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Abstract  

In this project rapport, the group will strive to define and analyse Virtual Reality as 

a technology, and find the uses for the technology in regards to care for elders with 

dementia. This is done by deploying knowledge about Virtual Reality, gathered 

through books and theses, in a model for defining technology through several 

specific steps. This knowledge will be used in expert interviews to figure out how 

the technology is used in regards to dementia, and will be focused by the use of a 

case study to generalise the use of Virtual Reality in this context. 

 

Furthermore, previously existing research will be used to gather information about 

the use of Virtual Reality on elders with dementia, finally using all this knowledge to 

analyse the validity of using Virtual Reality as a form of care for elders with 

dementia.  
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1. Indledning 

Virtual Reality er en form for teknologi der tidligere har været meget en niché, men 

med årene er blevet udbredt til stadig flere forskellige behov. Teknologien har et 

stort potentiale med mange funktioner. 

Virtual Reality har siden Oculus Rift Kickstarteren i 2012 (Sherman, 2018) vundet 

langt ind i brug, specielt hos kommercielle brugere i form af spil og oplevelser der 

kan udføres i det private hjem. Populariteten, som teknologien herigennem har 

vundet, har banet vej til en udvikling på andre punkter, hvilket har ført til en stadig 

voksende udvikling af teknologien, der nu også er begyndt at blive brugt til 

sundhedsfremme på blandt andet hospitaler (Svenstrup, 2018) og plejecentre, 

specielt hos ældre med demens (Poulsen et al., 2016). Denne udvikling af 

teknologiens brug er stadig en ny ting (Sherman, 2018), hvilket gør det interessant 

at undersøge og analysere kritisk, således at udviklingen kan vurderes fra en mere 

objektiv vinkel og forsøge at finde ud af, hvor meget Virtual Reality-teknologien 

egentlig kan gavne de demensramte. 

 

Dette projekt tager udgangspunkt i en case udarbejdet af Khora Care i samarbejde 

med plejehjemmet Broparken, hvor seks demensramte ældre boende på 

plejecentret, blev givet et VR-headset at afprøve. Formålet med rapporten er at 

undersøge hvordan Virtual Reality fungerer som teknologi, og derefter finde 

muligheden for brug i forbindelse med demensramte ældre. 

 

Gruppen har valgt projektemnet på baggrund af interessen for den store udvikling 

der er indenfor Virtual Reality, samt hvordan teknologien ville kunne være i stand til 

at hjælpe de ældre som har demens eller hukommelsesbesvær, til glæde for både 

ramte og pårørende. 
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1.1 Problemfelt  

Demens og identitetstab er en sygdom i vækst og i Danmark er det et stort 

problem, idet der registreres ca. 7.700 nye tilfælde af demens hvert år i 

landspatientregistret (Nationalt Videnscenter for Demens, 2017). 

Med alderen kommer oftest en lang række komplikationer i form af 

mobilitetsbesvær, synsnedsættelse, hukommelsestab, og i stadig flere tilfælde 

demens. 

Det kan ikke fornægtes at jo ældre man bliver, jo mere påvirkes hukommelsen 

(Jørgensen, K., 2010), og dette kan ske i større eller mindre grad alt efter psykisk 

tilstand og påvirkning, men kan også påvirkes af fysiske mangler, for eksempel i 

form af demens (Nationalt Videnscenter for Demens, 2017). Der findes ingen kur 

mod demens, dog betyder det ikke at man ikke kan eller skal behandle demens. 

Der har gennem årene eksisteret mange eksperimenter på hvordan man kan 

afhjælpe, nedsætte eller udskyde demens, og et af de nutidige og mere spændende 

eksperimenter viser hvilke effekter, og særligt positive effekter VR kan have på 

menneskets hukommelse (Benoit et al., 2015), og særligt VR og dets effekt på 

demens er det centrale emne som gruppen vil undersøge nærmere gennem 

rapporten, for at finde ud af hvorvidt ældres hukommelse kan forbedres, og i så fald 

hvordan og med hvilke remedier.  

 

Interessen for Virtual Reality og dets mange funktioner og muligheder, er steget i 

høj grad de seneste år og der eksperimenteres i stor stil med, hvordan man kan 

bruge det til gavn for mennesket. Særligt i sundhedssektoren er der opstået en 

interesse for Virtual Reality, og det bruges mere og mere til en bred vifte af 

behandlinger – alt fra smertedistraktion for børn (Svenstrup, 2018) og skizofreni 

detektion (Thorup et al., 2018), til at arbejde med at skabe reminiscens hos ældre 

med demens (Poulsen et al., 2016). 

 

Da det tekniske fokus i rapporten ligger på Virtual Reality som teknologi, bruges 

TRIN-modellen til at redegøre for og analysere den, og derefter kobles teknologien 

til mennesket. Teknologien vil blive sat i samspil med ældre med demens, da det er 
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netop her gruppens interesse i emnet ligger. Med viden fra tidligere foretaget 

forskning, og en relevant case baseret på Khora Cares VR-produkt og arbejde med 

demensramte ældre, findes der frem til hvorvidt og i hvilken grad Virtual 

Reality-teknologien kan bruges til at afhjælpe, forbedre og nedsætte udviklingen af 

demens, og yde omsorg for de demensramte ældre.   

 

1.2 Problemformulering  

Hvordan fungerer Virtual Reality som teknologi, og hvordan kan denne bruges til at 

yde omsorg for ældre med demens, gennem brug af Khora Cares Virtual Reality 

produkt? 

1.3 Arbejdsspørgsmål  

1. Hvordan defineres demens og Virtual Reality?  

2. Hvordan kan Virtual reality analyseres ved brug af TRIN-modellen? 

3. Hvad viser eksisterende forskning om, hvordan virtual reality bruges til at 

yde omsorg over for ældre med demens og forbedre deres hukommelse?  

4. Hvordan bruges Khora Cares Virtual Reality produkt til at yde omsorg for 

ældre med demens?  

1.4 Afgrænsning  

Vi har i dette projekt valgt at fokusere på demensramte ældre på plejehjem. Denne 

afgrænsning er valgt, idet det er denne gruppe af ældre der har den største grad af 

positiv påvirkning af VR teknologien, og vi har valgt at afgrænse til plejehjem da 

der herved er en gruppe af udefrakommende (plejepersonale) der kan hjælpe med 

at få en bedre forståelse af de demensramte ældres oplevelse af VR teknologien. Ud 

fra disse afgrænsninger har gruppen valgt at tage udgangspunkt i en tidligere case 
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udarbejdet af Khora Care. Forsøget foregik på Broparken plejecenter i Rødovre i 

2016. 

 

Når der snakkes om demens i denne opgave, vil ordet ‘demens’ blive brugt som en 

generalisering af alle de forskellige demenstyper, da disse alle har de primært 

samme udviklingsgrundlag og symptomer. En afklaring af hvad demens er, vil følge 

i rapporten, men der vil ikke blive skelnet mellem demenssygdomme i analyseafsnit 

og under interview. Grunden til denne generalisering er, at der ikke er fundet 

beviser for at forskellige demensformer har en indvirkning på, hvordan den 

demensramte oplever VR-teknologien. 

1.5 Begrebsafklaring 

1.5.1 Bruger vs. kunde 

Det er vigtigt at afklare, at gennem analysen vil vi referere til grupper af mennesker 

som brugere eller kunder. Der hvor vi bruger disse ord vil det oftest være i 

sammenhæng med Broparken og de demensramte ældre. Vi differentierer mellem 

kunde og brugere med at Broparken, som er dem der rent faktisk køber produktet, 

fungerer som kunden, mens de demensramte ældre, som er dem der bruger 

produktet, er brugeren. 

1.5.2 Virtual Reality 

Selve definition Virtual Reality, ofte forkortet til VR, er ifølge bogen Understanding 

Virtual Reality-Interface, application and Design (2018) af Sherman opdelt i to dele: 

Virtual og Reality. Sherman tager udgangspunkt i den definition som Websters New 

Universal Unabridged Dictionary (1989) giver på Virtual, hvilket lyder som følgende: 

”Being in essence or effect, but not in fact” (Sherman, s.6, 2018). 

Denne definition er tidligere blevet brugt til koncepter indenfor computere, f.eks. 

hvis en computer har brug for mere RAM, som er den primære oplagring, end der er 

tilgængeligt på enheden, så bliver hukommelsen udvidet virtuelt ved brug af disk 
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oplagring, hvilket er den sekundære og billigere oplagring. Denne forstørrelse af 

RAM kapacitet på computeren, bliver kaldt for Virtual memory (Sherman, 2018).  

 

Derimod er det ifølge Sherman mere kompliceret at definere ordet Reality, idet 

definitionen af dette ord kan resultere i komplekse filosofiske diskussioner om hvad 

virkelighed er, og hvilken definition som er korrekt. Her tager Sherman igen brug af 

Websters definitioner, som har dette at sige om Reality: ” the state or quality of 

being real. Something that exists independently of ideas concerning it. Something 

that constitutes a real or actual thing as distinguished from something that is 

merely apparent” (Sherman, s.6, 2018). Sherman nævner efter dette citat at denne 

definition kan blive simplificeret ved at man siger at virkeligheden er et sted som 

eksisterer og som kan opleves af os.  

 

Sherman nævner også at hovedelementerne for oplevelsen af Virtual Reality er den 

virtuelle verden, indlevelse og interaktion. Mennesker, både udviklere af 

VR-systemerne såvel som modtagerne af systemerne er ifølge Sherman også et af 

hovedelementerne. Derfor spiller mennesker en stor rolle når man taler om 

VR-oplevelsen, fordi der skal være nogle udviklere som kan skabe den virtuelle 

verden, samt modtagere som kan opleve og interagere med det virtuelle miljø 

(Sherman, 2018). 

1.5.3 Demens 

I Marc E. Agronins bog “Alzheimer Disease and Other Dementias, A Practice Guide” 

(2007), betegnes demens som en udvikling af flertallige kognitive eller intellektuelle 

mangler der involverer hukommelsessvigt i forhold til ny eller tidligere lært 

information, og en eller flere af følgende forstyrrelser: Aphasia (forstyrrelse af 

sprog), apraxia (forringelse i udøvelsen af motoriske aktiviteter trods intakt 

motorisk funktion), agnosia (tab af evnen til at genkende velkendte personer og 

objekter trods fungerende sanseevner) og udøvende dysfunktion (forstyrrelse i 

evnen til at planlægge, starte ting, organisere og abstrakt tænkning (Agronin, 

2007)). 
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Når en eller flere af disse forstyrrelser opstår i et givent menneske, vil det begynde 

en betydeligt negativ påvirkning af både sociale og arbejdsmæssige evner, der vil 

starte en snigende, men progressiv, forværrende udvikling fra et tidligere niveau af 

mental og fysisk funktion (ibid). 

Det ses ofte i demens at de demensramte ikke kan styre deres følelser eller får 

personlighedsskift, men det er ikke alle der har dette problem. Demensgrad kan 

være alt fra den mildeste form, hvor det kun lige akkurat begynder at påvirke en 

persons evne til at fungere, og den værste grad hvor en demensramt er fuldstændig 

afhængig af et andet menneske for at klare selv de mindste aktiviteter og daglige 

gøremål (ibid). 

 

Demens er ikke nødvendigvis en uundgåelig del af at blive ældre, da mange 

mennesker kan leve ind i 90-erne uden at vise tegn på demens (National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke, 2017). Med alderen vil tidligere sunde 

nerveceller i hjernen stoppe med at fungere, hvilket vil lede til at forbindelser fra 

hjernen til kroppen, eller andre dele af hjernen, vil forsvinde, mens andre 

nerveceller simpelthen vil dø. Dette er naturligt for alle, men specielt for folk med 

demens er denne effekt meget større, og mere tydelig. 

Det skal desuden også understreges, at tilstanden delirium ikke er det samme som 

demens, selvom de begge har lignende symptomer. Delirium er oftest en kortvarig 

komplikation fra allerede eksisterende sygdomstilstand, og kan i de fleste tilfælde 

kureres. 

1.5.3.1 Hvilke typer af demens er mest udbredt?  

Demens er en fællesbetegnelse for mange sygdomme, der alle har med svækkelsen 

af de kognitive funktioner at gøre. Den mest udbredte form for demens er 

Alzheimer’s, der redegør for, enten alene eller delvist, mellem 60% og 70% af alle 

demens-sager (Agronin, 2007). Det ses at i en alder af 65 år, vil raten af ældre 

ramt af Alzheimer’s fordobles hvert femte år. Dette betyder, at selvom mindre end 

5% af personer på 65 år har Alzheimer’s, har næsten 50% af alle personer i en 

alder af 85 år eller mere været ramte af denne sygdom. Da denne aldersgruppe er 

den hurtigst voksende del af befolkningen i et givent land, bliver det forventet at i 

for eksempel USA, vil Alzheimer’s ramme mindst 10 millioner mennesker inden 
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2030, medmindre store skridt bliver taget i forbindelse med prævention af denne 

sygdom. 

