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Abstract 
VR’s applications have broadly been viewed as deeply connected and thus 

isolated within the gaming sector. However, the technology's ability to play with 

people's perceptions using presence through incorporation of PI and PSI, means 

that now applications within the health sector have shown more promise. 

Considering people suffering from social anxiety disorder, this report seeks to 

uncover how therapists in conjunction with their patients are using VR in 

treatment. As well as which role the technology plays within such practices and 

the larger implications found within the health sector in general. 

In obtaining a sufficient amount of knowledge within the sphere of the project, 

the project group has reviewed several articles within fields of study concerning: 

Treatment of anxiety disorders such as fear of heights, social situations, to things 

like arachnophobia respectively. As well as pain-reducing treatment in burn 

patients using virtual reality. To accompany said academic research, the project 

group commenced 2 different questionnaires concerning our chosen target 

group. The group also formulated 2 qualitative interviews with experts within 

their fields, one within treatment in the Danish HealthSystem and one with more 

direct knowledge regarding VR and its environments. The combined data from 

the articles, questionnaires and interviews were then compiled and analyzed 

through the lens of several prominent theorists; Landon Winner, David Nye, and 

George Kelly respectively. Each of the theories presented allows for a unique 

insight into the potential of technologies such as VR, as well as giving important 

look into human psychology and VR’s effect upon it. This allows the project group 

to establish vital connections between the various components, systems and 

effects that are found within VR and its users.  

VR’s potential as an application within the healthcare sector is only obtainable 

within certain parameters and under certain conditions. VR’s ability to trick 

patients' minds must be used with a certain amount of caution. As well as given 

the complexity of certain patients' mindset, constructions, and fears the virtual 

environments might not be exact enough to replicate whatever the real world 

holds within it. This however does not mean VR in its entirety is a hopeless 

endeavors. Nor that the available treatments today would necessarily be better 

off under the guise of Virtual treatment. The findings show an enormous 

potential within fields such as mental restructuring, pain reduction, training 
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environments and the entertainment industry at large. If the technology is not 

used as a miraculous cure for and that its use on humans and its relation to 

humans is not regarded as a simple tool, but rather a means to improve one's life. 
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Begrebsliste 
Augmented reality (AR): En interaktiv oplevelse af den virkelig verdens miljø, hvor 

virtuelle objekter residerer i den.   

‘beacons’: Et sæt infrarøde afsendere, som bruges i kombination med et VR-

headset, til at tracke en brugers hovedbevægelser. Dette bruges til at kigge 

rundt i den virtuelle verden (se ‘tracking-system’). 

Cognitive Therapy (CT): Terapiform hvor en terapeut og en patient samarbejder 

om, at kunne identificere årsager, der ligger til grund for patientens 

forvrængende adfærd, i den givne situation. Her lægges der vægt på patientens 

tanker og følelser, i forbindelse med den givne situation. 

Cognitive Behavioural Therapy (CBT): Terapiform hvor, i sammenhæng med en 

terapeut, fobier og angst bliver udfordret og behandlet med rationelle 

tankestrømme, som tvinger patienten til at reflektere over deres adfærd og 

identificere rationel adfærd. 

Constructive Alternatism (CA): et filosofisk udgangspunkt og tilgang til viden, som 

George kelly gør brug af. 

Exposure Therapy: En terapi metode, hvori patienten afprøver scenarier, der kan 

fremprovokere deres angst. F.eks. frygten for højdeskræk; patienten vil skulle stå 

på en høj bygning. 

‘Frames Per Second’(FPS): Antal billeder der vises i LCD skærmen per sekund. Jo 

flere, desto mere flydende opleves billedet. 

Haptic Feedback: Sensorisk feedback der giver brugeren en opfattelse af en given 

proces’ autencitet i det virtuelle miljø. F.eks. en bue der spændes og brugeren 

mærker modstanden fra spændingen i controlleren. 

‘immersive’: En følelse af tilstedeværelse, når PI og PSI begge er opfyldt. En type 

altomsluttende oplevelser. Brugeren suspenderer deres opfattelse af hvad der 

virkeligt og hvad der er virtuelt.  

LCD-skærm: Liquid Crystal Display (LCD), er en type flad skærm, som kan 

producere en række billeder ved brug af pixels. 
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PI: ’place illusion’ (PI), er når bevægelsesmulighederne i et virtuelt scenarie 

forekommer ægte. Dette kan ske gennem bevægelsesmuligheder som at dreje 

hovedet rundt, eller at kunne bevæge sig rundt i den virtuelle verden (se side 17 

for flere eksempler). Dette giver illusionen af, at man er til stede i den virtuelle 

verden. 

Pixel Per Degree (PPD): Opløsning i LCD skærmen. En stærkere oplysning er lig et 

klarere og mere overbevisende billede. 

PSI: ’plausibility illusion’ (PSI), er når brugeren har følelsen af at noget rent faktisk 

sker. Dette kan f.eks. være, at et objekt bevæger sig i den virtuelle verden. Et 

eksempel kan være bolde der flyver rundt i luften (se side 17 for eksempler).  

‘Subjective Units of Discomfort’ (SUDS): Målbare enheder for ubehag en terapeut 

kan aflæse i forbindelse med behandling af en patient.  

Tracking-system: Et system, som gennem brug af en modtager og et afsender 

komponent, kan redegøre for en given brugers position og bevægelse. 

Virtual Reality (VR): Et digitaliseret og interaktivt miljø, med sensoriske input fra 

forskellige komponenter. 

Virtual Reality Cognitive Behavioural Therapy (VRCBT): CBT, men med et VR 

headset på og med udgangspunkt i enten virtuelle miljøer eller optagede 360 

graders videoer. 

Virtual Reality Cognitive Therapy (VRCT): CT, men hvor processen foregår 

gennem et VR-headset.  

Virtual Reality Exposure Therapy (VRET): Exposure Therapy, men scenariet 

foregår i et virtuelt miljø.  

Transhumanisme: En tilgang til det menneskelige forhold til teknologien, som 

mener mennesker burde udfolde sig og indgå i et symbiotisk forhold med 

teknologien 

 

 

 



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 8 af 64 
 

Problemfelt & afgrænsning 
Ifølge Danske Regioner, så har Covid-19 skabt grundlag for sammensmeltning af 

digitale teknologier og diverse psykiatriske behandlinger. Her anskues blandt 

andet, hvordan man kan benytte sig af videokonferencer til terapeutisk 

behandling af patienter med f.eks. angst (Danske Regioner - Video Bliver En Fast 

Del Af Psykiatrien, 2020).  

Sophie Hæstorp Andersen, formand for psykiatri og socialudvalget i Danske 

Regioner, påpeger at potentialet for teknologier som Apps, Virtual Reality (VR) og 

internetbehandling er enormt. Der er dertil blevet etableret en digital taskforce, 

til at sikre at disse potentialer kan indfries (Danske Regioner - Video Bliver En Fast 

Del Af Psykiatrien, 2020). Der er dermed et stort potentiale for VR i 

sundhedssektoren og for anvendelse til behandling af personer med angst og 

social fobi. 

Psykiske lidelser har længe haft stor betydning for vores samfund og dem der 

påvirkes. Hertil har vi mennesker en almen forståelse for, at teknologi kan løse 

problemer og gøre vores liv nemmere. Projektgruppen spørger derfor hinanden 

imellem, hvordan teknologi kan bruges til lindring af angst og social fobi. Ideen 

bag VR er at skabe en ’’immersive’’ oplevelse, som kan inddrage brugeren, og vi 

er dermed interesseret i at undersøge hvordan VRs skabelse af den ’’immersive’’ 

oplevelse kan bidrage til behandlingen af angst.  

For patienter med psykiske lidelser, er der klart et potentiale for at kunne benytte 

VR i trygge omgivelser (f.eks. i eget hjem), og kan skabe oplevelser hvor patienten 

kan konfrontere de mentale lidelser de oplever som problematiske. Modsat er 

der også stort potentiale for, at psykologer og psykiatere kan benytte sig af 

teknologier, som VR, for at få en større forståelse af patientens verden, samt 

innovative alternativer til terapeutiske behandling. 

Ved brugen af VR kan individer med social fobi og angst gentagne gange afprøve 

problematiske scenarier, hvori de kan lære hvordan disse kan overkommes. 

Grunden til at patienter vil være i stand til at gennemleve sådanne scenarier er, 

at VR kan bruges til at simulere et virkelighedsnært scenarie, som kan frembringe 

en patients angst, højdeskræk etc.  

VRs evne til at simulere en virkelighed, fra ens eget hjem, kan dermed i høj grad 

øge potentialet for psykologisk hjælp (Freeman et al., 2017). Patienter har altså 
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ikke længere brug for at tage ud i den virkelige verden for at ’angribe’ deres angst 

eller lignende, men kan gøre det derhjemme, under trygge rammer. 

VR bliver i daglig forståelse antaget som en underholdningsteknologi (Bilag 2). 

Projektgruppen mener det er spændende at se hvordan VR har fået en ny 

betydning, der er i direkte kontrast til tidligere anskuelser. Teknologien bliver nu 

brugt i et professionelt miljø, af mennesker med Ph.d.er, der forsøger at forstå 

og lindre mentale udfordringer (Wallach et al., 2009). 

Projektgruppen har tidligere antaget teknologien som noget der tilhører 

videospils industrien, men i takt med projektgruppens forståelse for teknologien 

er steget, er potentialerne for andre implementationer også blevet anskuet. 

Læger ved Paris’ Saint-Antoine Hospital beskriver, hvordan brugen af VR på 

intensiv afdeling modvirker stress, samt den negative oplevelse patienterne ellers 

ville opleve. Her beskriver lægerne VRs evne til at skabe et roligt og behageligt 

miljø for patienter der ligger i respirator (Trends et al., 2019). 

Målgruppe 
Sundhedsstyrelsen (2015, s. 196) pointerer, at størstedelen af tilfælde af angst 

findes hos aldersgruppen 16-24, efterfulgt af 25-34-årige. Da folk under 18 

betegnes som ‘børn’, og en 10-års periode der strækker fra 18-28, inddrager 

studiemiljøet på universitetet, mener projektgruppen at denne aldersgrænse 

betegner en fornuftig målgruppe. Dette anskues i forhold til projektet og dets 

omfang, og hertil hører det også at besvarelser fra indsamlet empiri kommer 

hovedsageligt fra førnævnte aldersbegrænsning (85,7%). 
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Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
På baggrund af projektgruppens problemfelt, målgruppe og afgrænsning, er 

følgende problemformulering, samt underliggende arbejdsspørgsmål, 

formuleret: 

- Hvad er/betyder VRs nuværende og fremtidige rolle i forbindelse med 

sundhedssektorens kamp mod social fobi og angst? 
1. Hvordan virker mekanismerne bag VR? 

2. Hvilke langsigtede fordele og ulemper kan projektgruppen 

identificere ved VRs rolle i behandlingen af mentalt helbred? 

3. Hvad siger allerede eksisterende resultater fra forskningen? 

4. Hvorvidt er det værd at implementere VR i terapi? 

Semesterbinding  
For at besvare denne problemformulering har vi i fagområdet Teknologiske 

Systemer & Artefakter (TSA), valgt at gøre brug TRIN-modellen. Projektgruppen 

har undersøgt hvordan VR mekanisk hænger sammen, og hvilke indre 

mekanismer og processer der skal til, for at skabe en ‘‘immersive’’ VR-oplevelse. 

  

I Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS), har projektgruppen anskuet 

teknologien i relation til mennesket, og dermed hvilken rolle VR kan spille som 

behandlingsmetode til folk der oplever angst. Til dette har vi anvendt tekster fra 

pensum, herunder teoretikerne Langdon Winner og David Nye, med deres 

anskuelser om henholdsvis teknologier og historier, samt teknologier som måder 

at leve på. Derudover har vi gennem empiriindsamling gjort brug af Kvale og 

Brinkmann og deres etnografiske metoder. Særligt under ekspertinterviewene, 

men også spørgeskemaerne.  

 

Fagområdet Design & Konstruktion inddrages, i og med at vi har valgt at udvikle 

en informativ video, der har til formål at være en visuel præsentation for VR. 

Videoen forklarer hvordan VR rent mekanisk er bygget, altså hvilket komponenter 

og systemer teknologien består af. Derudover så giver præsentationen også en 

uddybning af VRs rolle i sundhedssektoren nu, samt potentialet for fremtiden.  
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Metode 
Projektgruppen har valgt at gøre brug af forskellige metoder til indsamling af 

empiri. Herunder har projektgruppen udarbejdet 2 ekspertinterviews og 2 

spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er sendt ud til vores målgruppe. Ud over 

denne, så har projektgruppen også gennemgået samtlige forskningsartikler, for 

at kunne underbygge vores egen dataindsamling. 

Interviews 

Ekspertinterviewene er udarbejdet gennem Kvale og Brinkmann’s (2009) 

kvalitative forskningsinterview. Her er de blevet udarbejdet og forberedt ud fra 

teorien og fremgangen belyst gennem det semistrukturerede interview.  

Det semistrukturerede interview 
Det semistrukturerede interview, som metode, bygger på at intervieweren 

prøver at sætte sig ind den adspurgtes livsverden. I interviewet vil der ofte være 

forberedt nogle spørgsmål, som intervieweren ønsker svar på.  Da det er 

semistruktureret, vil der være en klar tematik, men med plads til ændringer. 

Dette kunne være spontane spørgsmål eller ændringer af rækkefølge deraf. Her 

er det vigtigt, at interviewer sørger for at holde en rød tråd. Med dette menes 

der at der skal være en sammenhæng mellem spørgsmål og en form for 

overordnet tema gennem interviewet, samt at interviewet enten bevæger sig fra 

det generelle til det specifikke eller vice versa. Metoden bliver især benyttet i de 

tilfælde, hvor der kun er mulighed for et enkelt interview (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

Spørgeskema 
Projektgruppen bruger spørgeskemaerne (Bilag 1; Bilag 2) som en rygstøtte i 

samarbejde med sekundær empiri og til understøttelse af empiriens 

undersøgelser. Spørgeskemaernes anvendelse ses som metode, til at tyde et 

mønster, som vi dernæst vil bruge til at understøtte vores argumentation 

gennem rapporten.  

Spørgeskemaerne er blevet udgivet på Facebook og vi modtog besvarelser fra alle 

aldersgrupper, med særligt fokus på vores målgruppe.  
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I forbindelse med den platform spørgeskemaerne er udgivet på, er 

projektgruppen opmærksom på at Facebook ikke er et akademisk miljø, og vi 

tager derfor forbehold for seriøsiteten og kvaliteten af besvarelserne.  
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VR - Komponenter og Systemer 
Nu hvor projektgruppen har redegjort for projektets relevans, gruppens 

interesse og hvorledes gruppen har tilgået sig opgaven, vil vi gå til den reelle del 

af rapporten. Grundet semesterbinding, TSA, og forståelsen for resten af 

projektet, tages der udgangspunkt i VR som en teknologi. Derfor vil der i 

følgende kapitel blive redegjort for teknologien, dens komponenter og hvilket 

systemer der udgør VR som helhed. 

VR-headsets består af en skærm, samt et sensorsystem. Nogle mere avancerede 

VR-headsets gør brug af kameraer i stedet for tracking-stationer. Nogle har tilmed 

et ’’eye-tracking’’ komponent - dette vil der blive vendt tilbage til.  

 

Skærmen i et VR-headset er en integreret del af headsettet, kontra VR via 

mobiltelefonen, hvor mobiltelefonen fungerer som skærmen, indsat i et headset. 

Hertil er der to linser, der skaber et ‘Field of View’ (synsfelt), som brugeren kigger 

igennem. Skærmens opløsning udregnes fra begrebet ‘Pixel Per Degree’ (PPD) 

(Arane et al., 2017; Bilag 4). 

