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Abstract

Social anxiety has for a long time been a problem for many people because of its ability to

stun people and make them scared of normal human to human interaction, but now we may

have a new way to help people with this problem in the form of VR technology.

The purpose of this report is to explore how VR technology can help people with social

anxiety problems and what can be done to implement and innovate VR technology as a

means of exposure therapy.

We conducted two interviews, one with VR specialist Mads N. Lopes in the beginning of our

process, another with psychologist Benjamin Arnfred concerning the study projekt SO REAL

at the end of our process. Furthermore, we used the method TRIN-Modellen to analyse our

findings concerning the nature of social anxiety, the process in which a VR Experience is

made and VR technology’s ability to treat social anxiety.

The main conclusion of this paper is that Virtual Reality can be used as a supplement to

exposure therapy but not replace it. This is based on the conclusion that there is significant

inadequacy with current VR technology, which makes it in need of further development. We

also hope our pamflet can help with the diffusion of the innovation.
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1 Indledning

Virtual Reality er en teknologi der har udviklet sig meget de seneste par år, og potentialerne

for dens benyttelse har udviklet sig med den. VR teknologien er en ualmindelig form for

teknologi der er istand til, at skabe et virtuel miljø hvis formål normalt viser, at narre og

underholde folk ofte i form af videospil eller andet underholdning. Ofte så består teknologien

af en computer og et VR headset, men for nyligt er der også blevet inkorporeret håndholdte

controllere (som minder om wii controllere) så brugeren kan have muligheden for at

interagere med det virtuelle miljø. På grund af dette tænker de fleste nok på VR i relation til

videospil og gaming, men VR kan blive brugt til meget mere end det (Strickland, 2015). Der

er allerede udvikling i brugen af VR indenfor uddannelse, som f.eks. at træne astronauter

eller læger i simulationer der minder om den virkelighed de træner sig til, at skulle performe i

(Strickland, 2015). Derudover er der også en udvikling igang i forhold til at bruge VR

indenfor sundhedsfremme, hvilket dette projekt vil komme til at handle om. I denne rapport

vil vi analysere selve VR, som en teknologi og dens potentiale og ydeevne til, at behandle

sindslidelsen social angst.

Social angst, eller social fobi, er frygten for sociale situationer og ens handlinger i dem. Det

at social angst er en fobi betyder, at patienter vil have forskellige symptomer i sociale

situationer. Der er både psykiske og fysiske symptomer. Under de psykiske symptomer er der

generel uro, paranoia og/eller panikanfald. De fysiske symptomer kan være ting som f.eks.

forhøjet hjertebank, svedige håndflader og sågar besvimelse (Psykiatrifonden, u.å).

Til behandling af dette benytter man sig af eksponeringsterapi, hvor en patient vil blive udsat

for deres angst eller fobi ude i virkeligheden (Gomentor, 2020). Det er her Virtual Reality

kommer ind i billedet, da ideen med VR behandling er, at supplere eller erstatte denne

eksponeringsterapi der allerede bliver benyttet.

1.1 Problemfelt

Social angst er en tilstand, som ikke alle nødvendigvis kender til eller forstår, da det ikke kan

ses ligesom f.eks. et brækket ben. Men det er stadig noget det skal tages alvorligt, da det kan

have mange negative følger med sig og betydeligt reducere ens livskvalitet. Yderligere kan
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der forekomme andre følgesygdomme fra social angst, som depression eller andre former for

angst (Psykiatrifonden, u.å).

Social angst er noget der forekommer relativt tidligt, da 50% af tilfælde af social angst er

konstateret i 13-års alderen (Psykiatrifonden, u.å) hvilket betyder, at mange med social angst

ender med at skulle leve med det næsten hele livet. Derudover har mellem 12% og 20% af

befolkningen i løbet af et år oplevet en angsttilstand, og dette underbygger vigtigheden ved,

at skulle udvikle den behandling der bliver udstedt til patienter i dag (Psykiatrifonden, u.å).

Der er allerede beviser for at eksponeringsterapi er en succesfuld form for behandling af

patienter med social angst, men eksponeringsterapi har også sine begrænsninger. Disse kobler

sig oftest op på barrierer som tid, uvished omkring metoden og tillid. Men dette har VR

teknologien potentialet til at påvirke og forbedre. VR eksponeringsterapi (in virtuo) har de

samme komponenter og opsætning som traditionel eksponeringsterapi (in vivo), men det har

ikke de samme praktiske barrierer. Det kan derimod ses som løsningen på disse barrierer, da

VR udstyret er fri for de organisatoriske forudsætninger og udfordringer der er ved f.eks. at

skulle behandle en person der har sceneskræk eller eksamensangst. VR teknologien har den

fordel, at den kan tilpasses og skræddersy den sociale situation, så den netop har de elementer

patienten har brug for behandling imod. Derudover skaber VR eksponeringsterapien et miljø,

hvor patienten ved at de kan stoppe når som helst og tage brillerne af, hvilket øger deres

tryghed og forhåbentlig også deres villighed til at fortsætte med behandlingen. Tilfældet er

nemlig ifølge en forskningsartikel fra Regensburg Universitet, at mange patienter foretrækker

VR eksponering, da det giver dem tryghed at VR oplevelsen ikke er noget der sker i

virkeligheden (Quero & Lindner, 2019).

