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Abstract  
 
The   general   theme   in   this   report   is   Design   and   Construction   (D&K).   This   project   has  

also   relation   to   Subjectivity,   Technology   and   Society   (STS).   The   purpose   of   this  

project   is   to   design   a   solution   for   veterans   suffering   from   Post-traumatic   stress  

disorder   (PTSD),   so   they   can   live   as   normal   and   independent   life   as   possible   without  

fear,   and   not   feel   that   they   are   a   burden   for   the   society   and   for   their   family.   We  

interviewed   an   expert   to   support   the   credibility   of   the   project   and   also   get   knowledge  

about   PTSD.   In   relation   to   our   design,   we   choose   a   technological   artifact   which   is  

Virtual-reality   (VR).   The   report   concludes   that   the   use   of   VR   according   to   theory   is   a  

viable   solution.   We   tried   to   create   a   VR   program,   which   a   veteran   with   PTSD   can  

avail   of,   to   be   in   a   certain   place   in   the   present.   Furthermore,   the   goal   is   to   help  

veterans   with   PTSD   to   maintain   physical   well-being   and   tranquility.   Our   product   has  

been   inspired   by   the   therapy   form   called   mindfulness.  
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1.   Introduktion  

Fordomme   og   Virtual   Reality  
Vi   har   ofte   undret   os   over   hvordan   det   er,   at   have   en   psykisk   lidelse.   Pop-kultur,  

medier,   kampagner,   drama   film   eller   serier   prøver   alle   at   give   os   et   billede   på  

psykiske   sygdomme.   

 

Vi   ved   ikke   selv,   hvorvidt   det   er   rigtigt,   så   vi   tager   det   til   os,   og   gør   mediebilledet   til  

vores   fordom.   Vi   har   undret   os   over,   hvordan   det   er   at   være   i   skoene   på   en,   der   har  

angst,   eller   hvad   en   der   har   depression   tænker   når   de   ikke   kan   komme   op   om  

morgenen.   Men   mest   af   alt,   er   vi   nysgerrige   på   Post   Traumatisk   Stress   Syndrom  

(PTSD).   

 

PTSD   forekommer   os   som   en   gåde.   Da   vi   første   gang   kiggede   på   sygdommen,  

tænkte   vi,   at   det   er   en   lidelse   kun   soldater   udsættes   for.   Desto   mere   vi   er   gået   i  

dybden   med   vores   materiale   om   PTSD,   desto   mere   er   det   begyndt   at   gå   op   for   os,   at  

PTSD   ikke   kun   forekom   hos   soldater   men   også   hos   andre   mennesker.  

Problemfelt  

Ifølge   bogen   ‘’Mindfulness   og   yoga   i   helingen   af   PTSD’’    er   PTSD   en   psykisk   lidelse,  

som   kan   opstå   efter   et   traume.   Det   kan   fx   være   krigshandlinger,   men   kan   også  

forekommer   hos   personer,   der   har   været   udsat   for   seksuelle   overgreb   eller   overfald.  

PTSD   kan   bl.a.   medføre   stress,   søvnbesvær   og   angst   hos   mennesker.   De  

traumatiske   hændelser   vil   tit   genopstå   som   flashbacks,   og   mareridt.   

En   psykisk   lidelse   som   PTSD,   har   gennem   ofte   været   omtalt   i   medierne.   Ofte  

forbindes   PTSD   med   tidligere   udsendte   soldater   også   kaldet   veteranere.  
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Vores   interesse   i   PTSD   opstod   netop   fordi   veteraner   med   PTSD   tit   blev   omtalt   i  

medierne.   Bl.a.   har   vi   læst   en   artikel   fra   Berlingske,    Selvmordstanker,   PTSD   og  

depression:   Ny   rapport   tegner   et   mørkt   billede   af   det   danske   hold   10   fra   Afghanistan .  

Artiklen   handler   om   danske   krigsveteraner   fra   Afghanistan,   der   har   selvmordstanker,  

PTSD   og   depression.   Hver   fjerde   soldat   fra   hold   10   har   oplevet   symptomer   på  

PTSD.   Dette   mener   forsvarsminister   Trine   Bramsen   (S),   ikke   er   godt   nok   ,da   hun  

mener   at   de   skal   have   hjælp.   Denne   artikel   er   et   eksempel   på,   at   det   der   i   medierne  

stadig   diskuteres   og   debatteres   i   dag.   Veteraner   med   PTSD   prøver   at   komme   uden  

om   de   traumatiserende   hændelser,   og   når   udbruddet   først   er   gået   i   gang,   er   der   få  

hjælpemidler   til   at   stoppe   det.   Netop   det,   at   der   ikke   findes   hjælpemidler   mod  

anfaldene   undre   os.   Vi   har   valgt   primært   at   have   fokus   på   krigsveteraner,   da   det   er  

dem,   der   findes   langt   det   meste   information   på.  

I   overført   betydning   kan   man   sige,   at   det   er   blevet   en   “krig”   på   hjemmefronten,   ment  

på   den   måde,   at   PTSD   er   blevet   gjort   til   vores   fælles   fjende,   som   vi   gerne   så  

bortskaffet   hurtigst   muligt   med   den   mest   effektive   behandlingsmetode.   

 

Ifølge   en   statistik   fra   Psykiatrifonden,   kan   vi   se   at   ‘’Lidt   over   2%   af   den   europæiske  

befolkning   har   PTSD.   Der   er   flere   kvinder   end   mænd,   og   flere   unge   end   ældre  

mennesker,   der   får   PTSD’’.(Psykiatrifonden.   (s.d.-b).   PTSD   og   andre  

stress-relaterede   tilstande.).   Det   virker   ikke   umiddelbart   som   meget,   men   det   tal  

viser   at   lidt   mere   end   en   ud   hver   50   får   PTSD.   Ifølge   eu.dk,   har   europa   en   befolkning  

på   512   millioner   mennesker,   det   vil   sige   at   over   10   millioner   mennesker   i   Europa   har  

PTSD.  

 

Ifølge   veteranalliancen.dk   har   danske   soldater   generelt   et   godt   helbred   både   fysisk  

og   psykisk.   Men   inden   tre   år,   efter   de   er   vendt   tilbage   til   Danmark,   stiger   antallet   af  

fysiske   og   psykiske   sygdomme   hos   dem.   Danske   soldater   udvikler   symptomer   på  

PTSD   pga.   de   krigshandlinger,   de   har   været   vidne   til   eller   deltaget   i.   Soldater,   som  

har   været   i   krig   i   international   tjeneste,   har   større   sandsynlighed   for   at   udvikle   PTSD  
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-   de   befinder   sig   i   en   risikogruppe.   (Veteranalliancen.   (2019,   29   Oktober).   Hvordan  

og   hvor   meget   rammes   veteranerne?)   Dette   underbygges   af   veteranalliancen.dk   :  

  

‘’ Forekomsten   af   PTSD   hos   danske   soldater   varierer   afhængigt   af   missionernes  

karakter   og   belastningsgrad.   Veterancentrets   forsigtige   estimat   er   derfor,   at   omkring  

10   procent   udvikler   symptomer   på   PTSD   eller   svær   depression   som   konsekvens   af  

deres   udsendelse.’’     (Veteranalliancen.   (2019,   29   Oktober).   Hvordan   og   hvor   meget  

rammes   veteranerne?).  

 

Al   informationen   og   viden,   som   vi   fandt   og   fik   om   PTSD,   ledte   til   ideen   med  

eksperimentering   med   Virtual   Reality   (VR)   som   “lægemiddel   “.   I   vores   søgen   på  

behandlingsformer   mod   PTSD,   var   en   af   de   senest   opdagede   helbredelses   former  

VR   simulering   til   rehabilitering   -   oftest   af   soldater.   Ideen   om   at   simulere   en   oplevelse  

i   Virtual   Reality   lød   som   noget,   der   var   taget   ud   af   en   science   fiction   film.   Ikke   desto  

mindre   førte   den   ide   til   vores   problemformulering,   som   lyder:  

 

- Hvordan   kan   et   design   af   et   VR   program   med   fokus   på   indlevelse   af   brugeren  

være   med   til   at   hjælpe   mennesker   med   PTSD?  

 

Vores   arbejdsspørgsmål   blev   da   således:   

1. Hvad   er   PTSD,   og   hvad   er   symptomerne?  

2. Hvad   er   ‘Virtual   Reality’,   og   hvordan   fungerer   det?  

3. Hvilken   teori   ligger   til   grunde   for   vores   opgave,   og   hvordan   bruger   vi   den?  

4. Hvordan   kan   vi   designe   et   Virtuelt   miljø,   der   kan   hjælpe   en   person   med   PTSD  

i   stressede   situationer.  

5. Hvad   er   fordelene   og   ulemperne   ved   indlevende   VR?  
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2.   Redegørelse  

PTSD,   Symptomer   og   Stressfaktorer  
Mennesker   kan   lægge   mange   hændelser   bag   sig   og   mestre   dem.   Dog   er   der  

traumatiske   hændelser,   hvor   det   pludseligt   ikke   er   nemt   eller   muligt   for   en   person   at  

lægge   det   bag   sig.   Disse   traumatiske   hændelser   kan   påvirke   menneskers   liv   og   få  

stor   indflydelse   på   vedkommendes   dagligdag.    Katastrofale   oplevelser   kan   betegnes  

som   traumatiske   når   de   fører   til   psykologiske   dysfunktioner.   Har   en   person   i   forvejen  

konstateret   angst   eller   depression,   kan   det   gå   videre   og   udvikle   sig   til   en   sygdom  

som   f.eks.   PTSD.   Det   er   dog   også   muligt   at   få   PTSD   uden   at   have   en   psykisk  

sygdom   eller   lidelse   i   forvejen.   De   katastrofale   oplevelser   kan   resultere   i   at  

mennesket   lider   psykisk   overlast.   Psykologiske   dysfunktioner   kan   opstå   på   baggrund  

af   uventede   begivenheder.   PTSD   kan   have   en   række   følgevirkninger,   som   medfører  

at   personen   ikke   længere   kan   finde   ro.   Følgerne   af   traumatiske   begivenheder   kan  

opstå   forsinket   eller   protraheret,   hvilket   beskrives   således:  

‘’En   tilstand   der   opstår   som   forsinket   eller   protraheret   (langvarig)   reaktion   på   en  

traumatisk   begivenhed   eller   situation,   af   kortere   eller   længere   varighed,   af   en  

exceptionel   truende   eller   katastrofeagtig   natur,   som   vil   medføre   kraftig   påvirkning  

hos   praktisk   talt   enhver’’ .   (WHO   ICD-10,1994).   

Tilstanden   kan   opstå:  

● Som   forsinket,   oftest   inden   for   seks   måneder,   det   vil   sige   efter   den  

traumatiske   begivenhed   skete.   