 

Skærmen er delt op i to dele, der tegner to forskellige billeder - ét til hvert øje. 

Det højre billede er forskudt med ca. 7,5 centimeter i forhold til billedet der vises 

for venstre øje. Dette skal simulere afstanden mellem en brugers øjne. Denne 

forskydning af de to billeder giver en dybde, som også findes i den virkelige 

verden. Dette bidrager til følelsen af at være til stede i den virtuelle verden. 

Udover forskydningen af de to billeder, så er der en anden vigtig faktor for 

følelsen af at være til stede: ‘Frames Per Second’ (FPS). FPS er hvor mange billeder 

der tegnes på skærmen per sekund. Jo højere FPS der er, jo mere flydende bliver 

bevægelserne og billedet. En høj FPS kombineret med forskydningen af de to 

billeder, skaber en dybde i et flydende billede (Arane et al., 2017). 

For at få brugerens bevægelse ind i den virtuelle verden, og efterfølgende vist på 

skærmen, kræver det et sensorsystem, der skal registrere brugerens bevægelse. 

Dette sensorsystem består af et afsender komponent og et modtager 

komponent. Afsender komponenten består, i nogle tilfælde, af et sæt ‘beacons’ 

(tracking-stationer) som placeres to forskellige steder i et lokale (Arane et al., 

2017; Bilag 4). 
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Modtager komponenten sidder på VR-headsettet. I andre VR-headsets, består 

dette sensorsystem af et eller flere kameraer placeret ude på fronten af VR-

headsettet, og disse kameraer erstatter behovet for tracking-stationerne (Bilag 

4). 

Tracking-stationerne udsender infrarøde laserstråler, som modtager 

komponenten opfanger. Disse infrarøde laserstråler indeholder en tidskode, og 

via denne tidskode kan der udregnes hvor lang tid, der er gået fra at en given 

laserstråle er sendt fra tracking-stationen og ud til headsettet. Laserstrålerne 

bliver registreret i headsettet og sendt til en tilsluttet computer, som udregner 

hvor masken befinder sig i 3D-verdenen, samt hvilke bevægelser brugeren har 

foretaget sig (Bilag 4).  

Til VR-headsets, hvor sensor-systemet består af tracking-stationer og infrarøde 

modtagere på VR-headsettet, følger der hånd-controllere med. Sensor-systemet 

fungerer på samme måde for hånd-controlleren, som for VR-headsettet. Der er 

derudover ekstra sensorer i hånd-controlleren, der gør det muligt at måle f.eks. 

brugerens puls, hvor meget brugerens håndflade sveder, osv. Denne ekstra data 

muliggør feedback for, hvordan en bruger opfatter et givent scenarie (Bilag 4).  

Andre typer af sensor-systemer regner baglæns, for at identificere hvor brugeren 

befinder sig i det fysiske rum, og hvilke bevægelser de har foretaget sig. Med 

sådanne sensor-systemer, er der derfor ikke behov for hånd-controllere, da 

kameraet også kan opfange hvor dine hænder befinder sig i forhold til masken. 

Computeren laver så en 3D-model af brugerens hænder, som så kan ses i den 

virtuelle verden (Bilag 4). 

Det sensor-input som computeren dermed har modtaget, om det er det ene eller 

det andet sensor-system, bruges til at udregne en brugers position og bevægelse. 

På denne måde trackes ens hoved, samt håndbevægelser, som så afspejles i den 

virtuelle verden der ses på LCD-skærmen (Bilag 4). 

En anden komponent, der kan fungere som sensor-input er ‘eye-tracking’ 

komponenten. Denne komponent findes dog ikke i alle VR-headsets. 

Komponenten sidder over skærmen og peger ind mod brugerens øjne, og kan 

aflæse hvor øjnene kigger hen. Derudover kan ‘eye-tracking’ også bruges til at 

interagere med det virtuelle rum (Bilag 4). 
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Teori 
For at kunne analysere og diskutere VR, ser projektgruppen sig nødsaget til at 

redegøre for hvilket delelementer vores problemformulering begrænser sig til. 

Derfor anskues der først hvorfor VR skal bruges og særligt lige i 

sundhedssektoren. Her refereres til hvilke personer, der har brug for sådan en 

teknologi. Dette gøres ved en gennemgang af personer med social fobi og 

behandlingsmetoderne disse modtager. 

Dernæst redegøres der for Personal Construct Psychology og dets implikationer 

for mennesker. Dette er særligt relevant da denne psykologiske teori anskuer 

individet, samt skaber paralleller mellem den kognitive behandling patienterne 

modtager og personers konstruktionssystemer.  

For så at anskue problematikken mere generelt og på et større plan, tager 

projektgruppen fat på David Nyes teori der tager sit udgangspunkt i samfundet 

og kulturens forhold til teknologi.  

Med udgangspunkt i dette forhold, tager gruppen fat på Langdon Winners teori 

om menneskets forhold til teknologi. Projektgruppen redegør hvordan teknologi 

påvirker os lige så meget som vi påvirker teknologien, samt hvorledes 

konsekvenserne, ved en adaption for den givne teknologi, kan udfoldes gennem 

hans teori. 

På den måde vil projektgruppen gennemgå, 1) hvem der skal have behandlingen, 

2) hvordan påvirker det menneskene i det omgivende samfund, 3) om den givne 

teknologi implementeres i en passende kultur samt hvilke konsekvenser, 4) det 

får for det overordnede samfund, når vi mennesker skal tilpasse os teknologierne. 
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Social Fobi (SAD) 

Oversigt 

Social fobi, også kendt som ’Social Anxiety Disorder’ (SAD), er en bestemt type 

lidelse formelt anerkendt blandt psykologer siden 1960erne. Begrebet SAD 

betegner en type frygt for én eller flere forskellige sociale situationer eller 

scenarier. Her oplever en person med SAD sociale situationer hvor risiko for 

ydmygelse, udstilling og skam forekommer, med en større grad af frygt og/eller 

angst. Her er det vigtigt at pointere at graden af angst oplevet, ikke er 

proportional i forhold til truslen fra situationen (National Institute for Health 

Excellence and Care, 2013). 

Ifølge Sundhedsstyrelsen oplever 12% af den danske befolkning én eller flere 

typer lidelser hvorved angst forekommer, herunder social fobi (SAD) 

(Sundhedsstyrelsen, 2021). Dette stemmer også overens med andre resultater 

fra Europa og USA. I New Zealand, fandtes det at 11,1% led af SAD (National 

Institute for Health Excellence and Care, 2013).   

Trods SADs udbredelse, opleves det at mere end 30-50%, af alle påvirkede, ikke 

modtager terapi. Dette kan linkes til lidelsen, som betyder at patienter oplever 

sociale interaktioner som hårdere, herunder terapi med en professionel. Eller de 

‘pinlige’ associationer der følger med terapi, herunder frygten for hvad andre 

måtte tænke hvis det blev opdaget. Hertil skal det også pointeres at manglen på 

professionelle i feltet, samt gode metoder til terapi kan spille en væsentlig rolle 

(Clemmensen et al., 2020).  

De forskellige typer af sociale situationer, hvorved en person med SAD oplever 

deres angst, spænder over et bredt spektrum. Alt fra benyttelse af 1) offentlig 

transport, 2) interaktion med fremmede, 3) samtaler med autoritetsfigurer, 4) 

ens arbejde, 5) spise under observation af andre og 6) anden opførsel i det 

offentlige rum, hvorved man bliver observeret (National Institute for Health 

Excellence and Care, 2013).  

Oplevelse med angst i disse situationer kan også forekomme for personer uden 

SAD, men hvad der adskiller dem, er at personer med SAD vil tænke sådanne 



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 17 af 64 
 

oplevelser lang tid inden, samt tilskrive oplevelserne med en langt større grad af 

trussel og frygt (National Institute for Health Excellence and Care, 2013).   

Mere præcist så tilskrives følgende adfærd til personer med SAD (Wallach et al., 

2009);  

1) Overvurderer den trussel offentlig kritik, skam etc. kan have.  

2) Har et negativt og fejlvurderet billede af hvordan andre mennesker ser 

og anser dem.  

3) Tendens til at ‘katastrofere’ negative konsekvenser.  

4) Tendens til at personalisere events som ikke er personlige eller relevante 

for dem. Forstørre fare og minimere deres egen evne til at funktionere 

overfor disse.  

5) Tendens til udelukkende at fokusere på potentialet for en trussel.  

6) At drage konklusioner om trussel eller fare fra minimale cues, samt at 

over generalisere fra en situation til en anden. 

Disse tendenser resulterer i en opfattelse af situationer som farlige, større fysisk 

følelse af fare i situationer, eller ekstrem opmærksomhed på miljøet og hvordan 

kroppen har det. Dermed skabes der et karaktertræk, der forsøger at undgå 

situationer, der kan komme til at bekræfte at, der ikke var en fare til at begynde 

med (Wallach et al., 2009).  

Hvis ikke personer med SAD bliver behandlet kan patientens lidelse blive kronisk 

og dermed yderligere påvirke deres liv (Wallach et al., 2009);  

1) 93% af alle påvirkede, føler angsten påvirker deres performance.  

2) 36% af alle påvirkede, føler angsten har stærk effekt på deres 

performance.  

3) 82% mener det påvirker deres sociale liv, og  

4) 71% mener det går ud over tætte sociale forhold. 
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Behandling 

Behandling forekommer efter ‘Cognitive Behavioural Therapy’ (CBT) hvor fokus 

ligger i patientens oplevelse om ‘farlige situationer’ og udfordre forventningen 

for hvad der kan ske, samt skabe rationel tankestrøm om en sådan oplevelse. 

Dermed vil associationen med fare i en given situation blive eroderet væk over 

tid. Dette er en måde at skabe kognitiv restrukturering, sådan at potentielle 

angstprovokerende situationer ikke er linket til de forventninger, som patienten 

har. På den måde lære patienten at have mere realistiske forventninger og 

associationer til sådanne situationer (Wallach et al., 2009; Clemmensen et al., 

2020). 

CBT metoder til SAD kan udformes som ‘in vitro’ (fantasi eller forestillinger) og ‘in 

vivo’ (udfordring i et scenarie). Sammenlignet med andre tilgange er ‘in vivo’ den 

mest effektive, men kan være dyrt, tager tid og det er svært at kontrollere enkelte 

elementer i scenariet. En anden tilgang er gruppeterapi, hvor enkelte 

medlemmer spiller et rollespil med og overfor hinanden (Wallach et al., 2009; 

Clemmensen et al., 2020). Mange patienter med SAD er bange for at konfrontere 

deres lidelser direkte, og der er også en vis risiko for at møde personer man 

kender uden for terapien. 

VR-Behandling 

Brugen af VR som psykologisk terapiform har allerede udvist gode resultater 

inden for grene af psykiske lidelser, såsom højdeskræk, araknofobi, men også 

SAD. 

Til behandling af højdeskræk og araknofobi gøres der brug af ‘Virtual Reality 

Exposure Therapy’ (VRET). En terapiform hvor patienten bliver udsat for, hvad 

der fremprovokerer deres angst. Freeman & Freeman (2016) omtaler et 

eksperiment, hvori patienterne bliver udsat for et scenarie, der gradvist stiger i 

sværhedsgrad. F.eks. i forhold til araknofobien dannes flere eller større 

edderkopper, eller en ekstra etage i forhold til højdeskrækken. I takt med at 

scenariet stiger gradvist opdager patienterne, at det de frygter, er mindre slemt 

end antaget. Freeman & Freeman (2016) påpeger at VRET er lige så effektivt, som 

hvis man udsatte patienter for disse scenarier ‘in vivo’. 
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Ifølge Freeman et al. (2017), så er Virtual Reality en software og hardware løsning, 

som tilsammen kan skabe en livsnær virtuel virkelighed, hvilket gør det til et ideelt 

værktøj for psykologer.  

Det VR kan, er at få et individ til at leve sig ind i en virtuel begivenhed, som giver 

følelsen af at være til stede. Denne ’presence’ (tilstedeværelse), består af to 

koncepter: ’place illusion’ (PI) og ’plausibility illusion’ (PSI) (Freeman et al., 2017). 

Hvad er... Eksempler 

PI: 

- Illusionen om, at vi rent 

faktisk er i den virtuelle 

virkelighed. 

- At dreje hovedet og kigge 

rundt 

- At række ud efter noget 

- At læne sig ud over noget 

eller efter noget 

- At bevæge sig rundt 

PSI: 

- Er følelsen af, at noget rent 

faktisk sker.  

 

- Folk der bevæger sig rundt 

- Bolde flyver gennem luften 

 

Når kombinationen af illusionen (PI) og følelsen (PSI) af hvad vi oplever i den 

virtuelle verden, forekommer ægte, er det dermed ligegyldigt hvordan vi 

rationaliserer vores omgivelser. Effekten vil stadig frembringe en følelse af total 

’immersion’, eller tilstedeværelse i den virtuelle verden (Freeman et al., 2017). 

Det vil sige, at når både PI og PSI fungerer, så vil individet formentligt opføre sig 

realistisk, i forhold til den verden eller det scenarie de befinder sig i. Uanset om 

det virtuelle scenarie minder om den virkelige verden eller ej. 

Det betyder at I et behandlingsøjemed kan patienter opleve et givent scenarie, 

som fremprovokerer deres angst.  

VRCBT er CBT i ‘in vivo’, men med virtuelle repræsentationer i stedet og er brugt 

som behandlingsmetode til fobier (social fobi, akrofobi, flyskræk, klaustrofobi, 

smerte distraherende, spiseforstyrrelse etc.). Fremgangsmåden til VRCBT minder 
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om traditionel CBT. Miljøet patienten oplever er dog virtuelt i modsætning til det 

naturlige ved CBT. VR-brillerne patienten har på bidrager med visuelt og 

auditorisk input. Terapeuten har sin egen computer, hvorved de kan følge med i 

hvad patienten ser, kontrollere scenariet og graden af konfrontation i scenariet. 

Terapeuten kan følge med i patientens ‘‘Subjective Units of Discomfort’’ (SUDS). 

F.eks. kan terapeuten programmere et virtuelt publikum i et scenarie til at klappe, 

virke uinteresseret eller gå ud af rummet (Wallach et al., 2009).  

Fordelene ved VRCBT mod ‘in vitro’ terapi er specielt gældende for 1) folk, der 

oplever udfordringer ved at forestille sig situationer, 2) for dem der har 

problemer med at beholde deres forestilling over tid og 3) for dem som ikke kan 

styre deres forestillinger, som kan resultere i endnu større angstniveau. I VR har 

terapeuten total viden og kontrol over det givne scenarie, dermed kan 

terapeuten også beskytte patienten (Wallach et al., 2009).  

Freeman et al. (2016) foretog et eksperiment med 30 deltagere fra Oxford Health 

NHS Foundation Trust, der led af vrangforestillinger. Disse indebar f.eks. alt fra 

mild paranoia til patienter der følte sig truet på livet: 

“someone intends to attack me”; “people know what I’m thinking and will kill 

me”; “others do things to belittle me”; “people are deliberately trying to upset 

me” 

De startede med at vurdere graden af patienternes vrangforestillinger. Hver 

patient tilbragte derfor ca. fem minutter i et ‘real-life’ scenarie, som de fandt 

udfordrende. Freeman et al. (2016) kunne heraf vurdere, hvordan patienterne 

håndterede disse scenarier. Dernæst skulle patienterne prøve 8 forskellige VR-

scenarier; 7 forskellige underjordiske togvogns scenarier, samt et elevator 

scenarie, hvori antallet af virtuelle passagerer steg for hvert scenarie. Patienterne 

tilbragte i alt ca. 30 minutter i VR, og afprøvede derefter ‘real-life’ scenariet for 

anden gang. Freeman et al. kunne hertil konkludere, en markant forbedring, fra 

første gang til anden gang (Freeman & Freeman, 2016). 