Der er potentialer med hensyn til VR teknologien og dens rækkevidde, og det er derfor vi har

valgt at fokusere på VR eksponeringsterapi i vores projekt. Det at vi har valgt at fokusere på

udviklingen af behandlingen af social angst vil ikke kun hjælpe den enkelte patient men også

på et endnu bredere plan. FNs verdensmål 3 fokuserer netop på at skulle fremme mental

sundhed og trivsel, så denne udvikling er også med til at opfylde FNs vision om bæredygtig

udvikling mod 2030 (Verdensmålene, u.å).
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1.2 Personlige motivationer

Kristoffers personlige motivation

Jeg kender en person der har haft seriøse sociale angst problemer, og har set hvordan det har

hæmmet dem. Personen er super klog og studerede altid til prøverne eller fremlæggelserne,

men hver gang personen skulle stå foran andre folk lukkede personen bare fuldstændigt ned.

En gang gik det så slemt, at personen besvimede midt i klassen. Af denne grund synes jeg det

er rigtig vigtigt, at man kan få bedre behandling til disse problemer.

Katharinas personlige motivation

Projektets emne er todelt på den måde, at den fokuserer på udviklingen af VR teknologien i

sig selv og på det potentiale VR har for at forbedre behandlingen af social angst. På samme

måde er min motivation for emnet også todelt, da min indgangsvinkel til projektet består af,

at jeg gerne ville arbejde med VR teknologien og lære mere om det. Derudover har jeg selv

oplevet eksamensangst, hvor jeg fik blackout og panikanfald og jeg har nære relationer som

har lidt under angst store dele af deres liv. Så udover at jeg har en interessebaseret motivation

for emnet, så har jeg også en personlig motivation.

Antons personlige motivation

For at være fuldkommen ærlig så har jeg ikke haft så mange venner eller bekendte med

mentale lidelser, så jeg er nok ikke istand til at sætte mig ind i sådan en topik særligt nemt.

Men grunden til at jeg har valgt lige præcis at arbejde med VR er mere på grund af, at jeg

blev introduceret til konceptet af en gammel it lærer jeg havde i gymnasiet, som jeg godt

kunne lide og jeg kan huske, hvor meget sjov hele min klasse havde med at prøve VR briller.

På det tidspunkt havde jeg ikke overvejet at VR potentielt kunne bruges til mere end spil, så

jeg blev overrasket over at få chancen for at lære mere om emne og dets andre potentielle

brug, så min motivation for at vælge at arbejde med dette projekt er for det meste drevet af

min egen nysgerrighed.
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1.3 Problemformulering

Vores problemstilling har tilsammen formålet at hjælpe os med, at indsnævre os på det

specifikke område af VR teknologien vi vil arbejde med i dette projekt. Hertil har vi

formuleret følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål.

- Hvorvidt kan VR teknologi bruges til, og eventuelt erstatte eksponeringsterapi til

behandling af social angst?

1.4 Arbejdsspørgsmål

1. Hvad er social angst og hvilke behandlingsmetoder findes der tilhørende?

2. Hvad er de grundlæggende teknologiske principper for VR oplevelser?

3. Hvordan kan man ifølge Trin-Modellen inkorporere VR teknologi i

eksponeringsterapi?

4. Hvor er det største problem med at sprede VR teknologi i eksponeringsterapi?

5. Hvilke elementer skal der til for, at VR eksponeringsterapi kan erstatte

traditionel eksponeringsterapi?

1.5 Afgrænsninger

I projektet har vi valgt at fokusere vores målgruppe på patienter med social angst der er over

18 år. Vi vælger kun at fokusere på sindslidelsen social angst grundet, at alle sindslidelser

opstår og skal behandles forskelligt. Ved kun at fokusere på social angst og behandlingstypen

eksponeringsterapi i projektet kan vi dykke dybere ned i denne specifikke lidelse og dens

behandling. Med hensyn til brugen af VR til eksponeringsterapi fokusere vi på SO REAL

projektet som vores respondenter Benjamin Arnfred og Mads N. Lopes på hver deres måde er

en del af. Benjamin Arnfred er med til at udføre SO REAL projektet, som studerer effekten af
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VR eksponeringsterapi på patienter med social angst. Mads N. Lopes arbejder for Khora, som

har været med til at udvikle og skabe de VR oplevelser der bliver benyttet i projektet. I SO

REAL projektet er aldersgrænsen på patienterne 18 år og opefter, og der er flere grunde til

dette. En af dem er samtykke og myndighed, den anden er VR udstyrets mulige effekt på

børns mentale udvikling i forbindelse med VR udstyr. Grunden til at Virtual Reality teknologi

ikke er beregnet til folk under 18 år er, at ifølge undersøgelsen Virtually true: Children's

acquisition of false memories in virtual reality af K. Y. Segovia og J. N. Bailenson, kan

teknologien have nogle utilsigtede og uønskede effekter på børn, hvis de gør brug af VR

headsettet (Segovia & Bailenson, 2009). Disse uønskede effekter kan komme i form af

mentale udviklingsproblemer, fordi barnet stadig er i gang med kognitivt at udvikle sig. Disse

utilsigtede effekter vil vi komme mere ind på i vore analyse, og det er på grund af disse, at

vores målgruppe i projektet er patienter over 18, selvom de fleste med social angst bliver

diagnosticeret som 13-årige.