● Hvis   symptomerne   er   opstået   og   foregået   under   tre   måneder,   så   har   den  

PTSD   ramte,   akut   PTSD.   

● Hvis   tilstanden   er   foregået   og   varet   i   tre   måneder   eller   over,   så   har   den   PTSD  

ramte,   kronisk   PTSD.   

PTSD   er   dækket   af   traumebegrebet.   Traumatiske   oplevelser   kan   f.eks   ses   i  

sammenhæng   med   krig.   I   forhold   til   Herman   i   bogen   ‘’Mindfulness   og   yoga   i   helingen  

af   PTSD’’   af   Ivan   Højgaard   Hansen   bliver   det   nævnt,   at   menneskene,   heriblandt  

forskere,   troede,   under   perioden   i   1.   Verdenskrig,   at   symptomerne   for   soldaterne   var  
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hjernerystelse,   netop   på   grund   af   granat   eksplosioner   eller   andet   de   oplevede   i  

felten.   Yderligere,   kaldte   man   denne   form   for   symptom   for    granatchok .   (Hansen,   I.   H.  

(2014).    Mindfulness   og   yoga   i   helingen   af   PTSD ,   s.   14).   I   Yderligere   nævner   Herman  

at   perioden   efter   2.   Verdenskrig,   så   har    forskere   skabt   ny   viden,   hvor   de   opdagede  

at   soldaterne   havde   psykiske   kvaler   i   stedet   for   den   ‘’gamle   viden’’,   hvor  

menneskene   og   forskerne   mente,   at   soldaterne   havde   et   granatchok.   (Hansen,   I.   H.  

(2014),   s.14).   Med   henblik   på   Vietnamkrigen,   så   var   det   her   forskerne   gik   i   gang   med  

at   undersøge   traumer,   symptomer   og   psykologiske   aspekter   efter   en   krigshandling.  

Nutidens   viden   vedrørende   PTSD   kendes   fra   undersøgelserne   dengang   i   forbindelse  

med   Vietnamkrigen.   Undersøgelserne   har   hjulpet   mennesket   med  

videreundersøgelser   til   i   dag.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.14).  

 

Det   mest   akutte   traume   kaldes   kamp-flugt-reaktionen,   eller   “Flight   or   Flight  

responce”,   som   den   også   kendes   ved.   Kamp-flugt-reaktionen   får   kroppen   til   at  

forberede   sig   til   kamp   eller   flugt.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.14).   Her   kan   vi   inddrage  

Amygdala,   hvilke   betyder   ‘mandelkernen’.   Amygdala   er   et   lille   område   i   hjernen,   der  

har   stor   indflydelse   på   menneskets   emotionelle   karakter,   idet   amygdala   modtager  

sensoriske   informationer,   hvilket   er   med   til   at   få   den   PTSD-ramte   til   at   kunne   klare  

frygt   og   forsvarsreaktioner.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.15).   

 

Hvordan   kan   det   være   at   amygdala   stadig   fortsætter   selvom   at   hændelserne   og  

faren   er   sket   for   længe   siden?   Amygdala   kan   her   kombineres   med   HPA-   aksen,   hvor  

mennesket   stadig   befinder   sig   i   en   belastende   hændelse,   der   for   længst   har   passeret  

og   besidder   et   uhensigtsmæssigt   stressniveau.   Den   stress   hormonelle   sekretion  

siges   at   være   grunden   til   udviklingen   af   andre   stress   symptomer,   som   også   kan  

opstå   enhver   tid   efter   katastrofale   hændelser.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.14-16).  
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Symptomerne   på   PTSD   opdeles   i   tre   hovedområder.   PTSD-   diagnosens   tre  

hovedområderne   er   således:   

 

- Arousalsymptomer  

- Genoplevelsessymptomer  

- Undgåelsessymptomer  

Arousalsymptomer  

Når   en   person   har   været   udsat   for   en   traumatisk   hændelse,   så   vil   kroppen   og   psyken  

spille   en   rolle   sammen.   Det   vil   sige,   at   personen   vil   ende   i   en   tilstand   af   permanent  

alarmberedskab.   Den   PTSD   ramte   er   hele   tiden   på   ‘’vagt’’,   fordi   personen   er   bange  

for   at   faren   kan   vende   tilbage,   hvor   personen   føler   er   i   den   samme   traumatiske  

hændelse.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.18).   En   lille   hændelse   kan   øjeblikkeligt   resultere   i  

at   den   PTSD   ramte   person   vil   reagere   på   hændelsen,   og   dermed   farer   sammen,  

hvor   personen   pludselig   ikke   har   selvkontrol.   Ifølge   Abraham   Kardineri   bogen  

‘’Mindfulnessog   yoga   i   helingen   af   PTSD’’   vil   den   PTSD   ramte   person   vil   ofte   opleve  

en   række   symptomer   f.eks.   dårlig   søvn,   forhøjet   blodtryk,   rastløshed,   hjertebanken  

og   generelt   andre   legemlige   symptomer.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.18).  

 

Arousalssymptomet,   opmærksomhedsforstyrrelse?  
I   det   øjeblik   hvor   den   PTSD   ramte   føler   at   være   i   en   voldsom   trussel,   vil   den  

traumatiserede   øjeblikkeligt   søge   ud   af   kontekst.   Dette   kan   resultere   i   en  

konsekvens,   hvor   den   PTSD   ramte   pludselig   ikke   har   har   en   positiv   relation   til  

omverdenen.   Derimod   vil   relationen   være   omgivet   af   frygt   og   angst.   (Hansen,   I.   H.  

(2014),   s.21).   I   fremtiden   kan   det   give   endnu   konsekvenser,   hvor   den   PTSD   ramte  

kan   få   alvorlige   længerevarende   stress   belastninger   som   kan   ‘’svigte’’   organismen.  

Dette   kan   resultere   i   at   den   PTSD   ramte   ikke   har   evnen   til   at   indleve   i   øjeblikket,   og  

dermed   er   opmærksomheden   et   andet   sted   i   forhold   til   den   pågældende   øjeblik.  

(Hansen,   I.   H.   (2014),   s.21).   
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Genoplevelsessymptomer   

Genoplevelsessymptomer   spiller   en   stor   rolle   i   PTSD-   diagnosen,   hvilket   vil   sige   at  

den   har   en   nøgleposition.   Da   mennesket   har   været   udsat   for   farer,   så   vil   mennesket  

opleve   en   fragment   af   den   traumatiske   hændelse.   Dette   kan   ses   således:   

‘’Længe   efter   at   faren   er   drevet   over,   genoplever   traumatiserede   mennesker  

brudstykker   fra   den   traumatiske   oplevelse.’’   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.18).  

Der   ikke   kun   tale   om   mentale   billeder,   men   ofte   oplever   den   PTSD   ramte,   hvordan  

det   føles   i   kroppen   og   psyken   idet,   tanker   fra   traumatiseringsøjeblikket   genopstår.  

Derudover   bliver   spontane   genoplevelsesymptomer   også   inddraget,   hvor   andre  

former   sker.   Herunder   flashbacks,   som   tit   opstår,   når   personen   er   i   vågen   tilstand.  

Den   PTSD   ramte   personen   kan   også   få   mareridt   i   søvnstadiet.(Hansen,   I.   H.   (2014),  

s.18-19).   Flashbacks   eller    snapshots    er   erindringsfragmenter,   som   opleves   korte.  

Disse   flashbacks   eller    snapshots    bringer   den   traumatiske   hændelse   frem   igen,   hvor  

det   kan   virke   realistisk   for   personen.   Dermed   bliver   den   følelsesmæssige   styrke  

forøget.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.19).   Mange   PTSD   ramte   mennesker   prøver   at  

analysere   de   traumatiserede   begivenheder   for   at   finde   en   mening   med   hændelsen,  

vurdere   traumet   og   dermed   skabe   orden   og   balance.   Den   PTSD   ramte   vil   tit   gå  

igennem   mange   spørgsmål   som   f.eks.   Hvad   var   det   der   skete?   Hvorfor   skete   det?  

Hvorfor   mig?   Alle   disse   spørgsmål   kan   opstå   når   personen   tænker   tilbage   på   den  

traumatiserede   hændelse.   Yderligere   kan   den   traumatiserede   hændelse   også  

efterlade   eftervirkninger   for   den   PTSD   ramte.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.19).   Her   vil  

den   PTSD   ramte   gå   igennem   visse   individuelle   tanker   som   ‘’Alt   er   blevet   ødelagt   for  

mig’’,   ‘’jeg   er   ikke   mig   selv’’,   ‘’mit   liv   er   lagt   i   ruiner’’.   Overordnet   vil   man   sige   at   den  

traumatiserede   oplevelse   har   bragt   konsekvenser   i   personen   liv.   (Hansen,   I.   H.  

(2014),   s.19).  

Genoplevelsessymptomet,   opmærksomhedsforstyrrelse?  

Denne   form   for   symptomgruppe,   kan   også   være   hæmmende   for   den   PTSD   ramte,  

hvor   personen   ofte   ikke   ‘’befinder’’   sig   i   den   pågældende   situation.   (Hansen,   I.   H.  

(2014),   s.21).   Den   PTSD   ramte   kan   være   så   påvirket   og   fanget   af   sine   indre  
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forestillingsverden,   at   det   nu   er   her   hvor   det   pludseligt   er   svært   for   andre   mennesker  

at   komme   i   kontakt   med   den   PTSD   ramte.   Et   eksempel   på   at   den   PTSD   ramte   kan  

være   fanget   af   den   indre   forestillingsverden,   kan   ses   således:   

‘’   Set   fra   den   traumatiserede   synsvinkel,   vil   det   føles   som   at   leve   i   en   boble,   hvor  

fortiden   hele   tiden   blander   sig   med   det   levede   liv’’.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.21).   

 

I   forhold   til   omverdenen   så   bliver   den   PTSD   ramte   ofte   forstyrret   af   fortiden,   og   det  

kan   derfor   være   svært   at   omgås   med   omverdenen.   De   fleste   daglige  

hverdagsopgaver,   generelle   opgaver,   aktiviteter,   kommunikation   eller   fritid   for   den  

PTSD   ramte   kan   være   svært   at   udføre,   netop   på   grund   af   at   den   PTSD   ramte   bliver  

forstyrret   af   fortiden.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.21-22).   Det   er   svært   at   bortskaffe   sig  

med   fortiden.   

