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Spørgsmål

- Kan du kort introducere hvem du er og dit speciale?

- Hvad vil du mene er det aller vigtigste komponent i et VR headset?

- Hvordan ser jeres arbejdsprocess ud, når i arbejder med at lave VR oplevelser?

- Hvad er noget af det første man skal tage højde for, når man laver VR oplevelser til

brug af terapeutisk behandling?

- Hvor lang tid har Khora arbejdet med VR indenfor terapeutisk behandling?

- Hvilken teknologi arbejder i mest med/udvikler på til brug i terapien?

- Hvilke udfordringer står i mest overfor når det kommer til at lave VR oplevelser?

- Hvordan har udviklingen for VR teknologiens muligheder indenfor

eksponeringsterapi set ud seneste år?

- Hvilken vej kan du se udviklingen for VR teknologi gå?

- Hvordan vil den udvikling se ud idenfor det terapeutiske område?

Noter fra interviewet

cor ekspoter

vidioerne er delt op i eksponerings trin

vi laver selv VR oplevelserne

typisk udvikler vi scenerien med regioner og sndre der kommer til os med scenaridere

Vi bruger et stort 3-60 kameraer

de headsets er istand til af få uploadet nye scenarier relativt let.

vil vil gennemgå scenarier med dem to gange, så vi sender det første scenarier tilbage til

klienten også vil de fortælle os hvad vi kan gøre bedre.



vores kunder får meget ud af vores teknologi fordi at vores VR bibliotek bliver større og

større over tid.

det er rigtigt vigtigt at inddrage mennesker i tankerne om teknologien når man laver den.

ellers så arbejder vi altid på vores app for at vedligeholde den og opdatere den.

vi arbejder også den del men implementering. det kræver en del arbejde at få andre til at

bruge det.

Et af de sværeste ting ved at bruge teknologien er at sikre komplians fra folk så de vil blive

med at brug produktet.

vi arbejder også en del med brugervenlighed, så brugerne ikke får en så dårlig oplevelse og så

de vi blive ved at bruge den.

vi tester altid og gentester programmet så vi er sikker på at det virker.

vi har været istand til at skabe en VR headset som kan læse ens læber. dette fremmer

oplevelsen for individet.

jeg tror at indenfor det næste at flere firmaer vil begynde at gøre brug af VR teknologi.

vi for det meste blive simulationstræning. i fremtiden ville man kunne have en handske på for

at samle virtuelle ting op.

men når det kommer til spil vil der nok blive gjort brug af en dragt.

grunden til at VR teknologi ikke er i gurg i nu er at den var for moden til at bruge som google

glasses.

der kan også begynde at opstå etiske spørgsmål. (hvad kan det gøre for menneskehjernen når

man spænder mange timer i den virtuelle verden).

VR kan blive til et skole værktøj.

et problem er at regeringen er som regel 10 år bagved når det kommer til love til at

kontrollere disse teknologier.



Transskribering

Kristoffer (0 min - 12 min)

(Kat): Yes

(Ant): Katarina så begynder du bare når du er klar

(Kat): Selvfølgelig. Som sagt hedder jeg Katarina og jeg vil først starte med at sige tusind tak

fordi du gad at være med til det her interview det er vi super glade for

(Mads): “Kan ikke forstå hvad han siger”

(Kat): Jeg vil først lige starte med at sige vi er andet semester studerende på roskilde

universitet og vi læser humanistisk teknologisk bachelor.

(Mads): enigheds lyde

(Kat): Og det her interview skal vi bruge til vores semesterprojekt rapport som vi skriver om

VR og brugen af VR i psykiatrien og til terapi og den slags.

(Mads): enigheds lyde

(Kat):  Også grunden til vi gerne vil snakke med dig er vi surfede lidt rundt på Khora og så

lidt af hvad i laver derinde og så videre og vi synes det virkede super relevant at snakke med

dig. kan du kort introducere dig selv og hvem du er og hvad du laver for Khora  og den slags

ting,

(Mads): Ja selvfølgelig. Mit navn er mads jeg har en master i teknoantropologi. Relativt

nyuddannet fik den for 1,5 års tid. Jeg sidder normalt med det her projekt der hedder Khora

eksposure som er en platform der kører inde på de her VR briller. Inde på de her VR briller

har vi en masse scenerier på vores platform som vi bruger til eksponeringsterapi. Videoerne

derinde er delt op i eksponeringstrin som vi kalder dem “mic problem” det er nervøsiteten for

hvert trin der forøges, og det har været godt, og det giver dig et brugbart værktøj i

behandlingen og rehabilitering af borger. Og ja jeg ved ikke om i vil vide mere om mig og

hvad det handler om.