Begrænsning af egne undersøgelser

Til projektet har vi valgt ikke at lave vores egne deltagerobservationer med patienter der

anvender VR udstyret. Årsagen til dette er, fordi vi ikke er psykologer eller behandlere og er

dermed bekymrede for, at vi kunne komme til at sætte en patient i en situation, som vi ikke er

uddannede til at kunne håndtere. I forlængelse af dette har vi dermed også valgt ikke at lave

vores egen VR oplevelse, da vi hellere vil fokusere på fremtiden for de udviklinger og studier

professionelle allerede er i gang med at udføre. Dette fører til, at vi også kun fokusere på

københavnsområdet, da Khora ligger i københavn og SO REAL projektet bliver udført i

samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

1.6 Semesterbindinger

Vi vil i dette projekt der omhandler Virtual Reality Teknologien basere vores teoretiske og

metodiske grundlag på semester dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter.

Derudover vil vi inddrage viden og metoder fra semesterbindingen Subjektivitet, Teknologi

og Samfund. De fundamentale egenskaber hver af disse semesterbindinger bringer til

projektet vil hjælpe os med at forstå, hvilke principper VR teknologien arbejder under og den

forbindelse selve teknologien har til dem der bruger den. I dette afsnit vil vi komme ind på,

hvordan vi i gruppen har lært om og arbejdet nærmere med Virtual Reality teknologien.
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Fremover i projektet vil vi referere til Teknologiske Systemer og Artefakter som TSA og til

Subjektivitet, Teknologi og Samfund som STS.

1.6.1 Teknologiske Systemer og Artefakter

Semester dimensionen TSA giver os redskaber til at undersøge de fundamentale principper

ved Virtual Reality Teknologien, dens egenskaber og de systemer som der omkranser den. I

vores teoriafsnit går vi i dybden med kravene for selve Virtual Reality Oplevelsen, og

hvordan denne bliver konstrueret ud fra grundlæggende teknologisk viden om Virtual Reality

og gennem samarbejdet mellem skaberen og brugeren. Ved hjælp af metoden TRIN-Modellen

anvender vi vores teoretiske viden, til at analysere Virtual Reality teknologien som et

teknologisk system og en teknologisk innovation samt dens utilsigtede effekter. Derudover

ved hjælp af denne metode bliver vi også i stand, til at diskutere vores analyseresultater

validitet og fundamentale betydning for projektets konklusion. Vi vil derudover fremstille en

visuel præsentation som vil indeholde de grundlæggende pointer fra vores analyse og

konklusion, og denne vil tage form som en pamflet med indhold målrettet mod brugeren af

Virtual Reality udstyret.

1.6.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund

Semester dimensionen STS hjælper os med at forstå Virtual Reality teknologiens systemers

betydning for subjekter i samfundet. Mere præcist lærer vi ved hjælp af teori omhandlende

social angst og Virtual Reality teknologi, hvordan mennesket gennem Virtual Reality

teknologien lærer mere om menneskets sociale natur ved at studere social angst. Ved at

mennesket prøver at genskabe den virkelige verden i den virtuelle verden lærer vi hermed

mere om, hvordan den virkelige verden og sociale interaktioner fungerer og påvirker os.

Den viden vi indsamler om emnet erfarer vi ikke kun fra teoretiske tekster men også ved

hjælp af metoderne semistruktureret ekspertinterview og struktureret ekspertinterview. Ved

hjælp af disse går vi mere dybdegående ind i emnets natur og selve samspillet mellem

psykolog, patient og skaber af Virtual Reality oplevelserne. Ud fra denne undersøgelse er vi
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også i stand til at vurdere fordelene og ulemperne ved Virtual Reality teknologien og den

rolle mennesket har i både skabelsen af den og den påvirkning teknologien har på mennesket.

2 Metode

Vi vil i dette afsnit redegøre for TRIN-modellen og hver af de tilhørende trins formål. Hertil

vil vi argumentere for de valg vi har truffet med hensyn til, hvilke trin vi vil og ikke vil

benytte i vore analyse af VR teknologien. Derudover vil vi i dette afsnit redegøre for

metoderne Semistruktureret Ekspertinterview og Struktureret Ekspertinterview, hvilke vi har

anvendt til vores kvalitative dataindsamling.