Undgåelsessymptomer  

Det   er   ikke   nyt   om   at   mennesker   vil   lægge   frastødende   og   frygtelige   følelser   fra  

erindringer   bag   sig.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.19).   Den   PTSD   ramte   person   prøver   at  

afholde   sig   fra   aktiviteter   og   følelser,   som   kan   bringe   minder   fra   den   traumatiserede  

hændelse.   Derfor   er   sikkerhed   det   vigtigste   for   den   PTSD   ramte   person,   hvilket   vil  

sige,   at   personen   afholder   sig   fra   aktiviteter   og   fra   at   være   social.   Den   PTSD   ramte  

lukker   sig   inde   og   blive   for   sig   selv,   altså   isolerer   sig.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.19).  

Nogle   PTSD   ramte   er   i   en   undgåelsesadfærd,   hvor   personen   forsøger   at   gå   væk   fra  

sin   krop.   Her   kan   begrebet   dissociation   inddrages   hvor   personen   undgår   de  

angstrelaterede   aspekter   ved   traume   oplevelsen.   Generelt   kan   undgåelsesadfærd  

over   for   egen   krop   medføre   at   kroppen   pludseligt   er   som   en   ‘’fremmede’’   for  

personen   selv,   og   derfor   bliver   det   besværligt   for   den   PTSD   ramte   person   at   være   i  

sig   selv   og   tilhøre   sin   egen   krop.   

 

Undgåelsessymptomet,   opmærksomhedsforstyrrelse?  
Denne   symptomgruppe   hæmmer   den   PTSD   ramte   til   at   føje   sig   den   aktuelle   tid   med  

frisind   og   accept.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.22).   Da   de   katastrofale   hændelser   kan  

ændre   menneskets   psyke   og   indre   forestillinger,   kan   føre   til   at   mennesket   pludseligt  
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ikke   har   tillid   til   omverdenen.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.22).   Den   PTSD   ramte   er   bange  

for   at   være   frisindet   for   nuet,   da   mennesket   er   bange   for   at   miste   selvkontrollen.  

Derfor   bliver   mennesket   pludseligt   også   fremmed   for   ‘’sig   selv’’.   Kontakten   til   sig   selv  

kan   være   besværligt   at   skabe,   hvor   adfærden   sætter   en   blokade   til   de   emotionelle  

følelser   hos   mennesket.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.22).   Mennesket   kan   måske   blive   en  

‘’kold’’   person,   som   er   tom   for   emotionelle   følelser.   

 

En   terapiform-   mindfulness  
Der   er   mange   forskellige   metoder,   der   bruges   til   at   behandle   PTSD,   både   medicinsk  

og   terapeutisk.   En   af   de   mere   kendte   er   psykoterapi,   hvor   patienten   gennem   en  

samtale,   det   vil   sige   med   en   psykolog,   prøver   at   få   større   indsigt   i   patientens  

handlinger,   følelser   og   tanker   og   derved   skabe   en   forandring   så   patienten   får   tillid   til  

omverdenen,   men   også   til   livet.   

 

Vi   har   besluttet   at   fokuserer   på   brugen   af   mindfulness   i   behandling   af   PTSD.   

I   forbindelse   med   mindfulness,   så   siger   man   at   metoden   oplære   den   PTSD   ramte   til  

at   skabe   mere   mentalt   ro   og   kropslig   velvære.   At   pege   opmærksomheden   mod   nuet,  

er   en   stor   fordel.   Dette   kan   ses   således:  

‘’Opmærksomhedstræning,   med   nuet   som   primært   fokus,   kan   således   betragtes  

noget,   der   med   fordel   kan   implementeres   i   den   psykoterapeutiske   behandling   af  

PTSD.’’   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.24).   

 

Så   hvordan   kan   man   få   den   PTSD   ramte   til   at   leve   i   nuet,   og   undgå   optagethed?   Er  

det   muligt   at   være   frisindet,   og   og   have   tillid   til   omverdenen   igen?   (Hansen,   I.   H.  

(2014),   s.22).   Disse   spørgsmål   kan   besvares   ved   at   tage   et   kig   på  

opmærksomhedstræning,   hvilket   vil   sige   mindfulness.   

Men   hvad   er   mindfulness?   

‘’Mindfulness   går   ud   på   at   vågne   op   til   det   liv,   du   har   lige   nu.   Ikke   det   liv,   der   har  

været,   eller   som   måske   vil   komme.   Men   at   vågne   op   til   det   liv,   der   er   i   dette   øjeblik,  

på   en   måde,   hvor   du   er   venlig   mod   dig   selv.’’   (Psykiatrifonden.   (s.d.).   Hvad   er  

mindfulness?).   
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Mindfulness-træning   er   en   opmærksomhedstræning,   hvor   man   har   fokus   på  

opmærksomheden.   (Psykiatrifonden.   (s.d.).   Hvad   er   mindfulness?).   

Når   mennesket   benytter   sig   af   denne   form   for   behandlingsmetode,   så   vil   mennesket  

meditere.   Det   vil   sige   at   mennesket   koncentrere   sig   om   at   få   opmærksomheden  

rettet   mod   nuet.   Meditation   går   ud   på   at   sidde   stille,   og   koncentrere   sig   om   at   være  

tilstede   i   nuet.   Mange   tanker   og   følelser   vil   komme   forbi   i   tankerne.   Man   skal   derfor  

tage   imod   tankerne   og   følelserne   med   ro   og   humor.   (Psykiatrifonden.   (s.d.).   Hvad   er  

mindfulness?).   

Da   mindfulness   primært   har   fokus   på   opmærksomhedsfunktionen   i   hjernen,   så   kan  

vi   her   inddrage   Default   Mode   Network   (DMN),   som   er   aktiviteter   i   hjernen   præget   af  

opmærksomhed   med   stimuli.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.30).   I   forhold   til   Taylor   et   al.   i  

bogen   ‘’Mindfulness   og   yoga   i   helingen   af   PTSD’’   kan   denne   form   for   system   i  

hjernen   ‘’åbnes’’   og‘’lukkes’’   alt   efter   om   det   drejer   sig   om   raske   mennesker   eller  

mennesker   med   en   psykisk   lidelse,   herunder   PTSD   ramte.   (Hansen,   I.   H.   (2014),  

s.30).   For   de   raske   mennesker   ‘’lukkes’’   systemet,   og   derfor   er   tanker   og   følelser  

udeladt.   I   forhold   til   mennesker   med   PTSD,   så   opstår   der  

opmærksomhedsforstyrrelser,   hvilket   vil   sige   at   DMN   er   ‘’åbnet’’.   Folk   der   har  

erfaringer   med   mindfulness   har   en   anelse   om   hvornår   DMN   ‘’åbnes’’   eller   ‘’lukkes’’.  

Yderligere   ved   de   også   hvordan   de   skal   håndtere   DMN.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.30).  

Når   mennesket   vælger   at   meditere   eller   generet   fokusere   på   en   bestemt   ting,   så   vil  

den   fulde   opmærksomhed   være   til   stede   der.   Derimod   kan   mennesket   altså   ikke  

være   opmærksom   på   to   eller   flere   ting   på   en   gang.   Det   er   enten   det   ene   eller   det  

andet.   (Hansen,   I.   H.   (2014),   s.30).   
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Virtual-Reality   (VR)   hvad   er   det?  

Når   vi   taler   om   VR,   er   det   måske   ikke   det   letteste   at   forstå,   men   for   at   kunne  

forklarer   det   bedst   muligt,   skal   man   beskrive   tre   hovedfelter.   

 

Der   er   først   hovedfelt,   er   det   fysiske   udstyr.   Dette   består   af   det   teknologiske   system   i  

sig   selv,   alle   komponenterne,   der   skaber   VR   og   måden   de   spiller   sammen.   Blandt  

andet   falder   VR   headsettet   under   denne   kategori.  

 

Det   næste   er   det   Virtuelle   Rum.   Det   kan   måske   virke   forvirrende,   at   vi   kalder   det   et  

rum,   men   det   er   den   tekniske   beskrivelse   for   det   miljø   brugeren   ser,   eller   bliver  

kastet   ind   i,   når   vedkommende   tager   et   VR   headset   på.   Det   der   skal   forstås   ved  

brugen   af   ord   såsom   “rum”   eller   “miljø”,   er   at   vi   går   i   detaljer   med   det   virtuelle,   som  

brugeren   ser.   

 

Det   sidste   hovedfelt   er   det   fysiske   rum.   Dette   felt   omhandler   brugerens   fysiske  

placering.   F.eks.   om   brugeren   sidder   i   toget   på   vej   til   arbejde,   står   hjemme   hos   sig  

selv   på   et   gulv   med   meget   plads   eller   i   et   kosteskab.   Alt   der   har   med   brugerens   fysik  

og   placering   falder   under   dette   felt.  

 

‘Virtual   Reality’   eller   ‘VR’,   som   det   også   kaldes,   er,   eller   bestræber   sig   på   at   være  

som   det   lyder,   en   virtuel   virkelighed.   Det   er   et   simuleret   rum,   som   bliver   “projekteret”  

for   øjnene   af   en   bruger,   der   har   iført   sig   et   ‘VR   Headset’.  

 

Headsettet   i   sig   selv   er   et   teknologisk   system,   som   består   af   mange   centrale  

artefakter,   der   alle   spiller   en   stor   rolle   i   headsettets   kapabiliteter.  

 

Kort,   består   alle   VR   Headset   af   3   dele;    display ,    interaktiv   styring    og    lyd .   Disse  

komponenter   forekommer   i   alle   headsets,   i   en   eller   anden   form,   og   er   centrale   for   at  

skabe   en   følelse/illusion   af   at   være   et   andet   sted.  
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Displayet :   er   en   skærm.   I   dedikerede   VR   headsets,   er   de   fordelt   i   to   mindre   skærme,  

som   kommer   i   bestemte   former,   der   tilsammen   giver   effekten   (illusionen)   af   et   3D  

miljø   eller   rum.   I   andre   tilfælde,   kan   det   være   en   enkelt   skærm,   eksempelvis   en  

‘smartphone’,   hvor   der   gennem   et   smart   program,   bliver   splittet   et   billede   op   i   to,   så  

det   giver   illusionen   af   et   VR   rum,   dog   uden   den   fuldkomne   effekt.   I   eksemplet   med  

en   smartphone,   bliver   der   lavet   et   tomt   headset   med   telefonens   dimensioner   i  

designet,   hvilket   bliver   brugt   til   at   separere   billederne,   så   der   bliver   vist   forskellige  

billeder   på   hvert   øje.   Dette   koncept   med   et   billede   på   hvert   øje   går   igen   i   alle   VR  

headsets,   som   et   centralt   ‘trick’,   der   snyder   hjernen   til   at   tro,   at   den   er   i   et   rum,   hvor  

at   det   faktisk   er   to   2D   billeder.  