 

Alzheimer’s er karakteriseret ved at være en langsomt udviklende sygdom, hvilket 

kan gøre det svært at diagnosere denne lidelse. De kliniske tegn på Alzheimer’s 

manifesteres typisk senere i livet, men det kan ske at de patologiske tegn starter 

tidligere. Typisk vil Alzheimer’s blive klassificeret med alderen det konstateres 

(tidlig eller sen) og med tilstedeværelsen eller manglen på et arveligt mønster 

(familiært eller sporadisk) (Agronin, 2007). Tidlig-alder Alzheimer’s, der kun tæller 

for 5% til 10% af alle diagnoserede tilstande af Alzheimer’s, vil begynde at vise 

tegn før den ramte når en alder af 65 år, og har typisk et hurtigt sygdomsforløb. 

Sen-alder Alzheimer’s derimod tæller for de resterende 90% til 95% af alle 

diagnoserede sager, og vil begynde at vise tegn på sygdommen efter en alder af 65 

år. Alle kendte sager af familiært Alzheimer’s har været med tidlig-alder begyndelse 

af symptomerne, og er blevet fundet til at have specifikke kromosomale mutationer 

(Agronin, 2007). Sporadisk Alzheimer’s har oftere en senere alder før symptomerne 

begynder at vise sig, og er associeret med en vis grad af genetisk modtagelighed. 

Agronin fortsætter med at sige, at videre forskning på emnet en dag har mulighed 

for at identificere mønstre af arvelighed i sporadisk Alzheimer’s, men at disse vil 

være sværere at genkende og med garanti vil indebære en sammenhæng mellem 

genetisk og miljømæssige faktorer. 

1.5.4 VR-virksomhed 

1.5.4.1 Khora 

Khora er en af Danmarks førende VR-virksomheder, og de arbejder med at udvikle 

mange forskellige Virtual Reality produkter. De har f.eks. arbejdet sammen med 

Rigshospitalet med at bruge Virtual Reality som en form for smertedistraktion, og 

Børns Vilkår hvor de har skabt en video om anti-bullying. Gruppen har valgt at 

fokusere på deres undervirksomhed kaldet Khora Care, hvor der arbejdes med 

forbedring af reminiscens videoer til ældre med demens. 
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1.6 Semesterbindinger  

På andet semester på den humanistiske-bachelor er det et krav at fokusere på 

dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter i projektet. Derudover skal 

gruppen også tage udgangspunkt i en af de andre dimensioner, Design og 

Konstruktion eller Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Til dette projekt har vi valgt 

Subjektivitet Teknologi og Samfund. 

1.6.1 Teknologiske systemer og artefakter (TSA)  

Denne dimension omhandler teknologisk videnskab, og bruger denne viden til at 

analysere teknologier, og definere hvilke teknologiske systemer teknologien er 

sammenkoblet med, og hvilke artefakter den består af.  

 

Dimensionen teknologiske systemer og artefakter omhandler primært 

Trin-modellen, som dimensionen bruger som et analyseværktøj til analyse af 

teknologiske artefakter, hvilket i denne rapport er det teknologiske artefakt Virtual 

Reality. I trin seks af Trin-modellen, kommer gruppen til at bruge Everett Rogers 

Innovation-decision making process, til at analysere barrierer og drivkræfter. Ellers 

vil gruppen inddrage Understanding Virtual Reality-Interface, application and Design 

af W. R. Sherman, som en teori til denne dimension, som vi bruger til at forstå 

teknologien bag Virtual Reality. Vi anvender teorien herfra gennem hele 

TRIN-modellen, suppleret af andet materiale. 

1.6.2 Subjektivitet, teknologi og samfund (STS)  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund er den selvvalgte dimension gruppen har valgt 

at inddrage til dette projekt, da dimension bruges til at undersøge forholdet mellem 

mennesker, teknologier og samfund.  

 

Gruppen kommer til at bruge denne dimension til interviewet med Mia Pilgaard, 

hvor vi gør brug af kvalitative interviewmetoder, en kombination af eliteinterview og 

semistruktureret interview. Ellers kommer vi også til at bruge dimensionen til 
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analysering af videoen fra Broparken, hvor der gøres brug af teori fra Care in 

Practice som et analyseværktøj for at få en forståelse af om Khora Cares produkt 

yder omsorg. Vi vil desuden bruge teorien omkring Case Studies til bedre at forstå 

hvordan videoen fra Broparken kan give et indblik i brugen af VR til demensramte 

ældre. 
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2. Teori 

2.1 Teori omkring case studies 

Bogen Case Studies (2015) af M. Tight inddrages i projektet for at få en forståelse 

af hvordan man kigger på en bestemt case, samt hvordan case studies kan 

benyttes som metode. Dette er relevant for projektrapporten, idet gruppen kigger 

på casen omkring Khora Care’s implementering af VR-platformen for ældre med 

demens på plejecentret Broparken i Rødovre.  

 

Ifølge Tight er case study en af de mest anvendte tilgange når man har at gøre med 

research inden for socialvidenskab. Case study er i denne bog defineret på syv 

forskellige måder, hvor de varierer i hvilket fokusområde de har. F.eks. Ifølge Stake 

handler en case study primært om at undersøge casens egenart, samt dets 

kompleksitet, hvor at Thomas derimod mener at en case study er en holistisk 

undersøgelse af et eksempel på et fænomen. Tight kombinerer alle de syv 

definitioner, samt tilføjer hans egen definition af en case study, hvilket lyder som 

følgende: 

“I would argue that case study is ‘small-scale research with meaning’. In 

other words, while it is a very focused form of research, it nevertheless seeks 

to produce results which are both interesting and useful “(Tight, s.1, 2015).  

 

Stake identificerer desuden tre hovedtyper af case studies, der alle relaterer til 

hvordan man vil benytte en given case i sin forskning: 

Den indgående case: Hvis forskeren først og fremmest vil opnå en bedre forståelse 

af den specifikke case. 

Den medvirkende case: Hvis casen bliver undersøgt primært for at få en generel 

uddybelse af et problem. 

Den kollektive case: Når en større mængde af cases bliver studeret til sammen at 

undersøge et fænomen, en befolkningsgruppe eller en generel betingelse. (Tight, 

2015) 
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I denne opgave vil hovedtypen omkring den medvirkende case blive brugt i 

forbindelse med analysen af nyhedsudsendelsen omkring VR på Broparken. 

2.2 Care in Practice 

Projektrapporten vil benytte sig af M. og P. Mols bog Care in practice. On Tinkering 

in Clinics, Homes and Farms (2010) til analysen af interview med Mia Pilgaard, 

vurdering af tv-udsendelsen omkring Broparken (“Minder og Livskvalitet”, 2016), og 

vores endelige diskussion.  

 

Denne bog bygger op på at teknologi og omsorg ikke skal deles op som to 

modpoler. Hvor omsorg bliver opfattet som en “varm” og kærlig relation mellem 

mennesker, ses teknologi som et koldt, ufølsomt og rationelt instrument. I det 20. 

århundrede blev omsorg set som en modpol til teknologi. Omsorg blev set som en 

gave, mens at teknologien var et instrument som blev brugt til at lave opfindelser. 

Dette gjorde at man på det tidspunkt ikke ønskede at sætte omsorg indenfor de 

teknologiske rammer. Hvor omsorg skulle ses som at være en kærlig relation holdt 

indenfor husets fire vægge, var teknologien noget som skulle forblive på 

arbejdspladsen (Mol, 2010).  

 

Et eksempel på hvordan omsorg og teknologi kan være sammenhængende, er en 

terapeutisk robot, i form af en sæl ved navn Paro. Denne sæl bliver brugt til at 

forbedre demensramtes humør, samt forøge muligheder for samtale med deres 

pårørende. Paro blev opfundet af Takanori Shibata fra National Institute of 

Advanced Industrial Science & Technology i Tokyo. Ideen bag Paro var at den skulle 

fungere som et kæledyr, men uden at den demensramte skulle tage stilling til at 

sælen skulle fodres etc. Derudover skulle Paro have et blødt og varmt design, som 

gjorde at brugeren ville interagere med den. Det bløde kæledyr har vist at have en 

positiv effekt på de mennesker med demens, hvilket de demensramtes familier har 

lagt mærke til, idet deres familiemedlem med demens har været mere snakkesalig. 

De pårørende bemærkede ydermere at den demensramte snakkede og legede med 

Paro, som var det deres eget kæledyr. Dette medførte en forbedring i patientens 

fornøjelse, samt en generel reduktion af deres uro (Crist, 2017). I dette eksempel 
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er teknologien et værktøj som bliver brugt til at skabe omsorg for de demensramte 

ældre, hvilket vil sige at teknologien og omsorgen arbejder som en enhed.  

 

Formålet med Care in Practice er at bidrage med en nytænkning af opfattelsen af 

både omsorg og teknologi på en måde hvor at disse to modpoler kan bruges som en 

enhed til at analysere med (Mol, 2010).  

2.3 Teknologien bag Virtual Reality 

W. R. Shermans bog Understanding Virtual Reality-Interface, application and Design 

(2018) inddrages i denne rapport til at hjælpe med at definere og analysere Virtual 

Reality. Informationen fra denne bog vil primært bidrage til forståelsen af Virtual 

Reality i forbindelse med TRIN-modellen, men vil også danne grunden for, hvordan 

Virtual Reality bruges, når forskning og case skal analyseres og diskuteres. 

Vi vil derfor i dette kapitel skabe en forståelse af Virtual Reality gennem Shermans 

bog. 

 

Bogen handler om hvordan Virtual Reality har udviklet sig gennem historien, og 

hvad teknologien først blev udviklet til at hjælpe med. I bogen undersøges og 

redegøres både for mennesket og teknologien, for at skabe en forståelse for, hvad 

teknologien kan hjælpe mennesket med, og hvad der egentlig forstås, når 

mennesker taler om Virtual Reality. 

Der bliver i bogen fokuseret meget på menneskets oplevelse og sanseapparat, når 

Virtual Reality involveres, men desuden også i hvilke situationer dette begreb 

bruges metaforisk og bogstaveligt. Bogen har en tydelig skelnen mellem Virtual 

Reality som teknologi, og virtual reality som et hverdagsbegreb. 

 

Virtual Reality består af fem vigtige elementer: Deltagerne, udviklerne, den virtuelle 

verden, indlevelse og interaktivitet. Kombinationen af disse fem elementer er 

nødvendige for at kunne opleve Virtual Reality. 

 

Ifølge Sherman er deltagerne i en VR-oplevelse det vigtigste centrale element. 

Grunden til at deltagerne ses som værende det vigtigste element, er at VR bliver 
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set som værende et kommunikationsmedium. Deltagernes vigtighed er baseret i det 

faktum, at alt det magiske, som VR indebærer, foregår i hovedet på en given 

deltager, hvilket betyder at hver VR-oplevelse er individuel, idet hver deltager 

kommer med deres egne evner, baggrundsviden og opfattelse af teknologien, og 

dermed oplever den virtuelle verden på deres egen unikke måde. Det næstvigtigste 

centrale element er derfor udviklerne, som skaber både systemerne og 

applikationerne der benyttes i VR til at give en oplevelse til deltagerne. 

 

Det tredje centrale element i Virtual Reality er den virtuelle verden, som ikke 

nødvendigvis behøves vises i et VR-system. Den virtuelle verden kan være noget så 

basalt som en verden der eksisterer i hovedet på en udvikler, men kan med de 

rigtige værktøjer vises på en måde, sådan at en deltager kan opleve den virtuelle 

verden. På denne måde kan det forstås, at en virtuel verden for eksempel kan være 

en computer-baseret verden, der beskriver objekter inde i en simulation. Når denne 

verden så opleves gennem et system, der gør det muligt at bringe disse objekter og 

interaktioner til deltageren gennem en fysisk indlevende, interaktiv præsentation, 

vil det sige at deltageren oplever dette gennem Virtual Reality. 

 

Da grundlaget for, at en deltager kan indleve sig i en anden, alternativ virkelighed, 

kunne en simpel definition af VR være “indlevelse i en alternativ virkelighed eller 

point of view” (Sherman, 2018). Med denne definition menes det, at der findes 

muligheden for at opfatte noget ud over den verden man lever i, på to måder: Man 

kan enten opfatte den alternative verden, eller se den almindelige verden fra et 

andet point of view. Det fjerde centrale element i VR er derfor indlevelsen. Denne 

indlevelse indebærer både mental og fysisk indlevelse, der i Understanding Virtual 

Reality-Interface, application and Design defineres på følgende måde: 

Mental indlevelse: En tilstand af at være dybt engageret; suspension of disbelief; 

involvering. 