2.1 Trin-modellen

Trin-modellen er et analytisk værktøj udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels

Jørgensen med fokus på, at analysere en bestemt teknologi. Grunden til vi bruger denne

metode er, at den giver en rigtig god forståelse og grundlag til videre bearbejdning af en

teknologi. Dette værktøj er meget bredt, så selvom det giver et godt grundlag for en masse

analyse og forståelse af et stykke teknologi, kan det ikke gå i dybden med individuelle

punkter der skal analyseres. Derimod giver det en god forståelse for, hvilke ting der er vigtige

som man burde lære og analysere mere på. Trin-modellen er i sig selv en teori, men den

bruges som en metode til at analysere teknologien. Dette værktøj kaldes Trin-modellen og

består af 6 trin. Vi håber ved at bruge trin modellen, at vi kan få lavet en analyse af vores

valgte teknologi, og danne et godt overblik over hvordan den fungere og bruges. Vi har valgt,

at gøre brug af trin 3, 5 og 6 grundet årsager forklaret længere nede i afsnittene omhandlende

hver trin.

2.1.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer

Det første trin handler om, hvilke principper mekanismerne og processer i en teknologi

hjælper med at opnå teknologiens formål. Dette trin skal give et godt overblik over, hvordan
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teknologien tager et element, og omdanner det til noget nyt. F.eks. hvis der analyseres et fly,

så fanger den vind, og bruger skub fra en motor, til at den kan med sine vinger flyve via.

aerodynamik. Dette er selvfølgelig en meget forsimplet forklaring, men en dybere forklaring

kræver meget research om mekanismerne, og forståelse for de fysiske principper, der for

processerne til at fungere (Jørgensen, 2019).

Vi har valgt ikke at sætte fokus på dette, dog ikke fordi vi ikke mente at de indre mekanismer

og processer ikke kunne være vigtige. Vi mente bare at sætte dette i fokus ikke vil hjælpe

projektet nok og i forhold til det store analysearbejde. Det at forstå noget så komplekst som

VR teknologi, vil kræve meget viden, om hvordan computere er bygget og alle deres

komponenter. Yderligere vil en grundig analyse, også kræve en del viden om Software

Engineering, for at få en dyb forståelse for emnet. Dette er ikke krævet for en normal analyse,

men hvis vi gerne vil have en dybdegående analyse, kræver det noget af den viden, hvilket

ikke vil være tiden værd (Jørgensen, 2019).

Jørgensen, N, Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer

og processer, 19. august, 2020

2.1.2 Trin 2: Teknologiers artefakter.

Et artefakt er en menneskeskabt genstand, som ikke forekommer i naturen. I ”Digital

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer” bliver et

teknologisk artefakt beskrevet som følgende:

”Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande

frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har

en teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under

anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og praktisk

erfaring med henblik på at opfylde menneskelige behov” side 7 (Jørgensen, 2019)).

Ud fra dette kan der forstås, at teknologier er noget der omformer naturen, til noget vi

mennesker ser som brugbart. Et teknologisk artefakt vil f.eks. være skærmen af et fjernsyn.

Skærmen af et fjernsyn tager alle de forskellige signaler, den modtager fra fjernsynet, og

omdanner det til et genkendeligt billede for brugen at se (Jørgensen, 2019).
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Vi valgte ikke at sætte fokus på teknologiske artefakter, da det fokuserer på hvordan, de

individuelle elementer arbejder sammen til at transformere det givne input til output. Vi

mente ikke at det var det vigtige, idet der er så meget unødvendigt information, der ikke er

fokusset for os. Vi fokuserer mere på effekten af teknologien for brugerne og omverdenen,

hvilket dette trin ikke vil hjælpe med.

2.1.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.

Teknologiers utilsigtede effekter handler om de effekter, der normalt ikke tænkes over, når en

teknologi bliver overvejet. Dette selvfølgelig inkluderer ting, som ens smartphone bliver

ødelagt på grund af vand. Men utilsigtede effekter kan også inkludere mindre alvorlige ting,

som at et tog larmer når det kører. Dette betyder ikke at de mindre problemer ikke er vigtige,

men bare at de stadig bliver set som utilsigtede effekter (Jørgensen, 2019).

Utilsigtede effekter kan deles op i 2 kategorier, vedvarende effekter og risici. Vedvarende

effekter er når en effekt, altid vil være i effekt når teknologien bruges. Dette er som nævnt

ovenover når et tog larmer. Enten vil et tog larme eller ej, der er ikke en 10% for at når man

starter samme tog op om morgen, at det vil stoppe med at larme. En risici kan være et vand

ødelægger en smartphone, som nævnt ovenover. Det at noget er en risici, betyder ikke at det

er noget farligt, men bare der er en risiko for situationen sker. En moderne smartphone vil

næsten aldrig blive ødelagt af noget vand, men hvis noget går fuldstændigt galt, eller

mængden af vand bliver stor nok, vil den højst sandsynligt stadig gå i stykker(Jelsøe, 2020).