 

Interaktiv   Styring :   sker   oftest   og   bedst   i   form   af   en   eller   to   kontrollere   der   er  

forbundet   med   brugerens   hænder.   Som   det   er   tilfældet   med   headsettet   kan  

kontrollere   registreres   og   bruges   interaktivt   i   rummet.   Men   som   i   eksemplet   med   en  

smartphone,   er   der   også   versioner,   der   er   baseret   på   knapperne   langs   siden   af  

telefonen   såsom   tænd/sluk   og   lyd   knapperne.   Knapperne   bliver   kombineret   med  

retningen   brugen   vender   sit   hoved,   og   laver   en   form   for   fjernbetjening.   

 

Lyd:    Lyd   kommer   oftest   i   form   af   separate   hovedtelefoner,   men   i   nogle   VR   headsets  

og   i   alle   smartphones   er   lyden   indbygget.   Denne   komponent   (altså   lyden)   er   oftest  

separat   fra   headsettet,   men   er   så   integralt   i   Virtual   Reality   headset’et.   På   den   måde  

vil   det   på   sin   vis   altid   medfølger.   Lyden   synes   bedst   at   fungere   med   høretelefoner,  

men   de   kan   også   genskabes   på   vha   surround-sound   systemer   og   visse   højtalere.  

 

Alle   delene   af   VR   Headsettet   er   med   til   at   skabe   “immersion”.   Immersion   er   det  

engelske   ord   for   indlevelse.   Når   vi   taler   om   “immersion”   handler   det   om,   hvorvidt  

brugeren   indlever   sig   i   den   virtuelle   verden,   eller   det   virtuelle   miljø   som   vi   kalder   det.  

 

I   artiklen   “Immersion   VR”   taler   en   af   journalisterne   fra   Mobfish   om   ‘immersion’   som   et  

begreb.   Journalisten   hævder,   at   immersion   er   noget,   der   kan   forbedres   på   mange  

måder,   og   alle   måderne   er   med   til   at   få   brugeren   til   bedre   at   kunne   leve   sig   ind   i   VR  

verdenen.   En   af   de   simple   metoder,   som   også   var   inkluderet   i   VR   systemetet,   er  
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netop   orienteret   mod   lyd.   Lyd   er   en   lille   detalje,   som   er   nem   at   justere   på,   og   som  

gør   en   verden   af   forskel.   Skulle   der   mangle   lyd   eller   er   den   orienteret   forkert,   bliver  

man   hurtigt   revet   ud   af   den   virtuelle   virkelighed.   

 

Sådan   som   det   ser   ud   nu,   er   brugen   af   VR   tæt   forbundet   med   spil.   Computerspil   og  

VR   spil   feltet   er   en   central   drivkraft   for   VRs   udvikling.   I   takt   med   at   flere   spil   bliver  

udviklet   til   platformen,   vil   flere   mennesker   anvende   VR   til   underholdning.   Det   betyder  

ikke,   at   der   ikke   bliver   og   vil   blive   lavet   andet   med   platformen   end   blot  

underholdning.  

 

I   takt   med   at   VR   spreder   sig,   prøver   en   længere   række   institutioner   at   anvende  

platformen,   som   en   behandlingsform.   Hvilket   har   givet   os   et   afsæt   til,   hvordan   vi   kan  

bruge   VR   rummet,   og   potentielt   designe   det   virtuelle   miljø,   så   brugere   med   PTSD  

kan   bruge   det   til   at   hjælpe   sig   selv   med   at   tackle   PTSD   symptomerne.  
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3.   Metode   &   Teori  

Teori  

Vi   har   valgt   at   behandle   begrebet   “care”   i   relation   til   PTSD.   I   følge   teksten(Mauro  

Turrini   et   al.,   2011)   er   der   opstået   et   stigende   behov   for   “care”   altså   omsorg   bla.   på  

grund   af   den   stigende   mængde   af   ældre   personer.   Forfatterens   hoved   formål   med  

denne   tekst   er   ikke   at   sætte   teori   i   praksis   men   at   flette   praksis   ind   i   teori.   Mauro  

Turrini   kommer   ikke   med   en   enstemmig   definition   af   “care”,   men   mange   formulerede  

definitioner   baseret   på   den   specifikke   situations   betragtning.  

Den   teoretiske   introduktion   efterlader   læseren   med   en   åben   mening   om,   hvad   god  

“care”   er.  

Denne   brede   definition   af   “care”   refererer   til   den   dobbeltbetydning,   som   ligger   implicit  

i   teksten,   at   “care”   ikke   alene   handler   om   behandling   af   sygdomme,   men   indeholder  

samtlige   aspekter   af   et   menneskes   behov,   som   at   sørge   for   mad   og   husly.   Med  

andre   ord   er   “care”   det   omsorgsarbejde   vi   i   dag   ser   på   plejehjem,   klinikker   og  

potentielt   også   på   andre   institutioner   -   i   princippet   kan   “care”   foregå   alle   steder.  

Denne   definition   leder   os   til   en   af   de   mest   spændende,   men   også   mest  

problematiske   aspekter   af   teksten.   Den   brede   og   uafgrænsede   definition   af   omsorg   i  

relation   til   det   private   kontra   det   offentlige.  

Turrini   skriver,   at   vi   skal   gentænke   forholdet   mellem   den,   der   modtager   omsorg   og  

den   der   yder   omsorg.   Han   påpeger,   at   der   ikke   er   forskel   på   den   omsorg,   der   leveres  

af   de   formelle   organer,   det   offentlige   eller   private   virksomheder   og   den   uformelle  

omsorgen,   der   leveres   af   venner   og   familie(Mauro   Turrini   et   al.,   2011,   s.   74).  

Ifølge   Turrini   er   der   kommet   andre   nye   tilgange   til   emnet   har   belyst   asymmetrien  

mellem   omsorgsgiver   og   -   modtager   og   for   at   kritiserer   den   formynderiske   rolle,   som  

omsorgsgiveren   har   og   foreslår,   at   også   patienter,   borger,   beborere,  

omsorgskrævende   personer,   ældre   mv.   har   individualistiske   rettigheder   og   frie   valg.  

Turrini   Mener,   at   man   afhjælper   alene   de   fysiske   behov,   og   ikke   sociale   behov.  

Den   herskende   metode   tilbyder   et   kortfattet   og   kritisk   omsorgsudvalg,   som   siger   at  
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patienter   og   borger   har   ret   til   og   ansvar   for   at   vælge   på   et   oplyst   grundlag,   at   aktiv  

deltage   i   at   vælge   den   rigtige   hjælp,  

I   denne   forstand   er   omsorg   er   kendetegnet   ved   planlægning   og   løsning   af  

samarbejde.Der   skal   være   samarbejde   mellem   læger,   sundhedspersonale,   patient,  

familie,   venner   og   teknologi.  

Teknologiens   gennemgribende   rolle,  

Turrini   skriver   at   den   tavse   “kolde”   afstemningens   proces   mellem   kroppe,   teknologi  

og   videnskab,   “care”   implicerer   ikke   nødvendigvis   empati   med   hinanden,   men   også  

distance   og   separation(Mauro   Turrini   et   al.,   2011,   s.   76).   Dette   forklares   af   Mary  

Winance   som   prøver   at   forklare   hvordan   de   enten   handicappet   prøver   at   komme   til  

at   have   en   automatisk   kørestol   eller   deltage   i   rehabilitere   program.   Winance  

konkludere   at   “care”   som   delt   arbejde   er   for   at   konstruere   en   person   som   er   både  

knyttet   og   løsrevet,   afhængig   og   uafhængig.   En   person   som   bevæge   sig   bevæger  

sig   på   egen   hånd   og   blive   flyttet   af   andre.  

Til   sidst   påpeger   Turrini,   at   man   ikke   fx.   på   plejehjem   for   personer   med   demens   kun  

tænker   over   at   tilbyde   sund   mad,   men   ikke   tænker   på,   hvor   indbydende   og   dejlig  

maden   ser   ud   og   smager.  
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Metode  

For   at   få   en   større   forståelse   for   PTSD,   har   vi   foretaget   et   kvalitativt   interview.   I  

forhold   til   den   kvalitative   metode,   har   vi   anvendt   litteratur   fra   bogen   ‘’Interview,  

Introduktion   til   et   håndværk’’   af   Steinar   Kvaler   og   Svend   Brinkmann.    ( Kvaler,   S.,   &  

Brinkmann,   S.   2009,’’    Introduktion   til   et   håndværk’’,    Interview. ).   

Det   kvalitative   interview   er   baseret   på   et   semistruktureret   interview,    (Aarhus  

Universitet.   (s.d.).   Interviews.).   To   interviewere   har   interviewet   psykolo gen   Henriette  

Elkjær,   som   har   en   Ph.d,   hvor   hun   primært   har   arbejdet   med    dataarbejde   (kvantitativ  

metode),   hun   har   undersøgt   effekt   af   en   behandling   efter   en   traume.   Yderligere   har  

lavet   en   opfølgning   på   behandlingen   for   at   se   om   effekten   fortsat   har   været   til   st ede  

efter   behandlingen   er   afsluttet.   Henriette   Elkjær   har   primært   fokuseret   på   kvinder  

med   senfølgere   efter   incest,   derfor   har   hun   indsigt   i   PTSD,   hvilket   er   grunden   til   at   vi  

interviewer   hende.   (Se   bilag   1).   Den   kvalitative   metode   har   givet   os   en   del   viden   som  

kan   benyttes   i   vores   projektrapport.  

Henriette   Elkjær   fortæller,   at   der   skal   have   været   en   traumatisk   oplevelse   for   at   man  

kan   tale   om,   at   en   person   har   PTSD.   Dette   fremhæver   hun   således   (Se   bilag   1):   

‘’ Diagnosen   ved   PTSD,   der   skal   være   en,   de   kalder   det   en   indeks   oplevelse,   et  

traume   og   ved   veteraner   der   kan   det   være   nogle   voldsomme   krigsoplevelser   hvor  

man   ser   drab   eller   involveret   i   voldsomme   krigshandlinger   måske   til   at   udføre   drab  

eller   selv   har   været   livsfare. ’’.   (Se   bilag   1).   

Her   går   hun   bla.   ind   på   veteraner   med   PTSD,   hvor   drab   og   voldsomme  

krigshandlinger   kan   have   påvirket   mennesket   negativt.   Det   vil   sige,   at   disse  

oplevelser   kan   være   grunden   til   at   en   veteran   får   PTSD.   

Det   gennemførte   interview   blev   aftalt   på   forhånd,   hvilket   vil   sige,   at   interviewet   var  

planlagt.   Vi   havde   på   forhånd   lavet   spørgsmål   til   interviewet,   dog   har   der   været  

spørgsmål,   som   vi   har   udeladt,   og   dermed   skabt   spontane   spørgsmål   under   selve  
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interviewet.   Vi   kom   fra   et   forskningsspørgsmål   (problemformulering)    til  

interviewspørgsmål,   som   blev   anvendt   under   interviewet.   

