved at flytte patientens fokus fra den reelle situation, hen på interaktion med 

Virtual Reality spillet.  

Herved bliver det tydeligt, hvordan care og teknologi sammentænkes, og opfylder 

Willems og Mol et al ønske om at se care og teknologi som to uløseligt sammenkoblede 

begreber. 

 

Lokation og Virtual Reality som Home Care teknologi.  

I følgende analyse vil vi se på, hvilken indflydelse Virtual Reality har på lokationen og 

om teknologien kan betragtes, som det Willems betegner som Home care technologies. 

I dette afsnit vil vi have in mente, at Virtual Reality, som beskrevet i afsnittet ’Kort om 

Virtual Realitys Historie’, oprindeligt er udviklet til underholdning, men bliver i videoen 

brugt som en teknologi, der kan distrahere patienten fra smerte, som vi så i 

ovenstående analyse afsnit. 

Vi vil i denne analyse se på Willems begreb om Home care technologies, men da videoen 

udspiller sig på et hospital i en behandlingssituation, vil vi i stedet se på hvordan en 

teknologi, der oprindeligt er tiltænkt underholdningsbranchen, fungerer på en ny 

lokationen. 
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Yderligerer vil vi også se på hvordan interviewet med Virtual Reality virksomheden 

fremlægger, hvordan teknologier rejser og hermed ændrer lokationen. 

 

Som nævnt tidligere ændrer en teknologi på lokationen, i takt med at den rejser fra en 

lokation til en anden, ændres også brugen. I interviewet med Virtual Reality 

virksomheden, så vi hvordan Lajboschitz italesatte, hvordan virksomheden er med til at 

facilitere Virtual Realitys rejse fra underholdningsbranchen til sundhedssektoren. I 

interviewet siger Lajboschitz: “Vi sådan lidt nu i en periode hvor at man skal søge meget 

efter de der niche-venlige, værdiskabende projekter i min optik” (Bilag 3, tid: 0:54). 

Udtalelsen viser virksomhedens søgen efter niche-venlige projekter. Virksomhedens 

søgen efter lokationer der går ud over teknologiens konventionelle rammer, inddrager 

teknologien i nye lokationer, den oprindeligt ikke er tiltænkt. Vi ser således at 

virksomheden får teknologien til at rejse fra en branche til en anden, gennem 

virksomhedens ‘business to business’-strategi. 

  

I videoen ses det hvordan Virtual Reality bliver brugt i en behandlingssituation, til at 

stikke en patient. Brillen der oprindeligt er tiltænkt en underholdning bliver nu brugt til 

at distrahere en patient fra smerte. Patienten ses at være et barn, som udviser 

begejstring for teknologien, og siger flere gange: ”Det er et fedt spil” (Bilag 3, tid: 0:32), 

og koncentrerer sig i mindre grad, om den begivenhed der egentlig finder sted.  

 

At Virtual Reality nu indgår i en ny kontekst, end hvad teknologien oprindeligt er 

tiltænkt til, beskrev Willems, gjorde teknologien mere synlig, men også sårbar (Mol et al, 

2010). Ved at Virtual Reality teknologien nu fremgår på en hospitalsstue, og ikke i det 

ellers tiltænkte miljø, vil teknologiens mangler og kvaliteter nu være mere synlige. 

Til denne teori hører det altså at patienten, sygeplejersken og lægen nu vil forholde sig 

anderledes til hospitalsstuen, grundet Virtual Reality teknologiens fremtræden. De 

synlige parametre består i videoen, af at de sundhedsprofessionelle og patienterne, der 

nu lægger mærke til teknologien. Dette fordi teknologien har rejst fra en lokation til en 

anden, hvilket medfører teknologiens mangler, som tydeliggøres ved at teknologien nu 
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bliver holdt øje med, og tilgået på en helt ny måde. Med til teknologiens rejse, ses at 

perspektivet på teknologien ændres, og den dertilhørende lokation også ændres. 

 

Lokationen ændres betydeligt ved at Virtual Reality brillen nu indgår i en 

behandlingssituation. Dette ved, at sundhedspersonalet nu skal tilgå en ellers velkendt 

lokation og et miljø anderledes. Først og fremmest fordi patienten ikke længere kan 

orientere sig i lokalet da Virtual Reality brillen blokerer patientens visuelle input fra 

den fysiske lokation, til fordel for underholdning. Hertil følger at sygeplejersken nu skal 

have en ny plejestrategi, end med tidligere patienter i samme behandlingssituation, 

uden brugen af Virtual Reality som smertedistraktion.  