Ovenstående forsøg gør brug af metoden ‘VR Exposure Therapy’ (VRET). Freeman 

et al. (2017) sammenligner dette med ‘VR Cognitive Therapy’ (VRCT), og kunne 

konkludere at VRCT var mere succesfuld i samtlige statistiske tests.  
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Patienterne blev udspurgt, om intensiteten af deres vrangforestillinger på en 

skala mellem 0%-100%; VRCT-patienterne havde et gennemsnit på 80% inden 

testene, og 47% efterfølgende (Freeman & Freeman, 2016).  

VRET-patienterne havde et gennemsnit på 79%, og kun 68% efterfølgende. 

Derudover kunne VRs virkning bekræftes, da patienterne blev udsat for samme 

scenarier i den virkelige verden; VRCT-gruppens mængde af rapporteringer om 

at de følte sig utilpasse, faldt med 50% (Freeman & Freeman, 2016). 

Freeman & Freeman (2016) påpeger hertil at eksperimentets effekt, kunne måles 

på baggrund af henholdsvis 30 minutters brug af teknologien, og der kan 

afslutningsvist konkluderes:  

“Virtual reality isn’t merely here to stay in the gaming world. We believe it’s 

likely to play a central role in assessment and treatment in the mental health 

centres of the future” 

Dog, ifølge Emmelkamp et al. (2020), som har gennemgået en række forsøg og 

eksperimenter med VR, kan det udledes at VRET har vist sig at være mindre 

effektiv end ‘in vivo exposure’. Emmelkamp et al. (2020) beskriver således: 

“The finding that VRET appears to be less effective than exposure ‘in vivo’ only in 

patients with SAD may be related to the fact that it is still far more difficult to 

create realistic virtual social environments for use in VRET in patients with SAD 

[...]” 

Derfor, som Emmelkamp et al. (2020) beskriver, er det ikke muligt at skabe tilpas 

realistiske scenarier sådan, at VRET kan konkurrere med de allerede anvendte 

behandlingsmetoder, såsom CBT/VRCBT eller VRCT, særligt når det kommer til 

SAD. 

Dermed kan det udledes at VR i sig selv ikke er en behandlingsmetode, men som 

tidligere beskrevet, afhænger stærkt af hvilken type behandling, såvel som 

hvilken type patient der behandles, før at positive resultater kan produceres. Der 

er dermed et stærkt fokus på individet og den type behandling individet 

modtager. 
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Personal Construct Psychology 

Da SAD, og de behandlinger der bliver taget i brug, ligger inden for den 

psykologiske sfære, er det dermed oplagt at tage udgangspunkt i psykologisk 

teori. Hertil har gruppen valgt at gøre af George Kelly og hans psykologiske teori 

‘Personal Construct Psychology’(PCP). Årsagen til dette valg skyldes at CBT/CT er 

en type kognitiv terapi, der arbejder ud fra antagelsen om, at en persons 

følelser og adfærd er kraftigt styret af vedkommendes konstruktion om verden.  

I kapitlet bliver der redegjort for teoriens filosofiske udgangspunkt, Kellys 11 

‘corollaries’ for en persons proces, samt 3 følelses-fænomener; Trussel, frygt og 

angst.  

‘Personal Construct Psychology’ (PCP) går ud på, at vi mennesker ikke, som ifølge 

behaviorismen, blot er tvunget til at agere som vores gener, opvækst eller miljø 

har programmeret os til. Men derimod er vi vores egne agenter, og gennem 

ændring af vores konstruktioner, kan vi dermed bestemme selv hvordan vi agerer 

(Roberts et al., 2013, p. 18). Som George Kelly, udvikleren af denne type psykologi 

og filosofi, selv beskriver: 

“Personal construct theory is a notion about how man may launch out from a 

position of admitted ignorance, and how he may aspire from one day to the next 

to transcend his own dogmatisms. It is, then, a theory of man’s personal 

inquiry—a psychology of human quest. It does not say what has been or will be 

found, but proposes rather how we might go about looking for it.” (Roberts et 

al., 2013, p. 20). 

George Kellys teori spænder over et bredt spektrum af psykologi og filosofi, 

men starter med et filosofisk udgangspunkt, hvorved applikationerne for 

udgangspunktet bliver udfoldet som en psykologisk teori, med hvad Kelly 

betegner som 11 ‘corollaries’. Disse ‘corollaries’ kan anskues som 11 

overordnede kategorier for personers mentale processer, altså hvordan vi 

fortolker verden omkring os.  

Det filosofiske udgangspunkt går ud på, at uanset hvordan naturen er, eller 

hvordan jagten på den objektive sandhed ender, så er de ting, processor og 

events vi observerer i dag, underlagt lige så mange forskellige konstruktioner, 



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 23 af 64 
 

som vores hoveder kan kreere. Det betyder dog ikke at alle konstruktioner skal 

anskues som ligeværdige. Ej heller at vi på et tidspunkt finder én klar konstruktion 

bedre end alle andre. Men det leder op til at selv de mest almene konstruktioner 

kan udfordres og tages op til genforhandling.  

Dette udgangspunkt, og dermed filosofiske position, kalder Kelly for ‘Constructive 

Alternatism’ (CA) (Roberts et al., 2013, p. 21).  

Selvom CA ikke stritter imod indsamling af viden, så menes der, at sandhed ikke 

kan uddrages udelukkende baseret på mængden af viden. Derimod ligger CA op 

til at store mængder af viden eller data skal anses som en mulighed for at 

udfordre tidligere konstruktioner. (Roberts et al., 2013, p. 21). 

Uanset verdens karakter, kan en person kun opfatte denne og forholde sig til den 

gennem deres egen fortolkning ud fra hvad de ser. Dermed kan konklusioner 

aldrig være skyld i andet end en persons fortolkning af tidligere data. Der er 

dermed ikke noget universelt-objektivt over induktive og deduktive metoder, 

som arbejder ud fra et postulat, der benytter sig af fakta indsamling, og en 

fortolket konklusion til bekræftelse af førnævnte postulat (Roberts et al., 2013, 

p. 21). 

CA lægger stor vægt på begivenheder, instanser, events etc. Den mening der 

forekommer ved en begivenhed, altså den mening personer tilskriver den givne 

begivenhed, er fastlagt i hvad der enten kom før og efter.  

Personer ser derfor ikke objektivt på begivenheder, men derimod iagttager dem, 

med det mål om at få bekræftet allerede eksisterende forventninger og dermed 

styrke vores etablerede konstruktioner. Men den samme begivenhed kan 

bekræfte andre konstruktioner, eller to forskellige modsatrettede begivenheder 

kan se ud til at bekræfte den samme konstruktion. Dermed er mening målt, som 

den måde vi argumenterer os frem til de forventninger vi har til givne 

begivenheder. Dermed er det kun begivenhederne selv, der kan afkræfte eller 

bekræfte vores konstruktioner (Roberts et al., 2013, p. 22). 

Ideen om, at mening er noget, der kan uddrages fra begivenheder, eller 

begivenheder skaber mennesker og ideer er dermed bortkastet. Inden for CA er 
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begivenheder vigtige, men kun personer kan tolke og drage en form for mening 

ud fra dem (Roberts et al., 2013, p. 22). 

Det grundlæggende postulat for PCP beskrives som følgende:  

”A person’s processes are psychologically channelized by the ways in which he 

anticipates events.” (Roberts et al., 2013, p. 9) 

En persons processer er psykologisk kanaliseret gennem de måder personen 

forventer givne instanser/events. I denne sammenhæng, skal person forstås 

som en instans. Det vil sige den proces, der frembringer vedkommendes 

personlighed (Roberts et al., 2013, p. 24). 

Med det filosofiske udgangspunkt gennemgået, vil der i de følgende afsnit blive 

gennemgået de tidligere nævnte ‘corollaries’. 

Construction Corollary: En person forventer instanser/events ved at konstruere 

deres replikationer. Siden begivenheder aldrig gentager sig, da de derved mister 

deres identitet, kan en person kun se frem til dem, ved at konstruere en måde at 

se flere begivenheder i samme lys. Men personens konstruktion skal også kunne 

sørge for at vælge mellem instanserne. Derved skal den samme konstruktion 

skabe ligheder, men også kontraster mellem forskellige begivenheder. Hvis vi kun 

kunne finde ligheder mellem begivenheder, ville alt blive homogent. Hvis vi kun 

kunne se kontraster, ville alt være totalt kaos (Roberts et al., 2013, p. 26). F.eks. 

er i dag ikke den helt samme som i går, og derfor hviler i morgen på de tidligere 

dages konstruktioners ligheder, men også forskelle.  

Individuality Corollary: Personer skiller sig ud fra hinanden via deres konstruktion 

af instanser/events. Da en konstruktion er en personlig skabelse, kan to personer 

højest sandsynligt ikke have identiske systemer af konstruktioner. Kelly går 

længere med dette, og påpeger at selv specifikke konstruktioner ikke er identiske, 

og at to personer ikke benytter den samme logik i deres kreation (Roberts et al., 

2013, p. 26). Personer er altså unikke i deres måde at forstå, fortolke og anskue 

verden omkring dem.  

Organization Corollary: En person udvikler sit eget system af konstruktioner, med 

deres eget specielle forhold mellem konstruktioner, for mere bekvemt at kunne 
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forvente/forudse instanser/events. Altså, hvis en person skal kunne leve inden 

for deres eget system af konstruktioner, skal dette system også kunne give 

personen en måde at navigere deres liv på. Der skal være måder for personen at 

kunne finde fred med konflikter, som forskellige konstruktioner bidrager til. Dette 

betyder dog ikke at ALLE konstruktioner bliver målt op mod hinanden. En person 

kan sagtens gå rundt med paradokser og være i tvivl (Roberts et al., 2013, p. 26-

27). Med andre ord bliver konstruktioner rangeret efter prioritet i den givne 

instans. F.eks. hvis personen har låst sig ude af sin lejlighed: en konstruktion ville 

sige brug vold og sparke døren ind, en anden ville nok kontakte en låsesmed. 

Begge er i konflikt med hinanden, men rangeret sådan at låsesmeden nok er det 

mest oplagte. Men hvis der var brand i bygningen, ville vold være mest oplagt, da 

tid og helbred tager prioritet.  

Dichotomy Corollary: En persons konstruktionssystem kan kun bestå af et 

begrænset antal bipolare konstruktioner. Dette skyldes konstruktionernes natur. 

En konstruktion kunne f.eks. være god vs. ond, hurtig vs. langsom, høj vs. lav. 

Fordi de indeholder måder at se ligheder og forskelle, vil der være 

begrænsninger. Konstruktioner er blot den måde vi ’coper’ for events. Hvis alle 

vores konstruktioner strider mod alle de andre, har vi ingen navigation i livet 

(Roberts et al., 2013, p. 27). F.eks. kan vi ikke se lys uden mørke og så videre. 

Choice Corollary: Af alle de mulige konstruktioner en person har, vælger 

vedkommende for sig selv dem, der for vedkommende, er mest kompatibel med 

personens konstruktionssystem. Altså, siden en person bruger og støtter sig op 

ad deres konstruktionssystem, og en given situation kræver et valg af en 

konstruktion frem for en anden, så fremgår det dermed logisk at personen vil 

foretage valg der understøtter og bekræfter deres eget konstruktionssystem 

(Roberts et al., 2013, p. 28). Men disse valg er ikke nødvendigvis de bedste valg 

set objektivt, da valget dels har til formål at løse en situation, men mest af alt at 

kunne bekræfte personens eget konstruktionssystem.  

Range Corollary: En konstruktion er kun relevant over for et begrænset antal 

events. Det personlige konstruktionssystem kan aldrig have universal relevans. 

Alt hvad der forekommer, kan kun blive projiceret over på et begrænset antal 

konstruktioner, en persons verdensbillede består af. Kelly mener, at der ikke kan 

kreeres en konstruktion, som kan spænde over alle events, den givne person er 
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bevidst om (Roberts et al., 2013, p. 28). F.eks. hurtig vs. langsom kan nok ikke 

projiceres over på en ølflaske.  

Experience Corollary: En persons konstruktionssystem varierer når personen 

skaber kopier af events. Da en person aldrig kan iagttage en event objektivt, men 

skaber en konstruktion med nogle aspekter fra den givne event, og en given event 

aldrig gentager sig, kan det dermed udledes at en persons forventning til en event 

er baseret på en fejlbarlig tidligere konstruktion, og derfor vil personen nu opleve 

kontraster mellem vedkommendes nutid og fortid. Det er denne oplevelse der er 

den menneskelige erfaring. (Roberts et al., 2013, p. 29). F.eks. en persons 

forventning til om deres hund ikke gør af postbuddet. Når hunden gør det 

alligevel, så forekommer der rekonstruering af hvorvidt hunden gør. Personen 

har altså nu erfaret, på baggrund af situationen, at hunden gør af postbuddet. 

Modulation Corollary: Konstruktionssystemer varierer i forhold til hvor rigide eller 

flydende enkelte konstruktioner er. Altså, hvor åbne de er overfor en eventuel 

rekonstruering. Selv om erfaring fortæller at en person kan ændre deres 

konstruktion, når konflikter mellem tidligere og nye events forekommer, så er det 

ikke alle der er lige nemme at rekonstruere. En konstruktion der er tæt forbundet 

med personens billede af verden eller sig selv, er f.eks. svær at ændre på. Alt hvad 

der dermed udfordrer denne, vil blive anset som ligegyldigt eller ignoreret 

(Roberts et al., 2013, p. 29-30). 

Fragmentation Corollary: En person kan sagtens have et sæt af underdelinger af 

konstruktionssystemer som er modstridende med hinanden. En person skal ikke 

have et logisk intakt konstruktionssystem. Personer bevæger sig ofte fra a til b til 

c, uden at a og c havde noget med hinanden at gøre. En person kan gå fra 

kærlighed til jalousi til had, selvom had ikke kan udledes fra kærlighed. Det skal 

dog pointeres at Kelly ikke ser irrationalitet som et grundlæggende dårligt 

fænomen (Roberts et al., 2013, p. 30). 

Commonality Corollary: En person, som benytter sig af et konstruktionssystem, 

som minder om et, der bliver brugt af en anden person, har dermed psykologiske 

processer, der minder om den anden persons. Dette er en måde at kunne anskue 

to personer med forskellige verdener og møder med forskellige events, godt kan 

have konstruktioner, der minder om hinanden (Roberts et al., 2013, p. 30-31). 
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Med andre ord spiller elementer som kultur, politisk ideologi etc. en vigtig rolle 

for menneskers evne til at relatere til hinanden imellem. 

Sociality Corollary: En person som konstruerer en konstruktionsproces om en 

anden person, kan spille en rolle i en social proces der involverer den anden. 

Dette betyder at man kan forstå roller som et psykologisk begreb, og dermed 

anlægge en psykologisk basis når samfund diskuteres. Ved at konstruere en 

anden persons adfærd, rammer vi aldrig det bagvedliggende, der skaber 

personen verdensbillede. Men ved at konstruere personens konstruktionssystem 

kan vi sætte os i personens verden. En person behøver ikke at konstruere en 

anden persons konstruktionsproces ned til den mindste detalje eller på den mest 

eksakte måde, for at kunne succesfuldt spille en rolle i en social situation den 

anden person er involveret. Så længe den første person blot sætter sig ind i hvad 

personen forstår/tænker og ikke kun hvad de gør, kan det være en succesfuld 

affære. Med andre ord er mennesket et socialt væsen. Måden personer tolker og 

forventer givne instanser, er tæt forbundet med måden der tolkes og arbejdes 

med hinanden imellem.  

Roller: Her anses en psykologisk definition - derved menes der ikke en sociologisk 

definition. På denne måde forsøger Kelly at holde sig til de individuelle oplevelser. 