Fysisk indlevelse: Fysisk at træde ind i et medium; syntetisk stimuli af kroppens 

sanser ved brug af teknologi; dette betyder ikke at alle sanser eller at hele kroppen 

nedsænkes i indlevelsen eller er opslugt af den. 

Disse to former for indlevelse benyttes i VR til at overbevise deltageren om, at de er 

i en alternativ virkelighed til den almindelige verden. 
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Dette bringer os videre til det femte og sidste centrale element af VR: Interaktivitet. 

For at VR kan virke autentisk, må det kunne reagere på deltagernes handlinger. 

Denne interaktivitet er lettere at skabe når en computer inkluderes i ligningen. 

Alternative virkeligheder støttet af computere inkluderer spil, computer simulation 

af naturlige og unaturlige fænomener, og fly simulering. Evnen til at påvirke en 

computer-baseret verden beskriver en form for interaktivitet. En anden form af 

dette er evnen til at ændre sit synspunkt inde i en verden. Interaktiv fiktion kan 

derfor defineres i en form af deltagerens/spillerens evne til at interagere med den 

alternative verden ved at ændre lokation, at samle objekter op og sætte dem ned, 

at kunne trykke på knapper og så videre. VR er tættere forbundet med deltagerens 

evne til at bevæge sig fysisk gennem en verden, og at få et nyt synspunkt ved at 

bevæge sit hoved. Selvom mange VR oplevelser er lavet med statiske verdener, der 

kun kan opleves men ikke kan interageres med, er der mange flere der er 

dynamiske og tillader at deltageren foretager ændringer i den alternative verden. 

 

Kombinationen af disse fem centrale elementer giver, ifølge Sherman, en mere 

passende definition af VR: Et medium sammensat af interaktive 

computersimulationer der opfatter deltagerens position og handlinger og erstatter 

eller udvider feedbacken til en eller flere sanser, hvilket giver følelsen af at have 

mental indlevelse eller at være til stede i simulationen (en virtuel verden). 

Denne definition er både smal nok til at fjerne mange misvisende brug af begrebet 

virtual reality, men også bred nok til at inkludere de mange forskellige varianter af 

apparater der bliver brugt af folk der benytter sig af mediet. 

 

Med denne definition, og viden omkring de fem centrale elementer, kan det på en 

simpel måde forstås, at når en deltager bliver fordybet i den virtuelle verden, vil 

denne kunne interagere med og påvirke den virtuelle verden, der samtidig vil 

ændres ud fra disse påvirkninger og dermed forandre hvordan deltageren opfatter 

den alternative virkelighed. Denne påvirkning vil være baseret på VR-systemets 

sensorer, der opfatter bevægelser af enten controller eller bevægelser, der vil sende 

disse inputs til den virtuelle verden, hvorefter den alternative virkeligheds output vil 

blive udvidet. 
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3. Metodeafsnit 

I dette afsnit vil vi redegøre for de teorier og metoder som vi kommer til at gøre 

brug af i løbet af dette projekt. Den første metode der bliver redegjort for er 

TRIN-modellen, der vil blive taget i brug når vi skal lave en analyse af vores 

teknologi, Virtual Reality. Dernæst følger en overordnet redegørelse om kvalitative 

interview metoder, fordi det meste af gruppens empiri bliver indsamlet ved brug af 

kvalitative interviewmetoder. Gruppen kommer til at anvende en kombination af 

eliteinterview og semistruktureret interview til interviewet med en talsperson fra 

Khora Care, Mia Pilgaard. 

3.1 Analyse metoder 

3.1.1 TRIN-modellen  

“Formålet med TRIN-modellen er at inspirere analyser og beskrivelser af 

teknologier, med hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne” 

(Jørgensen, N., 2018, s. 2). Som forklaret af citatet, så er formålet med 

TRIN-modellen at inspirere studerende til at tage en mere teknisk-videnskabelig 

vinkel i deres analyse af teknologier. Modellen er inddelt i seks spørgsmål, som den 

gerne vil have besvaret (Jørgensen, N., 2018); 

1. Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.  

2. Identifikation og analyse af teknologiens artefakter.  

3. Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter.  

4. Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer.  

5. Opstille en model af en teknologi.  

6. Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen. 

TRIN er en forkortelse for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. 

(Jørgensen, N., 2018) 
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I det første TRIN skal der redegøres for teknologiens overordnet formål, og hvilke 

centrale mekanismer og processer der bidrager til teknologiens formål (Jørgensen, 

N., (2018)). 

Trin to bruges til at identificere de menneskeskabte objekter med teknologiske 

funktioner som teknologien er sammensat af (Jørgensen, N., 2018). 

Trin tre handler om teknologiens utilsigtede effekter, altså funktioner i teknologien 

som der ikke var taget højde for i designprocessen. Utilsigtede effekter kan 

hovedsageligt skelnes fra hinanden ved at se om den har nogle karakter af risici, 

om det skyldes designfejl eller om det skyldes økonomisk hensyn (Jørgensen, N., 

2018). 

I trin fire analyserer man hvilke teknologiske systemer der bruges i teknologien for 

at få den til at fungere, og hvordan de teknologiske systemer bidrager til 

teknologiens overordnede effektivitet (Jørgensen, N., 2018). 

Trin fem skal bruges til at lave en visuel repræsentation af den pågældende 

teknologi, som skal vise alle de mest vigtigste dele af teknologien (Jørgensen, N., 

2018). 

I trin seks skal teknologien betragtes som en innovation, og ud fra den forståelse 

skal der analyseres hvilke mulige barrierer der kan stå i vejen for udbredelsen af 

teknologien.  

TRIN-modellen kommer vi til at bruge i forhold til vores analysering af Virtual 

Reality briller, specifikt den type Virtual Reality briller som Khora Care bruger i 

forbindelse med deres ældrepakke kaldet Samsung JDR. 

3.1.1.1 Everett Rogers innovation-decision process 

I trin seks af TRIN-modellen skal der analyseres hvordan barrierer, som kan stå i 

vejen for udbredelse af teknologien, kan overkommes. Den anbefalte metode til 

dette er Everett Rogers model om de fem stadier i The innovation-decision process 

(Jørgensen, N., 2018, s. 49)(Rogers, E.M, 1982, s. 164); 

Modellen viser en proces, hvor et individ får viden omkring en innovation, hvor de 

så danner en holdning til innovationen, til endelig at tage en beslutning om at 

implementere innovationen eller ej (Rogers, E.M., 1982).  

Nedenstående figur er en visuel præsentation af, hvordan denne model fungerer: 
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Figur 3-1: Innovation-decision process model, Rogers, s. 165, 1982 

Hver trin af denne model beskriver som følger: 

1. Knowledge (viden) når en person eller en organisation bliver eksponeret 

for en innovation og opnår viden om hvordan den fungerer 

2. Persuasion (overtalelse) når en person eller en organisation danner en 

positiv eller negativ holdning til en innovation 

3. Decision (beslutning) når en person eller en organisation involveres i 

aktiviteter der leder til beslutning om at anvende eller afvise innovationen 

4. Implementering når en person eller organisation bringer innovationen i 

anvendelse 

5. Confirmation (bekræftelse) Når en person eller organisation søger at 

bekræfte eller afvise en beslutning om anvendelse af innovationen eventuelt 

efter af ny viden om innovationen er opstået eller skabt. 

Denne model vil blive brugt til en grundig analyse af trin seks af TRIN-modellen. 
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3.2 Metoder til indsamling af empiri 

3.2.1 Kvalitative interviews metoder 

I Brinkmann og Tanggaards bog Kvalitative Metoder, en grundbog (2015) bliver det 

sagt, at kvalitative metoder anvendes i projekter og opgaver, hvor det ønskes at få 

en dybtgående indsigt i, hvordan bestemte fænomener gøres, siges, opleves, 

fremtræder eller udvikles. 

3.2.1.1 Eliteinterview 

Kvale og Brinkmann skriver i deres bog InterView- Introduktion til et håndværk 

(2008) om en interview variation som kaldes for eliteinterview. 

Denne form for interview har fokus på ledere, eksperter og andre personer som 

besidder magtfulde stillinger. Disse elitepersoner er ofte vant til at blive interviewet 

og derfor bør intervieweren besidde en vis form for ekspertise vedrørende interview 

emnet for at kunne få mest ud af et eliteinterview (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Hvis en interviewer demonstrerer at de har har baggrundsviden indenfor interview 

emnet, vil det resulterer i at intervieweren kan være i stand til at opnå en vis grad 

af symmetri i interviewrelationen. Udover at intervieweren skal have godt kendskab 

til emnet, skal de også mestre fagsproget, samt være fortrolig med 

interviewpersonens sociale relationer og livshistorie (Kvale & Brinkmann, 2008).  

 

Gruppen har benyttet sig af denne metode til at foretage et eliteinterview med Mia 

Pilgaard fra VR-virksomheden Khora, med specifikt fokus på undervirksomheden 

Khora Care. 

3.2.1.1 Semistruktureret interview 

Det semistrukturerede interview blev skabt som en mellemvej mellem de lukkede, 

kvantitative interviewformer, der blandt andet indebærer spørgeskemaer, og de 

mere åbne, kvalitative interviewformer der ofte findes i fokusgrupper på højst 12 
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personer pr. gruppe  (Adams, 2015). Denne metode trækker på elementer fra 

begge metoder og kombinerer disse i en samlet, distinktiv pakning. Det 

semistrukturerede interview indeholder en sammenblanding af åbne og lukkede 

spørgsmål, der ofte opfølges med hvorfor eller hvordan spørgsmål; samtalen har 

derved mulighed for at udvikle sig videre fra de temaer der interviewes omkring, 

hvilket i mange tilfælde kan lede til en information der måske ellers ikke ville være 

kommet på banen, men kan bruges til at spørge længere ind på et emne (Adams, 

2015). 

Det semistrukturerede interview vil blive brugt til interview af Khora Care, da det vil 

skabe en mere naturlig samtale og give interviewerne mulighed for at udvikle 

samtalen.  
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4. Empiri 

4.1 DR udsendelse: Minder og Livskvalitet 

Tv-udsendelsen (varighed på 8:16 minutter) “Minder og Livskvalitet” er et indslag 

fra DR, som blev udsendt i 2016. Dette indslag handler om en ældre beboer på 

plejecentret Broparken, Elisabeth Schouenberg, som er stærk ramt af demens. Her 

får Schouenborg muligheden for at genopleve sin fortid igennem en VR-film, lavet 

specifikt til hende, som er udarbejdet af VR-virksomheden Khora.  

 

Gruppen har valgt at bruge teori fra Care in Practice (Mol, 2010), til at analysere 

tv-indslaget Minder og Livskvalitet, for at få en bedre forståelse af hvordan 

teknologi og omsorg kan ses som en enhed, i stedet for to modpoler. Dette indslag 

vil desuden blive brugt som en medvirkende case study, for bedre at få en 

forståelse af, hvordan VR kan bruges til demensramte ældre.  

4.2 Interview: Mia Pilgaard 

Interviewet med Mia Pilgaard den 13/05-2019 blev udført for at få en bedre 

forståelse af Khora Cares Virtual Reality produkt, hvordan produktet blev udviklet af 

virksomheden og hvordan det bruges i forbindelse med omsorgen af de 

demensramte ældre. 
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5. Analyse 

5.1 Virtual Reality 

Det overordnet formål med dette afsnit er at besvare arbejdsspørgsmålet hvordan 

fungerer Virtual Reality som teknologi? Dette vil vi forsøge at gøre ved hjælp af 

TRIN-modellen. Vi tager udgangspunkt i Smartphone VR Headsets, da det er den 

type headset som Khora Care har gjort brug af i deres case med Broparken. 

 

5.1.1 Hvordan kan Virtual reality analyseres ved brug af 

TRIN-modellen? 

I dette afsnit vil vi analysere Virtual Reality som teknologi, og vi kommer til at tage 

udgangspunkt i et smartphone VR-headset, da Khora Care indtil videre har gjort 

brug af denne type VR-briller i deres Virtual Reality produkt. Mia Pilgaard 

bekræftede at de har arbejdet med en ny form for VR-headset til Khora Care, men 

fordi det VR-headset stadig bliver testet og Khora Care ikke har gjort noget 

feltarbejde med headsettet endnu, har vi valgt at fokusere på den gamle form for 

VR-headset som de har brugt, fordi det har mere data (bilag 1). 

 

5.1.1.1 Teknologiers indre mekanismer og processer: 

I dette trin skal gruppen redegøre for Virtual Realitys hovedformål, og hvordan 

teknologiens forskellige indre mekanismer og processer bidrager til dette formål 

(Jørgensen, N., 2018).  

 

Khora Cares smartphone VR-headset består af to dele, selve headsettet og 

smartphonen. Smartphonen i denne forstand fungerer som displayet i headsettet.  
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Hovedformål 

Formålet med VR-teknologien er at give den individuelle person en indlevelse i en 

virtuel verden.  