 

Lægen skal som sygeplejersken ligeledes forholde sig anderledes til patienten. I videoen 

fremgår det, at lægen gør brug af forskellige spørgsmål til at distrahere patienten. 

Lægen forholder sig anderledes til situationen og patienten, ved at stille spørgsmål der 

normalt ikke bliver stillet i en behandlingssituation, såsom: ”Hvornår kommer prikket 

tror du?” (Bilag 3, tid: 1:12). Spørgsmålet ville normalt ikke indgå i en situation hvor 

patienten er bevidst om sine omgivelser, og kan se hvad der sker i lokalet. Lægen bliver 

grundet Virtual Reality brillen nødt til at forholde sig anderledes til hospitalsstuen, hvor 

Virtual Reality indgår, kontra lokationer med konventionel behandling.  

Lægens spørgsmål til prikket, er med til at understrege virkningen af Virtual Reality 

som smertedistraktion. At lægen finder det interessant at spørge patienten om det, 

tydeliggøre at patienten ikke har gjort tegn til, at stikket ledte koncentrationen væk fra 

spillet, og behandlingen har ikke har været en ubehagelig oplevelse, grundet 

distraktionen fra Virtual Reality.  

 

Eventuelt pårørende til patienten, skal også forholde sig anderledes til lokationen end 

før. Selvom lokationen måske ikke er vant for pårørende, skal de iagttage en teknologi, 

som normalt anvendes til underholdning, blive brugt som smertedistraktion. Hertil 

hører at pårørende skal forholde sig anderledes til Virtual Reality, som nu indgår i et 

miljø, hvor teknologien ikke er underholdning for underholdningens skyld, men nu er 
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underholdning som middel til smertedistraktion. Pårørende kan derfor ikke tilgå 

patienten under samme vilkår, som teknologiens oprindelige tiltænkte formål, men tage 

forbehold på teknologiens anvendelse til behandling. 

 

Da Virtual Reality, som nævnt tidligere, er en ny implementering, som stadig prøves af 

på hospitaler, skal sygeplejersker, læger og pårørende også kunne agere anderledes i 

forhold til, hvis teknologien ikke har den ønskede virkning på patienten. 

  

I Willems tidligere beskrevet eksempel med ventilatoren, hvor ild ikke længere er tilladt 

på grund af teknologien, sker der nu også begrænsninger for, omgivelserne på 

lokationen hvor Virtual Reality bruges til smertedistraktion. I lokationen skal der nu 

tages forbehold for at patienten er optaget af Virtual Reality teknologien, og derfor ikke 

kan agere efter omgivelsernes reaktioner. Virtual Reality kan ses som en home care 

technology, som ændrer på lokationen på hospitalet i en sådan grad, at der måske skal 

implementeres nye regler på de lokationer, hvor Virtual Reality indgår. 

  

Opsummeret viser ovenstående analyse, at der bør gøres op med den konventionelle 

måde at tænke teknologi og care på, som nævnt i Willems teori. Førnævnte skyldes at 

Virtual Reality, i videoen, lever op til begrebet om good care, fordi den succesfuldt 

distraherer patienten fra den ellers ubehagelige behandling. Ligeledes ses det, at 

lokationen har indflydelse på teknologien, og omvendt, og at rejsen fra en lokation til en 

anden, giver et nyt perspektiv på teknologien.  

Virtual Reality teknologien taget ud af sin oprindelige tiltænkte lokation er sikker, da 

den er fuldt funktionel og ikke er afhængig af udefrakommende tilsyn eller forsyninger, 

og kun kræver strømtilførsel for at virke. Dette betyder at risikoen for menneskelige fejl 

med teknologien nedsættes, og øger patientens sikkerhed og velvære.  
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11. Konklusion 

Hovedpunktet med projektet er at udforske brugen af Virtual Reality, som 

smertedistraktion, i behandlingssituationer. Projektet har taget udgangspunkt i 

videomaterialet fra en Virtual Reality virksomhed, fordi denne video viser brugen af 

Virtual Reality, som smertedistraktion, i praksis. Det generelle problem i projektet er, at 

behandlingssituationer kan forbedres. Projektets fokus er, hvordan Virtual Reality, som 

teknologi, kan virke, som aktiv distraktion, i disse behandlingssituationer og dermed 

bidrage til en forbedring af behandlingssituationerne. Projektet har ført til analyse af 

Virtual Reality teknologien, samt analyse af teknologiens indflydelse på 

behandlingssituationer ud fra Willems teori om home care technology. 