(Kat): ja. nice. hvad er ligesom. laver i selv de der VR oplevelser og i forhold til hvilke VR

briller i skal bruge hvordan finder i ud af er det bare de nyeste på markedet eller

(Mads): Altså typisk udvikler vi projekterne sammen med en kommune eller en region,

privatpraktiserende psykolog og hvor det kommer til os typisk eller dem det skifter lidt og så

kommer de typisk med en ide omkring et konkret scenarie der mangler det kunne være for

eksempel noget omkring offentlig transport som de har nogle angst eller problemstillinger

overfor, det er hæmmende for deres dagligdag. Så stiller vi skarpt sammen med dem over

hvordan scenarierne skal udvikles og så gør vi simpelthen ud og filmer dem. Vi har sådan et



stort 360 kamera som vi går ud og filmer med og meget simpelt bare smider det ind i appen.

Brillerne det er nogen vi har besluttet os for at bruge. Det er nogen der hedder pico G24KS,

og dem har vi valgt at benytte fordi de er meget brugervenlige først og fremmest, de er relativ

hårdføre de har en god billedkvalitet og så er der det smarte med dem at de koble det op til et

system der hedder “suremdm” det gør at vi kan opdatere headsetsende med nye scenarier når

de kommer det vil sige at den eksisterende bruger for de kan få et nyt scenarie uden at gøre

noget aktivt for det de skal bare trykke godkend og så får de de her nye scenerier oplægget i

brillene såfremt de er tilsluttet WI-FI selvfølgelig

(KAT):  Og hvad vil du så sige vil jeres arbejdsprocess ud altså i forhold til skulle udvælge

brillerne eller lave selve scenariet altså hvordan når i laver sceneriet fra start til slut og i

møder de her behandler der skal bruge et bestemt oplevelse hvordan ser den arbejdsprocess

ud

(Mads): så vil det typisk tage et møde hvor vi endten lige pitcher en idet til dem eller de

kommer til os med en ide hvor vi typisk gennemgåer manuskriptet eller drejebogen i for det

her scenerie 2 gange først vil vi sende en kladde til dem så vil de sende det tilbage med

rettelser og så alt afhængigt af hvor mange rettelser så kan det gå frem og tilbage et par gange

nogle gange holder vi også de her fysisk men erfaringen er det er nemmere at gøre det på

skrift typisk og så havde du et spørgsmål til brillerne jeg ikke fik fat i.

(KAT): Det var bare i forhold til i siger i går ud og filmer et scenarie og så ligger i det op på

jeres app. Hvordan fik i alt det her startet inden det blev så

(Mads): Det startede egentlig med et forsknings projektet der hed” so real projektet” jeg kan

lige prøve at finde det for jer her. Hvor at region hovedstaden psykiatrien kom til os med det

her og sagde de gerne vil prøve at forske i det her med VR eksponeringsterapi VR IT som det

hedder fordi der ikke rigtig er lavet nogle store forskningsprojekter omkring den konkrete

effekt af VR eksponeringsterapi med in vivo eksponeringsterapi Så det skal foregå lige nu og

det var sådan noget der kickstartede processen fordi vi udviklede 6 scenarier sammen med

region hovedstad psykiatri som stadigvæk bliver brugt i det her store forskningsprojekt og så

havde vi stadig de her 4-5 film vi så kunne putte ind i en app og vi så kunne bygge en

forretningsmodel op omkring det. som man kan sige at det er en relativ der er flere der får

noget ud af den her forretningsmodel fordi både kunderne får et større udvalg hver gang der

bliver udgivet et nyt scenarie og på den måde bliver den større løbende og der kommer mere

relevant for borgerne.