Display 

Displayet er inddelt i to hovedfunktioner som er Accelerometer og Gyroscope. 

 

Accelerometeret, også kendt som G-sensor, bruges til automatisk rotation af 

displayet. Dette betyder at smartphonen selv drejer displayet fra stående (portræt) 

til liggende (landskab), når smartphonen bliver lagt på siden i headsettet. (Mark et 

al., 2013) 

 

Gyroskopet er en sensor inkluderet i alle smartphones, som bestemmer hvor 

smartphonen orienterer sig i en givet 3D verden. Dette bruges normalt til at finde 

retning ved brug af GPS, men kan i visse aps bruges til at bestemme hvor det 

interne kamera i app’en vender. Dette betyder at gyroskopet bruges til at påvirke 

hvordan displayet bevæger sig, når brugeren drejer hovedet med headsettet på 

(Mark et al., 2013). 

 

5.1.1.2 Teknologiers artefakter: 

I dette trin skal gruppen identificere de forskellige artefakter som teknologien er 

sammensat af, og forklare hvilke effekter de har på teknologien (Jørgensen, N., 

2018). 

 

De teknologiske artefakter som er inkorporeret i Khora Cares Virtual Reality 

produkt, består af smartphone display, smartphone og linser. 

 

Smartphone displayet viser to billeder, et til hvert øje. Dette er nødvendigt for at 

opnå den ønskede 3D-effekt, idet de to separate billeder vil blive sammensmeltet til 

ét 3D billede af hjernen (Sherman, 2018). Billedet der vises kommer fra VR apps på 

smartphonen og kan downloades i forskellige udgaver. 
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Smartphonen genererer den virtuelle verden og registrerer hoved bevægelserne fra 

personen med headsettet på.  

 

Linserne forstørrer billedet vist på display-skærmen for at give et naturligt Field of 

View (FOV), som er den horisontale fornemmelse af synet på en digital skærm. Ofte 

vil linserne i VR-briller være segmenterede, hvilket vil sige at linserne bliver delt op 

i flere små stykker af linser. Disse separerede stykker har individuel krumning af 

linsen, hvilket gør at lyset brydes på en måde der gør det lettere for øjet at læse 

billedet der bliver vist, selvom displayet er tæt på øjet. Denne form for linser er 

kendt som Fresnel linser, udviklet af Augustin-Jean Fresnel, oprindeligt til brug i 

fyrtårn til at projicere lys over lange afstande (Sherman, 2018).  

 

5.1.1.3 Teknologiers utilsigtede effekter: 

I trin tre skal gruppen redegøre for mulige utilsigtede effekter som teknologien kan 

have når den implementeres (Jørgensen, N., 2018). 

 

Når det kommer til VR-teknologien, er der nogle utilsigtede effekter der på 

nuværende tidspunkt er uundgåelige. Mange af disse forekommer, da 

VR-teknologien på nuværende tidspunkt ikke er udviklet nok til at forebygge de 

ulemper der medfølger (Tiiru, 2018), men videreudvikling af teknologien har 

mulighed for at mindske eller helt fjerne disse effekter. For at gøre oversigten af 

disse effekter lettere at overskue, er de blevet indsat i nedenstående skema, 

hvorefter de kort vil blive forklaret. 
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Utilsigtede effekter Hænger effekten 

sammen med indre 

mekanismer/processer? 

Risiko eller vedvarende 

effekt? 

Cybersickness  Forekommer i forbindelse 

med brug af VR-headset. 

Risiko, ikke alle bliver 

ramt og det forsvinder 

efter forholdsvis kort tid. 

Belastning af øjnene  Opstår ved længerevarende 

brug af VR-brillen, da 

skærmen befinder sig så 

tæt på øjnene at de 

overanstrenges for at 

kunne se hvad der sker. 

Vedvarende effekt, opstår 

hurtigere og oftere hos 

ældre brugere, og knap så 

meget hos yngre brugere. 

Vrangforestillinger  Indholdet kan virke så 

virkeligt for seeren at der 

skabes tvivl om hvad der er 

virkelighed og fantasi. 

Risiko  

 

Cybersickness: Når et VR-headset bruges, kan der opstå en køresyge-lignende 

tilstand kendt som cybersickness. Nogle effekter som denne tilstand kendetegnes 

ved er ondt i øjnene, hovedpine, kvalme og risiko for at brække sig. Det er 

estimeret at 30% til 80% af alle befolkningsgrupper oplever en grad af 

cybersickness (LaViola Jr., J., 2000; Tiiru, 2018). 

 

Belastning af øjnene: VR-headsettet kan forårsage seriøs belastning af øjnene hos 

brugeren, da de spænder øjnene for at fokusere på skærmen via linserne. Brillerne 

kan derfor hurtigt komme til at være ubehagelige at have på efter kort tid (LaViola 

Jr., J., 2000; Tiiru, 2018). 
 

Vrangforestillinger: Når VR-brillerne bruges på demensramte ældre, er der en risiko 

for at det kan skabe vrangforestillinger hos de ældre, hvilket betyder at de kan 

have svært ved at adskille den virkelige verden, fra dét de ser i den virtuelle 

verden. Dog er ‘almindelig’ aktivitet og stimulering af hjerneaktiviteten, de mest 
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anvendte værktøjer der bruges for at mindske vrangforestillinger hos de 

demensramte patienter (Perquin, 2018). 

 

5.1.1.4 Teknologiske systemer: 

Trin fire bruges til at analysere de forskellige teknologiske systemer som er i Virtual 

Reality, og hvordan disse teknologiske systemer bidrager til teknologiens effektivitet 

(Jørgensen, N., 2018).  

 

VR-brillen kan både ses som et fuldendt system, eller del af et teknologisk system. 

 

VR teknologien, kombineret med en smartphone, kan ses som et fuldendt system, 

idet det indkapsler både software, hardware, andre artefakter og menneskelige 

aktører. I trin 2 blev der beskrevet hvilke artefakter VR-brillen består af og hvordan 

disse fungerer til sammensætningen af teknologien, og de menneskelige aktører er 

brugerne der benytter og interagerer med teknologien. Det kan også argumenteres 

at organisationer og private, der udvikler flere apps, spil og film til VR-brillen, kan 

betegnes som menneskelige aktører.  

 

Derimod kan det også forstås at VR-brillen er en del af et teknologisk system, hvis 

internettet kobles på som et tilsvarende system. I denne forbindelse bruges 

internettet af mange til at downloade apps til deres smartphones, som derefter kan 

bruges til at benytte VR-brillen eller downloade nye film og spil gennem de 

førnævnte VR-apps. Internettet i sig selv er også et teknologisk system, der består 

af computerservere, kodning og menneskelige aktører i form af brugerne, 

internetudbydere og folk der køber og administrerer hjemmesider. Hvis internettet 

kombineres med VR-brillen, vil disse indgå i et fælles teknologisk system, og kan 

drage positive erfaringer af hinanden, og benytte hinandens teknologi til videre 

udvikling og brug af de menneskelige aktører.  

 

Gruppen kommer til at forklare Virtual Realitys input og output ud fra figur 5.1-1 og 

figur 5.1-2. 
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Figur 5.1-1: Virtual Reality Experience. (Sherman, 2018) 

 

 

Figur 5.1-2: Simpel oversigt over hvordan VR teknologien og mennesket påvirker hinanden. 

(Sherman, 2018) 
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5.1.1.4.1 Input 

Alle input der kommer til Virtual Reality systemet bliver initieret fra brugerens side, 

enten aktivt (som at tænde for VR-headsettet) eller passivt (som at dreje hovedet). 

Der er en stor variation af hardware i VR-systemet der følger hvad brugeren gør, og 

reagerer ud fra det, til at skabe en så indlevende oplevelse som muligt (Sherman, 

2018). Der er mange input enheder som brugeren kan bruge til at interagere med 

VR-headsettet; keyboard, mus, kamera og joystick er bare nogle eksempler 

(Sherman, 2018). 

 

Som nævnt er der både aktive og passive inputs, men den form for input der giver 

den mest indlevende Virtual Reality oplevelse er passive inputs. Disse inputs 

inkluderer tracking systems, som evaluerer positionen af brugeren, hvilken retning 

de drejer hovedet, bevægelserne de gør med deres arme (Sherman, 2018). Som 

kan ses på Figur 5.1-2, så begynder hele VR-oplevelsen med et tracking system af 

en eller anden slags, som så bliver oversat til den virtuelle verden som bevægelser i 

de virtuelle omgivelser. Det er med tracking systems at Virtual Reality teknologien 

kan “se” brugeren. 

 

Alle former for Virtual Reality har en båndbredde som brugeren kan bevæge sig 

indenfor den virtuelle verden, disse inputs kaldes “DOF” (Sherman, 2018). 

Størrelsen af hver DOF, afhænger af hvilken form for input enhed bruges, og hvor 

store omgivelser en input enhed kan producere afhænger af hvor præcist den kan 

følge brugerens bevægelser (Sherman, 2018). 

5.1.1.4.2 Output 

Virtual Realitys outputs skaber en syntetisk stimuli for brugerens sanser når de har 

VR-headsettet på; såsom lyd og visuelt (Sherman, 2018). 

VR-systemer har en type af fysisk indlevende visuelt display, som kan få brugerens 

proprioception til at opfatte sig selv som at være til stede i den virtuelle verden der 

bliver vist (Sherman, 2018).  
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Som vi kan se på figur 5.1-1 og figur 5.1-2 så er der tre hoved-outputs i Virtual 

Reality; visuelt, fonetiske og haptisk. Individuelt har de meget forskellige 

funktioner, men sammen skaber de en indlevende virtuel oplevelse.  

5.1.1.4.3 Opsamling 

Khora Cares virtuelle oplevelse sker meget passivt for brugeren. De ser en video, 

og deres interaktion med videoen sker kun gennem deres visuelle og fonetiske 

sanser. 

 

5.1.1.5 Modeller af teknologier: 

Trin fem bruges til at lave en informativ visuel model der skal vise den pågældende 

teknologi (Jørgensen, N., 2018). 

 

Når VR-brillen skal bruges på plejecentrene, vil det fungere på en bestemt måde: 

Gennem samtale med Khora Cares Mia Pilgaard, blev vi informeret omkring hvordan 

plejepersonale og demensramt sammen benytter teknologien. Plejepersonalet vil 

hjælpe den demensramte med at tage VR-brillen på, hvorefter plejepersonen vil 

åbne en projektor-app på den medfølgende tablet. Denne app viser videoer fra et 

eksisterende bibliotek, som indeholder alt fra videoer der simulerer at man for 

eksempel er omringet af hundehvalpe, går en tur i Zoologisk Have, eller er en tur 

på stranden. Disse videoer bliver projekteret via tabletten til VR-brillen, hvorpå der 

er mulighed for både at lade plejepersonen dreje kameraet for at se hvad der 

foregår i videoen, eller følge kameraet  som den demensramte fører ved at dreje 

hovedet. Dette kan føre til at plejepersonen kan guide den demensramte gennem 

videoen og foretage samtaler derigennem, eller blot kommentere på hvad den 

demensramte ser. Denne process beskrives nedenfor i en model udarbejdet at 

gruppen. 
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Figur 4.1-2: Visuel model af hvordan plejepersonalet og den demensramte benytter 

VR-teknologien. Udarbejdet af projektgruppen, 2019. 

I modellen ses plejepersonen, der giver et controller input (i dette tilfælde på den 

medfølgende tablet), hvilket forbinder til VR-brillens software. Denne software er 

hvad der giver visuelt og auditivt input, hvilket den demensramte vil opleve gennem 

VR-brillens skærme og højtalere, hvorved dette output vil give mulighed for samtale 

mellem plejepersonale og den demensramte. Denne proces kan gentages med 

forskellige videoer, og skabe videre samtale. 

 

5.1.1.6 Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien: 

I trin seks af trin-modellen, analyseres de forskellige former for drivkræfter og 

barrierer der kan opstå i udbredelsen af en ny innovation. Dette kan klares ved brug 

af Rogers model af innovation-decision process (Rogers, 1982). I den følgende 

modelanalyse vil Virtual Reality blive omtalt som innovation, fordi det er det, en 

teknologi der er i gang med at blive implementeret kaldes, ifølge Rogers’ model 

afklaring (Rogers, 1982). 
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1. Knowledge (viden) 

Der er mange måder at individer kan komme til at danne viden omkring en 

innovation. De kan aktivt gå ud og søge efter teknologier lignende innovationen, det 

kan blive solgt til dem af firmaets salgspersoner, individerne bliver anbefalet 

innovationen af bekendte. I denne kontekst er individerne plejehjemmet Broparken 

og firmaet er Khora Care. I interviewet med Mia Pilgaard siger hun at: 

“Nej altså […] de køber og […] får […] en kasse, og så er der headsets i […] 

og så får de […] adgang til et bibliotek af videoer […]” (Mia Pilgaard, 13. Maj 

2019) 

Mia Pilgaard siger i dette citat at kontakt bliver etableret fra plejehjemmets side. 