Kelly siger dog at man godt kan følge implikationerne videre og dermed bruge 

viden fra individet til samfundet. Hvis en person kun pålægger sit eget 

konstruktionssystem på en anden, frem for at konstruere den andens 

konstruktionssystem, kan enhver afkræftelse på forventninger kun tolkes som, at 

der skete en fejl eller der er en fejl med den anden person. Med andre ord skal vi 

kunne sætte os i hinandens sted, før vi kan forstå hinandens verden og processer. 

Trussel: Ifølge ‘Experience Corollary’, har personen gennem sin konstruktion sat 

sin forventning op til et givent event og derved sin adfærd. Men hvis den givne 

event ikke matcher personens forventning og bliver ved med at sætte spor om 

afkræftelse, så skal der dermed ske en rekonstruering. Problemet om truslen 

opstår, når en kraftig og omfattende ændring af ens kernestruktur forekommer 

(Roberts et al., 2013, p. 466). 

Frygt: Frygt minder om trussel, men er det en tilfældig på ny konstruktion der 

opstår (Roberts et al., 2013, p. 466). 



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 28 af 64 
 

Angst: Angst opstår, når personer konfronteres med situationer som ligger uden 

for deres konstruktionssystems begrænsninger (Roberts et al., 2013, p. 466). 

Her ses det altså, at disse fænomener opstår når personens konstruktioner ikke 

kan bidrage til en handling eller adfærd, eller at der lægges op til en total 

udfordring og dermed rekonstruering af deres konstruktionssystem. Fordi 

menneskers konstruktions- system og deres større konstruktioner forbindes med 

deres sans for selv, så ses disse fænomener derfor som udfordringer til deres selv 

og udfoldelsen deraf.  

David Nye  

‘Personal Construct Psychology’ tager særligt fokus på individet, og de processer 

enkeltpersoner gør brug af. Men når VRs applikation skal overføres til det større 

samfund, samt de kulturelle problemstillinger der findes ved, kan David Nyes 

teorier fremstå som mere relevante. Særligt redegør projektgruppen, med 

udgangspunkt i Nye, for hvordan kultur og sociale tilstande konstruerer og 

tilskriver måder at anvende teknologi på.  

Anskues teknologi med en historisk linse, mener Nye at teknologi kun kontrollerer 

os, hvis vi lader den. Teknologi på én måde - ifølge Nye - er defineret i form af 

evolution. Selve defineringen og måden vi benytter teknologi, er kulturelt og 

socialt:  

“Defining technology as inseparable from human evolution suggests that tools 

and machines are far more than objects whose meaning is revealed simply by 

their purposes. As the great stone circle at Stonehenge reminds us, they are part 

of systems of meaning, and they express larger sequences of actions and ideas. 

Ultimately, the meaning of a tool is inseparable from the stories that surround it. 

“ (Nye, 2006, p. 17-18).  
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Nye peger på, at værktøjs mening er uadskilleligt fra den historie den tilskrives. 

Her menes både mennesker, men også dyr, mere præcist primater:  

 

“It found a twig of a certain size, peeled off its bark, looked for a termite hill, 

thrust in the peeled twig, pulled it out covered with termites, and ate them. This 

chimpanzee not only made a tool, it did so with forethought.”  (Nye, 2006, p. 

16).  

 

Måden teknologi blev benyttet i dette scenarie, er med omtanke på et bedre 

resultat. Nyes kapitel “Does technology control us?” peger på forskellige 

historiske begivenheder hvor teknologi er bestemt af kulturelle årsager.  Nye 

nævner Japan som en af disse begivenheder. I 1543 importerede de en række 

våben. Japan havde mulighed for at adoptere flere våben, men holdt sig til 

musketten, som kulturelt var et ‘bedre’ våben for dem. Det var først i 1854, hvor 

tvangsåbningen af Japan førte til en adoption af pistolen, grundet en kulturel 

indflydelse af vesten. Her menes et mere empirisk og vestligt syn på teknologi 

(Nye, 2006). 

 

I forbindelse med Nyes definition på teknologi kommer han ind på kritik af 

teknologisk determinisme. Eksemplet med Japan viser, hvordan teknologi 

påvirkes af kulturelle og sociale faktorer. Dette eksempel på udvikling er 

socialkonstruktivistisk, da det ikke er selve teknologien der drivkraften, men 

derimod det sociale og kulturelle samfund der benytter sig af teknologien. 

Teknologisk determinisme i sig selv, mener at det kun er teknologien, der er 

drivkraften (Nye, 2006). 

 

Måden Nye beskriver teknologi, anser projektgruppen som essentiel for at forstå 

Virtual Reality som en teknologi der, i en digitaliseret kultur og samfund, særligt 

kan udvikle sig.   

 

Artiklen “Digitalisering i det danske sundhedsvæsen” beskriver Danmark som et 

land der fremhæves ofte, som et af de mest digitaliseret lande i verden, når det 

kommer til it-systemer og digitale kommunikationsløsninger, der forbinder 

sundhedsvæsenet forskellige sektorer. Gennem årene er mulighederne i 

digitaliseringen blevet udvidet og benyttet hyppigt i form af tilgængelighed af 

information for behandlere og problemer som forebyggelse, kvalitetssikring, 
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effektivisering, patient- inddragelse, nye afregningsformer, samt dokumentation 

af kliniske mål (Mundbjerg Gjødsbø et al., 2021).  

 

Som i Nyes artikel, så mener han at drivkraften for teknologien ligger i det 

samfund, der gør brug af og skaber miljøet for teknologiens anvendelse. Dermed 

kan et land som Danmark, hvor vi er så digitaliseret, anvende potentialet for 

udviklingen af VR i højere grad. VR i en digitaliseret kultur kan derfor adopteres 

til andre industrier, end lige netop underholdningsindustrien. Psykiatrien i Region 

Syddanmark nævner, at I Telepsykiatrisk Center er der to forskningsstudier i gang 

om brugen af VR til behandling af social fobi (Psykiatrien i Region Syddanmark, 

2020).  

Selve studiet forsøger at undersøge hvorvidt, at VR kan erstatte traditionel 

eksponering med eksponering gennem VR. Målet med studiet, er at se 

potentialet i VR som et supplerende værktøj til den traditionelle behandling i 

fremtiden. 

Nye nævner i hans artikel, at teknologi bliver tilskrevet historie af mennesker og 

kultur omkring teknologien. Gennem en digitaliseret kultur, kan VR på den måde 

tilskrive sig ny historie. Denne historie er VRs udvikling og nye anvendelser, 

adopteret i sundhedsindustrien til forskning.  

Langdon Winner 
I forbindelse med David Nye og menneskets forhold til teknologien, har 

projektgruppen valgt at gøre brug af Langdon Winner som supplerende 

teoretiker. Winner har i sit værk, sammen med McGucken, beskrevet, hvordan 

moderne teknologier og mennesker lever i sammenspil med hinanden. Vi vil 

bruge teorien til at beskrive den værdi, vi mennesker tilskriver teknologier f.eks. 

som VR, samt til uddybelse af det gensidige forhold. 

I Winners tekst ’Techs as forms of life’ forsøger Winner at bryde med den 

traditionelle måde at anskue teknologien. Han påpeger, der er mangel på 

filosofiske tilgange til feltet ”Teknologi” (McGucken & Winner, 1988).   

Tidligere generationers teknologier beskrives som værktøjer, hvis hensigt er at 

opfylde et givent behov.  Winner opdeler anskuelsen i to dele, ’Making and Use’. 

Han kritiserer denne tilgang til måden at anskue menneskets forhold til 

teknologien.   
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Særligt retter Winner sin kritik mod, anskuelsen om teknologien gennem 

’lejlighedsvis brug’. Mennesket benytter altså kun teknologien i et begrænset 

scenarie med specifikke behov. En hammer tages op og benyttes til at hamre 

med, for dernæst at blive lagt tilbage igen. Med denne tilgang er menneskets 

forhold til teknologien beskrevet af Winner som åbenlyst. For ’Making’ handler 

det om processen for hvordan ting bliver skabt, Winner beskriver dette domæne 

som domineret af dem, som opfinder teknologierne, hvor den største interesse i 

’Use’ ligger hos dem der benytter sig af teknologien: 

“The crucial weakness of the conventional idea is that it disregards the many 

ways in which technologies provide structure for human activity. Since, 

according to accepted wisdom, patterns that take shape in the sphere of 

"making" are of interest to practitioners alone, and since the very essence of 

"use" is its occasional, innocuous, nonstructuring occurrence, any further 

questioning seems irrelevant.” (McGucken & Winner, 1988, s. 6, l. 20) 

Som Winner beskriver, er der mere bag teknologien end tidligere anskuelser har 

påvist. Hverdagen i det 21. århundrede og måden vi interagerer med hinanden 

imellem, påvirkes i høj grad af omgivende teknologier og vores interaktion med 

dem – som Winner også beskriver: 

“The introduction of a robot to an industrial workplace not only increases 

productivity, but often radically changes the process of production, redefining 

what "work" means in that setting.” (McGucken & Winner, 1988, s. 6, l. 30) 

Det er her Winner begynder at fokusere på begrebet ‘Techs as forms of life’. Her 

ses der ikke længere på teknologi som værktøjer der bruges ‘lejlighedsvist’, men 

i stedet som ’forms of life’ - det er altså måder vi lever i sammenhæng med 

teknologien. Disse teknologier Winner her beskriver, kræver en omstrukturering 

af måden mennesker lever på, før deres funktionalitet opfyldes. Mennesket ses 

her for at være den operationelle drivkraft, som driver teknologiens funktion 

(McGucken & Winner, 1988).  

Et eksempel ses i den omstrukturering af måden mennesker socialiserer sig på i 

det 21. århundrede. Med smartphones og internettets fremgang ændrede 

teknologien måden vi mennesker agerer med hinanden på – det er ikke længere 

familier, som sætter kærestepar sammen, men i stedet dating-apps. Vi har under 
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internettets fremgang ændret vores syn på detailhandlen; vi ser flere og flere 

online-markeder og mindre fysiske butikker. Mennesker har ændret den måde vi 

i fællesskab lever med teknologien, men teknologiens funktionalitet kræver også 

at mennesket tilpasser sig deres forudsætninger for deres benyttelse. 

Det er nødvendigt at tage forbehold for det filosofiske aspekt af teknologien når 

det kommer til implementeringer, der ændrer måden mennesker lever på. Når 

det kommer til VR-teknologi, hvis formål er at skabe virtuelle virkeligheder – som 

i fremtiden kan være uigenkendelig fra den virkelige verden – kan det påvirke 

måden mennesket ser sig selv og dets omgivelser. VR teknologiens funktionalitet 

viser allerede et skift i måden vi interagerer med hinanden på, det har skabt 

grobund for digitale-mødesteder hvor folk socialisere sig. Det har ændret 

platformen, hvori vi mennesker mødes og er med til at forme den måde vi 

identificerer os selv på. Disse digitale-mødesteder har været med til at skabe 

mere diversitet for måden mennesket ser sig selv på, de kan f.eks. oprette en 

profil præsenteret i form af en fe, trold eller julemanden for den sags skyld. 

Trin-modellen 

Ovenstående afsnit omkring de forskellige teoretikere skal bruges til at forklare 

menneskets forhold til teknologien, hvor projektgruppen via TRIN-modellen vil 

beskrive denne teknologi. I dette tilfælde et VR-headset. Herunder hvad dets 

indre mekanismer og processer består af og bidrager til. Hvordan TRIN-modellen 

bidrager til dette frem for andre modeller fremvist i Jørgensen (2019), bliver 

forklaret i det følgende afsnit.  

TRIN-modellen er blevet udviklet på baggrund af at Jørgensen (2019) ikke har 

kunnet finde en allerede eksisterende model, som levede op til deres ønske om 

formålet vedrørende analysen af en given teknologi (Jørgensen, 2019, p. 3). 

De to modeller som den er bygget op af, er Mitchams definition af teknologi og 

Müllers definition af en teknologi.  

Ifølge Jørgensen (2019), så ser Mitchams definition af teknologi således ud: 

teknologi = objekt + viden + aktivitet + vilje 
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Objekt omhandler menneskeskabte objekter - eller artefakter. F.eks. 

flyvemaskiner.  

Viden kan f.eks. være den videnskabelige teori omhandlende aerodynamik, som 

der ligger til grund for udviklingen af flyets vinger.  

Aktivitet omhandler det at “designe, bygge, vedligeholde, styre eller bare bruge 

flyet som passager” (Jørgensen, 2019, p. 3).  

Vilje omhandler brugen af en given teknologi. I dette tilfælde om flyvemaskiner, 

så kan det f.eks. være “passagerens ønske om hurtig transport og pilotens 

fascination af at flyve” (Jørgensen, 2019, p. 3).  

På baggrund af beskrivelsen ovenfor, så fremgår det at Mitchams model 

fokuserer på objekter samt brugen af disse. Derudover, så er formålet med 

Mitchams model at “inddele de foreliggende teorier om teknologi i nogle grupper 

eller kategorier, snarere end at analysere en bestemt teknologi” (Jørgensen, 2019, 

p. 4). Modellen skal ikke forstås som en analysemetode da den er generaliseret. 

Den går dermed ikke ind og analyserer en given teknologi. 

En mere analyse-orienteret og konkret model, er Müllers definition af teknologi, 

som ser således ud: 

Teknologi = teknik + viden + organisation + produkt 

Teknik begrebet indebærer “sammenføjningen af arbejdsmidler, 

arbejdsgenstande og arbejdskraft i arbejdsprocessen” (Jørgensen, 2019, p. 5). 

Dette begreb ser altså på de arbejdsmidler og -genstande, som der gøres brug af, 

samt den arbejdskraft der bruges i arbejdsprocessen vedrørende udviklingen af 

teknologi. 

Som det fremgår af ovenstående model, så ses begrebet viden i både Mitchams 

og Müllers modeller.  

Vidensbegrebet har samme funktion, som i Mitchams model.  

Et andet begreb, som også indgår i begge modeller, er organisation.  

Organisationsbegrebet er tæt sammenligneligt med Mitchams begreb vilje. 

Müller argumenterer for begrebet således;  
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“Den tekniske viden skal mobiliseres og organiseres. Maskinerne skal stilles op 

på en særlig måde [...]” (Jørgensen, 2019, p. 4) 

Denne argumentation henviser til en bevidst menneskelig indgriben, som drives 

af et formål (Jørgensen, 2019, p. 4). På denne måde er begrebet organisation 

altså beslægtet med Mitchams begreb vilje.  

Produkt begrebet omhandler produktionsprocessen af en teknologi. 

I kontrast til Mitchams model, som omhandler kategorisering af vedrørende 

teknologier, så er Müllers model en mere analyse-orienteret model. Müllers 

model giver mulighed for en mere konkret teknologianalyse, hvilket også er 

formålet med TRIN-modellen.  
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’TRIN’ står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk og den 

består af seks trin, som ser således ud: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiske artefakter.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer.  

5. Modeller af teknologier.  

6. Teknologier som innovation. 

Formålet med disse 6 trin er at inspirere til analysepunkter, der kan være værd at 

tage fat på i analysen af en given teknologi, når hovedvægten ligger på de teknisk-

videnskabelige aspekter af teknologien (Jørgensen, 2019, p. 3). De 6 trin beskrives 

således: 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer  

Bidrager til at opfylde teknologiens formål. Eksempelvis en vindmølle, hvis formål 

er at transformere vindens bevægelse til elektricitet, hvor de centrale 

mekanismer er, at vingerne drejer rundt af vinden, og at vingerne driver en 

generator, som skaber elektricitet (Jørgensen, 2019, p. 6-7).  