Målet   med   den   kvalitative   metode,   var   at   rekruttere   en   ekspert   på   området,   hvor   vi  

kunne   få   så   mange   informationer   som   muligt.   Vores   interviewguide   var   at   følge   op   på  

nogle   spørgsmål,   som   vi   havde   planlagt.   Dette   kan   ses   i   bilag   1   i   transskriptionen.  

Herunder   er   der   vist,   hvilke   spørgsmål,   der   ikke   er   blevet   benyttet   under   interviewet:   

- Tror   du   det   er   muligt,   at   PTSD   kan   formuleres   nogenlunde   sonisk   og   visuelt?   

- Hvordan   vil   du   diagnosticere   en   patient   med   PTSD?   Hvad   ville   du   gøre?   

De   fleste   spørgsmål   er   blevet   anvendt   i   interviewet,   enten   præcist   som   skrevet,   eller  

nogenlunde   det   samme.   Dog   har   vi   udeladt   to   spørgsmål.   De   anvendte   spørgsmål   er  

markeret   med   rød.   (Se   bilag   1,   for   at   se   de   anvendte   spørgsmål).  

Inden   vi   gik   i   gang   med   selve   interviewe,   så   har   vi   som   interviewere   ‘’smalltalket’’  

med   interviewpersonen   for   at   skabe   en   god   stemning.   I   interviewet   vil   man   opdage,  

at   vi   som   interviewer   også   selv   kommer   med   tilføjelser.   Målet   med   dette   var   at  

interviewpersonen   kunne   få   en   fornemmelse   af,   at   vi   som   interviewere   har  

baggrundsviden   om   PTSD.    Inden   mødet   med   psykologen   har   vi   læst   litteratur   om  

PTSD,   for   at   skabe   et   godt   interview   og   yderlige   få   uddybende   sva r.   Dette   kan   ses  

således,   hvor   intervieweren   nr.   2   forklare   således   (Se   bilag   1):   

’’ Der   er   jo   to   former   for   PTSD,   ved   jeg,   de   iøjnefaldende   også   de   ikke   iøjnefaldende.  

De   iøjnefaldende   mener   jeg   nok   er   dem   med   krig   og   store   ulykker,   mens   de   ikke  

iøjnefaldende   er   dem   med   voldtægt   og   en   lille   form   for   ulykke,   som   ikke   har   nok  

opmærksomhed   i   medierne,   så   ja ’’.   (Se   bilag   1).  

Interviewet   foregik   således,   at   der   blev   anvendt   en   lydoptager   som   naturligvis   blev  

accepteret   af   den   pågældende   interviewperson.   At   benytte   en   lydoptager   under  

interviewet   var   en   god   ide,   da   vi   endte   med   at   transskribere   optagelsen.   ( Kvaler,   S.,  

&   Brinkmann,   S.   2009,    s.201.).   En   transskription   er   en   samtale   mellem   to   personer,  

som   bliver   fremlagt   i   en   skriftlig   form.   Transskriptioner   bliver   oversat   fra   talesprog   til  

et   formelt   stil.   ( Kvaler,   S.,   &   Brinkmann,   S.   2009,    s.200.).   
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Ved   benyttelse   af   den   kvalitative   metode   (kvalitativ   interview)   er   der   en   del   fordele,  

dog   også   nogle   ulemper.   Fordelene   ved   den   kvalitative   metode   er,   at   vi   som  

interviewer   har   en   fysisk   kontakt   til   interviewpersonen.   At   have   en   fysisk   kontakt   til  

interviewpersonen   er   en   fordel,   fordi   interviewpersonen   og   vi   som   interviewer  

udtrykker   mimik   og   gestik.    (Motorik   og   Sprog,   BUPL,   FOA,   &   KL.   (2016,   1   Marts).  

Kommunikation   –   mimik,   gestik,   kropssprog   og   fælles   opmærksomhed.).    Den  

nonverbale   kommunikation   kan   inddrages   her   i   interviewet,   hvilket   vil   sige,   at  

kommunikationen   mellem   interviewpersonen   og   intervieweren   ikke   kun   foregår   ved  

sproget,   men   også   med   kroppen.   Samspillet   mellem   interviewpersonen   og  

intervieweren   gør,   at   de   har   lettere   ved   at   interagere   med   hinanden,   når   det   drejer  

sig   om   en   fysisk   kontakt.    (Motorik   og   Sprog,   BUPL,   FOA,   &   KL.   (2016,   1   Marts)).  

Fordelen   er,   at   man   let   kan   undgå   misforståelser.   Yderligere   kan   den   kvalitative  

metode   være   med   til   at   få   uddybende   svar   på   sine   interviewspørgsmål.   Disse   fordele  

har   vi   selv   haft   med   vores   kvalitative   interview,   hvilket   vil   sige,   at   det   har   givet   os   et  

godt   og   vellykket   interview.   Ved   benyttelse   af   den   kvalitative   metode   (kvalitativ  

interview)   er   der   også   ulemper.    En   ulempe   ved   benyttelse   af   det   kvalitative   interview  

kan   være   tidskrævende   både   for   interviewpersonen   og   vi   som   interviewere.   (Systime  

>MetodeNU   –   introduktion   til   samfundsfaglige   metoder.   (s.d.).)   .   I    forhold   til  

transskriptionen   så   er   fordelen   ved   at   ‘’transformere’’   et   interview,   at   man   ‘’dækker’’  

samtalen   mundtligt,   så   man   undgår   at   lytte   til   optagelsen.   Dermed   kan   det   være  

lettere   for   en   person   at   have   det   på   skrift,   da   der   skabes   et   bedre   overblik.   Dette   er  

det   bla.   for   os.   Ulempen   ved   en   transskription   er   at   man   ‘’undgår’’   interviewernes   og  

interviewpersonens   stemme.   Yderligere   nævner   Bourdieu   i   bogen   ‘’Interview,  

Introduktion   til   et   håndværk’’   af   Steinar   Kvale   og   Svend   Brinkmann   at   man   ‘’taber’’  

det   kropslige   kommunikation,   det   vil   sige   kropsholdning   og   gestus.   ( Kvaler,   S.,   &  

Brinkmann,   S.   2009,     s.200.).  

Den   kvalitative   metode   er   empirisk   data   som   har   givet   os   muligheden   for   at   få   dybere  

svar.   ( Kvaler,   S.,   &   Brinkmann,   S.   2009,     s.200.).   Yderligere   har   den   kvalitative  

metode   givet   os   mulighed   for   at   kunne   stille   andre   interviewspørgsmål   end   kun   de  

forberedte   og   nedskrevne   interviewspørgsmål.   Man   har   ikke   muligheden   for   at   stille  

 



22  

nye   interviewspørgsmål   ved   benyttelse   af   spørgeskemaer,   derfor   er   det   en   fordel   for  

os   at   lave   et   interview.  

Validitet  

Da   vi   har   interviewet   en   psykolog,   som   har   en   Ph.d,   så   er   interviewet   troværdigt   og  

vigtigt   til   vores   projekt.   Først   og   fremmest   fordi   at   der   er   tale   om   et   interviewperson  

som   er   ekspert   i   PTSD.   Dette   interview   har   givet   os   svar   på   de   nødvendige  

spørgsmål,   som   derfor   har   været   brugbare.   Validiteten,   gyldigheden   har   været  

nødvendigt   i   dette   interview,   fordi   vi   faktisk   har   fået   svar    på   de   ønskede   spørgsmål.   

Transskription  

Der   kan   forekomme   forskellige   transskriptioner,   selvom   at   det   drejer   sig   om   den  

samme   undersøgelse   eller   historie.   Det   kan   være   et   udskrift,   som   ordret   beskriver  

den   mundtlige   form,   det   vil   sige   sammenhængen   og   sprogbrugen   ikke   lever   op   til   et  

velformuleret   sprogbrug.   ( Kvaler,   S.,   &   Brinkmann,   S.   2009,     s.208).   Det   kan   også  

være   en   idealiseret   opfattelse   af   interviewet,   hvor   den   ‘’gentransskriberes’’,   og  

sproget   er   velformuleret.   Transskriptioner   kan   konstrueres   forskelligt,   og   derfor   er   det  

ikke   alle   transskriptioner   der   er   ens.   I   forhold   til   bogen   ‘’Interview,   Introduktion   til   et  

håndværk’’   af   Steinar   Kvale   og   Svend   Brinkmann   citere   Mishler:  

‘’Forskellige   transskriptioner   er   konstruktioner   af   forskellige   verdener,   der   hver   især  

er   udformet,   så   de   passer   til   vores   særlige   teoretiske   antagelser   og   giver   os  

mulighed   for   at   udforske   deres   implikationer   ’’.    (Kvaler,   S.,   &   Brinkmann,   S.   2009,  

s.208.).   

Så   spørgsmålet   lyder:   Hvordan   er   transskription   lavet   i   mit   projekt?   Vores  

transskription   er   ikke   blevet   sprogligt   ændret,   det   vil   sige   ændret   til   et   formelt   sprog.  

Dette   har   vi   valgt   ikke   at   gøre,   fordi   at   vi   mener   at   transskriptionen   viser   den   præcise  

stemning.   
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Etik  

Etik   kan   her   også   inddrages.   Da   vi   har   interviewet   en   person   med   en   lydoptager,   så  

betyder   det,   at   vi   har   opbevaret   optagelsen.   Derfor   er   fortrolighed   et   vigtigt   punkt   her.  

Man   kan   opbevare   følsomme   emner,   hvor   det   er   interviewerens   pligt   at   beskytte  

interviewpersonen.   (Kvaler,   S.,   &   Brinkmann,   S.   2009,    s.209.).    I   forhold   til   vores  

interviewundersøgelse,   så   har   vi   ikke   et   følsomt   emne,   da   det   ikke   omhandler   et  

personligt   emne   hvor   personlige   historier   og   følelser   er   inddraget.   Derfor   har   vi  

opbevaret   optagelsen,   indtil   vi   har   transskriberet   det.   
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Semesterbinding  

Projektet   indløser   semester   dimensionen   Design   &   konstruktion,   fordi   vi   vil   designe  

et   VR   program,   som   den   PTSD   ramte   kan   benytte   sig   af   for   at   blive   hjulpet   til   bedre  

at   kunne   håndtere   sit   traume.   Derfor   er   formålet   at   hjælpe   den   enkelte   PTSD   ramte,  

og   at   designet   er   nemt   og   brugbart   for   mennesker   med   PTSD.   Vi   har   i   vores   projekt  

anvendt   “storyboards”   for   at   skabe   et   overblik   over   vores   projekt   og   dermed   lave   et  

kort   præsentation   af   vores   projekt.   (Se   storyboard   1,2   og   3).   Vores   storyboards  

består   af   billeder,   der   præsenterer   vores   projekt.   Under   semesterbindingen   Design   &  

Konstruktion   kan   vi   benytte   os   af   Nudging   begrebet   under   adfærdsdesign.   