Det vil sige at plejehjemmet selv søgte viden om innovationen. Så viden var skabt 

når plejehjemmet etablerede kontakt med Khora Care, og fik yderligere 

informationer om innovationen. 

2. Persuasion (overtalelse)  

I denne fase af beslutningsprocessen har plejehjemmet skabt en holdning om 

innovationen ud fra de informationer de har lært i fase et. Disse holdninger kan 

både være negative og positive. Men holdningen som et plejehjem har, i denne fase 

af beslutningsprocessen, kommer til at påvirke den næste fase, som er 

beslutningsfasen.  

3. Decision (beslutning)  

Det er først i denne fase hvor brugeren først afprøver innovationen. Ofte bliver der 

tilbudt en prøveperiode hvor brugeren kan afprøve innovationen, før kunden 

kommer til en beslutning at implementere teknologien eller afvise den.  

Plejehjemmet har allerede en prædisposition i fase tre ud fra den holdning de har 

dannet om innovationen i den tidligere fase, der kan have en indflydelse på deres 

endelige beslutning. Men de ældres reaktioner og holdninger til innovationen vil 

have den største indvirkning på om teknologien bliver implementeret eller ikke. 
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4. Implemententation (implementering)  

I denne fase vælger kunden enten at implementere innovationen eller afvise den. 

Kunden kan vælge at afvise innovationen i beslutningsfasen, hvis det sker vil denne 

model slutte på fase tre. Men hvis de vælger at implementere innovationen så vil 

modellen fortsætte. 

Plejehjemmet Broparken har valgt at implementere Virtual Reality på plejehjemmet, 

til brug for de demensramte ældre. 

5. Confirmation (bekræftelse) 

I den tidligere fase, besluttede kunden at implementere innovationen, men i denne 

fase søger de efter bekræftelse på at det var den rigtige beslutning de tog. 

5.1.1.6.1 Opsamling af drivkræfter og barrierer 

En af de store drivkræfter og barriere er de demensramte ældre, fordi hvis de ikke 

gider så er det et brud mod deres rettigheder som mennesker at tvinge dem til at 

deltage i brugen af VR-briller. 

Ellers er der også en økonomisk barriere som Khora Care må bekæmpe for at få 

innovationen ud på markedet, idet det fra plejecentrenes side er en forholdsvis 

ukendt teknologi til formålet, og også inkluderer en udgift for et produkt de ikke er 

garanteret vil fungere for deres rutiner. 

En anden barriere som Khora Care kan imødekomme er at der ikke er meget 

videnskabelige forskning omkring dette emne, som kan få andre til at tøve med at 

købe produktet. 

 

5.1.2 Delkonklusion af TRIN-modellen  

TRIN-modellen har givet os et indblik ind i kompleksiteten af Virtual Reality. Den 

har givet os en mere teknisk viden om Virtual Reality, og hvordan det fungerer, og 

hvad teknologien kan bruges til og dens muligheder både på nuværende tidspunkt 

og i fremtiden. Vi har både kigget på de indre mekanismer i Virtual Reality, og det 
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ydre, og fået en dybere forståelse af hvordan virtual reality fungerer som en 

teknologi. 

Gennem vores udarbejdelse af trin seks er vi kommet frem til at Khora Cares 

produkt har en relativt positiv indvirkning hos de ældre, og plejepersonalet på de 

plejehjem der er brugere af deres produkter. Der eksisterer et par enkelte barriere i 

forhold til brugen af produktet - i form af frygten for isolation fra omverdenen og 

utrygheden ved det ukendte.  

 

 

5.2 Hvad viser eksisterende forskning om, hvordan 

virtual reality bruges til at yde omsorg over for 

ældre med demens og forbedre deres 

hukommelse? 

5.2.1. Er det muligt at bruge VR i forbindelse med ældre? 

I artikelen “Is it possible to use highly realistic virtual reality in the elderly? A 

feasibility study with image-based rendering” af Benoit et al. fra 2015, blev der 

undersøgt om et virtuelt miljø kunne være med til at udløse minder blandt ældre 

med hukommelsesbesvær og derfor forbedre deres hukommelse.  

 

Deltagerne af undersøgelsen bestod af atten raske ældre mennesker, på 

gennemsnitligt 68.2±7.8 år, som blev rekrutteret af Nice Memory Center. De bestod 

af elleve mænd og syv kvinder. Dog var der fem af deltagerne som blev udelukket 

fra den autobiografiske mindeanalyse, idet de ikke boede i Nice, eller i nogle af de 

omliggende byer tæt på, og var derfor ikke i stand til at genkende de velkendte 

billeder af Nice.  
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De frivillige blev undersøgt om de tidligere havde oplevet hukommelsesbesvær. 

Ydermere blev deltagere ikke inkluderet hvis de havde en klinisk historik 

neuropsykiatriske sygdomme, demens eller synsbesvær.  

 

De deltagende ældre blev bedt om at foretage en selvbiografisk opgave i fire 

forskellige forhold. Det første forhold var en gråskærm (gray), den anden var et 

fotografi af et velkendt område fra deltagerens hjemby (Familiar Photo, forkortet til 

FamPhoto). Disse to første forhold brugte ikke VR-teknologien men var blot 

2D-billeder som blev præsenteret for deltagerne.  

De sidste to forhold blev vist i VR, hvor en af dem var et virtuelt miljø som 

deltagerne ville kunne genkende (Familiar image-based virtual environment, 

forkortet til FamIBVE), mens det andet virtuelle miljø var ukendt sted (Unknown 

image-based virtual environment, forkortet til UnKnowIBVE). Der blev afsat 7 

minutter til hvert af de virtuelle miljøer, dvs. 15 minutter i alt pr. deltager. Dernæst 

blev deltagerne spurgt om de kunne genkende det miljø som var blevet 

præsenteret for dem (Benoit et al., 2015).  

 

Figuren nedenfor viser de forhold som blev præsenteret for deltagerne i 

undersøgelsen:  
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Figur 4.2-1: Four visual conditions used during the experiment and presented to participants 

in the following order. (Benoit et al., 2015, s. 559).  

Billede A viser den gråskærm, hvor i billede B kan man se det velkendte område fra 

deltagernes by (FamPhoto). De to nedereste billeder, er de virtuelle miljø som de 

frivillige oplevede gennem VR-teknologien. Billede C er et genkendeligt miljø 

(FamIBVE) og billede D viser det virtuelle miljø som deltagerne ikke kendte til 

(UnKnowIBVE) (Benoit et al., 2015). 
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Figure 4.2-2: Hardware setup used for the experiments (Benoit et al., 2015, s. 560). 

 

Billedet ovenfor viser hvordan opsætningen af eksperimentet så ud. Deltagerne 

skulle være siddende på stolen, som var placeret med en meters afstand fra 

skærmen. Grunden til at deltagerne var siddende, var for at undgå at de ville 

komme til skade, hvis de oplevede cybersickness hvilket kunne have en risiko for at 

de faldt. Taburetten ved siden af stolen var dermoid forbeholdt forsøgslederen.  

 

Projektorerne anvendt i eksperimentet benytter sig af passive Infitec stereo via 

briller, som bliver tracket af et system som kaldes for Advanced Realtime Tracking, 

forkortet til ART, tracking system (Benoit et al., 2015). Ydermere blev der anvendt 

ART trådløs finger-tracking i eksperimentet til orienteringen af deltagernes hænder, 

samt positionen af deres fingre.  

Benoit skriver mere om deres fremgangsmåde:  

“We use the three-finger (thumb-index-middle finger) version. In order to 

increase the sensation of immersion in the virtual environment and allow 

participants to become familiar with finger tracking, we start the two IBVE 

sessions with an interactive manipulation task. This involves manipulating 

three-dimensional synthetic objects in the IBVEs. Specifically a plate with two 

dishes (one next to the other) is presented to the participant. The right dish 

contains three apples. The apples are dynamic rigid objects following gravity 

rules, controlled by a physics engine.” (Benoit et al., 2015, s.560).  

 

Derudover for at optimere indlevelsen i de virtuelle miljøer, tilføjede forskerne et 

omgivende lydsystem som f.eks. lyden af biler. Udover det omgivende lydsystem, 

så var der også feedback-lyde som ville blive aktiveret når æblerne enten blev 

fjernet eller placeret på tallerkenen. Efter hvert eksperiment, blev deltagerne bedt 

om at udfylde et spørgeskema om hvorvidt de blev følelsesmæssigt påvirket, 

motiveret, samt om de følte sig sikre, trætte og en fornemmelse af kendskab til det 

de blev præsenteret for (Benoit et al., 2015).  

 

Resultaterne af undersøgelsen viste at fornemmelsen af træthed eller sikkerhed 

ikke var væsentligt forskellig med eller uden VR blandt de ældre. Data fra de to 
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VR-forhold viste at deltagerne hverken oplevede cybersickness eller andre gener 

under de virtuelle miljøer. Ydermere så var de ældres motivation under det første 

forhold med den gråskærm (gray) væsentlig lavere end de andre forhold. Derimod 

gav forholdet med fotografiet af et velkendt område i Nice (FamPhoto), en højere 

emotionelt score end nogle af de andre forhold som deltagerne blev præsenteret 

for.  

Generelt huskede deltagerne både FamIBVE og FamPhoto væsentligt bedre end 

forhold med den gråskærm, samt forholdet med den ukendte lokation 

(UnKnowIBVE). Derfor viser denne undersøgelse at VR som bruger FamIBVE 

systemet er accepteret af de ældre. VR kan også stimulere erindringer af minder og 

formidle genkendelighed til en given scene, hvilket er essentielt for brugen af VR i 

erindringsterapi (Benoit et al., 2015).  

 

Som nævnt tidligere i dette kapitel, så var deltagerne i denne undersøgelse atten 

raske ældre, som ikke havde en klinisk historik af neuropsykiatriske sygdomme, 

demens eller synsbesvær. Derfor er det ikke sikkert at denne form for undersøgelse 

vil have samme resultat hvis de havde forsket med ældre som havde nogle af disse 

gener. Det ville muligvis være en større udfordring at foretage samme eksperiment 

på ældre med demens eller nogle af de andre gener, idet det kun er afprøvet på 

raske ældre som kun havde haft hukommelsesbesvær, men ellers ingen andre 

problemer.  

Benoit nævner at det kunne være interessant at afprøve dette eksperiment i 

fremtidige studier for at undersøge om deres påstand er korrekt. Ud fra deres 

resultater indikerer det at VR som bruger Image-based Virtual Environment (IBVE) 

kan være med til at stimulerer autobiografiske minder og dermed være med til at 

forbedre hukommelsen. 
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5.2.2 Testrapport af virtual reality til borgere med 

demens 

Rapporten Stjernestunder åbner døren til erindringen; Testrapport af virtual reality 

til borgere med demens (2018) af Wanscher, Vang Nielsen og Fage-Pedersen 

udgivet af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Region 

Syddanmark, omhandler et forskningsprojekt foretaget i samarbejde med 

VR-virksomheden TakeawalkVR, som udviklede en VR platform til denne 

undersøgelse. Dette projekt skulle undersøge om man ved hjælp af VR-teknologien 

kunne bidrage med at forbedre hukommelsen blandt ældre med demens. 

Undersøgelsen foregik på fem forskellige plejecentre i Koldinge kommune, herunder 

Olivenhaven, Vesterled, Kongbjergshjemmet, Toftegårdan og Birkebo.  

 

Undersøgelsen forløb sig over otte måneder, hvor der blev indsamlet data til brugen 

af VR-brillerne, samt platformen, for ældre borgere med demens i let, middel og 

svær grad.  

Wanscher et al. foretog sig i starten baselinemålinger af de ældres livskvalitet, 

herunder deres fysiske såvel som psykiske helbred. Disse baseline målinger blev 

udført af de to samme ergoterapeuter fra CKV, samt har de samme personaler og 

kontaktpersoner deltaget i eftermålinger, som blev foretaget før og efter (Wanscher 

et al., 2018).  

 

Til selve testen af VR-brillerne og platformen deltog 36 ældre borgere i 

undersøgelsen, dog var det kun 20 af deltagerne som fuldførte hele forløbet, som 

foregik over 12 uger. Disse deltagere var dem som også afprøvede VR-brillerne 

mindst tre gange om ugen i denne periode.  

Afprøvningen bestod af tre kategorier af VR-film; Først var det fysisk træning. 