Der være mange grunde, til de opstår, nogle eksempler er, økonomiske hensyn, teknologiens

indre mekanismer og designfejl. Dette er ikke hele listen, men bare nogle af de mest

relevante. Af dem er designfejl, den nemmeste at forklarer. En designfejl kommer når der er

en del af designet, som designeren ikke har gennemtænkt godt nok f.eks. bygge et hus på en

sump, der så ender med at synke ned i sumpen, fordi det ikke var taget højde for. En fejl på

grund af teknologiens indre mekanismer, er ting som ledninger er farlige nær vand. Hele

hoved konceptet bag en ledning er at den leder strøm, hvilket betyder at de indre mekanismer

er nødt til at blive ændret for, at undgå denne effekt. Til sidst er der de økonomiske effekter.

Dette kan være ting som grise bliver immune over for antibiotika, da de bliver fodret med så

mange af det. Dette er nok de nemmeste ting at løse i teorien, problemet er bare, at mange
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teknologier afhænger af penge, så mange af disse effekter, bliver ignoreret med fokus på

profit(Jelsøe, 2020).

Grunden til at vi har besluttet at fokusere på teknologiens utilsigtede effekter er, at vi mener,

at det er vigtigt at se på en teknologis fordele og ulemper, så man kan lære så meget som

muligt om den og derved få et bedre billede af, hvad det er der eventuelt holder teknologien

tilbage fra at blive en teknologi, som alle husstande besidder. Vi håber også, at lærer om dette

overhoved er muligt eller om der er noget der holder teknologien tilbage.

En anden grund til, at vi mener at de utilsigtede effekter er en vigtig ting at fokusere på er,

hvis teknologien ender med at blive mere populær, så er det vigtigt at skabe meget specifikke

retningslinjer omkring sikkerhed når det tages i brug, så vi kan undgå sundhedsskadelige

konsekvenser, som f.eks. hovedpine, øjenskade eller i værste tilfælde hjerneskade.

2.1.4 Trin 4: Teknologiske systemer.

Teknologiske systemer er et makropunkt. Dette betyder at trinnet prøver på at samle alle

mikropunkterne, eller teknologiske artefakterne, og omdanne dem til et stort system eller et

makropunkt. Dette teknologiske system samler alle de teknologiske artefakter, der hver har

en given funktion til, at omforme naturen til noget brugbart for mennesker. Dette kan f.eks.

være en vindmølle, der omdanner vind til elektricitet, ved at bruge et teknologisk system af

artefakter, der sørger for de indre processer. Bare fordi noget er et teknologisk system,

betyder det ikke at systemet er afgrænset til kun den bestemte dimension, nogle teknologiske

systemer kan bestå af andre teknologiske systemer. Dette er systemer som internettet, der

afhænger af så mange forskellige systemer, at en analyse vil kræve utroligt meget arbejde

(Jørgensen, 2019).

Vi valgte ikke at sætte fokus på teknologiske systemer, da meget af det er en forlængelse af

teknologiske artefakter. Hvis teknologiske artefakter bliver forklaret, og hvordan de hænger

sammen i et stort system, vil det lægge op til der også burde være en analyse af artefakterne.

Som nævnt ovenover er det et makropunkt, hvilket kræver mikropunkterne til bedre at

analysere.
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2.1.5 Trin 5: Modeller af teknologier

En model er en fysisk abstrakt eller visuel repræsentation af et fænomen eller genstand, hvor

essensen af fænomenet eller genstanden prøves at replikeres. Alle modeller er abstraktion, og

vil aldrig være perfekte. De prøver at fremhæve nogle aspekter, der gør det mere tydeligt,

eller nemmere at forstå. Dette betyder tit at en model går væk fra realisme for bedre at

fremvise det vigtige. Visuelle modeller er illustrationer der fremviser noget på billede form,

og denne type model er god til, at fremvise noget overordnet og vise alle de individuelle

komponenter af et system. Visuelle modeller er ting som metrokort og blueprints. Fysiske

modeller er gode til at vise, hvordan det færdige produkt skal se ud og vise, hvordan hele

systemet arbejder sammen. Denne type af modeller er normalt prototyper, så kunden kan gøre

sig et klart billede af, hvordan det færdige produkt kommer til at fungere. Til sidst er der

numeriske og tekniske modeller. Disse modeller tager en masse numre, og avancerede

tekniske processer og gør dem nemmere at forstå og bruge for den almindelige borger. Dette

er ting som vejrudsigter, hvor der bliver taget en masse tekniske data som så bliver

modelleret til en vejrudsigt(Jørgensen, 2019)(Christensen, 2020).

Vi vil gerne fokusere på trinnet Modeller af teknologier, da dette vil hjælpe os med at forstå

sammenhængen mellem VR udstyret og dens anvendelse til eksponeringsterapi. Vi har som

intention at lave en visuel model af den tekniske proces der foregår, når patienten anvender

VR udstyret i en behandlingssituation. Dette vil hjælpe os med at forstå fordelen ved

eksponeringsterapi gennem en VR oplevelse i den virtuelle verden, frem for en oplevelse ude

i den virkelige verden.