Nudging   begrebet   hører   under   vores   projekt,   da   vores   produkt,   som   er   et   VR  

program,   er   med   til   at   hjælpe   mennesket.   Vi   designer   miljøet   på   et   bestemt   måde,  

det   vil   sige   et   roligt   miljø   som   kan   hjælpe   den   PTSD   ramte.   Vi   designer   miljøet  

således,   at   de   selv   er   klar   over   hvad   de   skal   gøre,   og   gøre   det   på   den   ‘’rigtige’’  

måde.   (Brereton,   A.   (s.d.).   Hvad   er   nudging?   Se   nudging   eksempler.)   Nudging  

eksemplet   kan   ses   således:   

‘’I   stedet   for   at   sige   til   andre   mennesker,   hvad   de   skal   gøre,   så   designer   du  

omgivelserne   således,   at   de   selv   har   lyst   til   at   gøre   det   rigtige.   Det   er   en   ny   måde   at  

tænke   på.’’    (Brereton,   A.   (s.d.).   Hvad   er   nudging?   Se   nudging   eksempler.).  

Vi   designer   et   miljø,   der   kan   hjælpe   den   PTSD-ramte   til   at   skifte   fokus,   hvor   miljøet  

skal   “skubbe”   dem   til   at   lave   små   opgaver.   Det   skal   ikke   være   stressende   for   dem   at  

lave   de   små   opgaver,   men   derimod   gøre   dem   rolige   og   guide   dem.   

Vi   har   tænkt   at   vores   anden   dimension   i    semesterbindingen   skal   være   Subjektivitet,  

Teknologi   og   Samfund.   Her   vil   vi   inddrage   STS-modellen   for   at   forklare   hvordan  

mennesker,   teknologi   og   samfund   spiller   sammen   og   er   gensidigt   formende.   STS  

dimensionen   er   med   til   forklare   de   videnskabelige   syn   og   viden   på   den   teknologiske  
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verden   i   sammenhæng   med   social   agens   i   forhold   til   os   mennesker.   (Aarhus  

Universitet.   (2019,   30   Januar).   

I   vores   teoriafsnit   er   samspillet   mellem   mennesket   og   teknologien   beskrevet   dybere.  

Det   handler   om   teknologien   i   sundhedsvæsenet.   

Vi   har   valgt   at   fokusere   på   en   specifik   målgruppe,   som   i   vores   opgave   er   PTSD  

ramte   veteraner,   der   har   et   behov   for   et   hjælpemiddel.   Her   vil   vi   inddrage   vores  

produkt   som   er   et   VR   program,   hvor   det   kan   bruges   som   en   terapiform.    Mennesket  

skaber   VR   program,   som   er   teknologi,   hvor   VR   programmet   så   er   med   til   at   hjælpe  

mennesket.   
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4.   Produktet   

Udstyr  
I   vores   projekt   har   vi   undersøgt   en   bred   vifte   af   udstyr   indenfor   VR   og  

softwareudvikling   til   brug   i   vores   produkt.  

 

Vores   første   oplevelse   af   VR   gav   os   det   indtryk   af,   at   VR   briller   er   en   form   for   udstyr,  

som   er   begrænset   af   en   computer.   Det   var   et   headset   ved   navn   HTC   Vive,   hvilket   er  

en   af   de   store   VR   headset   på   markedet.   Headsettet   var   dyrt   i   sig   selv,   men   ud   over  

det,   krævede   headsettet   en   lang   ledning   fra   hovedet   langs   gulvet   for   at   fungere.  

 

I   forhold   til   vores   projekt,   var   det   vigtigt,   at   headsettet   var   transportabelt   med   en   nem  

opsætning.   Hvis   vi   igen   kigger   tilbage   på   HTC   Vive   headsettet,   havde   det   brug   for   en  

ekstensiv   opsættelse   og   en   relativt   kraftig   computer.   Med   kraftig,   mener   vi   at  

computeren   skal   bruge   adskillige   dyre   komponenter   for   at   være   hurtig   nok,   og   for   at  

kunne   producere   en   behagelig   oplevelse   i   VR.   

 

En   opsætning,   som   kræver   en   dyr   stationær   computer   og   adskillige   kabler,   var   i  

vores   optik,   ikke   det   mest   optimale   for   vores   produkt,   da   det   skulle   være  

transportabelt   for   at   kunne   yde   den   bedste   selvhjælp.   Udover   at   være   reduceret   i  

mobilitet,   var   det   også   begrænset   af   prisen   for   computeren.   Dette   gjorde,   at   vores  

anden   overvejelse   blev   en   VR   app   til   smartphones,   hvor   der   kan   laves   en   billig  

løsning,   som   også   er   transportabel.   Google   har   førnævnte   VR   headsets   til  

smartphones,   kaldet   Google   Cardboard   og   Google   Daydream.   Komfort   er   den   store  

forskel,   men   i   forhold   til   immersion,   er   der   en   håndholdt   fjernbetjening,   der   følger  

med   Daydream   versionen.   

 

Det   virkede   umiddelbart   som   en   god   og   billig   løsning,   men   vi   fandt   hurtigt   ud   af,   at  

det   ikke   var   nemt.   At   udvikle   VR   apps   i   sig   selv   er   besværligt,   men   specifikt   til  

smartphones   mere   kompliceret.   Udover   opgaven   med   at   udvikle   en   VR   app,   var   der  
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også   det   problem,   at   en   stor   del   af   smartphones   på   markedet   er   Apple   produkter,  

hvilket   begrænser   vores   brugerflade.   Ud   over   at   være   en   begrænset   brugerflade,   var  

Google   Daydream   og   Cardboard   lavet   til   android   smartphones,   hvilket   endvidere  

indsnævrer   hvem,   der   reelt   kan   gøre   brug   af   vores   produkt.  

 

Til   slut   er   vi   endt   med   VR   headsettet   kaldet   Oculus   Quest.   Oculus   Quest,   eller  

Questen,   som   den   også   kaldes,   er   et   relativt   nyt   VR   headset   på   markedet.   Dette  

headset   kan   give   brugeren   en   transportabel   VR   oplevelse,   der   hverken   kræver  

computer   eller   smartphone.   Udover   at   være   transportabel,   har   Oculus   en   nem  

udviklingsguide   til   at   udviklere   inden   for   alle   deres   produkter,   hvilket   gør,   at   vi   kan  

bruge   Unity   3D   til   at   udvikle   et   program,   der   kan   tages   med   overalt.   

 

Som   sagt,   så   bruger   vi   et   udviklingsprogram   kaldet   Unity   3D,   lavet   til   programmering  

af   spil   i   3D.   Unity   bruger   vi   til   at   designe   vores   virtuelle   miljø,   som   brugeren   skal  

kunne   se   og   interagere   med/i.   Til   det,   bruger   vi   en   udvidelse   af   Unity   kaldet   Polygon  

og   Oculus   producentens   egne   ressourcer.   Polygon   fungerer   i   den   forstand,   at   vi   kan  

tegne   vores   miljø   i   Unity   for   at   gøre   processen   nemmere,   hvor   at   vi   kan   bruge  

ressourcerne   Oculus   udbyder   til   at   dekorere   det   med,   og   gøre   det   interaktivt.   

 

Udover   headsettet,   tænker   vi,   at   et   sæt   lyd-afgrænsende   høretelefoner   er   ret  

essentielt   i   forbindelse   med   projektet   og   immersion.   I   forhold   til   transportabilitet,   kan  

den   type   høretelefoner   dog   være   hæmmende   eller   besværligt   at   bruge   i   praksis.  

Eftersom   der   er   mange   forskellige   høretelefoner,   og   alle   virker   ligeligt   i   vores   projekt,  

er   det   mere   en   fumle-faktor,   som   er   besværet.   Med   fumle   faktor   mener   vi,   at   der   et  

vist   besvær   ved   at   da   de   kommer   separat   fra   headsettet,   og   der   skal   et   separat  

design   til   for   at   integrere   det.  

 

Sidst   medfølger   der   interaktive   kontrollere   med   Oculus   headsettet,   hvilket   er   kritisk   i  

forhold   til   førnævnte   immersion.   Kontrollerne   er   brugerens   aktive   indgangsvinkel   i  

det   virtuelle   miljø.   Der   medfølger   to   af   disse   håndholdte   kontrollere   til   Oculus   Quest  

VR   headsettet.   Kontrollerne   har   et   greb,   et   håndledsbånd   som   sikring   og   er   formet  

sådan,   at   de   har   et   komfortabelt   greb   der   noget   groft   simulerer   en   hånd   med   fingre.   I  
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vores   projekt,   tænker   vi,   at   to   kontrollere   vil   være   idéelt,   men   det   er   muligt   for  

brugeren   at   interagere   med   miljøet   kun   ved   hjælp   af   en   enkelt.   
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Designet  
For   at   gå   mere   i   detaljer   med   produktet,   så   er   det   et   design   af   et   VR   miljø,   som   vi  

prøver   at   udvikle.   Produktet   i   sig   selv,   er   et   VR   program,   som   skal   kunne   bruges   til  

selvhjælp,   hvorimod   designet   ligget   i   miljøet,   som   brugeren   bliver   kastet   ind   i,   når   de  

tager   et   VR   headset   på.  

 

Miljøet   skal   kunne   akkommodere   mennesker,   der   har   PTSD   uden   at   forudsage  

negative   udfald.   Eksempelvis   et   alvorligt   tilfælde   af   stress,   hvor   brugeren   f.eks.   er  

udsat   for   et   mylder   af   mennesker   i   toget.   Hvis   brugeren   er   i   en   situation,   der  

tilbagekalder   et   traume   eller   lignende,   er   tanken   at   de   skal   kunne   tage   headsettet   på.  

Når   den   PTSD   ramte   gør   det,   kan   vedkommende   indleve   sig   i   det   virtuelle   miljø,   som  

vi   har   designet.   Tanken   er,   at   personen   skal   blive   i   stand   til   at   håndtere   situationen  

med   mindsket   negativ   effekt.   Nu   bruger   vi   et   stress   udbrud   som   eksempel,   men  

andre   eksempler   kan   også   være   anfald,   eller   manglen   af   kontrol   i   en   given   situation.  

 

Vores   umiddelbare   tanke   er,   at   miljøet   skal   være   en   afslappende   oplevelse.   Et  

skovmiljø   eller   et   åbent   græsområde   var   den   primære   ide.   Tanken   bag   et   skovmiljø  

er,   at   det   ikke   behøver   at   være   markant   stort.   Vi   kan   begrænse   det   interaktive   rum,  

og   ved   at   bruge   en   skov   kan   vi   mindske   udsynet   med   træer   eller   andre   objekter.  