(KAT): jeg tænker os i laver os scenarier til andre ting andet en til folk der får behandling

men hvad er vigtigt at have i tankerne når man laver en oplevelse til folk der har psykiske

problemer

(Mads): Det vigtigste er altid at have brugerne i mente der er sådan det vigtigste at lave

brugerdrevet udvikling der er vigtigt at have brugeren for øjet. Derudover er det vigtigt at

inddrage fremmede personer altså jeg er ikke psykolog jeg ved noget om

implementeringsprocesser og udviklingen af teknologi. Så der har vi sådan ret opdelt

arbejdsfordeling hvor de designer sceneriet og vi står for teknikken bag det

(KAT): Og er der ligesom andre tekniske aspekter der går ind over andet en at lave den der

oplevelse er der ligesom andet i sidder og arbejder på selv ligesom udvikling eller den stil

(Mads): Der er selvfølgelig appen den kræver lidt arbejde at vedligeholde for den spiller

løbende og den bliver holdt opdateret ellers kan jeg ikke komme på noget selvfølgelig er der

en masse brist i forhold til at køre forretningen omkring Qora eksposure med noget

markedsføring og noget opsøgning valg med henhold til brugeren alene så er der ikke de

store tekniske opgaver tilknyttet Qora eksposure når vi har udviklet scenerierne og de

ligesom ligger i appformen

(KAT): Hvad så hvis man ser borte for den der ene enkelte bruger i det store hele med Qora

eksposure hvad er der så af teknologisk udvikling at arbejde der.

(Mads):  Det har selvfølgeligt været en process at teknologien at følge med vi er lige skiftet

over til de her pico briller før i tiden brugte vi dem der hed Oculus Go men de er simpelthen

blevet opsolidt de er ikke tidsvarende mere teknologien gør simpelthen så hurtigt med de her

briller der er selvfølgelig noget med at hvis eksponeringsterapi skal have en effekt så skal

kvaliteten af det man ser også noget

Anton (12 min - 24 min)

Noget...fremkalde denne angst hos brugeren øøø så det er selvfølgelig en ting øøø så arbejder

vi også en hel del med implemteringerne. det vil sige at …. ikke nogen form for hegral  vi

kan ikke bare give til folk også bliver de  kureret for deres angst. øhm de skal, det krever

noget arbejde til at få det implemteret som et værktøj, hos en orgginasatsion eller en komune

øøø hvis det skal bruges effektivt øøø så der arbejder vi også med træning af workshops og

sådan noget

(Kat): havd er så de meste, eller hvad er de støårste tekniske udfordringer genneralt i forhold

til emplemteringen af VR?



Det er nok at sikre komplians blandt brugerne, altså det kre...øm så det er nok at, jer for at får

brugerne trenet ordenligt op og for at gøre dem konfortable med udstyret så de ikke ser det

som sådan en slags hætte, det er ligesom bare en del af deres arbejdsmetode

(kat): jeg kan også huske fra hvad hedder det fra dit webinar her for noget tid siden, hvor du

havde en video med at en pige som der var var det skitsofren, hun havde nogle stemmer inde

i hoved der fortalte hende en hel masse ting. støj støj (kat): undskyld?

(mads):støj

(kat): jer hvad er det i forhold til sådan når det er, det er jo ikke ligesom nødvendigvis noget

hvor man kan få en kæmpe edderkop til at komme frem foran dem, der er jo ligesom hvordan

laver man sådan en VR behandling til sådan noget.

(mads): det er selvfølgelig 14:14 noget der skal udvikles af fag personer i psykiatrien det ville

vi ikke kunne gå ind og lave … der er selvfølgelig også nogle etiske elementer når man laver

sådan et program fordi at  du har en effekt på folks mentale sundhed og det kan være en rigtig

rigtig kraftfuld effekt … kan have (14:46) at gå ind og overtage de her stemmer forestil sig

hvis man nu kunne gå ind og fortælle denne her person al muligt, og det kan jo være uforsete

etiske problemer. Nu har jeg ikke selv været så meget ind over udviklingen af det her

konkrete projekt, men igen så vil jeg understrege af det er i høj grad … og psykiatrien er

definere hvad de her programmer skal kunne og hvad de skal kunne indeholde de levere så et

bidrag ik.

(Kat): ja, hvad så med hvad hedder det, altså, hvad er det så, altså nu ville du jo selv sige at

det behandlingsmæssige er jo op til psykiaterne og psykologerne … hvad er så jeres primære

fokus når i arbejder med alt det her , hvad er det så der er jeres lille ting i arbejder med?