2.1.6 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier

Drivkræfter og barrierer handler om innovation. Innovationsteori handler hovedsageligt om 2

begreber, invention og diffusion. En invention er en opfindelse og diffusion handler om,

hvordan opfindelsen bliver spredt. Innovationsteori handler hovedsageligt om aktørerne og

forholdende, og hvordan de påvirker spredningen af teknologien. Til at få en bedre forståelse

af dette, bruges teori fra teksten Diffusion of Innovation af Everett M. Rogers (Rogers &

Roger, 1983).
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En af grundene til, at det er vigtigt at kigge på drivkræfterne som skubber for teknologiens

udbredelse er, så vi kan gøre os nogle tanker om, hvordan man kan hjælpe teknologien lidt på

vej. Ideen om at bruge teknologien til at hjælpe folk med deres fobier og andre problemer

kan, ved at blive spredt, forhåbentlig blive mere mainstream, og dermed ville den potentielt

kunne forbedre livskvaliteten her i Danmark.

Jørgensen, N, Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer

og processer, 19. august, 2020

2.1.7 Innovation-Decision Process

I Diffusion of Innovation beskriver Rogers en metode for at analysere en teknologis

udbredelse i samfundet. Modellen er delt op i fem faser, hvor elementerne i hver skal

opfyldes for at en innovation spredes. De fem faser er Knowledge (viden), Persuasion

(overtagelse), Decision (valg), Implementation (implementering), og til sidst Confirmation

(konfirmation).

Figur 1 : En model af stadierne i en innovativ design process
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Knowledge

I modellen handler den første fase om at sprede viden om innovationen. Her er der ifølge

Rogers 3 typer af Knowledge der er vigtige: Awareness-knowledge, How-to knowledge og

Principles knowledge. Den første type af viden er Awareness-knowledge og har som fokus, at

brugeren bliver gjort bevidst og har viden om selve innovationen. Dernæst er der How-to

knowledge, hvor brugeren skal lære om, hvordan selve innovationen fungerer for at de kan

anvende den. Til sidst er der Principles knowledge, hvor brugeren lærer om, hvordan de

grundlæggende principper for en innovation fungerer. Det kræver ikke at man er en ekspert i

emnet, dog skal man have en basal viden om, hvordan innovationen fungerer. Denne sidste

type af viden er vigtig for, at brugeren forstår og stoler på den teknologi de anvender.

Persuasion

Persuasion fasen handler om at overbevise brugeren om at undersøge ens innovation. I denne

fase er der tre principper nemlig, hvor brugeren kan finde informationen, hvilken information

de finder, og hvordan de forstår denne information. Disse tre principper er vigtige, da

brugeren anvender dem til at danne sig en kyndig holdning om innovationen. Når de har

gjort, dette kan brugeren overbevises om innovationens nytte. I denne fase og Decision fasen

handler det om for brugeren at finde innovation-evaluation information. Dette er information

om, hvilke konsekvenser innovationen har, både de gode og dårlige. Selvom innovationen får

mange overbevist om, at det er en god ide at bruge ens innovation, eksisterer der stadig noget

kaldet en “KAP-gap”. “KAP” står for knowledge-attitude-practice. En “KAP-gap” er den

grænse der er mellem folk der siger de gerne vil adoptere innovationen uden at gøre det, mod

mængden af folk der rent faktisk gør det.

Decision

Herefter kommer Decision fasen som handler om at få brugeren til at adoptere innovation i

stedet for at afvise den. For de fleste gøres dette ved at afprøve innovationen på en

midlertidig basis, eller have en person man stoler på gøre det. Det største problem for

brugeren, når de skal adoptere en ny innovation, er usikkerheden omkring den, og selve

afprøvelsesperiode formindsker denne usikkerhed. En bruger kan afvise innovationen på alle

de 3 stadier fremvist indtil videre. De der afviser kan kategoriseres i to kategorier, aktive

afvisere, og passive afvisere. Passive afvisere er ikke fleksible, da de afvisere på princip og
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vælger slet ikke at overveje innovationen. Herimod har aktive afvisere overvejet og afprøvet

innovationen, for herefter at afvise den. Til sidst er det vigtigt at nævne at disse 3 stadier ikke

altid udfoldes i denne rækkefølge, da de kan blive gennemgået i en anden rækkefølge.

Implementation

Når først en bruger har valgt at acceptere en innovation kommer spørgsmålet om, hvordan

implementationen af innovationen skal gøres. Det kan virke simpelt at lade implementationen

ske af sig selv, men det kan have usete konsekvenser. Når man implementerer en innovation,

kan der forekomme negative konsekvenser som slet ikke har noget med innovationen at gøre.

Derfor skal de mulige konsekvenser overvejes før implementeringen. En bruger i

implementation fasen vil gerne vide, hvor de kan få adgang til innovationen, hvordan de

bruger den og hvilke problemer kan den hjælpe med. Efter innovation er blevet

implementeret en gang kommer genopfindelsen af innovationen. Genopfindelse betyder ikke

at der startes forfra, men at der derimod gennem implementeringen af innovationen bliver der

lært nye ting som skal bruges iterativ til at forbedre innovationen. Ingen innovation er

perfekt, derfor er implementeringsprocessen aldrig færdig for nogen innovation, da denne

genopfindelse process altid vil ske i baggrunden. Genopfindelse processen vil derimod blive

sværere nu flere iterationer innovationen går igennem.