Hvilket   gør   at   selve   rummet   vi   prøver   at   bygge   ikke   behøver   at   være   detaljeret   på  

afstand.   I   modsætning   er   et   miljø   såsom   en   græsmark   noget   der   udgør/giver   udsyn,  

hvilket   vil   sige   at   vi   skal   allokere   mere   arbejde   i   selve   miljøet   og   dets   detaljer   på  

længere   afstand.  

 

Der   hvor   vores   primære   ide   gik   over   til   at   blive   et   problem,   var   i   forbindelse   med  

PTSD   brugere   og   tab   af   kontrol.   PTSD   er   ikke   ens   for   alle,   men   en   PTSD   ramt   kan  

have   problemer   med   kontrol,   og   specifikt   tab   af   kontrol.   Hvis   den   ramte   er   i   en  

situation,   hvor   det   er   kontrol   de   prøver   at   opnå,   kan   en   skov   være   hæmmende,   da  

denne   type   miljø   er   svært   overskuelig.  
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Det   er   her   vores   overvejelser   over   immersion   kommer   ind.   Hvis   produktet   skal   kunne  

virke   effektivt,   skal   brugeren   ikke   føle,   at   vedkommende   stadig   sidder   et   sted   i  

virkeligheden   med   et   headset   på,   men   derimod   føler   sig   som   del   af   det   virtuelle  

miljø.   En   person,   der   søger   kontrol   vil   blive   skræmt   væk   af   en   halvfærdig   oplevelse.  

Det   vil   ikke   blot   modvirke,   at   vedkommende   kan   indleve   sig   i   miljøet,   men   også   holde  

brugeren   fra   at   skabe   kontrol   over   den   situationen,   personen   sidder   i.   Lyd   tænker   vi  

her   er   af   afgørende   betydning,   mest   fordi   det   er   isolerende   mod   den   virkelige   verden.  

Dette   vil   muliggøre,   at   brugeren   kan   afskærme   sig   og   fokusere   på   miljøet.   Hvis   vi   vil  

have   en   bedre   indlevelse   vha.   lyd,   kan   vi   også   tilføje   retningsorienteret   lyd.   Hvilket   vil  

sige,   at   headsettet   sender   lyd   til   højre   og   venstre   øre   i   forhold   til,   hvor   brugeren  

befinder   sig   i   miljøet.   Retningsorienteret   lyd   kan   være   så   kraftigt   et   værktøj,   at  

brugeren   næsten   kan   finde   ud   af,   hvor   de   er   henne   i   miljøet   med   lukkede   øjne,   hvis  

udført   rigtigt.   

 

I   forlængelse   af   vores   overvejelser   om   immersion,   tænker   vi   her   også,   at   det   er  

vigtigt   med   interaktive   kontrollere   (krydshenvis   til   afsnittet   om   kontrollere).  

Kontrollerne   bruges   som   den   primære   drift   funktion   i   det   virtuelle   rum.   Udover   at  

styrke   indlevelsen,   er   det   også   afgørende   ii   forhold   til   at   opbygge   følelsen   af   kontrol  

over   for   det   virtuelle   miljø.   Ved   at   give   brugeren   et   interaktivt   medium,   kan   brugerne  

udforske   rummet,   som   de   er   placeret   i,   og   kontrollere   dets   objekter.   Dette   spiller  

også   en   vigtig   rolle,   når   vi   taler   om   de   distraherende   midler   i   vores   design.  

 

En   app   ved   navn   Virtual   Hope   Box   har   inspireret   os   i   forhold   til   de   distraherende  

midler.   Appen   bruger   diverse   opgaver   og   spil   til   at   distrahere   patienter/brugeren,  

hvilket   vi   her   tænker   kunne   være   relevant   i   forhold   til   brugeren   af   vores   VR   produkt.  

Små   simple   interagerbare   opgaver,   der   bruger   den   interaktive   kontroller   lægger   op   til  

at   distrahere   brugeren,   og   dermed   flytte   deres   fokus.   Dette   tænker   vi   vil   være   en  

fordel,   da   aktiv   kontrol   eller   manipulation   af   miljøet   kan   medvirke   til   at   gøre   det   mere  

indlevende.  
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Med   hensyn   til   miljøet,   tænker   vi,   at   med   programmet   er   det   bedst   at   der   medfølger  

mere   end   et   miljø   som   valgmuligheder.   Valgmuligheder   er   vigtige   i   forhold   til  

individuelle   triggere,   altså   de   ting,   der   kan   udløse   et   tidligere   traume   og   dermed   et  

anfald.   Det   der   udløser   et   traume   er   forskelligt   for   de   PTSD   ramte   brugere,   og  

selvom   vi   kan   lave   et   miljø   generelt   afslappende,   får   vi   brug   minimum   et   andet  

område   for   at   tage   hånd   om   så   bred   en   vifte   som   muligt.   Dertil,   kan   der   stadig   være  

triggere   som   fremkommer   i   flere   miljøer,   derfor   gør   det   en   forskel   at   have   så   mange  

miljøer   som   muligt   at   vælge   mellem.   En   større   række   miljøer   gør   også,   at   brugeren  

kan   vælge   det   mest   behagelige   for   dem,   hvilket   er   med   til   at   gøre   oplevelsen   bedre.  

 

Der   ligger   en   interaktiv   designproces   i   vores   produkt,   ment   i   den   forstand,   at   vi   får  

brug   for   feedback   i   udviklingen   af   designet.   Vores   VR   miljø   laves   som   en  

brugeroplevelse,   der   har   til   formål   at   skabe   afslapning   og   distraktion.   De   to  

elementer   er   vigtige   for   brugeren,   og   gør,   at   vores   produkt   får   brug   for   en   iterativ  

feedback   process   fra   brugerne.   Løbende   i   udviklingsfasen   af   designet   skal   vi   have  

forskellige   deltagerobservationer   til   at   beslutte,   hvilke   distraktionsmetoder   er   de   mest  

effektive   samt,   hvilke   miljøer   fungerer   som   mindst   stress   påvirkende   eller   mest  

afslappende   for   brugeren.   Derudover   har   vi   brug   for   at   se,   hvordan   brugeren  

interagerer   med   miljøet,   for   at   finpudse   interaktionerne   mest   muligt.  

 

Feedbacken   vi   leder   efter   af   vores   projekt   er   brugeroplevelser   fra   PTSD   ramte.   Vi   får  

brug   for   en   dialog   mellem   os   og   testpersonen   for   at   vide,   hvad   der   er   godt   og   hvad  

der   er   dårligt.   Ydermere   har   vi   brug   for   observation,   der   viser   os   hvordan   brugeren  

interagerer   med   produktet.   Dialogen   er   vigtig,   fordi   der   er   visse   informationer,  

brugeren   ikke   viser   os.   Information   såsom   lettere   besværlig   interaktion   i   VR,   ubehag  

i   miljøet   eller   distancering   af   brugeren   og   den   virtuelle   virkelighed.   Ting   såsom   disse  

er   vigtige   at   få   afklaret   i   forhold   til   produktet.   Derudover,   får   vi   også   brug   for  

brugerens   kritik   af   distraktionsmidlerne,   så   vi   kan   gøre   dem   mere   effektive   eller  

erstatte   dem   med   alternativer.   Af   observationer,   får   vi   brug   for   at   se,   hvordan  

brugeren   interagerer   med   distraktionsmidlern.   Dette   vil   give   os   information   om,   i   hvor  

stort   et   omfang   brugerne   ønsker   at   have   kontrol   over   rummet   og,   hvordan   de   prøver  

at   gøre   det.  
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Brug  
Når   det   kommer   til   brugen   af   vores   produkt,   er   det   brugen   af   miljø   designet   til  

selvhjælp,   vi   mener.   

 

Det   vi   mener   med   selvhjælp   er,   at   mennesker   med   PTSD   skal   kunne   bruge  

produktet   som   behandlingsmetode,   men   uafhængigt   af   en   psykolog.   Det   vil   sige,   at  

en   psykolog   ikke   behøver   at   være   til   stede,   når   programmet   eller   headsettet   skal  

bruges.  

 

Produktet   fungerer   i   praksis   ved,   at   en   brugeren   skal   kunne   gøre   sig   bekendt   med   og  

blive   tryg   ved   programmet.   Eftersom   miljøet   skal   bruges   som   “sikkert   sted”,   kræver  

det,   at   brugeren   som   det   første,   bliver   tryg   ved   at   bruge   headsettet   og   derefter   ved   at  

være   i   miljøet.   Det   ville   fungere   optimalt   med   en   psykolog   eller   læge,   som   kan  

overvære   behandlingen   i   starten.   Dette   for   at   sikre,   at   brugeren   ikke   påvirkes  

negativt,   og   brugeren   lærer   hvordan,   vedkommende   skal   interagere   med   miljøet.  

 

Når   brugeren   først   er   blevet   gjort   tryg   ved   at   anvende   produktet,   så   skal  

vedkommende   blot   køre   programmet   på   VR   headsettet.   Når   programmet   er   kørende  

på   headsettet,   kan   man   trykke   på   tænd/sluk   knappen   for   at   sætte   headsettet   i  

dvaletilstand.   Hvis   headsettet   er   i   dvaletilstand   sparer   det   strøm   samtidig   med,   at  

programmet   fortsætter   med   at   køre,   når   det   tændes.   Hensigten   med   dette   er,   at  

brugeren   kan   tage   headsettet   med   sig,   hvor   det   eneste,   der   skal   til   for   at   bruge   det  

er,   at   tage   det   frem   og   tænde   det.  

 

Når   det   kommer   til   anvendelse   af   produktet   i   praksis,   så   ser   vi,   at   den   måde  

produktet   bruges   mest   effektivt   og   forsvarligt,   er   hvis   det   anvendes    i   forbindelse   med  

af   psykolog-   eller   lægebehandling,   og   ikke   nødvendigvis   i   den   PTSD   ramtes   egen  

besiddelse.   Headsettets   pris   i   sig   selv   kan   være   en   begrænsning,   men   introduktion  

af   det   til   brugeren   og   den   proces,   der   ligger   i   at   gøre   brugeren   komfortabel   i   det  

virtuelle   miljø   gør,   at   vores   formodet   målgruppe   primært   må   psykologer.    
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Selvom,   at   det   vi   laver   er   et   program   til   selvhjælp,   så   er   VR   markedet   så   lille   og   dyrt,  

at   det   realistisk   set   kun   bliver   psykologer   eller   læger,   der   kan   anvende   produktet   og  

administrere   det   som   en   behandlingsmetode   eller   et   lægemiddel   til   sine   patienter.  