Trin 2: Teknologiers artefakter  

Er artefakter, som er menneskeskabte genstande der adskiller sig fra genstande 

der skabt i naturens processer. Trin 2 handler altså om menneskeskabte objekter 

med en teknologisk funktion. (Jørgensen, 2019, p. 7-8). Et eksempel kunne her 

være en hammer, en flyvinge eller en mikroovn. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Er effekter der vurderes som værende negative. Herunder risici ved teknologien. 

En utilsigtet effekt opstår som en konsekvens af en implementering under hvilken 

som helst given teknologi. Den utilsigtede effekt opstår som et element, der ikke 

kan tilskrives teknologiens originale hensigt. Et eksempel på dette kan findes i 

implementeringen af vindmøller. Den aerodynamiske effekt vingerne producerer 
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skaber en støj, hvori man kan anse støjen som en utilsigtet effekt af vindmøllens 

funktion (Jørgensen, 2019, p. 8-9). 

Trin 4: Teknologiske systemer  

Er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter. Disse systemer som 

samlet udgør en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med 

henblik på opfyldelse af menneskelige behov (Jørgensen, 2019, p. 9). Altså, trin 4 

fokuserer på sammenhængen modsat trin 2. 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Kan være abstrakte, visuelle eller fysiske. En model kan være et værktøj til at 

skabe eller udvikle konkrete artefakter. Modeller kan bruges til at forklare et 

design eller teknologi på en overskuelig måde (Jørgensen, 2019, p. 10). 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Handler ofte om hvilke forhold, der driver ny teknologi frem. Uddybningen af 

innovation er som i trin 1, uddybning af teknologiens formål. Ved innovation, vil 

fordele gerne fremtvinges. Men teknologier har ofte nye ulemper der følger med 

de fremtvungne fordele. Så trin 6 er også knyttet til trin 3, da teknologi kan have 

utilsigtede effekter (Jørgensen, 2019, p. 10-12).  

Kort sagt, så er TRIN-modellen overordnet set mere konkret end Mitchams 

model, da TRIN-modellen også går ind og ser på en teknologis indre mekanismer 

og processer. Set i forhold til Müllers model, så er TRIN-modellen mindre konkret, 

i og med at TRIN-modellen ikke fokuserer på arbejds- og produktions- processen 

(Jørgensen, 2019, p. 6). Derfor, har vi valgt at gøre brug af TRIN-modellen frem 

for modeller, som dem fremvist i teksten af Jørgensen (2019).  
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Empiri-analyse 
I forlængelse af teori-indsamling, har vi udført en empiriindsamling for at besvare 

vores problemformulering. Denne empiriindsamling består af to spørgeskemaer 

og to interviews. De to spørgeskemaer omhandler folks forhold til VR. Det første 

Interview - med Daniella - omhandler muligheden for at drage paralleller mellem 

sanserum og Virtual Reality. Det andet interview - med Bo Thorning - omhandler 

VR-headsets, set igennem TRIN-modellens briller.  

I de følgende afsnit vil der blive forklaret hvad projektgruppen fik ud af 

spørgeskemaerne, hvilket vi mener er tilstrækkeligt til at udlede et mønster fra 

helheden. Vi vil bruge spørgeskemaet som en rygstøtte i samarbejde med 

sekundær empiri og til understøttelse af empiriens undersøgelser, samt de to 

interviews.  

Spørgeskema 1 - Bilag 1 

Projektgruppen udarbejdede et spørgeskema, som modtog 66 besvarelser, med 

en række spørgsmål, som udformer sig ud fra projektgruppens overvejelser, samt 

et henblik på at skabe en undrende tilgang. Et eksempel på dette er spørgsmål 6. 

Før vi kan forhøre os om hvorvidt de adspurgte kender til behandlingsformer, 

som bruger VR, er vi nødt til at vide om de overhovedet kender til den mest 

kendte form for brug af VR. 

I forlængelse af spørgsmål 6. kommer vi i spørgsmål 7. ind på om de har kendskab 

til VR og behandling af angst. 32,3% har i spørgsmål 6. svaret ja til at de kender 

den konventionelle måde at bruge VR på. Samtidigt har 29,2% svaret at de kender 

til VRs potentiale i forbindelse med behandling af angst (Bilag 1). 

 

Derved kan det tydes at de adspurgte, som kender til eller har prøvet VR i 

sammenhæng med underholdning, enten selv har læst sig frem til infoen eller 

gennem brugen af VR, har kunne forestille sig de anvendelige funktioner i 

psykiatrien - i takt med en dybere forståelse af teknologien, gennem fortsat 

benyttelse. Det kan også være at ingen af dem, som har svaret ja i spørgsmål 6. 

har svaret ja i spørgsmål 7. Om det er det ene eller andet vides ikke, men vi kan 

dog stadig bruge det til at udlede, hvorvidt der er et forhold mellem 

applikationerne bag VR-teknologien. 
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Personerne der selv har fundet frem til informationen, må på et eller andet 

tidspunkt have følt en undren eller interesse omkring, hvilke applikationer VR kan 

have. Samtidigt har personer gennem brugen af VR fået en dybere kendskab til 

teknologien, der resulterer i en form for bevidsthed omkring begrænsninger og 

muligheder inden for den givne teknologi. En ting de to har til fælles, er den 

interesse den individuelle finder gennem brugen af teknologien. Personer uden 

kendskab til VR i underholdning, men med kendskab til dens psykiatriske 

anvendelighed, kan også tilskrives den førnævnte lighed. Derved er det 

sandsynligt at der kan beskrives et forhold mellem de områder VR-teknologien 

kan anvendes på.    

 

Ud af de 66 besvarelser er 63,1 % af dem i målgruppen 22-25. Hertil har 64,6 % 

(42 personer) tidligere følt angst, mens 29,2 % (19 personer) har ikke følt angst 

før (Bilag 1). 

 

Størstedelen af besvarelserne kommer fra aldersgruppen 22-25 årige, hvilket 

passer godt overens med projektgruppens målgruppe. Vi sigter efter at 

undersøge unge tilhørende vores egen aldersgruppe. Ud fra spørgeskemaets 

besvarelser viser der sig en generel tendens. 66,1% af de adspurgte har følt en 

form for angst i løbet af deres liv. Projektgruppen finder det problematisk at over 

halvdelen af besvarelserne udleder det mønster, at angst er en generel 

problematik i vores omgivende samfund. 40,4% af de adspurgte har på ingen 

måde prøvet at bearbejde deres angst, hvilket vi derfor mener øger grundlaget 

til videre undersøgelse af VR-teknologiens applikationer (Bilag 1). 

 

Potentialet bag anvendelsen af VR-teknologien i psykiatrien, afhænger af en 

forståelse af teknologien. Udbredelsen af teknologien, kræver at folk tager imod 

tilbuddet om en alternativ behandlingsform enten inden eller under et 

behandlingsforløb. Det kræver en forståelse fra patienten side, før behandlingen 

kan foregå under trygge forhold. De trygge rammer er en vigtig faktor når det 

kommer til et succesfuld behandlingsforløb, da det i grove træk afhænger af 

patientens vilje til at modtage behandlingen. 
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Til sammenligning spørger vi i spørgeskemaet ind til, hvorvidt de adspurgte kunne 

se sig selv benytte VR i forbindelse med et behandlingsforløb. Hertil har vi fået 

besvarelserne (Bilag 1): 

 

“Jeg ved ikke noget om det.” 

 

“Jeg kan bare ikke se hvordan i har tænkt jer at bruge VR i form af Terapi. Måske 

kunne i komme med en forklaring på hvordan i har tænkt jer at anvende 

teknologien.” 

 

“Hvis det virker, skal man selvfølgelig ikke udelukke det. Jeg tror dog, at vores 

forbrug af teknologi generelt påvirker vores mentale sundhed i en dårlig 

retning.” 

 

“ Nej er ikke sikker på at det hjælper men er ikke helt sikker”  

 

Det kan tydes at forståelse for teknologien påkræves. Det er altså vigtig i et eller 

andet omfang at forklare del-elementerne af VR, som bidrager til et succesfuld 

behandlingsforløb, samt delelementer der skaber risiko for det modsatte. Det 

kunne f.eks. bestå i måden VR bruger ‘haptic feedback’ sensorisk, med det formål 

at stimulere en given følelse - f.eks. strengen på en bue, der spænder. Et andet 

delelement kunne være det grafiske design, som sætter rammerne for det 

omgivende miljø. 

Spørgeskema 2 - Bilag 2 
Vi modtog 77 besvarelser hvori 70,1% lå i aldersgruppen 22-25 årige. Af 

besvarelserne havde 40,3% aldrig prøvet VR samt 23,4%, som kun havde prøvet 

VR en enkelt gang (Bilag 2). Som spørgeskemaet viser er der mange mennesker, 

som enten ikke har prøvet VR eller ikke har gjort yderligere brug af teknologien 

efter afprøvning. 

Vi spurgte i Spørgeskemaet hvad der tilbageholdte de adspurgte fra at gøre brug 

af VR i højere grad. Her har 51,9% svaret at prisen var for dyr, 37,7% svarede at 

udstyret ikke er let tilgængeligt, 16,9% svarede at der ikke var nok materiale 

tilgængeligt, 13% mente at oplevelsen af ‘motion sickness’ holdte dem tilbage og 

7,8% mente ikke oplevelsen er virkelig nok (Bilag 2). Vi spurgte dertil hvad de 
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adspurgte mente ville være et tilstrækkeligt beløb at betale for VR-teknologien. 

Der er vidt forskellige meninger til hvilken pris VR burde tilhøre. Besvarelserne 

går fra at nogle ikke mener brugen er relevant nok, og derfor ikke ville gøre brug 

af teknologien, selvom den var gratis. Andre tilskriver dog en anden værdi til 

teknologien og vil derfor betale op imod 5-6000 kr. (Bilag 2). 

Spørgsmål 5 stemmer godt overens med allerede eksisterende empiri indenfor, 

hvilke sensoriske input der har indvirkning i den virtuelle verden. De adspurgte 

blev bedt om at give en score fra 1-4 med 4 som den mest betydelige prioritet. 

45 ud af 69 af besvarelser stemte sensationen af synet som det mest betydelige 

element, efterfulgt af lyd hvor flertallet stemte det som 2 prioritet. 3 prioritet lå 

i sensationen følelse (Bilag 2). Det mindst betydelige element prioriteret af 

besvarelserne er lugtesansen. 

Ekspertinterview med Daniella - Bilag 3 

Daniella læser til sygeplejerske. Hun er tidligere uddannet Social og 

Sundhedsassistent. Hun har arbejdet på psykiatrisk afdeling gennem to år ved 

Frederiksberg Hospital, Gentofte og Brøndby Hospital. Gennem sin tid som 

assistent på Psykiatrisk Afdeling har hun givet sin historie af hvordan dagligdagen 

ser ud for både patienter og fagpersonale. Her har hun bl.a. delt sine erfaringer 

og oplevelser af de anvendte ‘sanserum’ på Frederiksberg Hospital.   

 

Interviewet med Daniella blev udført online over videokonference-platformen 

Zoom. Før interviewets start blev der spurgt om samtykke omkring navn og 

optagelse til en senere transskribering.  Under selve interviewet blev der skrevet 

pointer ned. Efter optagelsen blev hele interviewet transskriberet så præcist som 

muligt.  

 

Benyttelse af det semistrukturerede interview:  

Interviewet med Daniella har til formål at se om der kan drages paralleller mellem 

sanserum og Virtual Reality. 

Men for at drage disse paralleller krævede det, at vi samtidigt også fik en indsigt 

i medarbejderens rolle som fagpersonale, men også patientens dagligdag. Her 

blev der spurgt til bl.a. hvilke patienter hun arbejder med, deres forhold til 
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hinanden og de metoder personalet benytter sig af, for at sikre en behandling for 

patienterne. Her er hvad vi spurgte Daniella om:  

 

Nedslag 1:   

Efter en kort præsentation af projektets formål følte vi, at det var relevant at 

komme ind på Daniellas hverdag, hendes rolle som assistent samt hendes forhold 

til patienterne. 

 

Daniella beskrev forholdet til patienterne som være godt, og under covid-19, var 

behandlingsteamet, bestående af sygeplejersker, assistenter, psykologer, 

ergoterapeuter og læger oftest dem patienterne havde det bedst med, da covid-

19 gjorde besøg udefra vanskeligt. 

 

Daniella kom derefter ind på rutiner i patienternes hverdag. Hun beskriver det 

som, at rutiner er en nødvendighed, der skal være til stede.  Daniella peger bl.a. 

på, at det vigtigt at skabe og opretholde en struktureret hverdag for både 

patienter og behandlerteam:    

 

Nedslag 2:  

Da Daniella har erfaringer inden for sanserum har det stor betydning for 

projektgruppen at høre, hvad hendes mening og holdninger er, omkring Virtual 

Reality som en potentiel teknologisk behandlingsmulighed. Men før vi kunne 

spørge hende om, der kunne drages parallel mellem sanserum og Virtual Reality, 

ville vi gerne vide mere omkring hvad sanserum er, og hvordan hun har benyttet 

dem i forbindelse med hendes arbejde. 

 

Daniella blev spurgt hvordan dét sanserum, hun havde arbejdet med, så ud og 

fungerede. Hun forklarede at sanserummet er blevet bygget i samarbejde med 

forskellige professionelle, herunder ergoterapeuter, sygeplejersker, læger og 

psykiatere. Disse benytter sanserummet til at undersøge hvilket 

behandlingsformer der bedst egner sig til en given patient. Daniella beskriver bl.a. 

at mange patienter lider af angst eller paranoide forestillinger, og det derfor kan 

være rart for dem at komme ind i et sanserum med en behandler, da 

sanserummet kan skabe stimuli og kontrol for patienten. Sanserummet 

indeholder en vandseng, fordi der ses på noget sansestimulering. Derudover har 

sanserummet en kugledyne og kuglevest der hjælper en patient til at mærke sig 
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selv. Her fortæller Daniella, at det er særligt patienter med ADHD eller psykoser 

som anvender disse, da de kan føle sig større end hvad de er (Bilag 3). 

  

Efter hendes beskrivelse af sanserummet blev der spurgt ind til hvordan 

sanserummet virker ren sensorisk. Daniella kom ind på, at brugen af sanserum 

var meget individuel. Sanserummet er ikke for alle, og når sanserum skal 

benyttes, kræver det, at de sanseindtryk patienten møder skal være balanceret. 

Derudover er det blevet diskuteret af læger og sygeplejersker på forhånd, om 

hvorvidt et sanserum er til gavn for en given patient. 

 

Nedslag 3:  

Efter en grundig uddybning omkring hvad sanserum er og dens benyttelse, kunne 

vi konkludere ud fra Daniellas svar, at der skal være et formål med at benytte 

sanserummene. Derudover er det individuelt for hver patient, om de benytter 

disse rum. Da vi fik denne afklaring, ledte det op til et spørgsmål om, hvorvidt 

Daniella kunne se, at en teknologi som VR, kunne bruges som et ‘virtuelt 

sanserum’ (Bilag 3):  

 

Daniella: “Det kan jeg bestemt, altså vi bruger jo små dele af det, bare ikke hvor 

virtual reality er fuld afgrænset i det.”  

 

Hun beskriver, at hørelse bliver stimuleret gennem lyd der bliver spillet gennem 

små puder til nakken. Selve synet er ikke afgrænset som i VR, men i 

sanserummene bliver der anvendt whiteboards-skærme, så man kan se noget, 

men er ikke helt lukket af, så der stadig er en vis kontrol. Derudover nævner hun, 

at fra et perspektiv fra den intensiv-lukket-afdeling, så ville VR kunne være en 

mulighed at benytte i sanserum som et terapeutisk miljø. 