(Mads): vi arbejder med brugervenlighederne og sørger for at teknikken fungere optimalt og

du kan tro at det er vigtigt fordi, at hvis brugerne har en dårlig oplevelse med udstyret vil de

typisk få en hurtig negativ indstilling til teknologien og det ville være svært at overbevise

dem om potentialerne når de har haft 1 eller 2 dårlige oplevelser med det, men der er altid når

patienten bruger, det vil sige psykologen der er i fokus når … det skal være så nemt som

muligt og så brugervenligt, som muligt, der skal være så få her dels at overkomme som

overhoved muligt, det er ligesom vores primære ambition. vi har jo ikke fokus på selve

teorien og behandlingen som sådan eller ihvertfald ikke udviklingen af den, det er psykiaterne

og psykiatrien der har det, det vil jo også prøve at skrive noget på fordi det ved vi jo noget

om, men ikke særlig meget om … de professionelle.



(Kat): men hvad er det så du siger at i sørger for at teknologien virker optimalt? (17:10) Hvad

altså hvad har så en tjekliste i kører igennem, eller er det lige som der køre

(Mads): ja men vi tester og gennem tester jo programmerne igen og igen  og sørger for at det

køre optimalt og der ligger en masse kode arbejde til grund og man kan gå ind og optimere en

masse mere, men det er ikke noget jeg selv er ekspert på, men det er vores programmør der

sidder der og gør det, så ja.

(Kat): Hvad så med, nu har jeg læst lidt med pressens og emergens er utroligt vigtige i

forhold til at blive overbevist om at det man ser i sin oplevelse er rigtigt, er det noget som

altså hvordan sørger i så for at det er noget der er til stede i jeres oplevelser.

(Mads): hm altså det kommer til espotior så er det ikke så vanskligt for at (18:23) fordi at det

vi gør er at vi filmer med et 63 kemera som ligner meget et normalt kemera forskelden er

bare at det filmer 360 grader rundt så er det faktisk meget nemt at man ville kunne føle at du

sidder (18:38) og er tilstede i det scenarie, men det andet projekt er det lidt en udfordring

fordi at der bruger vi en avatar der er lavet i … og der er selvfølgelig noget omkring,

selvfølgelig udfordringer gør, at den her stille avatar som mogle folk som far skitsoforini har

inde i hoved, så livagtig inde i hoved … det er så der vi har gjordt det muligt at man vil kunne

ændre på alt muligt (19:11) kropslige features, som hårfarve, briller eller øjenfarve you name

it, for netop at gøre denne oplevelse, så struktureret som overhoved muligt, så kan man blandt

andet også gå ind og stemme modulere og tilpasse den precist eller (19:37) tilnærmelsels vis

til den stemme, som den stemme i hovedet har. der er selvfølgelig noget hvad kan man sige

der ligger også noget der i arbejde der i og finpusse de her avatare, det vil sige … putte lidt

skygger ind og forbedre kontrasterne og sådan nogle ting.

kat: hvad vil du så, altså i forhold til sådan udvikler og innovation i forhold til vr teknologi og

sådan noget (20:17) er det noget altså er der en afdeling hvor i ligesom fokusere meget på det,

selv?

(Mads): ja. vi arbejder næsten kun innovativt. selv de projekter vi laver en bred flettet af ting,

maked ting, kunst, træning og fysisk genoptræning. så næsten de samtlige projekter vi har de

er af forskellige, men ofte så byder vi ind på en opgave og hvordan vi vil løse den i nu, det vil



sige at vi ikke har nogle pakkeløsninger nu (21:16) eller nogle færdie produkter på hylden, vi

finder et procket beskrive og finder derefter ud hvordan man produsere det efterfølgende   så

det er jo rart innovativ. det ved jeg ikke om svare på dit spørsmål.

kat: jo (21:32) helt sikkert. hvad så med i forhold til, bruger i også andet end bare headsets,

bruger i også noget med, man kan jo også have hvad heder det? man kan jo også have

handsker på eller man kan jo også have en hel dragt på, hvor meget gør i brug af det?