Men   i   takt   med   at   produktionen   af   VR   feltet   udvider   sig,   bliver   VR   billigere   og   mere  

tilgængeligt.   Hvilket   vil   sige,   at   på   længere   sigt   forventer   vi   ,at   vores   målgruppe  

udvider   sig   fra   professionelle   til   et   egentligt   selvhjælpsprodukt.  
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Arbejdsprocess  
 
I   vores   arbejdsprocess   har   vi   gjort   brug   af   Roskilde   Universitets   egne   kurser   og  

FabLabs   ressourcer.   

 

Det   første   skridt   i   vores   process   var,   som   nævnt,   at   udvælge   vores   udstyr.   I   vores  

udvælgelsesprocess   kom   vi   ind   på   en   række   produkter,   der   alle   lagde   op   til  

forskellige   projektforslag.   Det   vi   kendte   til   VR,   var   de   headset,   der   kom   forbundet  

med   computere   og   smartphones   

 

Vores   første   udkast   til   produktet   var   en   simulation   af   PTSD,   som   en  

installationsoplevelse.   VR   headset   er   normalt   begrænsede   og   besværlige   at   bruge,  

så   meningen   var   at   dedikere   et   sted   til   opsætningen   og   der   ved   introducere   tilfældige  

mennesker   til   VR   og   PTSD   samtidig.   I   vores   undersøgelse   af   VR   headsets,   blev   vi  

derefter   optaget   af   smartphone   VR   briller,   da   de   er   billige   og   transportable.   Hvis   vi  

udviklede   et   produkt   til   Google   Daydream   VR   ville   vi   have   noget,   der   ramte   en   meget  

bred   vifte   af   brugere,   men   da   blev   vi   som   nævnt   stoppet   af   sværheden   af   at   udvikle  

til   platformen.   

 

Vores   originale   idé   var   faktisk   at   lave   en   simulation   af   PTSD   til   at   sprede   opsigt,   men  

i   vores   undersøgelse   af   emnet,   fandt   vi   ud   af,   at   der   er   meget   lidt   information  

omkring   etikken   af   at   rekréere   PTSD.   Udover   etikken,   var   der   også   spørgsmålet   om  

Immersion.   Altså   om   produktet   overhovedet   kunne   blive   virkeligt   nok   til   at   gengive  

PTSD.   Til   sidst   endte   vi   med   at   kigge   på   vores   produkt   og   nåede   til   den   konklusion,  

at   det   vi   egentlig   ville   opnå   med   produktet   var   at   skabe   opmærksomhed   til   hjælp   for  

PTSD   behandlingsfeltet.   

 

Undervejs   i   vores   skift   over   til   at   have   fokus   på   behandling,   havde   vi   et   kursus   med  

FabLab,   hvori   vi   blev   introduceret   og   instrueret   i   Unity   3D   og   dets   funktioner.  

Derudover,   hvordan   vi   kan   bruge   det   til   VR   og   vores   projekt.   Da   vi   efterfølgende  

fastlagde   os   på   Oculus   Quest   headsettet,   fandt   vi   ud   af,   at   det   understøttede   Unity  
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3D   programmer   på   sin   platform,   og   det   gjorde,   at   vi   havde   grundlag   for   udviklingen  

af   vores   produkt.   
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5.   Diskussion  

Vi   har   i   vores   samfund   i   dag   set   en   stigning   af   mennesker   med   PTSD,   dette   kommer  

af   den   måde,   hvor   samfund   i   dag   er   skruet   sammen   på.   vi   sender   vores   soldater   til  

voldsomme   krigszoner   som   de   så   kommer   hjem   fra   med   både   synlige   og   usynlige  

skader,   det   kan   være   det   at   man   har   mistet   sit   ben   eller   sin   en   arm,   men   det   kan  

også   være   det   at   have   set   en   bilbombe   eller   lignende   som   skade   nogle   af   ens  

kammerater   hvilket   kan   føre   til   PTSD.   Dette   er   et   problem   da   disse   mennesker   ikke  

kan   eller   har   svært   ved   at   bidrage   til   samfundet   og   familie.   I   et   familieforhold   kan   det  

være   svært   når   den   anden   ægtefælle   ikke   kan   stole   på   om   den   PTSD   ramte   kan  

hente   barnet   fordi   han   får   det   dårligt.   Det   er   også   et   problem   for   samfundet   da   disse  

mennesker   ikke   kan   bidrage   til   samfundet   og   samfundet   er   nødt   til   at   betale   for   deres  

behandling.   Det   er   her   vores   projekt   kommer   ind,   for   at   give   dem   som   har   problemer  

med   at   få   hverdagen   til   at   fungere   et   middel   til.  

 
Fordele   med   at   brug   af   Produkt  
Fordelene   ved   vores   produkt   er,   at   det   gør   det   muligt   for   den   PTSD   ramte,   via   en  

indlevende   oplevelse,   at   skabe   sig   et   sikkert   miljø   selv   på   steder,   hvor   der   er   mange  

mennesker   og   hvor   der   sker   uforudsigelige   ting.   Elementer,   der   hver   især   kan   være  

stress   fremkaldende   for   en   person   med   PTSD.  

Da   Questen   er   lille   og   ikke   vejer   særlig   meget,   kan   den   transporteres   i   en   almindelig  

taske   eller   lignende,   hvorfor   det   er   muligt   for   den   PTSD   ramte   at   tage   den   med   sig   til  

eks.   middag,   fødselsdag   eller   lignende   uden   for   eget   hjem.  

Vores   produkt   er   designet,   så   det   er   let   og   intuitivt   for   PTSD   patienten   at   bruge.   Det  

er   særligt   vigtigt   for   PTSD   patienter,   at   produktet   er   hurtigt   at   tage   i   brug,   da   disse  

patienter   oftest   har   brug   for   hjælp   med   kort   varsel.   Samtidig   skal   det   være  

ukompliceret   at   bruge,   for   når   et   stressanfald   har   meldt   sin   ankomst,   er   det   svært   for  

patienten   at   tænke   rationelt,   hvorfor   produktet   skal   være   til   at   bruge   uden   særlig  

forberedelse.  
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fordelene   ved   vores   produkt   er,   at   det   burde   muliggøre   en   bedre   omsorg   for  

PTSD-patienten   ved   at   gøre   det   muligt   at   skabe   en   indlevede   oplevels,e   som   gør   at  

den   PTSD   ramte   kan   skabe   et   sikkert   miljø   selv   på   steder,   hvor   der   er   mange  

mennesker.   Det   er   også   en   fordel   at   questen   er   nem   at   transportere   og   at   opsætte,  

hvilket   gør   det   muligt   for   en   PTSD-patient   at   have   den   i   tasken   og   tage   den   på,   når  

person   er   ude   af   huset   til   fx.   middag   eller   fødselsdag.   Vores   produkt   er   lavet   så   det  

burde   være   nemt   og   intuitivt   for   PTSD-patienten   at   bruge   den,   dette   kommer   af   at  

det   skal   være   nemt   og   hurtigt   at   bruge   vores   produkt.   Er   det   kompliceret   at   bruge  

vores   produkt   eller   tager   lang   tid   at   klargøre,   så   er   det   ikke   brugbart,   da  

PTSD-patienten   skal   have   hjælp   så   hurtigt   som   muligt.   

 

Der   er   desværre   også   ulemper   ved   produktet.   En   ulempe   er   prisen.   Det   kræver   at  

patienten   investerer   i   et   VR   sæt,   der   koster   mindst   kr.   3.000.   Det   kan   være   mange  

penge   særligt   for   patienter,   der   oftest   ikke   kan   passe   et   arbejde   og   derfor   er   på   en  

eller   anden   form   for   offentlig   forsørgelse.  

Indlæringskurven   i   forhold   til   at   bruge   VR   er   forholdsvis   stejl,   hvilket   betyder,   at   det  

vil   kræve   både   en   indsats   og   tid   at   lære   at   bruge   produktet.   Det   er   nok   mest   svært  

for   de   ældre   PTSD   ramte,   da   de   ikke   er   vokset   op   med   teknologien,   og   den   kan  

være   svær   at   forstå   og   endnu   sværere   at   lære   at   bruge   

En   af   de   nye   teorier   indenfor   omsorg   (care)   er,   at   mennesker   selv   skal   kunne   bidrage  

og   selv   have   indflydelse   på   den   omsorg,   de   har   behov   for   (Mauro   Turrini   et   al.,  

2011).   Dette   betyder,   at   det   bliver   en   fællessag   mellem   patienten,   venner,   familie   og  

professionel   plejepersonale,   hvor   patienten   får   større   ansvar   og   indflydelse.   Dette  

passer   godt   ind   i   vores   projekt,   da   vores   koncept   lægger   op   til,   at   man   skal   kunne  

hjælpe   sig   selv   i   pressede   situationer   ved   hjælp   af   et   stykke   teknologi   fx.   vores  

koncept   med   VR   teknologi.   Dette   vil   kunne   muliggøre,   at   den   PTSD-ramte   person  

selv   vil   kunne   håndtere   en   situation,   hvor   personen   tidliger   skulle   tilkalde   hjælp.  

Dette   vil   gøre,   at   Den   PTSD-ramte   vil   få   mulighed   for   at   få   sin   selvstændighed  

tilbage.   Dette   vil   kunne   bidrage   til   at   genopbygge   personens   selvværd,   da   personen  

nu   ikke   altid   er   afhængig   af   andre.  
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6.   Konklusion  
 
Vi   har   i   projektet   arbejdet   med   at   udvikle   et   produkt,   der   kan   hjælpe   PTSD-ramte   mennesker  

til   at   få   en   bedre   hverdag   med   færre   angst-og   panikanfald.   Vi   har   i   arbejdet   på   at   udvikle   et  

koncept,   hvor   et   sikkert   sted   i   et   VR-miljø   skal   kunne   skabe   en  

tryghed,   som   giver   den   PTSD-ramte   ro   og   afslapning.   Konceptet   er   udviklet,   men  

på   grund   af   manglende   tid   ikke   færdigudviklet,   og   dermed   ikke   afprøvet.   Hvis  

der   havde   været   tid   til   dette,   ville   vi   gerne   have   udviklet   et   program   som  

skulle   kunne   tilsluttes   et   VR-headset   og   vise   den   PTSD-ramte   nogle   omgivelser  

som   giver   personen   tryghed.   Dette   kunne   være   Den   PTSD-ramtes   soveværelse,   kontor,  

uden   i   en   skov,   eller   måske   en   eng.   Vi   har   med   den   teori   vi   har   fundet   kommet   frem   til   at   det  

teoretisk   er   muligt   at   skabe   sådan   et   miljø.   Derfor   mangler   selve   programmeringsdelen  

mangler.   

Vi   har   dog   interviewet   en   psykolog,   som   har   givet   en   del   viden,   og   besvaret   vores  

spørgsmål.   
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