Confirmation

Den sidste fase er Confirmation fasen. Selvom en bruger tidligere har accepteret og adopteret

innovationen, stopper deres adoption process ikke der, da de stadig kan få ny viden om

innovationen. Hvis denne nye viden går imod brugerens tidligere lærte viden, vil brugeren

opleve Dissonance. Dissonance sker ikke kun for folk der har adopteret innovationen, præcis

det modsatte kan ske med en bruger. En bruger der startede med at afvise innovationen kan

skifte mening og have lyst til at adoptere innovationen. Mange gange vil en innovation ikke

være sikker, selvom den er blevet implementeret, hvis der forekommer for meget Dissonance

for brugerne. Dette vil lede til Discontinuance, hvor en adopter vil afvise innovation efter

brug. Der findes overordnet to typer af Discontinuance, nemlig Replacement og

Disenchantment. Replacement forekommer, hvis der er en anden innovation brugeren hellere

vil anvende til det givne problem, som f.eks. en mobil der erstatter en lommeregner. Den

anden type er Disenchantment som sker, når en adopter ikke mener at innovationen længere

er besværet eller risikoen værd.
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2.2 Kvalitativ Dataindsamling

For at indsamle empiri og dermed få en bredere forståelse for VR teknologiens samspil med

dens brugere har vi valgt at gøre brug af den kvalitative dataindsamlingsmetode interview.

Hertil har vi afholdt to interviews, det ene med business developer Mads N. Lopes fra firmaet

Khora og det andet med psykolog og ph.d-studerende Benjamin Arnfred, som er en del af SO

REAL projektet. Da begge respondenter er eksperter i hver deres felt, vil begge interviews

kvalificeres som ekspertinterviews. Tilhørende har vi valgt at anvende den semistrukturerede

interviewform ved interviewet af Mads N. Lopes og den strukturerede interviewform ved

interviewet af Benjamin Arnfred. Begge interviewformer vil blive beskrevet og defineret i de

efterfølgende afsnit.

2.2.1 Semistruktureret Ekspertinterview

Til interviewet med business developer Mads N. Lopes fra Khora har vi valgt at gøre brug af

den semistrukturerede interviewform, hvis formål er at indsamle systematisk information

angående et givent emne. En af fordelen ved denne interviewform er, at vi har muligheden for

at tilpasse vores spørgsmål i forhold til, hvordan interviewet udfolder sig. Dette er muligt for

os at gøre ved anvendelsen af en interviewguide, da denne giver os muligheden for både at gå

ud fra vores forudbestemte spørgsmål men derudover også afvige fra guiden, hvis der dukker

relevante opfølgende spørgsmål op (Wilson, 2013).

Den semistrukturerede interviewform bliver anvendt, når der allerede er indsamlet lidt viden

angående et emne, men stadig har brug for yderligere undersøgelse og mere dybdegående

information (Wilson, 2013). Derfor er denne interviewform den mest praktiske for gruppen at

anvende, da interviewet med Mads N. Lopes blev holdt tidligt i projektforløbet. På

tidspunktet for dette interview havde gruppen lidt overfladisk viden angående VR teknologi

og eksponeringsterapi, men vi manglede stadig en dybere forståelse for, hvordan selve

samspillet med VR teknologien og angst behandlingen forløber.

En af styrkerne ved den semistrukturerede interviewform er, at der kan opdages nye emner

eller vinkler til emnet, som der ikke på forhånd bliver tænkt på. Derudover kan man have en
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mere flydende samtale med respondenten, hvilket giver mulighed for at få en dybere

forståelse for specifikke elementer tilknyttet til emnet, som der ellers ikke kunne fåes ved et

strikt struktureret interview. Der er dog også ulemper ved denne interviewform, da ved at

man ikke ved så meget om emnet på forhånd gør, at man ikke nødvendigvis ender med at

stille de rigtige spørgsmål, eller at respondenten, som i dette tilfælde er en ekspert, udelader

information, fordi de ikke mener intervieweren vil kunne forstå det (Wilson, 2013).

2.2.2 Struktureret Ekspertinterview

Ved interviewet med psykolog og ph.d-studerende Benjamin Arnfred anvendte vi den

strukturerede interviewform, som mest bliver anvendt, når en gruppe har brug for detaljeret

og konsekvent information. Dette kræver, at man allerede som interviewer har en bred vifte

af information og drager ofte nytte af information indsamlet fra tidligere ustruktureret eller

semistruktureret interviews (Wilson, 2013).

Årsagen til at vi ændrede strukturen for vores interviewform var, at ved interviewet med

Benjamin Arnfred, var vi kommet så langt i projektforløbet, at vi allerede havde en bred

viden angående VR teknologien, og hvordan den bliver anvendt til behandling af social angst.