(Mads): ikke særlig meget, men vi har noget i vores arkader. (22:27) inde i kødbyen i

københavn, hvor vi har nogle af de her ting, men det er mest til spil lige nu, der er ingen tvivl

om at de her (22:42) headset handsker har et potentiale i fremtiden, men teknologien er der

ikke helt endnu (22:49) før vi har …, men der ikke nogen tvivl om at det kommer til at ske,

med noget mere at det her udstyr følger med. ja.

blandet også HTC har lige langseret sådan en ting til sit head set til sit head set som kan

aflæse læberne og det vi jo så forbedere tale oplevelsen, når man taler med en avatar, så det er

en hel korrekt afspejling af ens egen mund hvor det nu bare er (23:25) tonelejet af stemmen

der ligesom bliver overført til denne avatar.

(kat): nice. ja. hvad hedder det?  (24:00)

Katharina (24 min - 38 min)

K: Det Webinar du holdte her for noget tid siden, var det ment for kun faglærte indenfor

området, eller pøver i også at få fat i folk der er normale mennesker i forhold til at bruge VR,

eller har i kun fokus på faglærte?

M: Selve webinaret var målrettet kommuner og regioner, men ikke for at sige sådan nogle

studerende som jer kan lytte med. Men umiddelbart så målretter vi jo vores kommunikation

som potentielle kunder, det vil sige virksomheder og organisationer der arbejder med borgere

med angst, eller mestring af opgaver eller lign.



K: Jeg kom til at tænke på, at fremtidig brug af vr bil være noget man ser i normale

menneskers hjem, eller om det bliver set mest inde i virksomheder og til brug der.

M: Jeg tror ikke det bliver en enten eller, jeg tror det blive både og. Der er ikke noget tvivl

om at det allerede har fundet indpas i flere virksomheder og der er flere virksomheder der

begynder at satse på VR, og de potentialer de har. Men samtidig så begynder prisen på vr

udstyr også at være nede på et niveau, hvor de fleste private forbruger kan være med, og plus

så meget at der skulle her for nylig blive lanceret et vr headset det hedder oculus plus to, det

står til 2600, og der er en masse masse spil og oplevelser man kan bruge der. Der er ingen

tvivl om at der inden for de næste år, så tror jeg at de private vil begynde at tage vr

teknologien til sig.

K: Vil fremtiden ikke kun for VR brillerne, men også for det der bodysuit og handskerne der,

tror du også det er noget der bliver lige så udbredt som handskerne?

M: Det kan jeg kun gisne om. Jeg tror at handskerne de får en indpas snart, især inden for

industrier hvor det er vigtigt at være meget præcis, og hvor dine hænder skal indgå i en

simulation, så jeg tror det bliver mest i simulation, f eks . kirurger der skal træne en

procedure. Lige nu bruger man de her controllere, hvor man skal trykke på knapper og samle

et stykke værktøj op ved at trykke på en knap. I fremtiden vil man kunne have en handske på,

[uklart]... en skalpel, og så bruge den, så det vil øge realismen. Dragten, den tror jeg mest

bliver til spil, det er ikke noget der som sådan bliver brugt lige nu, det er hovedsageligt

skydespil, hvor man så kan mærke at bliver ramt på en specifikt sted på kroppen, og så

vibrerer den, når man bliver skudt. Men handskerne det vil komme til at få en ipads.

K: Hvad så i forhold til det med at VR bliver mere og mere populært, hvad er ligesom de

største udfordringer i forhold til at det bliver mere og mere populært. Hvad ville være noget

man ville sige ville gøre, at det ikke bliver lige så populært igen?

M: Det er svært at sige lige nu. Altså i starten da vr teknologien kom ud, så havde

teknologien det problem at teknologien ikke har helt moden endnu. Det vil sige grafikken var

ikke god nok, brugeroplevelsen var heller ikke noget at råbe hurra for. Så var der også de

første google glasses som blev lavet for godt 10 år siden de blev jo pustet op til at være det

helt store nye, men det viser bare,at teknologien ikke var helt med endnu. Men det synes jeg

den er blevet nu, den er så og sige blevet moden. Så jeg tror ikke at det kommer til at gå den



anden vej. Jeg tror kun der kommer til t blive mere og mere vr, og så kommer det til at blive

nogle etiske spørgsmål som vi skal tage højde for. Men det må jo ske til den tid når det bliver

relevant.

K: Men hvad er det for nogle etiske spørgsmål du tænker på?