Det kan konkluderes ud fra TRIN-modellen, at Virtual Reality virker som aktiv 

distraktion i en behandlingssituation, fordi brugeren interagere med teknologien. 

Samtidig blokerer teknologien visuelle og auditive signaler fra omverdenen. Samme 

konklusion kan drages ud fra det visuelle materiale inddraget i rapporten, der viser, at 

patienten ikke lægger mærke til behandlingssituationen, fordi fokuset er på spillet i 

Virtual Reality brillen. På baggrund af dette kan Virtual Reality nu ses som instrumentel, 

fremfor som maskinel. Dette beskrives med Willems teori om teknologi og care, som 

handler om hvordan en teknologi ikke blot er noget maskinelt, men sammentænkt med 

omsorg, også kan være instrumentel.  

Det semistrukturerede interview har vist sig, at være en nyttig metode til at få forståelse 

for udviklingen af Virtual Reality, og har bidraget med viden omkring hvordan en 

teknologi kan udvikles til nye kontekster.  

Yderligere kan det konkluderes, at Pinks tilgang til visuelt materiale, har haft indflydelse 

på analysen af videomaterialet, ved at skabe fokus på formålet med videoen og 

subjekterne heri. Pinks metodiske tilgang har i projektet også ført til en transskribering 

af dialogen i videoen, der gjorde det overskueligt at udlede pointerne i materialet.  

Gennem udarbejdelsen af projektet, har gruppen gjort sig nogle kritiske refleksioner. 

Disse har haft betydning for vores valg af metode samt tilgang til analysen. Gruppens 

primære og sekundære empiri, har haft betydning for projektet, ved at have en 

overvejende positiv holdning til Virtual Reality teknologi. Empirien har sådan været 

med til at skabe projektgruppens forståelse af teknologien, og været med til at danne 

ramme for tilgangen til projektet.  
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Projektet svarer på sin problemformulering: Hvordan kan Virtual Reality fungere, som 

aktiv distraktion i behandlinger, hvor børn skal stikkes med nåle, med udgangspunkt i 

videoen: PainDistraction - VR spil til børn som er bange for nåle? med, at Virtual Reality 

kan fungere, som aktiv distraktion, når børn skal stikkes med nåle, fordi teknologiens 

artefakter skaber en kontinuerlig process gennem interaction, immersion og 

imagination. Derudover blokeres visuelle og auditive signaler fra omverdenen, så der er 

fokus på, hvad der sker i brillen. Førnævnte kan udledes af videoen: PainDistraction - VR 

spil til børn som er bange for nåle, hvor patienten ikke ligger mærke til at blive stukket 

med en nål i en behandlingssituation. Willems teori om home care technology bruges i 

forhold til at forklare perspektivet på Virtual Reality i denne kontekst, og belyse, at 

Virtual Reality og omsorg kan tænkes sammen. 
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12. Visuel præsentation 

Projektgruppen vil, som deres visuelle præsentation til eksamen, udarbejde en folder 

der kan placeres på hospitaler rundt om i landet. Denne folder skal informere om 

hvordan, Virtual Reality kan bruges til smertedistraktion. I denne rapport er der 

udarbejdet en mock up af folderen, som vi efterfølgende vil arbejde videre med.  

Folderen vil henvende sig til forældrene, hvis børn skal gennemgå smertefulde 

behandlinger, hvor Virtual Reality kan bruges til at distrahere fra smerte. Forældrene 

kan i folderen finde den information og oplysninger om Virtual Reality, som er 

konkluderet i dette projekt.  

Formålet vil således være, at informere om brugen af Virtual Reality på hospitaler.  

Folderen vil indeholde projektets resultater angående, hvordan Virtual Reality bruges 

samt hvilken betydning Virtual Reality kan have i en behandlingssituation. 

Folderen vil indeholde citater fra spiludviklerne Khora-VR, samt sygeplejersker, der har 

brugt Virtual Reality i deres behandling af patienter. Folderen vil også indeholde 

billeder, der viser Virtual Reality i en brugskontekst. Forældrene får sådan et nemt og 

hurtigt indblik i teknologien og dens formål om smertedistraktion. 
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Mockup af folderen ses nedenunder: 

Billedet viser projektgruppens skitse af den visuelle præsentation. 
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