 

Vi kom også ind på hvorvidt hun kunne se VR værende mobilt:  

 

“Men hvis man skal kigge på det fra et ambulant-forløb, altså hvor de er i eget 

hjem, hvordan man kan eksponere angst eller andet så kunne det bestemt også 

være en god terapiform sideløbende med nogle psykiatriske samtaler.” 
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I interviewet kom Daniella bl.a ind på ‘kugledyner’. Disse hjælper patienterne, der 

føler sig svævende og ‘for store’ til det rum de er i, til at føle sig mindre og mere 

tilpas. Denne dyne giver en følelse af noget større omfavner en. 

 

Daniella nævnte, at det er vigtigt at VR bliver benyttet professionelt i forbindelse 

med folk der har lidelser. Hun mener også VR allerede er implementeret, 

herunder i form af lyd i en ‘nakkepude, som tidligere nævnt’: 

 

Nedslag 4:   

Danielle mener, at hun godt kan se Virtual Reality benyttes professionelt med en 

behandler. Dog er det ikke er alle mennesker, der ville have godt af at benytte 

Virtual Reality. Dermed afhænger VRs anvendelse af den individuelle oplevelse. 

Men for at komme ind på, hvorvidt det kunne blive implementeret, blev vi også 

nødt til at kigge på det økonomisk (Bilag 3):  

Daniella: ”Det kræver lidt at der er et center, der går forrest […] siger der er ikke 

noget evidens baseret viden omkring hvordan det her skulle virke, men vi vil gerne 

prøve det af på vores hospital.“ 

 

Gennem vores interview med Daniella, hjalp det os med at tydeliggøre, hvorvidt 

det er muligt at implementere Virtual Reality. Gennem hendes svar i interviewet 

fandt projektgruppen frem til følgende punkter: 

 

1: For at implementere VR som terapiform, specielt for dem som lider af angst, 

kræver det ikke mindst professionelle behandler, men også en forståelse om 

hvorvidt en given patient ville kunne tage imod det virtuelle rum. 

 

2: Der kan godt drages paralleller mellem sanserum og det virtuelle rum i VR.  En 

kugledyne de benytter er kunstig, hvilket VR også er. Her kunne man se på, 

hvorvidt ‘Haptic Feedback’ kunne være en god erstatning eller ej, i stedet for de 

sanseindtryk de kan opnå af fysiske ting i sanserummet. 

 

3: Daniella ser et klart potentiale for anvendelsen af VR som en terapiform i 

sundhedssektoren, ikke blot på hospitalerne, men også i patientens eget hjem.  

 

4: For at implementere VR i sundheden, kræver det at nogen går forrest for se 

om det fungerer. Her mener Daniella, at hvis nogen går først og resultatet er 
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positivt, så vil andre sideløbende hospitaler også gerne prøve det af. Det kan så 

ende med en række positive oplevelser fra flere hospitaler, hvilket kan medføre, 

at teknologien vil blive drøftet regionalt hos centerledelser om hvorvidt det skal 

implementeres.   
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Ekspertinterview med Bo Thorning - Bilag 4 

Bo Thorning er udvikler af VR-systemer, og arbejder på RUC hos FabLab. 

Derudover, så er han også lærer og underviser i ‘Unity’1. Han har været beta-

tester for firmaer, der laver VR-spil og VR-programmer. Derudover, så har han 

lavet sine egne Virtual Environments, hvor han bl.a. har bygget FabLabs bygning, 

samt sit eget barndomshjem.  

Interviewet med Bo blev udført via Zoom. Formålet med dette interview var at få 

indsigt i hvordan et VR-headset rent mekanisk fungerer. Interviewprocessen tog 

sit udgangspunkt i TRIN-modellen, idet at projektgruppen ønskede at kortlægge 

VR-teknologiens komponenter, samt de indre mekanismer og processer. 

Interviewet begyndte med en oversigt over VR som teknologi, og dernæst med 

trinmodellen som inspiration og rygdækning.  Hertil fik gruppen Bos samtykke til 

optagelse og senere transskribering af dialogen. 

 

Gennem interviewet blev en række overordnede pointer tydeliggjort for 

projektgruppen, som dernæst er beskrevet som 4 nedslagspunkter. Disse dækker 

over hvilken type VR Bo omtaler, VRs utilsigtede konsekvenser, udviklingen af VR 

og til sidst hvordan Bo selv anvender teknologien i sin dagligdag.  Den 

overordnede beskrivelse af VR og dets komponenter, er inddraget i forbindelse 

med forskningsartikler i VR kapitlet (se side 10).  

 

Nedslag 1: 

Selvom om andre former for VR eksisterer, lægger Bo vægt på den form for VR, 

der tager sit udgangspunkt i et headset, med interaktions-elementer. Dette 

skyldes, at VR-headsettet kan give en mere ‘immersive’ oplevelse, da brugeren 

kan interagere med omverdenen, kontra den VR-oplevelse man får ud af at bruge 

mobiltelefonen som skærm. På mobiltelefonen er det kun muligt at kigge rundt i 

den virtuelle verden. Dette forklarer Bo også, da han beskriver 2 former for VR, 

hvor man enten gør brug af mobiltelefonen som skærm, eller hvor der er tale om 

et headset og muligheden for at interagerer med den virtuelle verden, enten 

gennem kameraerne på fronten af headsettet eller via hånd-controllere. 

 
1 Unity er en platform der giver film-, spil- og animations-udviklere værktøjerne til at 

udvikle produkter, og samtidig gør det nemt at publicere disse produkter til en lang 
række devices. Læs mere her: unity.com 

https://unity.com/products/unity-platform
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Nedslag 2: 

Brugen af VR-headsets kommer ikke uden konsekvenser. Lige så vel som der er 

utilsigtede konsekvenser ved transport muligheder, da man kan blive enten 

køresyg eller søsyg, så har brugen af VR-headsets også nogle utilsigtede 

konsekvenser. Her mener Bo, at det omhandler følelsen af at blive køresyg eller 

søsyg.  Man kan dermed få det dårligt ved længere tids brug af VR. Bo påpeger, 

at dette kan skyldes de indre mekanismer og processer samt de teknologiske 

artefakters kvalitet. Hvis der f.eks. er en forsinkelse på sensorsystemets 

sensoriske input/output, betyder det, at der går x antal millisekunder fra du 

foretager dig en handling, til den vises på skærmen (Bilag 4). 

 

En anden faktor Bo peger på, er skærmens opløsning og mængden af FPS der 

gøres brug af. Er opløsningen ikke høj nok eller hvis FPSen er lav, så beskriver Bo 

det som værende “at have et sløret syn”. Et dårligt sensorsystem eller ringe 

opløsning og mængde af FPS på skærmen, kan altså have en negativ effekt på 

brugerens oplevelse. Dette simulerer følelsen af at være fuld, hvilket kan have en 

negativ effekt på brugerens oplevelse (Bilag 4). 

 

Derudover, så påpeger han også en anden utilsigtet konsekvens; det kan være 

svært at have briller på, samtidig med at man har et VR-headset på. 

 

Nedslag 3: 

VR og de teknologiske systemer det indgår i, har en vis relation til hinanden, som 

ses i sammenhængen mellem udviklingen af VR og de teknologiske systemer VR-

headsettet bruges i. Bo mener, at det var det Amerikanske militær der udviklede 

VR-teknologien. 

 

VR blev her brugt til at skabe en simulator for Amerikanske piloter, og heri skulle 

piloterne lære at flyve inden de blev sendt ud i rigtige fly. VR startede dermed 

som en flysimulator og var udviklet i et undervisningsøjemed (Bilag 4). 

 

Bo påpeger også i forlængelse af utilsigtede konsekvenser, at man før i tiden kun 

kunne gøre brug af VR i 10 minutter, før man fik det dårligt - dette lægger sig op 

ad, at computerne ikke var nær så kraftige før i tiden, som de er i dag (Bilag 4). 
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I forhold til hvordan VR fungerer i nutidens verden, lægger Bo ud med at forklare 

at VR bruges i forskellige sammenhænge; det industrielle, i det sundhedsmæssige 

og i undervisningen.  

Det industrielle formål omhandler ‘assembly-lines’ på fabrikker. Han beskriver at 

man på moderne produktionsfabrikker vil se VR og Augmented Reality (AR) vælte 

frem på fabrikkernes ‘assembly-lines’. Bo følger dog ikke op på dette med nogle 

uddybende eksempler på, hvordan det bliver brugt. 

 

I sundhedssektoren tager Bo fat i VRs evne til at tracke objekter.  F.eks. kan dette 

bruges til fysioterapi. Her introducerer han eksemplet omkring at være i stand til 

at kunne måle hvor meget en patient kan bøje sit ben fra gang til gang. Han 

påpeger også at det bliver brugt i psykiatrien - men kommer ikke med eksempler. 

 

Bo beskriver hvordan bl.a. RUC gør brug af VR i undervisningen. Han påpeger at 

RUC træner studerende under uddannelse, hvor man som student bliver sat til at 

bruge VR til at trykke på alle de forkerte knapper, samt at få lov til at ødelægge 

maskineriet, før man som student får lov til at komme ud og bruge selvsagt 

samme maskine (Bilag 4).  

 

Kort sagt, så blev VR udviklet med baggrund i undervisningen, men er sidenhen 

blevet et værktøj i både et industrielt og sundhedsmæssigt øjemed, og ses 

stadigvæk i undervisningen (Bilag 4).  

 

Nedslag 4: 

Bo arbejder bl.a. med at tegne modeller af VR-headset, og står for at få dem til at 

virke. Derudover underviser Bo i materialet. Han har udviklet et framework til VR-

headset, som studerende på RUC kan bruge som værktøjskasse, når de skal 

udvikle software til VR-headsets. Denne værktøjskasse fungerer som en 

udstilling, for alle interaktionsmulighederne der er, ved brugen af VR-headset. 

Her kan de studerende få lov til at afprøve de forskellige “aspekter og så se [...] 

hvad for nogle aspekter de skal putte ud til deres udvikling af VR.” Bo referer til, 

at hans ”framework” giver de studerende en mulighed for at afprøve de 

forskellige aspekter af VR, for at finde ud af hvilke komponenter, 

interaktionsmuligheder eller lignende, de kunne tænke sig at inkorporere i deres 

softwareudvikling. 
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Analyse af VR som teknologi 

Analyse af PCPs perspektiv 

Projektgruppen bruger Kellys teori fordi vi kan anskue ligheder mellem hvordan 

teknikker inden for CBT, og dermed VRCBT, forsøger at få personen til at opleve 

givne situationer og rationalisere disse (se side 15-21). Da CBT tager sit 

udgangspunkt i den givne persons forventninger til situationer, og gennem 

Exposure Therapy lader personen afprøve disse i kontrollerede situationer, ved 

at udfordre patientens forventninger. Her kan vi låne ordet ’forventning’ og 

’situation’ fra PCP. Vi kan dermed anskue at man gennem CBT anser personers 

konstruktionssystemer som den beholder, hvori en given fobi findes, og via 

terapi-metoderne, forsøger at skabe en situation som derved afkræfter 

personens konstruktion, altså fobien. 

- Ifølge Individuality Corollary er personers fortolkninger og dermed fobier 

i givne events dybt individuelle. Én persons sociale fobi adskiller sig fra en 

anden - både i fortolkningen af en situation hvori fobien befinder sig, men 

også i den proces eller adfærd personen udøver på baggrund af. 

- Ifølge ‘Choice Corollary’ vil personer hellere kreere konstruktioner, altså 

måder at fortolke situationer på, som bekræfter deres allerede 

etablerede konstruktionssystem. Dermed kan givne ændringer i 

personens konstruktionssystem være svære for personen at adoptere, 

da disse stritter imod tidligere etableret dogme. 

- Ifølge ‘Experience Corollary’ er det specielt gældende for VR i forhold til, 

når en given situation og personens forventninger deraf konflikter med 

hinanden imellem.  

- Ifølge ‘Commonality Corollary’ er der ligheder mellem personers 

konstruktionssystemer, særligt kulturelle, politiske og ideologiske, som 

binder og dermed adskiller forskellige grupper af personer og deres 

konstruktionssystemer fra hinanden imellem. 

Ved at anskue disse 4 ‘corollaries’, kan det udledes at VRCBT skal kunne forholde 

sig til henholdsvis individuelle såvel som større sociale forhold, der gør sig 

gældende for personer med SAD. VR som tidligere beskrevet giver adgang til 
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kreation af virtuelle situationer, som dernæst kan tilpasse sig brugeren. Derved 

kan teknologien som er udviklet i Vesten, sagtens gøres brug af i andre lande der 

kulturelt adskiller sig, blot terapeuten er opmærksom hvori i givne tilpasninger, 

skal finde sted. Umiddelbart kan sådanne ændringer være sprog og personer man 

interagerer med, men i takt med at forståelse for problematikken og dermed 

VRCBT som løsning anskues, vil kompleksiteten af sådanne kreationer også stige. 

En person med social fobi (SAD) har et konstruktionssystem, hvorved 

forventningen til visse sociale situationer og instanser, er dybt forbundet med 

fare og ubehag. Ifølge Kelly, skal personen derfor opleve situationer, hvorved 

sådanne forventninger ikke bliver bekræftet. En person der frygter hunde, skal 

opleve en kærlig og rolig hund for at kunne afkræfte sin konstruktion, og anskue 

hunde som ufarlige. På samme måde skal personen der lider af SAD, opleve 

sociale situationer hvorved de oplever ro, eller i det mindste et mindre 

ubehageligt scenarie end det de havde forestillet sig. Dette er hvad der anses som 

kognitiv terapi.  

Men som nævnt tidligere så arbejder projektgruppen med VR og dets kapacitet 

til at blive anvendt i sundhedssektoren. Derfor ledes redegørelsen over på VRCBT. 

Ved kognitiv behandling gennem VR, menes der her at man forsøger at skabe 

events og instanser der stritter imod personens konstruktionssystem. Altså man 

kreerer scenarier der vil afkræfte de forventninger personen har. Ifølge Kelly skal 

en sådan udfordring af konstruktioner ske under forhold, hvor personen har 

størst kontrol, da udfordringer af konstruktioner kan forbindes med udfordring af 

personens eget selv og dermed et tab af kontrol over sig selv. I sådanne tilfælde 

tales der derved om en trussel. Noget der leder op til konflikt frem for resolution.  

VRCBTs evne til at kreere og kostumiere scenarier der specifikt passer til den 

givne patient, samt teknologiens evne til at gøre terapeuten til en observerende 

autoritet på forskellige parametre som ‘Subjective Units of Discomfort’ (SUDS), 

betyder at patientens konstruktionssystem kan udfordres i ekstremt 

kontrollerbare forhold, med så stor en viden om hvilket forhold der mere 

succesfulde end andre, samt patientens evne til at stoppe scenariet når de har 

lyst. Derved kan sådanne rekonstrueringer af patientens konstruktionssystem 

finde sted, uden at patienten får en følelse af en given trussel.  
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VR er i stand til at skabe virtuelle scenarier, hvori patienter kan konfrontere og 

tackle deres udfordringer på daglig basis i trygge rammer. Den måde individerne 

så lærer at håndtere deres udfordringer på, kan efterfølgende bruges i den 

virkelige verden (Freeman et al., 2017). 

Behandlingen og behandlerens rolle bekræftes også af Freeman (2016), som 

kunne konkludere på baggrund af diverse eksperimenter, at VRCT er bedre end 

VRET, når det kommer til behandlingen af vrangforestillinger. Den 

bagvedliggende grund hertil, kan have relation til Emmelkamps (2020) konklusion 

om, at det ikke er muligt at skabe tilpas realistiske scenarier til behandlingen af 

SAD, når der gøres brug af VRET. 