M: Jo men der er selvfølgelig noget med det her når der er risiko for at den virtuelle verden

og den virkelig verden begynder at smelte sammen, som man ser det i nogle computerspil, at

der er nogle der [uklart] … for tusindvis af dollars. At det vil ændre sig til at blive prioriteret i

den virtuelle verden og ikke den fysiske verden. Og der er også nogle spørgsmål om, hvad

gør det ved hjerne og at være i et vr univers i lad os sige 5-6-7 timer om dagen, kan det gå ind

og ændre noget i hjernen? Det ved man ikke endnu, men det må man finde ud af.

K: Hvad vil du så sige der er potentialet for VR. Hvad kan man ende med at bruge det til?

Hvad er de urørte potentialer der er?

M: I hvert fald noget omkring evnen til at forbinde mennesker. Det kommer til at blive en stor

ting. Lige nu der foregår det hovedsageligt med avatar, men f eks hvis man her under corona

ikke har set sin familie i lang tid, så vil man kunne lave en virtuel get together lidt på samme

måde som nogle gør det på skype. I denne verden vil man kunne være i det samme lokale og

man kunne nogenlunde have det samme ansigt som man har i virkeligheden og kunne

interagere på nye måder. Derudover er der ogs kæmpe potentiale inden for undervisning.

Måden som man selv gik i skoler vsr jo typisk at man fik en stor fed tekstbog som man så

skulle læse i og læse om f eks. pyramider, men med vr teknologien så er det lige pludselig

muligt at komme ned til pyramiden og bevæge sig fysisk rundt. og det tror jeg vil æmdre

måden man lære ting på. Så tror jeg også der er noget omkring empati det kommer til at

ændre sig radikalt. Blandt andet lad os sige at du har en skepsis mod flygtninge så tror jeg det

ville kunne ændre dit billede på flygtninge at tilbringe … [uklart] i en flygtningelejr et sted og

se hvad for nogle vilkår der er. Og så tror jeg det kunne flytte nogle grænser i forhold til

hvordan folk oplever hinanden og folk oplever andre ting. Også naturfænomener for dens gs

skyld, global opvarmning kan jo godt være meget abstrakt for dig og mig at forholde os til,

hvor man kommer ned og der ikke er nogen regnskov, hvis man aldrig har set regnskoven og

aldrig har set med sine egne øjne de konsekvenser nedbrændingen af reg skoen har både for



dyrelivet og lokale. Så kan det godt være svært at forholde sig til, men hvis man kan tage en

vr brille på og ligesom [uklart] sig derhen, så vil det have en anden effekt.

K: Hvad vil du så sige, hvis man tænker på, hvad er der for nogle utilsigtede effekter ved VR

teknologien i forhold til når man skal bruge den? Der er jo det med at man kan blive syg og

dårlig og blive søsyg. Er det stadig en ting?

M: Altså, vi har ikke haft nogle ulykker eller skandaler, så det er relativt sikkert at benytte sig

af, især når man laver en simulation. Der er selvfølgelig nogle spil, hvor man er mere

tilbøjelig til at falde og slå sig end andre. Men jeg vil sige i alt den tid vi har haft arkaderne i

kødbyen, der har vi ikke haft nogle uheld som sådan. Så jeg vil stadig sige det er en ret sikker

teknologi at bruge. Der er større chance for at du kommer til skade ved at spille fodbold end

der er ved vr. Men det er når man begynder at udvikle de her projekter som feks. ...sprjektet

er man nødt til at være meget påpasselig i forhold til hvem der får lov til at benytte det og så

videre.

K: Burde der så blive sat nogle retningslinjer op i forhold til, hvad det er muligt for en ikke

professionel at gøre?

M: Ja, det burde der jo nok. Der burde nok en form for etisk kodeks udviklere kan tilsutte sig.

Det er et godt spørgsmål. Det burde der jo nok være i hvert fald i forhold til ...projektet også,

der ved jeg de kommer ud med en form for certificering, dvs. alle og enhver kan ikke bare gå

ned og købe det her projekt og så forsøge på sin ven eller veninde. Du skal have en form for

certificering for at have lov til at benytte det her. Det er en kraftfuld teknologi. Det er jo også

en af de store udfordringer i forhold til teknologien i dag. Den går simpelthen hurtigere end

lovningen kan nå at følge med, og det har vi jo set igen og igen også med sociale medier og

facebook. lovgivningen halter altid lige ti år bagefter.

SLUT