Dernæst oplevelser, herunder deltagernes egne individuelle livshistorier og til sidst 

var det kognitiv træning (Wanscher et al., 2018). 
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Resultatet af undersøgelsen viste overordnet at både de ældre og plejecentre 

personalet havde en positiv oplevelse med at deltage i projektet. Dog hvis man 

kigger på de indkomne data, så viser det at der er en tendens til at VR-teknologien 

ikke havde den store effekt på hverken livskvaliteten eller funktionsniveau. Derimod 

var der en lille stigning under den kognitive score, hvilket Wanscher et al. mener at 

trods funktionsniveauet falder blandt de ældre med demens, så kan VR-teknologien 

muligvis være med til at forbedre med de kognitive blandt de demensramte. 

Wanscher nævner også at personalet på plejecentret havde lagt mærke til at 

kommunikationen blandt de ældre var blevet bedre, primært under selve 

afprøvningen af VR-brillerne eller kort tid efter idet de ældre kunne have en 

konversation omkring oplevelsen. Ydermere observerede personalet at 

VR-teknologien åbnede op for de ældres erindringer, hvilket dermed ville medføre 

at de ældre ville opleve forøget livsglæde når deres dør åbnes, fordi de forbinder 

VR-oplevelsen med noget positivt. En fra et af de deltagende plejepersonaler siger 

dette omkring VR:  

”VR er en dør ind til stjernestunderne for borgere med demens. Selvom de 

ikke nødvendigvis husker filmen, så husker de følelserne. Dem kan vi ikke 

tage fra dem.” (Citat: Plejepersonale, Wanscher et al., 2018, s. 9).  

5.2.3 Virtual Reality skov for demensramte  

I mellem februar og maj 2016, foretog Moyle et al. en undersøgelse på 10 

demensramte ældre fra to plejecentre lokaliseret i byen Victoria i Australien. 

Formålet med denne undersøgelse var at se hvilken påvirkning Virtual reality ville 

have på de demente. Dette blev gjort i form af en Virtual Reality Forest (VRF), dvs. 

forskerne udviklede en virtuel skov som skulle præsenteres for de ældre, samt 

deres familiemedlemmer og plejepersonalet.  

Deltagerne af undersøgelsen skulle gennemføre en session i den virtuelle skov, hvor 

deres humør, apati og engagement under sessionen blev observeret, efterfulgt af 

interview af deltagerne omkring deres oplevelse (Moyle et al., 2015). 
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Den virtuelle skov (VRF) beskrives af Moyle et al. som en sanselig oplevelse, hvilket 

benytter sig af en stor interaktiv skærm og designet med intentionen om at give 

brugeren en indlevelse i det virtuelle miljø, samt forbedre livskvaliteten for de 

mennesker som lever med demens. 

Ydermere benytter den virtuelle skov sig af videospil-teknologien med livlig grafik 

og bevægelsessensorer for at kunne opstille et interaktivt og indlevelsesrigt miljø. 

Det visuelle aspekt af skoven består af diverse billeder af skoven, samt afslappende 

baggrundslyde i form af hvid lyd, som f.eks. fuglekvidder (Moyle et al., 2015). 

 

Det viste sig at den virtuelle skov havde primært en positiv effekt på de 

demensramte ældre. Dog var der også nogle af de ældre som enten oplevede 

forvirring, idet de ikke kunne forstå hvad formålet med den virtuelle skov var. Nogle 

af deltagerne oplevede også angst/frygt når de var i det virtuelle miljø (Moyle et al., 

2015).  

 

Moyle et al. konkludere derfor at den virtuelle skov en unik måde at engagere 

demensramte mennesker, samt forbedre deres livskvalitet. Denne undersøgelse 

antyder at den virtuelle skov kan have en positiv indvirkning på mennesker med 

demens, hvor det både kan forbedre deres fornøjelse såvel som deres 

opmærksomhedsevner. Moyle et al. nævner dog at resultaterne som viste at 

deltagerne oplevede følelser som angst/frygt, skal undersøges nærmere i form af en 

større undersøgelse med flere deltagere, idet denne undersøgelse kun havde et 

mindre antal af deltagere. Derfor mener de at fremtidige forskning skal afprøve den 

virtuelle skov på flere mennesker for at kunne give et bedre billede af hvilken 

påvirkning den virtuelle skov har på demensramte ældre (Moyle et al., 2015).  

 

5.2.4 Gennemførlighedsforsøg af billed-baseret Virtual 

Reality til ældre og demensramte 

I 2016 blev der udgivet en forskningsartikel af Valeria Manera et al. kaldet A 

Feasibility Study with Image-Based Rendered Virtual Reality in Patients with Mild 

cognitive Impairment and Dementia. Denne artikel og dens tilhørende forsøg tager 
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udgangspunkt i, hvorvidt det er muligt at bruge billede-baseret renderet virtual 

reality til brug af ældre med demens og de dertil liggende undersygdomme. Dette 

blev gjort ved at udføre en test af opmærksomhedsgraden hos de ældre, og blev 

udført både som virtual reality-forsøg, og også i papirform på samme forsøgsperson 

(Manera et al., 2016). 

 

Patienter med MCI (Mild Cognitive Impairment; en mild grad af demens) og demens 

blev i forbindelse med almindeligt lægebesøg tilbudt at deltage i forsøgene, og 

skulle skriftligt afgive informeret samtykke før forsøget blev startet. Forsøgene blev 

afholdt på Nice Research Memory Center i Frankrig, og bestod af to prøver 

(papir-form og virtual reality-form), der blev afholdt i tilfældig rækkefølge. Efter 

hver prøve-form skulle patienten udfylde et spørgeskema om deres oplevelse af 

testen, og efter at have fuldendt den anden prøve-form blev de spurgt hvilken af de 

to prøve-former de foretrak, og ville blive tilbudt at spille videre, hvis der var tid til 

dette. 

 

Prøverne i dette forsøg foregik ved at patienterne blev præsenteret et 

hyper-realistisk renderet billede af en kendt plads i Nice, Frankrig, hvori en gruppe 

3D-renderede menneskelige karakterer befandt sig. Disse karakterer var alle 

kvindelige, med samme kropsbygning og hår, men havde forskellige trøjer på, alt 

efter hvilken opgave der skulle udføres i testen (se figur 4.2-3). 

 

Figure 4.2-3: Attention task criterions, A Feasibility Study with Image-Based Rendered Virtual Reality in Patients 

with Mild cognitive Impairment and Dementia, Manera et a., 2016 

Hver deltest gik ud på at patienten skulle finde fem personer i en gruppe på 25, der 

alle havde samme farve/mønster/kombination trøje på. Disse tests var henholdsvis 

to farve-kriterie scener (10 mennesker med samme farve trøje), tre 
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mønster-kriterie scener (15 mennesker med samme mønster trøje) og tre 

kombination-mønster scener (15 mennesker med samme kombination trøje). Hver 

patient havde 5 minutter til at udføre disse tests, og fik kun mulighed for at gå 

videre til næste scene, når de 5 rigtige mennesker var blevet udvalgt. Blev 

patienten færdig før tid, ville de blive givet flere scener at teste (Manera et al., 

2016). 

 

Med hjælp af det selvudfyldte spørgeskema og samtale med patienterne, viste dette 

forsøg at 39 (68,4%) af patienterne foretrak testen, når denne var i virtual 

reality-form, 15 (26,3%) foretrak papir-formen og 3 (5,3%) havde ingen mening 

herom. Herudover ville 12 (21,1%) af patienter gerne spille videre efter fuldendt 

test, hvor 9 af disse ville spille videre i virtual reality. 

 

Dette forsøg viser, af ældre demensramte med stor fornøjelse kan bruge virtual 

reality, og vil være i stand til at benytte dette uden at føle angst, være 

ukomfortable eller blive unødvendigt udmattede (Manera et al., 2016). Dette forsøg 

vil desuden blive brugt som grundsten til at forske videre på emnet, da Manera et 

al., vil lave et nyt projekt om hvorvidt mere naturlige interaktionsværktøjer kan 

gøre VR-oplevelsen mere komfortabel for de ældre og (i et videnskabeligt syn) 

mindske fejlmarginen. 

5.2.5 Hvordan kan Virtual Reality hjælpe med at forbedre 

hukommelse? 

Demens er en uhelbredelig sygdom, som berører de fleste af os i en eller anden 

grad – hvad enten det er som patient eller pårørende til en patient. Demens 

påvirker ikke kun korttidshukommelsen, men sløver også evnen til at tage 

beslutninger og til at tale, og det kan med tiden påvirke helt simple ting som 

’almindelige’ hverdagshandlinger. 

 

Når et menneske bliver ramt af sygdommen, bliver deres livshistorie, deres minder 

og identitet langsomt uskarpt for dem. 
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Der findes ingen mirakelkur der kan kurere demens, men der findes mange 

metoder hvorpå man kan bremse eller forsinke udviklingen af demens. Der findes 

mange nye projekter som arbejder med netop dette, og et af dem er ”Early 

Dementia Treatment with Virtual Reality”, som er et samarbejde mellem 

IT-virksomheden Pactor A/S og DTU, hvis formål er at stimulere hjerneaktiviteten 

og træne korttidshukommelsen og taleevnen, hos ældre med demens (Nielsen, 

2017). 

 

Deres arbejde går ud på at genskabe minder i Virtual Reality, og den første del af 

projektet bygger på undersøgelser af livsminder hos en gruppe ældre der lider 

under sygdommen demens. 

Hver af de deltagende ældre blev vist sine egne minder i et sæt VR-briller, med det 

formål at undersøge hvor godt de interagerede med VR som hukommelsesudløser i 

forhold til almindelige fotografier, som er blevet brugt, og stadig bruges ofte. 

 

Patienterne med demens, vil efterfølgende blive testet af kognitive øvelser og 

stimulering af hukommelse og minder ved stimulering af hukommelse og minder 

ved hjælp af Virtual Reality spil og kognitive øvelser. De kognitive øvelser kan bestå 

af systematisk hukommelses, opmærksomhed, sprog eller mentalt tempo (ibid). 

 

Denne form for behandling stimulerer hjerneaktiviteten og det er netop dét der 

holder sygdommen lidt på afstand. 

 

Vedvarende stimulation af hjerneaktiviteten og de kognitive øvelser kan, som 

nævnt tidligere, være vejen til at udsætte demens og skubbe sygdommen på 

afstand, hvilket er med til at øge livskvaliteten hos de ældre. Der er dog endnu ikke 

lavet så mange forsøg og projekter af denne slags med demensramte ældre, så det 

kan være svært at sige helt præcist om det er noget der vil hjælpe for alle med 

demens, men de mange VR-virksomheder arbejder fortsat på at videreudvikle deres 

produkter indenfor emnet, og tester dem løbende på forskellige patienter med 

demens. (ibid) 
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På nuværende tidspunkt er resultaterne fra afprøvningen af VR på demensramte 

ældre, ikke genkendelig nok for den enkelte til at kunne hjælpe med arbejdet med 

reminiscens. En terapeut udtaler: 

 

”Brillerne kan med det nuværende filmindhold ikke rigtig bruges som et 

værktøj til reminiscens, men kun til underholdning og gode oplevelser, 

hvilket også er godt.” (Perquin, 2018) 

 

Der findes dog et par enkelte eksemplarer, der tyder på at anvendelsen af “Khora 

Care” er med til at kunne genskabe minder hos de demensramte patienter – nemlig 

et eksempel, hvor der blev vist film fra København i form af Marmorkirken og 

Kongens Have, til en demenspatient som var opvokset i København. Disse film 

medførte at patienten fortalte anekdoter fra sin opvækst i København. 

 

Det har bestemt relevans at kunne dokumentere, at der findes eksempler hvor 

brugen af disse 360 graders film giver et stærkere resultat, sammenlignet med hvis 

det blev vist på en almindelig skærm. 

 

En etisk diskussion der kan befinde sig i denne forbindelse, omhandler de brugere 

med kognitiv funktionsnedsættelse, hvor anvendelsen af Khora Cares løsning kan 

give anledning til vrangforestillinger, altså at brugeren ikke længere kan adskille det 

virtuelle, kunstige indhold fra virkeligheden. For borgere med demens er dette en 

kendt problemstilling, men det skal dog nævnes at i Khora Cares afprøvning af 

løsningen blev det ikke oplevet som en udfordring. Da reminiscens og aktivitet 

bliver brugt som et muligt værktøj til lindring af vrangforestillinger hos 

demensramte, er det i denne kontekst Khora Cares ønske at være et muligt værktøj 

til brug for dette (Perquin, 2018). 
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5.3 Hvordan bruges Khora Cares Virtual Reality 

produkt til at yde omsorg for ældre med demens?  

Formålet med dette afsnit er at besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan bruges Khora 

Cares Virtual Reality produkt til at yde omsorg for ældre med demens? Ved at 

foretage en analyse af Khora Care og hvad det egentligt er som de gør, men også 

at analysere casen fra Broparken. En stor del af empirien vil blive taget fra 

interviewet med Mia Pilgaard og DR nyhedsudsendelsen Minder og livskvalitet.  