På trods af dette, så påpeger Freeman et al. (2017) at brugen af VR som 

behandlingsmetode har en lovende fremtid inden for psykiatrien. Følelsen af 

tilstedeværelse kan opnås ved at gøre brug af PI i sammenspil med PSI, men med 

teknologiens udvikling kan det forestilles at elementer i den virtuelle verden 

intensiveres, og dermed skaber mere realistiske scenarier.  Både som Bo (Bilag 4) 

og Freeman et al. (2017) påpeger, så kan individer skelne mellem den virkelige 

verden og den virtuelle verden. 

Hertil er det yderligere en vigtig pointe at den virtuelle verden særligt adskiller sig 

fra den virkelige, idet et givent virtuelt scenarie ikke indebærer samme 

konsekvenser som det virkelige. Eksempelvis kan man i et bil-spil nemt køre galt. 

Dette betyder at bilisten mister kontrollen og måske totalskades bilen helt. I det 

virkelige vil denne handling dog resulterer i en katastrofe som medfører 

ødelæggelse af infrastruktur, trafikprop eller tab af menneskeliv. I et videospil vil 

sådan en handling blot resulterer i et event, som betegnes som ‘game over’. 

Samme problemstilling findes også i VR, så uanset hvor overbevist vedkommende 

er om at f.eks. den slåskamp de befinder sig i, er ægte og uanset hvor hårdt 

vedkommende dermed slår, har dette ingen effekt i det virkelige liv. 

Dog, så vil den ‘immersiveness’ folk oplever, bidrage til at folk opfører sig 

realistisk, selvom de befinder sig i den virtuelle verden (Freeman et al., 2017; Bilag 

4). Da patienterne kan skelne mellem den virtuelle og den virkelige verden, har 

patienterne nemmere ved at afprøve nye terapeutiske strategier, som de ellers 

ikke havde kunnet deltage i, havde de været ‘in vivo’. På baggrund heraf, påpeger 

Freeman et al. (2017, p. 2): 
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“Thus, VR could help improve access to the most effective psychological 

treatments. It may become the method of choice for psychological treatment: 

out with the couch, on with the headset.” 

Kort sagt, så selvom VR i forbindelse med terapi giver lovende resultater i 

behandlingen af vrangforestillinger, så vil VRET ikke være en optimal 

behandlingsmetode, når det kommer til behandlingen af SAD. Dog, så giver VR-

behandling nogle muligheder, som ellers ikke ville være mulige at gøre brug af, 

skulle de havde været udført ‘in vivo’. 

VRs evne til at fungere rent mekanisk til at overbevise mennesker i den virtuelle 

verden, afhænger selvfølgelig af hvad der skal repliceres eller gøres efter. Hvis en 

patient har højdeskræk, er det nemmere at overbevise patienten, når blot deres 

virtuelle miljø frembringer samme højde kriterie som i den virkelige liv. Men 

særligt gældende for patienter med mere abstrakte og komplicerede fobier som 

SAD, er det dermed sværere for VR at kunne efterligne det virkelige scenarie. 

Herunder spiller nemlig elementer som mennesker og deres feedback, samt 

opførsel overfor patientens output, men også uhåndgribelige elementer, en 

patient ville betegne som en ‘anspændt situation’. 

Analyse af Nyes perspektiv 

David Nyes teori beskriver, hvordan teknologi bliver udviklet socialt og kulturelt. 

Nye anser at teknologi i sig selv ikke er drivkraften, men derimod de 

omkringliggende mennesker, samt samfundet teknologien befinder sig i. VR som 

teknologi bliver ikke diskuteret af Nye, men projektgruppen finder det stadig 

essentielt at benytte hans teori i en analyse af VR i det danske sundhedsvæsen. 

Afdelingschef for telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, Marie Paldam 

Folker, udtalte i juni bladet 2020, at teknologi kan forstærke deres indsatser 

(Region Syddanmark, 2020, p. 18). Region Syddanmark skriver, at de er længst 

fremme, når det kommer til brug af telepsykiatri. Her kommer de bl.a. ind på at 

Covid-19-pandemien har fået mange øjne op for diverse digitale og teknologiske 

muligheder til at styrke den daglige behandling (Region Syddanmark, 2020, p. 18-

19). 

Potentialet for VR i psykiatrisk sygehus er i gang med at blive undersøgt. Region 

Syddanmark beskriver, at de forskningsstudier de er i gang med, er med fokus på, 
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hvordan VR kan bruges til behandling af angst. De kommer ind på, at VR kan give 

ny mulig behandlingsform til social fobi, som ifølge Region Syddanmark er den 

hyppigst stillet diagnose. Deres mål med implementering af VR i behandlingen af 

social fobi er at undersøge hvorvidt kognitiv adfærdsterapi, med eksponering i 

VR, er mindst lige så effektiv, som kognitiv adfærdsterapi med traditionel 

eksponering (Region Syddanmark, 2020, p. 20-21). Gennem projektgruppens 

spørgeskema 1, omkring VR og mental sundhed, havde 65,2 % tidligere følt angst. 

Heriblandt oplevede 33,3 % at angsten forekom i sociale situationer. 

Som Region Syddanmark (2020) udtaler, ser de Danmark som et digitaliseret land, 

hvor de i sundheden er specielt åbne for teknologi. På baggrund af dette, kan 

projektgruppen konkludere, vi i Danmark er disponeret for adoption af VR. 

Nyes teori kan perspektiveres til Region Syddanmarks studie med 

implementeringen af VR i sundheden. De nævner selv, at VR er tidligere set som 

en underholdnings-teknologi, men at det kan adopteres og dermed tilskrives 

teknologien en ny historie. Samt gennem vores ekspertinterview med Bo og 

Daniella, kan projektgruppen yderligere konstatere en åbenhed for VRs 

potentiale for udvidet brug. Her mener vi især, sundhedsindustrien. Et miljø som 

den danske sundhedssektor, ser vi et klart potentiale for VR som teknologi kan få 

tilskrevet sig nye historier. Gennem VR kan professionelle kreere og modificer 

specifikke scenarier til specifikke personer, herunder patienter, med specifikke 

formål. 

Analyse af Winners perspektiv 

I Region Syddanmarks juni blad 2020 (Region Syddanmark, 2020, p. 20-21), 

udtalte psykolog og postdoc ved telepsykiatrisk center, Lars Clemmensen:  

“Det er vigtigt at understrege, at VR ikke er nogen mirakelkur, der i sig selv 

kurerer angst. Det er et nyt værktøj, man kan inkludere i den traditionelle 

behandling.”  

Lars Clemmensens udtalelse kan rettes mod Winners teori, der handler om at 

bryde den traditionelle måde at anskue teknologi på. Teorien bygger på en 

opdeling om anskuelsen af teknologi i to dele: ’Making and Use’. Winners teori 

kan bruges til at rette kritik til Lars Clemmensens citat, ved at der, ifølge Winner, 
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lå tidligere generationers anskuelse i, at man samler et artefakt op, benytter os 

af den og lægger den på plads igen (McGucken & Winner, 1988). I dette tilfælde 

et VR-headset. 

Som tidligere nævnt i projektet, ’Tech as forms of life’, af Winner, ses teknologi 

ikke længere som værktøjer der bliver brugt lejlighedsvis, men i stedet som at 

mennesker lever i sammenhæng med teknologi. Dermed ses mennesket som 

drivkraften bag en teknologiens funktion (McGucken & Winner, 1988). 

Projektgruppen konkluderer, på baggrund af Winners teori, at hvis han blev 

spurgt om VR, ville han finde det forkert at kalde teknologien for et værktøj. VR 

er dermed, ifølge Winner, en teknologi der får sin værdi reduceret, hvis den blot 

beskrives som værende et værktøj. 

Via Nye og Winner, kan projektgruppen konkludere at VR som teknologi kan 

udvikle sig i omgivelser, som sundhedsindustrien. Teknologien er ikke drivkraften, 

men derimod mennesker der benytter VRs funktioner. 

Daniella, fra vores første ekspertinterview, gav os en gennemgang af sanserum. 

Hun holdt fast i at benyttelsen af sanserummet på psykiatrisk afdeling kræver et 

specifikt formål. Sanserum bliver anvendt som en proces og metode til 

behandling af patienter. Gennem sanserum kan det sikre mere kontrol over 

patienter, da de er i rolige omgivelser med en behandler. Daniella pegede på i 

interviewet, at flere patienter benyttede deres vandseng i sanserummet, da en 

vandseng kunne give en form for stimuli og dermed gøre dem mere afslappet og 

trygge. Denne behandling i sanserummet kan perspektiveres til Winners teori, i 

dette tilfælde sanserum, er i sammenhæng med mennesker. Dermed er det 

behandlerne, som driver sanserummets funktion. 

Daniellas holdning til VR, lød på at der skulle være en balance samt formål. Hun 

beskrev, at alle patienter er forskellige og har forskellige behov i forhold til 

behandling. VR i dette tilfælde er ikke for alle patienter. Hun nævnte patienter 

der har eller har haft psykoser, bliver påvirket af forskellige faktorer, herunder at 

VR kunne potentielt påvirke en patient negativt, da patienter har forskellige 

behov. Dermed kræver benyttelsen af VR i sundheden en drivkraft i form af de 

behandlere der vælger at benytte VR med specifikke formål. Derfor kan VR 

fungere som en supplerende teknologi til en daglig behandling. Med dette menes 

der, at behandlingsmetoden kræver en behandlers drivkraft. 
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Diskussion 
I takt med at der er lagt større fokus på menneskers individuelle tankemønstre, 

er anvendeligheden af VR blevet mere betydelig (Roberts et al., 2013). VR skaber 

virtuelle virkeligheder, hvori vores kognitive opfattelse manipuleres til en tro på 

at den input vi modtager er, på niveau med den virkelige verden. Et eksempel på 

manipulation af input, som efterligner den virkelige verden kan findes i et forsøg 

udviklet af studerende på University of Washington HITLAB i samarbejde med 

Harborview Burn Center kaldet ”SnowWorld” (Hoffman et al., 2020). SnowWorld 

efterligner virkeligheden i den grad, at brændofre føler det som et lempende 

middel, når det kommer til behandlinger af sårskader. Denne lempende effekt 

kan findes i efterligningen af den virkelige verden, som SnowWorld prøver på. 

Altså at simulere et miljø, hvori man ville finde det køligt i temperaturen. Her ville 

PCP påpege, at den tidligere konstruktion om hvad dette miljø præsenterer (en 

sne-verden og et koldt vejr) skaber en association til at SnowWorld dermed også 

må være køligt, også selvom det slet ikke er tilfældet. Konstruktionerne bliver 

dermed udfordret samt afprøvet. Niveauet af den lempende effekt kommer 

derfor an på graden af ’immersion’. 

 

Interaktioner er derfor ifølge PCP med til at danne vores konstruktioner til måden 

at tænke om dem på. Dermed er vores interaktion med de virtuelle elementer 

lige så betydeligt, med til at danne vores tankemønstre, som en interaktion i den 

virkelige verden. Men VRs applikation til den virkelige verden kan dermed også 

anskues: med udgangspunkt i elementer som mobilitet, individualitet og kontrol 

(Clemmensen et al., 2020). 

 

Grænsen, mellem hvad vi kalder den virkelige verden og den digitale verden, er 

måske ikke så stor, som vi anser den for. Med udgangspunkt i ”Internet of Things” 

(IoT) (O. Halpern et al., 2017) ses der på subjekter der interagerer med objekter, 

disse interaktioner påvirker individet samt deres omgivelser. En Facebook status 

kan ændre andre menneskers syn på individet, samt individets egen adfærd. 

Interaktionen skaber dernæst data, som indsamles, analyseres for dernæst at 

rettes mod individet. Winner vil beskrive dette forhold mellem mennesket og 

teknologien som gensidigt. Vi bruger teknologien og den bruger os. Vi indretter 

os efter den (McGucken & Winner, 1988) - ligesom vi kræver noget af 

teknologien, sætter teknologien også krav til mennesket. 
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Hvis vi så retter fokus på VR-teknologien og dens indvirkning på individet, kan det 

forestilles at interaktionen kan bidrage i lige så stor, hvis ikke højere, grad. 

Intentionen med de inkorporerede komponenter i VR er nemlig lige præcis at 

gøre brug af virkelighedselementer, der relaterer sig til sensoriske input inspireret 

af den virkelige verden. 

Trin 3 i TRIN-modellen: 

Med udgangspunkt i teknologiens utilsigtede effekter i VR, kan fokus starte på de 

intenderede modtagere af teknologien. Projektgruppen ser VR som en teknologi 

med behandlingsmæssige potentialer. Derfor er det vigtigt at tage forbehold for 

de patienter, som VR-behandlingen er rettet mod. Et behandlingsforløb skal ske 

under trygge rammer og for at opnå en vis grad af ’Immersion’ uden forstyrrelser 

fra den omgivende verden. Dog kan der opstå forstyrrelser forårsaget af VR 

teknologien selv. Dette kaldes ’Motion Sickness’ og er en forstyrrelse, der sker i 

forlængelse af at den sensoriske input aflæses af synsnerven, og fortolkes 

gennem balancecentret. Dette kan være en utilsigtet effekt, som er med til at 

forvrænge behandlingsforløbet for patienten. 

Hvis teknologiens virkemidler er uigenkendelig sat op mod den virkelige verden, 

kan mennesket på mange måder påvirkes til en adfærdsændring, som også kan 

give sig til kende i form af en utilsigtet konsekvens. F.eks. kunne det forestilles at 

en mislykket behandling med et opsat scenarie, som er uigenkendeligt fra den 

virkelige verden, ville resultere i en forværring af den givne lidelse. Det kan også 

være det ekstreme tilfælde at en ændring i virkelighedsbilledet, er med til at 

forårsage nye former for lidelser. 

Trin 4 i TRIN-modellen: 

De mest klassiske former for en omformning af naturen, kan ses i forskellige 

måder at omdanne naturkraft til energi. Der er et behov for at vi har strøm i 

hjemmet, hvilket funktionaliteten af en dæmning, atomkraftværk eller vindmølle 

muliggør gennem omformningen af naturens kræfter. Med VR er det ikke nogen 

naturkraft som høstes for at dække et behov; det er en omformning af naturen i 

vores virkelighed, vores sanseindtryk og det der omgiver os. Den omformer f.eks. 

naturen for astronauter som er i rummet flere måneder ad gangen og pludseligt, 

gennem VR, kan få opfyldt et behov via en gåtur i skoven. Den omformer altså 
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vores omgivende natur og skaber de omgivelser, der skal til for at opfylde det 

givne behov. I den udstrækning kan der tages udgangspunkt i Spørgeskema 2 

omkring, hvilke virkemidler de adspurgte prioriterede højest. Der er følgende 

sensoriske input som de adspurgte har haft at vælge imellem: Sensationen af lugt, 

sensationen af følelse, sensationen af synet, sensationen af hørelse. 

Projektgruppen undersøger i spørgeskemaet hvilken omformning af naturlige 

sensationer, der er nødvendigt før virkeligheden kan efterlignes. 

En adfærdsændring hos patienter med mentale udfordringer skal ske under 

kontrollerede forhold. Der er nødt til at være sikkerhedsforanstaltninger, som gør 

at denne mulige adfærdsændring ikke bliver misbrugt. Man kan anskue 

benyttelsen rettet mod sundhedssektoren ud fra etiske perspektiver. Etisk teori 

ser på hvilke handlinger der er rigtige og forkerte, men undlader det lovmæssige 

perspektiv: 

 

"Den rigtige handling er derimod den, vi bør udføre, uanset hvad lovgivning og 

herskende moral måtte foreskrive, og som netop dermed kan indgå i 

overvejelserne over, hvordan loven bør indrettes, eller over hvorvidt de normer vi 

faktisk lever efter, bør opretholdes eller revideres." (Ryberg, 2008). 

