
Social Angst og Behandling

Social Angst opstår når du har en unaturlig frygt 
for specifikke social situationer. Hvem som helst 
kan få social angst, og 50% af tilfælde er 
konstateret i 13-årsalderen.
Social Angst kan dog behandles med kognitiv 
adfærdsterapi og eksponeringsterapi. Det helt nye 
er VR eksponeringsterapi. 

Virtual Reality Eksponeringsterapi

Hvad er virtual reality? I dette tilfælde er det,  
scriptede video, som har til formål at vække 
bestemte reaktioner i dig som patient. 

Ved at bruge VR-headsettet bliver du konfronteret 
med din frygt og sat i situationer som er designet 
til dig i et kontrolleret og sikkert miljø. 

VR Eksponerings Forløb

Planlægning
Med din behandler vil du planlægge, hvordan 
forløbet kommer til at være.

Hyppighed og Varighed
Sammen vil i bestemme, i hvilket tempo du vil 
udsættes for de forskellige scenarier og 
behandlingen vil ikke stoppe før du har fået det 
bedre med din frygt.

Intentionel fokusering
Du skal huske at lægge fokus på alle aspekter af 
oplevelsen, så du får den fulde oplevelse.

Defensive adfærdsmønstre
Med tid vil du lære at gøre mindre brug af dine 
negative adfærdsmønstre.

Generalisering
Det er også godt i behandlingen at du eksponere 
dig til andre ting end din største frygt.

Virtual Reality Udstyret

Headsettet

Kontrollerne

360 Video
Selve de scenarier du går igennem er blevet 
optaget med et 360 kamera. Scenariet er 
forudindspillet, så du hermed kan blive 
eksponeret til det samme scenarie igen og igen.
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Virtual Reality 
Eksponeringsterapi



Navigation
Mental Navigation i den virtuelle verden får du ved 
at danne dig et overblik over, hvordan  verdenen 
er sat op. Fysisk Navigation får du ved at bruge 
dine hoved- og kropsbevægelser til at bevæge dig 
rundt i verdenen med headsettet på. 

Eksponerings scenarierne

Ude i offentligheden
Supermarkedet
Travlt shoppingcenter
Tager bussen
Forlade egen lejlighed

Sociale grupper 
Cafeteria
Privatfest
Kørsel over bro
Small talking
Flyvetur
Tage elevatoren

Spotlight
Præsentation
Auditorium
Job Interview

Begrænsningerne ved VR

En ulempe ved VR som eksponerings middel er, 
at det er konstruerede scenarier. Det er nemlig 
ikke muligt fuldstændigt at imitere virkeligheden.

360 scenarierne har også dere begrænsninger 
ved, at du ikke kan gå rundt i selve scenariet. Du 
kan heller ikke interagere med menneskerne heri 
eller reagere, hvis de snakker til dig. 

Fremtiden for VR  

Lige nu er VR-softwaren den største barrierer. 
Med udviklingen af denne software kan selve 
scenarierne  udvikles, så du i fremtiden kan 
interagere med oplevelsen.

VR Eksponering kan dog være fordelagtigt ved, at 
eksponeringen er kontrolleret, så du kan få en 
følelse af, at du har mere magt over dit miljø.

Dig i den virtuelle verden

Presence
Presence er psykologisk og sker når du føler at en 
VR oplevelse er virkelig. Dette er subjektivt, så 
noget der vil få andre til at opleve Presence vil 
med ingen garanti sørger for, at du oplever 
Presence.

Immersion
Immersion er alle de fysiske ting der sørger for, at 
du kan leve dig ind i en oplevelse. Dette er 
afhængigt af realistisk grafik og god lyd kvalitet.