5.3.1 Hvad er Khora Care? 

Khora Care er et sideprojekt udarbejdet af VR-virksomheden Khora: 

“ [...] Khora Care som er et produkt i sig selv […] er en lille side forretning 

fra det store Khora [...]” (Mia Pilgaard, interview 13 maj 2019). Khora Care 

arbejder primært med demensramte ældre der er boende på plejehjem: 

“Virtual Reality til ældre, demente, plejepersonale samt pårørende” (Khora 

Care, lokaliseret 2019).  

 

Oprindelsen af Khora Care stammer fra Jonas Kvist, hvis farmor var stærkt ramt af 

demens. Kvist nævnte i en tv-udsendelse fra DR, foretaget i 2016, at han så 

potentialitet i at benytte VR-teknologien til andet end underholdning. Kvist nævner 

at han selv ville kunne havde fået nogle unikke oplevelser med hans farmor gennem 

VR-brillerne: 

”Jeg tænkte kunne man ikke bruge det her til noget mere end bare 

underholdning.. Og så kom jeg til at tænke på min egen farmor, som nåede 

at blive 93 år gammel. Så selvom hun bare havde været på plejehjemmet, 

jamen, så kunne vi jo sammen havde siddet med sådan nogle VR-briller på 

og stadigvæk havde fået nye oplevelser sammen” (Poulsen et al., 2016). 
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Ifølge Mia Pilgaard så er formålet med Khora Care at forbedre livskvaliteten hos 

demensramte ældre, fordi demens er en sygdom der ikke kan kureres: 

“Det er mere livsglæde […] altså du kan ikke kurere demens ” (Mia Pilgaard, 

interview 13 maj 2019), hun fortsætter med at sige at demensramte ældre 

bliver ofte ramt af frustrationer: “de med demens [...] kan have en masse 

frustrationer og det er også [...] noget reminensbehandling [...] kan [...] 

løsne op for [...] fordi […] i nogle øjeblikke kommer lidt tilbage i den identitet 

de var” (Mia Pilgaard, interview 13 maj 2019).  

Ifølge Mia Pilgaard, så har der aldrig været lagt det store fokus på Khora Care, på 

nuværende tidspunkt er der ingen fastansat på Khora Care, idet det er et 

sideprojekt til Khora. Virksomheden har nemlig mange projekter, herunder Khora 

Contemporary, samt andre projekter og workshops.  

5.3.2 Broparken 

I 2016 udviklede Khora Care et VR-projekt på plejecenteret Broparken, beliggende i 

Rødovre. Dette VR-projekt blev udviklet til seks demensramte ældre beboere på 

plejecentret. Disse seks beboere fik derfor chancen for at genopleve deres fortid 

gennem et VR-headset. Denne udsendelse bruges som en medvirkende case til at 

skabe en generel forståelse af hvordan de demensramte ældre opfatter brugen af 

VR-headsettet. 

 

I en tv-udsendelse Minder og Livskvalitet fra DR i December, 2016, bliver vi 

præsenteret for Elisabeth Schouenborg, 83 år, der var en af de beboere som 

genoplevede sin fortid gennem Khora Cares VR-briller. Schouenborg er stærkt ramt 

af demens, hvor hun tit glemmer hvem hun er sammen med, hvor hun er, samt 

spørger efter bekendte som længst er afdøde. I løbet af sit lange liv har 

Schouenborg undervist i musik på Københavns Universitet og derudover har hun 

været en del af kirkekoret i Vor Frue Kirke, beliggende i København. Derfor havde 

Khora Care udviklet en speciel video til Schouenborg, bestående af salmesang med 

koret i Vor Frue Kirke. Videoen blev filmet med et 360 graders kamera, hvilket gør 

at VR-oplevelsen bliver mere indlevende for personen med VR-brillerne på. Da 

Schouenborg blev præsenteret for denne video, sang hun småt med på salmerne 
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vist i videoen: “Det er smukt, ik’? Det er meget smukt” siger Elisabeth Schouenborg 

mens hun får tårer i øjnene. Det er svært for hende ikke at blive påvirket, da sang 

har været en stor del af hendes liv. 

 

Denne VR-oplevelse gjorde Schouenborg meget berørt, men også taknemmelig for 

at hun har været en del af kirkekoret. Dog selvom oplevelsen var meget speciel for 

hende, så er hun stadig stærkt ramt af demens og har allerede glemt i hvilken del 

af sit liv hun befinder sig i:  

Peter Qvortrup Geisling (Interviewer) : Jeg kunne mærke at du blev helt 

berørt. 

Elisabeth Schouenborg: Jo, for jeg savner det jo også men jeg kan jo ikke 

både være på universitetet og studere… 

PQG: … Nej, man kan ikke nå det hele. 

ES: Jeg kan ikke nå det”  

(Poulsen et al., 2016). 

  

I tv-udsendelsen udtaler demenskoordinatoren på Broparken, Jette Larsen, at 

denne VR-oplevelse har en effekt på de demensramte ældre. Hun nævner at når de 

ældre kommer ud til spisebordet efter at have blevet præsenteret for 

VR-oplevelsen, så fortæller de at de har været inde i den film. Ifølge Larsen er dette 

noget som de demente kan gøre indtil to timer efter at have set filmen. Derfor 

selvom at de ældre med demens ikke er i stand til at huske oplevelsen på længere 

sigt, så er det noget de husker i nogle timer efter at det skete, og det er fremskridt 

ifølge Larsen. Ydermere, nævner Larsen at hvis de ældre er i stand til at sætte ord 

på hvad der gjorde oplevelsen unik, så er det også et meget stort fremskridt:  

”Hvis jeg kan få beboeren til at ligesom at fortælle efterfølgende at det her 

det var en god oplevelse fordi sådan og sådan, så har vi nået rigtig langt” 

(Poulsen et al., 2016). 

 

Det er ikke kun Larsen som har set påvirkningen VR-filmen har haft på de ældre. 

Terese Pedersen, som er afdelingsleder på Broparken siger at det ikke kun har en 

effekt på den demente ældre, men også de andre beboere på plejecentret. Dette er 

fordi at den demensramte beboer kan være rastløs og urolig, hvilket kan resultere i 
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at de går frem og tilbage ad gangene på hjemmet og det er noget som kan gøre de 

andre beboere utilpasse:  

”Det kan være det er beboeren som måske er urolig og ikke kan finde ro og 

vandrer op og ned ad gangene, hvor man kan give roen ved at sætte video 

brillen på og det påvirker jo hele afdelingen de andre beboere kan også blive 

urolige af borgeren der vandrer ned og op af gangene, så hvis denne her 

brille kan skabe lidt ro på afdelingen for både beboeren, personalet og de 

andre der bor der” (Poulsen et al., 2016).  

Dvs. at hvis en af de demensramte beboere er urolige, så kan plejepersonalet sætte 

VR-filmen på og få dem til at falde ned, hvilket gør at stemningen på hele 

plejehjemmet forbedres.  

 

Hvordan kan det være at disse VR-videoer har en påvirkning på dem med demens? 

Karen Tannebæk, uddannelseslederen for Nationalt Videnscenter for Demens, har 

en forklaring på det: 

”Hvis man bringer dem i nogle situationer hvor at de kan genkende nogle ting 

eller opdage noget der minder dem om det de engang har oplevet, ja så er 

det med til at give genkald fra minderne og man kan sætte ord på, forbedre 

sprog, måske begynde at fortælle om det man engang har oplevet. Og det 

kræver at film eller hvad det nu kan være at det er individuel og det er 

personligt, sådan så at det lige præcis er dét der rammer de gode følelser hos 

det enkelte menneske” (Poulsen et al., 2016).  

 

Ifølge bogen Care in Practice (Mol, 2010) bliver teknologien og omsorg oftest 

betragtet som to modpoler. Mol nævner at vi ofte ser teknologien som at være kold 

og ufølsom, mens at omsorg bliver anset som at være varmt og trygt. Derfor 

ønsker Mol at man i stedet ser teknologi og omsorg som noget sammenhængende 

(Mol, 2010).  

 

Tv-udsendelsen Minder og Livskvalitet er et godt eksempel på hvordan teknologien 

og omsorg kan betragtes som en sammenhæng. Dette er fordi at VR-brillen bliver 

brugt til at hjælpe de demensramte ældre med de frustrationer de kan have, samt 

følelse af uro, hvilket også i sidste ende hjælper plejepersonale, andre beboere på 
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plejecentret og pårørende (Poulsen et al., 2016). Dette gør at teknologien ikke 

fremstår som et koldt instrument, men nærmere et værktøj som kan bruges i 

forbindelse med at skabe ro, og ydermere give en positiv oplevelse for både 

personalet på plejecentret, såvel som pårørende, idet de også kan opleve 

VR-filmene sammen med den demensramte beboer. Teknologien i tv-udsendelsen 

er derfor med til at skabe positive følelser hos de demensramte ældre, som 

benytter sig af teknologien. Denne positive følelse gør at teknologien ikke længere 

betragtes som en modpol for omsorg, men derimod kan den anses som at være 

sammenhængende med følelsen af tryghed og varme, idet de demensramte 

beboere forbinder VR-brillen med noget positivt. Det specielle der gør at teknologien 

ikke bliver set som en modpol til den varme omsorg i denne situation, men i stedet 

bliver til en kombination af omsorg og teknologi, er at beboeren ikke bliver sat til at 

bruge teknologien alene, hvilket Paro-sælen, der bliver nævnt tidligere i rapporten, 

også er et godt eksempel på. Det vigtige ved brug af Virtual Reality-teknologien er 

nemlig, at den bruges i forbindelse med en samtale med enten pårørende eller 

plejepersonale, således at den bliver et værktøj til forbedring af livskvaliteten 

snarere end et værktøj til aflastning af personalet.  

 

5.3.3 Analyse af interview med Mia Pilgaard 

Gruppen foretog et interview med Mia Pilgaard, som er ansat hos Khora og er 

medudvikler af Khora Care. Interviewet blev foretaget på Khoras hovedkvarter i 

Kødbyen, København. 

 

5.3.3.1 Produkt 

“Vi bruger 360 graders videoer […] i starten var det for eksempel sådan 

noget med at vi lavede sådan meget specifikke videoer […] meget af det vi 

laver det er jo filmet fordi det skal være noget der er genkendeligt for dem 

der bruger det … nu det så blevet mere sådan nogle standard videoer […] så 

at gå fra at lave det her med individuelle videoer [...] til at lave de her lidt 

mere standardiserede … gå tur i parken, tage på stranden, tage til Hansi 
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Hinterseer koncert … fordi det tit bare handler om at de kommer ud og får 

nogle oplevelser” (Mia Pilgaard, 2019) 

 

Khora Cares produkt blev udtænkt som en personlig måde for de demensramte at 

interagere med deres familie og venner uden at skulle forlade plejecenteret de bor 

på. Det blev hurtigt opdaget, at denne form for video, der krævede mange flere 

mandetimer, arbejde og at der kunne inkluderes en kameraperson i en hvilken givet 

situation, ikke var en reel mulighed at fortsætte med. Omkostninger og mængden 

af arbejde lagt ind i denne form for video var uhensigtsmæssig, hvilket i stedet 

førte til at Khora udviklede de mere standardiserede videoer, som flere ældre kunne 

få glæde af. Dette gør også arbejdet med at udvide deres videobibliotek til 

plejecentrene lettere, således at der oftere kan tilføjes nye oplevelser for de 

demensramte. 

 

“ … i starten der brugte vi dem [...] som hedder Samsung JDR, hvor du tager 

en mobiltelefon og sætter dem ind i et headset … og så er det det …  nu er 

der så kommet nogle nye [...] hvor det hele ligesom er samlet i headsettet” 

(Mia Pilgaard, 2019) 

 

Pilgaard snakker i ovenstående citat om udviklingen af deres VR-brille, der i starten 

var den variant, der inkorporerer smartphones i selve brillen, og en tablet til 

hjælperen hvorpå video vælges til at blive vist på smartphonens skærm. Denne 

brille er nu ved at blive udfaset, da Khora Care på nuværende tidspunkt er i gang 

med at udvikle en VR-brille, hvor skærm og software er inkluderet i selve brillen, 

således at der ikke skal fumles med knapper og låse før brillen kan tages på. Under 

interviewet blev begge produkter afprøvet af intervieweren, og der var en tydelig 

forskel i responstid og kvalitet på de to versioner af brillen; den ældre model med 

smartphonen havde langt større problemer med at forbinde til tablet-appen, 

hvorimod den samlede model forbandt til tabletten med det samme. 