 

       Etikken kan bruges som overvejelse til, hvordan vi mennesker burde agere i 

virtuelle miljøer. Et regulerende element omkring benyttelsen af VR-teknologien, 

kan være med til at begrænse brugen af den, men samtidigt forebygge misbrug 

af teknologien. F.eks. ville manipulation af patienter være et område, der skal 

revideres hvilket etik og regulering kan hjælpe med. 

 

  



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 57 af 64 
 

Konklusion 
Ud fra projektgruppens problemformulering, som lyder således: 

- Hvad er/betyder VRs nuværende og fremtidige rolle i forbindelse med 

sundhedssektorens kamp mod social fobi og angst? 

Kan projektgruppen konkluderer, at VR er en type teknologi hvorved en person 

kan opleve et virtuelt scenarie, med stærke forbindelser til den virkelig verden. 

Dette gøres gennem en skærm der laver en opdeling med to billeder, som derved 

skaber dybde, samt et ’tracking system’ der betyder at brugeren af teknologien 

kan opleve den virtuelle verden i et 360 graders perspektiv. Disse scenarier kan 

skaleres og direkte inddrage en given patient, med hjælp fra en professionel der 

kan observere VRs virkning. Derudover giver VR en mulighed for mobilitet, da det 

giver mulighed for en online behandling, så patienten f.eks. kan sidde 

derhjemme. På baggrund af empiri og teori, samt forskningsartikler, kan 

projektgruppen konkludere at der ses et klart potentiale for brugen af VR til 

behandling af diverse psykiske lidelser, herunder social fobi. I takt med at 

teknologien forbedres, kan dens applikationer udvides, så dette ikke blot ser sig 

isoleret til personer med angst, men teknologien kan også anvendes over for 

mere almene fysisk tilskadekomne patienter, med fokus på smertestillende, 

distraherende og beroligende virtuelle miljøer. Derudover kan kognitiv terapis 

behandlingsmetoder gennem VR, fungere som en mindst lige så effektiv 

terapiform, anset i forhold til traditionelle metoder. Ved Implementeringen i 

sundheden sker der ikke blot et skift med VR fra underholdnings teknologi til en 

supplerende teknologi i sundheden, men også en udvikling af den eksisterende 

teknologi. Danmark er et særligt digitaliseret land, som grundet den kultur der 

findes, har langt højere chance for at kunne adoptere nye teknologier. 

Teknologier som VR har derved fået tilskrevet sig en ny anvendelse i en kultur, 

som i forvejen anskuer sådanne teknologier i et skarpt lys. I takt med at 

teknologien derved udvider sig, vil anvendeligheden af den også stige. Mere 

præcist kan dette anskues til at betyde at VRs nuværende anvendelse i 

sundhedssektoren kun er starten på en større omvæltning i sundhedssystemet, 

og der kan dermed kun gisnes om VRs rolle i sundhedssektoren inden for de 

næste 20-30 år. I kombination med førnævnte, samt det behov for behandling, 

projektgruppens empiri henviste til, kan gruppen konkludere, at der et stort 

grundlag for videre implementation i det danske samfund. F.eks. ses det hvordan 
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39,6% (21 ud af 53) af de adspurgte ikke har bearbejdet deres angst. Anskues 

dette til et miljø med covid-19 og isolation, ville digitale løsninger, en person 

kunne gøre brug af, fra egne trygge omgivelser være, i mange tilfælde, en langt 

mere attraktiv løsning, end hvad der traditionelt anses som effektiv behandling. 

 

I dagens Danmark, er der dog samtlige begrænsninger der findes ved dets 

implementation og applikation i sundhedssystemet. For det første koster det 

penge og tid til udvikling. Derudover som tidligere beskrevet af Freeman, Kelly og 

Emmelkamp, så er behandlingen kun effektiv, hvis personens konstruktioner om 

en given event kan blive udfordret. Dette indebærer at personen selv er 

overbevist om scenariets autencitet. Dette er langt nemmere, når det kommer til 

en simpel fobi f.eks. højdeskræk. Men en mere kompleks fobi som SAD, kræver 

langt flere nuancerede elementer i scenariet, for at samme autencitet opnås. Og 

selv om den mest effektive form for VR eksistere, vil VR isoleret ikke være en 

mirakelkur mod fobier som SAD. Der kræves stadig en professionel behandler. 

Som vores interview med Daniella beskriver, så er alle patienter forskellige. 

Dermed kan en given teknologi ikke anses som et universelt værktøj eller en 

måde at anvende behandling på. Derudover er det nødvendigt med etiske 

forbehold, når patienter skal behandles og deres subjektive forhold til deres 

konstruktioner bliver udfordret. Under en aktivering af patienternes angst er det 

nødvendigt med kontrollerede forhold, som sørger for at der er nok stimulans til 

at aktivere angsten, men også at scenariet ikke er så intenst, at patienten går hen 

og føler sig truet. 

Ud fra projektgruppens spørgeskemaer kan vi konkludere at nogle anser VR-

teknologien som en niche-præget teknologi, og at der ud fra besvarelserne, ikke 

kan findes den store parallel til anvendeligheden inden for sundhedssektoren. Vi 

mener derfor, at fordybelse i VR-teknologiens rolle inden for sundhedssektoren 

er nødvendigt, før det fulde potentiale kan udnyttes. Det kræver mennesket går 

med til at fungere, som den operationelle drivkraft, før at teknologien kan 

tilskrives den givne værdi. Men selv hvis dette er succesfuldt, kræves der stadig, 

at en række positive oplevelser opstår, blandt flere hospitaler i det danske 

samfund, før teknologien bliver drøftet regionalt, f.eks. hos centerledelser og en 

mulig implementation i det videre samfund opstår.   



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 59 af 64 
 

Perspektivering 
VR findes, som nævnt i rapporten, inden for sundhedssektoren - med fokus på 

behandling af psykiske lidelser. Projektgruppen kan dog også anskue samtlige 

andre sektorer i samfundet, hvorved VRs anvendelse og potentiale kan bruges. 

Selv inden for sundhedssektoren findes flere varianter af VRs applikationer. 

”SyncVR Medical”, et firma der har udviklet VR-headsets, har deres fokus på den 

problemstilling der findes ved indtagelse af smertestillende på hospitalet. Her 

skal VR anses som et middel til at kunne lede patientens fokus væk fra smerten. 

Research af brugen af VR-headsets som en distrahering viser, at der er et klart 

potentiale (Arane et al., 2017): 

“A study using functional magnetic resonance imaging of healthy patients who 

were using VR while exposed to a painful stimulus (thermal pain stimulator on 

the foot) showed a greater than 50% reduction in pain-related brain activity in 5 

areas of the brain.” 

Research viser også at blandingen mellem VR og medikamenter, mindsker 

smerten hos patienten yderligere: 

“Virtual reality and opioid analgesics had very comparable results in terms of 

pain reduction, and it was found that the combination of opioids with VR 

resulted in significant further reduction in pain signals” (Arane et al., 2017).  

På baggrund af ovenstående pointer, så viser det at brugen af VR er effektiv, ikke 

blot inden for psykiatrien som terapimetode, men også som substituerende 

smertestillende for patienter på hospitaler. 

Udover sundhedssektoren og undervisningssektoren, så bruges VR også inden for 

gaming-sektoren. Som Freeman et al. (2016) påpeger, så var VR allerede i 2016 

på vej til at blive en stor del af gaming-markedet: 

“Virtual reality (VR) headset technology – in the form of the Oculus and its main 

competitor the HTC Vive, both of which have just been launched on the 

consumer market – is about to make the leap into the mainstream. For the 

gaming industry, big bucks are in the offing.” 

VR-gaming er altså på vej til at blive en mainstream gaming-metode, med spil som 

f.eks. Half-Life: Alyx, Beat Saber og Microsoft Flight Simulator. 
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VR har altså ikke blot potentialet for at blive stort inden for sundhedssektoren, 

men også inden for andre industrier - om formålet er behandling, underholdning 

etc.  



Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 61 af 64 
 

Litteraturliste 
Arane, K., Behboudi, A., & Goldman, R. D. (2017). Virtual reality for pain and 

anxiety management in children. Canadian Family Physician, 63(12), 932–934. 

Brahnam, S., & Jain, L. C. (2020). Computational Intelligence and Its Applications 

in Healthcare. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2019-0-01685-8 

Clemmensen, L., Bouchard, S., Rasmussen, J., Holmberg, T. T., Nielsen, J. H., 

Jepsen, J. R. M., & Lichtenstein, M. B. (2020). Study protocol: Exposure in virtual 

reality for social anxiety disorder-a randomized controlled superiority trial 

comparing cognitive behavioral therapy with virtual reality based exposure to 

cognitive behavioral therapy with ‘in vivo’ exposure. BMC Psychiatry, 20(1), 1–

10. https://doi.org/10.1186/s12888-020-2453-4 

Danske Regioner - Video bliver en fast del af psykiatrien. (2020). 

Www.Regioner.Dk. https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/juli/video-

bliver-en-fast-del-af-psykiatrien 

Emmelkamp, P. M. G., Meyerbröker, K., & Morina, N. (2020). Virtual Reality 

Therapy in Social Anxiety Disorder. Current Psychiatry Reports, 22(7), 9. 

https://doi.org/10.1007/s11920-020-01156-1  

Freeman, D., & Freeman, J. (2016). How Virtual Reality Could Transform Mental 

Health Treatment. Psychology Today. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/know-your-mind/201605/how-

virtual-reality-could-transform-mental-health-treatment  

Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B., & Slater, 

M. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of 

mental health disorders. Psychological Medicine, 47(14), 2393–2400. 

https://doi.org/10.1017/S003329171700040X 

Gregg, L., & Tarrier, N. (2007). Virtual reality in mental health. Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, 42(5), 343–354. https://doi.org/10.1007/s00127-

007-0173-4 

Halpern, O., Mitchel, R., & Dionysius Geoghegan, B. (2017). The Smartness 

Mandate. Grey Room, November, 106–129. https://doi.org/10.1162/GREY  

https://doi.org/10.1016/C2019-0-01685-8
https://doi.org/10.1186/s12888-020-2453-4
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/juli/video-bliver-en-fast-del-af-psykiatrien
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/juli/video-bliver-en-fast-del-af-psykiatrien
https://doi.org/10.1007/s11920-020-01156-1
https://www.psychologytoday.com/us/blog/know-your-mind/201605/how-virtual-reality-could-transform-mental-health-treatment
https://www.psychologytoday.com/us/blog/know-your-mind/201605/how-virtual-reality-could-transform-mental-health-treatment
https://doi.org/10.1017/S003329171700040X
https://doi.org/10.1007/s00127-007-0173-4
https://doi.org/10.1007/s00127-007-0173-4
https://doi.org/10.1162/GREY


Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 62 af 64 
 

Half-Life: Alyx. (n.d.). Retrieved June 5, 2021, from https://www.half-life.com/ 

Hoffman, H. G., Boe, D. A., Rombokas, E., Khadra, C., LeMay, S., Meyer, W. J., 

Patterson, S., Ballesteros, A., & Pitt, S. W. (2020). Virtual reality hand therapy: A 

new tool for nonopioid analgesia for acute procedural pain, hand rehabilitation, 

and VR embodiment therapy for phantom limb pain. Journal of Hand Therapy, 

33(2), 254–262. https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.04.001  

Jørgensen, N. (2019). Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis 

indre mekanismer og processer. Digital Signatur. En Eksemplarisk Analyse Af En 

Teknologis Indre Mekanismer Og Processer., 1–58. 

https://moodle.ruc.dk/mod/resource/view.php?id=244518  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview - Introduktion til et håndværk (2nd 

ed.). 

McGucken, W., & Winner, L. (1988). The Whale and the Reactor: A Search for 

Limits in an Age of High Technology. Technology and Culture, 29(1), 176. 

https://doi.org/10.2307/3105261 

National Institute for Health Excellence and Care. (2013). Social Anxiety Disorder 

- the Nice Guideline on Recognition, Assessment and Treatment. In Clinical 

guideline 159. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60488-2  

Nye, D. E. (2006). Technology Matters: Questions to live with. The MIT Press; 
Reprint edition. 

Petersen, Thomas. Forelæsning 21.10.2020: Etiske teorier og analysemetoder til 

vurdering af teknologiudvikling., Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, 

Roskilde Universitet. Egne noter fra forelæsningen. 

Psykiatrien i Region Syddanmark. (2020). Virtual Reality i psykiatrisygehuset. 

https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm524338  

Reger, G. M., Holloway, K. M., Candy, C., Rothbaum, B. O., Difede, J., Rizzo, A. A., 

& Gahm, G. A. (2011). Effectiveness of ‘Virtual Reality Exposure Therapy’ for 

active-duty soldiers in a military mental health clinic. Journal of Traumatic 

Stress, 24(1), 93–96. https://doi.org/10.1002/jts.20574 

https://www.half-life.com/en/alyx
https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.04.001
https://moodle.ruc.dk/mod/resource/view.php?id=244518
https://doi.org/10.2307/3105261
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60488-2
https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm524338
https://doi.org/10.1002/jts.20574


Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 63 af 64 
 

Rombokas, E., Khadra, C., LeMay, S., Meyer, W. J., Patterson, S., Ballesteros, A., 

& Pitt, S. W. (2020). Virtual reality hand therapy: A new tool for nonopioid 

analgesia for acute procedural pain, hand rehabilitation, and VR embodiment 

therapy for phantom limb pain. Journal of Hand Therapy, 33(2), 254–262. 

https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.04.001 

Ryberg, J. (2008). Moralfilosofi. In Et spadestik dybere : præsentation af 10 

filosofiske discipliner. 

SteamVR - Valve Corporation. (n.d.). Retrieved June 5, 2021, from 

https://www.steamvr.com/en/  

Sundhedsstyrelsen. (2015). Sygdomsbyrden i Danmark. 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-

behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx  

Sundhedsstyrelsen. (2021). Personer med angst bør tilbydes kognitiv 

adfærdsterapi. https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Personer-med-angst-

boer-tilbydes-kognitiv-adfaerdsterapi  

SyncVR. (n.d.). SyncVR Medical. Retrieved June 5, 2021, from 

https://syncvr.tech/en/about-us-2/  

Trends, N., Fraipont, V., & Preiser, J. C. (2019). Virtual Reality in the Intensive 

Care Unit: State of Play and Future Prospects. ICU Management & Practice, 

19(3). https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/virtual-reality-in-the-

intensive-care-unit-stateof-play-and-future-prospects  

Wallach, H. S., Safir, M. P., & Bar-Zvi, M. (2009). Virtual reality cognitive 

behavior therapy for public speaking anxiety: A randomized clinical trial. 

Behavior Modification, 33(3), 314–338. 

https://doi.org/10.1177/0145445509331926 

Weiss, P. L., Keshner, E. A., & Levin, M. F. (2014). Virtual Reality for Physical and 

Motor Rehabilitation. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0968-1_11 

Wiederhold, B. K., & Wiederhold, M. D. (2005). Virtual reality therapy for 

anxiety disorders: Advances in evaluation and treatment. In Virtual reality 

https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.04.001
https://www.steamvr.com/en/
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Personer-med-angst-boer-tilbydes-kognitiv-adfaerdsterapi
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Personer-med-angst-boer-tilbydes-kognitiv-adfaerdsterapi
https://syncvr.tech/en/about-us-2/
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/virtual-reality-in-the-intensive-care-unit-state%20of-play-and-future-prospects
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/virtual-reality-in-the-intensive-care-unit-state%20of-play-and-future-prospects
https://doi.org/10.1177/0145445509331926
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0968-1_11


Frederik, Mathias, Mikkel & Rasmus  2. Semesterprojekt 

S2124791714              08-06-2021 

Side 64 af 64 
 

therapy for anxiety disorders: Advances in evaluation and treatment. (pp. viii, 

225–viii, 225). American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1037/10858-000  

 

https://doi.org/10.1037/10858-000