 

5.3.3.2 Brugere og kunder 
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Kunderne af Khora Cares produkt består af plejecentrene, som kan investere i en 

VR-pakke med det nødvendige udstyr. Brugerne af produktet er både de 

demensramte ældre, men også plejepersonalet, såvel som pårørende. Når den 

ældre borger har VR-brillen på, så kan plejepersonalet eller en pårørende sidde med 

en tablet hvor VR-filmen også bliver vist på, så de kan følge med og derfor have en  

samtale omkring hvad der sker i filmen. Dette gør at de får en oplevelse sammen.  

 

“ … det har været sådan lidt en blanding af at, ja give dem lidt livsglæde og 

så i forhold til de som behandler dem, altså dem som arbejder der, altså det 

her med at de med demens, de kan have en masse frustrationer og det er 

også det sådan noget reminensbehandling [sic] det kan […] løsne op for 

nogle af de her frustrationer altså fordi de […] i nogle øjeblikke kommer lidt 

tilbage i den identitet de var … og husker ting og kan huske hvem de er [...] 

de der øjeblikke hvor de ligesom er tilbage i sig selv, det løsner ligesom op 

for sådan nogle frustrationer som de kan have [...] meget de frustrationer de 

går også udover de som egentlig er der for at tage sig af dem … ” (Mia 

Pilgaard, 2019)  

 

I dette citat snakker Pilgaard om hvordan produktet kan hjælpe brugerne i forhold 

til de frustrationer der kan være for dem med demens. Disse frustrationer er nogle 

som ikke kun går ud over dem selv men også plejepersonalet og deres pårørende. 

Pilgaard nævner at VR-brillerne kan afhjælpe de demensramte ældre med de 

frustrationer som de kan have, fordi VR-filmene giver dem mulighed for at huske 

hvem de engang var.  

 

Men hvordan reagerer brugerne når de får VR-brillen på? Ifølge Pilgaard, var de 

fleste af de demensramte ældre åbne og komfortable med at have VR-brillen på. 

Dog var der nogle af de demente brugere som havde en negativ reaktion enten ved 

at de ikke ønskede at tage VR-brillen på overhovedet, eller at det var for 

ukomfortabelt at have på.  

 

“ … der er jo nogle ældre […] der er lidt mere ok med det men der er også 

nogle … de tør ikke, fordi det er for skræmmende” 
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Og  

“ [...] altså der er jo nogle, de har slet ikke lyst til at få det der headset på … 

og så har der også været meget i starten med at det andet headset det er 

meget tungt og det kan blive meget varmt at have på …” (Mia Pilgaard, 

2019)  

 

Ovenstående citat med at de demensramte ældre ikke ønskede at have 

VR-headsettet på, er et godt eksempel på hvordan teknologien stadigvæk opfattes 

som et koldt instrument, hvilket er tydeligt når de ældre reagerer negativt på det. 

Det kommer dog oftest af at den ældre generation ikke er vokset op med 

teknologien indenfor deres egne vægge, men det har derimod været noget der 

hørte arbejdet til. Teknologien hørte kun til på arbejdspladsen, og når det var 

fyraften blev teknologien lagt væk til fordel for nærværet og omsorgen som hørte til 

i hjemmet (Mol, 2010).  

 

“… og så er der måske lidt mere for plejepersonalet, at de i forvejen måske 

nogle gange skal sætte sig ind i rigtig mange nye ting og nye teknologier 

[...]”  

“vi prøver at gøre det så nemt for dem som muligt med det vi har …” (Mia 

Pilgaard, 2019)  

 

De sidste to citater giver et godt eksempel på at Khora Care arbejder med at gøre 

deres produkt så brugervenligt som muligt, så både plejepersonale og de 

demensramte ældre får en god oplevelse. Plejepersonalet skal gennemføre en 

optræningsperiode, som lærer dem hvordan de skal anvende produktet og bruge 

det i forbindelse med deres daglige omsorgsrutiner med de ældre beboere på 

plejehjemmet. Ved at inkorporere teknologien i hverdagen og hjemmet, styrkes 

samarbejdet mellem den kolde, ufølsomme teknologi og den varme, kærlige omsorg 

(Mol, 2010).  

 

5.3.3.3 Fremtidsplaner  
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“… altså sådan helt lavpraktisk, vil vi gerne forbedre det nuværende produkt 

med et nyt headset og flere nye og bedre videoer … og så er det også at vi er 

ikke længere de eneste der laver det, så vi skal selvfølgelig også finde ud af 

at gøre det til noget som … sådan rent forretningsmæssigt noget som gør at 

det er bedre end de andres …” (Mia Pilgaard, 2019) 

 

Pilgaard ønsker en forbedring af deres nuværende produkt, hvor de vil benytte sig 

af de nye headsets, som har en indbygget skærm, samt udvikle nye videoer med 

bedre billedkvalitet. Ydermere nævner Pilgaard i citatet ovenfor at Khora Care ikke 

længere er den eneste virksomhed som udvikler VR-oplevelser for demensramte 

ældre og derfor siger hun at de skal lave det bedste produkt for at kunne skille sig 

ud fra de andre VR-virksomheder.  

  

“… igen det her med at få det gamle til at blive bedre […] enten bliver vi nødt 

til at sådan seriøst gøre det ordentligt, eller også så må vi måske sælge det 

til nogen der har lyst til at arbejde videre med det … og der tror jeg den er 

endt på at vi må taget det seriøst … vi er faktisk i gang med at finde ud af at 

gøre det til noget lidt mere færdigt og lidt lettere …” (Mia Pilgaard, 2019) 

 

Pilgaard fortsætter i ovenstående citat med udvide omkring muligheden for at 

videreudvikle produktet. I Khora har der været diskussion om hvorvidt de skulle 

fortsætte med undervirksomheden Khora Care, eller sælge denne videre, og er på 

nuværende tidspunkt enige om at beholde virksomheden og arbejde videre på den, 

og gøre produktet til en overlegen mulighed for kunder og bruger, i stedet for andre 

virksomheders. 

  

5.3.3.5 Delkonklusion  

Ud fra interviewet med Mia Pilgaard fra Khora Care, samt tv-udsendelsen fra 

plejecenteret Broparken, kan vi konkludere at virtual reality i sig selv ikke kan 

forbedre hukommelsen og kan ikke nedsætte graden af demens hos de 

demensramte ældre.  
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Dog viser det sig at have en glædelig effekt på de ældres og plejepersonalets 

hverdag i form af, at de ældre for en kort stund kommer tilbage til deres identitet, 

og det vækker en række glædelige minder og lægger efterfølgende op til gode 

samtaler. Samtidig er det også med til at gøre hverdagen på plejehjemmene 

nemmere for plejepersonalet, da ‘behandlingen’ med Virtual reality er med til at 

give en form for ro hos de ældre, som gør dem nemmere at omgås for personalet. 

Teknologien er i en støt udvikling hos Khora Care, der på nuværende tidspunkt er 

ved at færdiggøre en forbedret version af den VR-brille som de først præsenterede 

til plejecentrene. Hvor virksomheden har haft problemer med markedsføring af 

deres produkt, ønsker de stadig at holde fast i teknologiens muligheder og fortsætte 

udviklingen til de opnår et produkt, der kan opfylde de krav og mål virksomheden 

har stræbt efter siden begyndelsen.  

 

6. Diskussion  

I løbet af denne rapport er Virtual Reality som teknologi og interaktionsværktøj 

blevet analyseret på teknologisk baggrund og i forbindelse med brug af den 

specifikke situation som reminiscens behandling til, og omsorg af, demensramte 

ældre på plejecentre. Gennem disse analyser, interview med udvikleren Khora Care, 

og eksisterende forskning på emnet, har gruppen fundet frem til et større billede af 

hvordan denne teknologi kan bruges til netop omsorg af ældre. Den initielle respons 

fra plejecentre og demensramte ældre til teknologien er umiddelbart positiv, da de 

demensramte ældre får muligheden for at opleve situationer de måske har været i 

tidligere i deres liv, eller opleve en ny situation der kan minde dem om fortiden og 

bringe dem tilbage til en tidligere tilstand mentalt. Der er desværre også negative 

oplevelser med Virtual Reality-produkterne, idet mange ældre kan finde dem 

ubehagelige at have på, eller bare være negative overfor ny teknologi fra starten af. 

Som det også nævnes i analysen, kommer det af at den ældre generation ikke er 

vokset op med teknologien tæt på, hvilket er med til at skabe frygten for det 

ukendte og kolde teknologi.  
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Undersøgelser med demensramte ældre har vist problematik i forhold til udstyret, 

da brugen af mus eller controller kan være svært for mange ældre, idet de føler en 

nødvendighed til at se hvad de bevæger i stedet for at holde øje med skærmen. 

Derudover er det stadig en niché-teknologi indenfor brug med ældre, med 

manglende forskning på emnet til at gøre det mere almindeligt i brug. Specielt 

Khora Care har udvist interesse i at få fat i mere forskning og information fra 

plejecentrene, men har ikke selv ressourcerne til at gøre dette, hvilket gør det 

svært for virksomheden at videreudvikle deres produkt. Denne problematik er en 

større barriere for at få VR-teknologien ud til flere plejecentre landet over, hvilket 

ville være det første skridt til at normalisere brugen af Virtual Reality til behandling 

af ældre både med og uden demens, og til at indføre Virtual Reality som en normal 

teknologi i det offentlige rum, som selv ældre også gerne vil bruge.  

 

7. Konklusion 

Gruppen startede denne opgave med ideen om at undersøge, analysere og kritisere 

teknologien Virtual Reality og sætte denne i perspektiv i forhold til brugen på 

plejecentret Broparken, til hjælp for demensramte ældre. Der blev hurtigt 

konstateret en positiv forbindelse mellem brugen af teknologien og de 

demensramte ældre, men ikke på den måde som den oprindelige idé bag brugen 

havde været. Gennem samtale med Khora Care, og sammenligning med forskning 

på emnet omkring demensramte ældre og Virtual Reality, blev der fundet frem til 

konklusionen, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen mindskende eller 

forebyggende effekt på demenssygdommen ved brug af Virtual Reality. Derimod 

kan denne teknologi med fordel bruges af plejepersonale og pårørende til at skabe 

en forbindelse til den demensramte, således at denne kan finde tilbage til sin 

identitet og lettere påkalde sig tidligere minder og derved bibeholde en relation til 

sin familie, og øge socialiseringen med det plejepersonale, som den demensramte 

omgås. Selvom der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen beviser for 

mindskning af eller bremsning af den progressive del af demens, når de ældre 
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bruger Virtual Reality, er det håbet hos blandt andet VR-virksomheden Khora Care 

at teknologien en dag vil være udviklet nok til, at brugen af denne vil være en del af 

hverdagens omsorgsrutiner på samtlige af landets plejecentre.  

 

8. Perspektivering 

Virtual Reality er en teknologi der er under konstant udvikling og forbedring. 

Teknologien har været kendt siden 1968 (Sherman, 2018), men begyndte først for 

alvor at udvikles i 1989 (Sherman, 2018), og fik en kommerciel bølge af support i 

2012 som følge af Kickstarteren bag Oculus Rift (Sherman, 2018). Teknologien har 

siden da udviklet sig massivt, men har endnu ikke nået sit fulde potentiale. 

Dette betyder dog ikke, at Virtual Reality har nået alle bredder for hvor den kan 

implementeres og benyttes. Hvor der allerede i 1990’erne blev brugt Virtual Reality 

til behandling af PTSD og fobier, bliver teknologien nu brugt i mere offentlige 

instanser som hospitaler og på plejecentre til henholdsvis smertedistraktion og 

glæde for demensramte ældre. Virtual Reality har dog en langt bredere ramme for, 

hvordan teknologien kan bruges. På universiteter bruges teknologien ofte til at 

simulere opgaver, det ikke er muligt at udføre i en læringssituation, og mange 

firmaer kan også benytte teknologien til at vise opbygningen af deres produkt på en 

måde der ellers ikke er mulig. 

Hvor udviklingen af Virtual Reality vil stoppe henne er endnu ukendt, men med de 

store spring der er gjort i underholdningsindustrien, er det ikke en umulig tanke at 

denne teknologi en dag vil blive brugt til at føre samtaler eller interagere i levende 

tid med en person på den anden side af planeten, så længe begge personer 

besidder et VR-system. Dette sociale aspekt af teknologien er endnu det område, 

der har været mindst udvikling i, men som har været ideen bag Virtual Reality 

næsten siden teknologien blev opfundet (Sherman, 2018). 
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9. Skitse/ideoplæg til visuel præsentation 

Gruppen har tænkt sig at lave en powerpoint til den visuelle præsentation, hvor vi 

vil bruge nogle klip af ældre med demens, der gør brug af Khora Cares Virtual 

Reality produkt til at illustrere hvordan VR fungerer. Powerpointen vil desuden også 

blive brugt til den mundtlige fremlæggelse, således at den visuelle præsentation og 

fremlæggelsen bliver udført på en naturlig måde. 
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