Dog blev vi ved vores efterfølgende undersøgelse af emnet introduceret til SO REAL

projektet, som Benjamin Arnfred er en del af. Dette studie arbejder lige nu med at undersøge

behandlingsmulighederne for VR teknologien med hensyn til social angst og andre

sindslidelser. Derfor mente vi det var yderst relevant at dykke ned i selve processen for,

hvordan den behandlingsproces forløber sig.

Til interviewet lavede gruppen en detaljeret liste af spørgsmål baseret på den viden vi mente

vi manglede angående projektet og emnet generelt. Listen indebar kun åbne spørgsmål, da det

stadig var et ekspertinterview, og formålet var at indsamle information angående vinkler på

emnet, som vi ikke vidste i forvejen. Hertil vil interviewet forløbe på den måde, der er mindre

samtalebaseret og mere fokuseret på at få direkte svar til specifikke spørgsmål. Dog kan dette

også være en ulempe, da man på denne måde kan ende med at få præcise svar til de forkerte

spørgsmål (Wilson, 2013).
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3 Teori

Dette teoriafsnit er todelt og vil først komme ind på social angst som en sindslidelse, hvordan

den opstår, og hvilke behandlingsmuligheder der for en person med denne diagnose. Denne

del vil tage et teoretisk udgangspunkt i bogen The Wiley Blackwell Handbook of Social

Anxiety Disorder af Justin W. Weeks, og en anmeldelse lavet af Soledad Quero og Philip

Lindner angående Theresa F. Wechsler, Franziska Kümpers og Andreas Mühlbergers diverse

undersøgelser, angående VR teknologiens potentiale som eksponeringsterapi metode samt

information fra region hovedstadens psykiatriske hospitals hjemmeside.

Dernæst vil vi i dette teoriafsnit komme ind på de fem nøgleelementer der er essentielle for at

en virtuel oplevelse succesfuldt kan imitere den virkelige verden. Denne del vil tage et

teoretisk udgangspunkt i bogen Understanding virtual reality: Interface, application, and

design af William R. Sherman og Alan B. Craig og rapporten Framework for Immersive

Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments

af Mel Slater og Sylvia Wilbur.

3.1 Social Angst og behandlingsmetoder

Dette afsnit vil vi dele op i redegørelsen af sindslidelsen social angst og redegørelsen af

behandlingsmetoderne kognitiv adfærdsterapi og eksponeringsterapi.

3.1.1 Social Angst

Social Anxiety Disorder (SAD), på dansk social angstlidelse, kan forklares ud fra en persons

evne til at navigere i en social situation. Ifølge The Reinforcement Sensitivity Theory er en

persons evne til at navigere i en social situation afhængig af samtlige personligheds,

biologiske, miljømæssige og kognitive faktorer som alle påvirker en persons kognitive- og

adfærdsprocesser, når de står overfor denne specifikke sociale situation. Disse processer er

determineret af tre specifikke dele af hjernen, som forklaret ud fra bogen The Wiley Blackwell

Handbook of Social Anxiety Disorder af Justin W. Weeks.
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“RST explains behavioral tendencies as stemming from three major brain

subsystems— the behavioral inhibition system (BIS), behavioral approach system

(BAS), and fight-flight-freeze system (FFFS)... According to this model, SAD is

promoted (in both a distal and proximal sense) by high levels of FFFS and BIS

sensitivity and, in some cases, lower levels of BAS sensitivity.” s. 14 (Weeks, 2014)

BAS og FFFS har begge noget at gøre med, hvor meget en person opsøger sociale situationer.

BAS er drevet af at interagere i situationer, hvor man kan få positiv stimuli, hvilket resultere i

en adfærd der opsøger sociale interaktioner. FFFS på en anden side er drevet af at beskytte

individet ved at undgå farlige eller truende situationer og formindske opmærksomheden på en

selv. BIS er tilhørende styret af at skulle hæmme egen adfærd og forøge ens egen

opmærksomhed på de truende elementer der er omkring en selv, når man er i en truende

situation. Hertil er en person med social angst primært styret af deres FFFS og BIS, når det

kommer til social situationer, da de har en indædt frygt for at komme ud for specifikke

situationer, hvilket afholder dem fra at gøre brug af deres BAS. For en person med social

angst er frygten for disse specifikke situationer dybt rodfæstet i en generel frygt for social

ydmygelse og social udstødelse, men denne frygt er ikke kommet af sig selv. Ifølge Weeks

opstår social angstlidelser, når man over længere tid er blevet udsat for situationer som

personen i det øjeblik opfattede som værende negative og forstyrrende.

“SAD develops as a result of an interaction between innate behavioral predispositions

and life experiences, leading individuals to perceive the social world as a dangerous

one which they have little ability to navigate.” s. 4 (Weeks, 2014)

Derudover kan en persons mangelfulde evne til at navigere den virkelige verden resultere i en

opførsel der yderligere fremmedgør dem i øjnene af andre mennesker, hvilket forstærker

deres sociale angst. Dette medfører en forstærket følelse af mangel på status eller

værdsættelse af en selv samt forøget frygt for afvisning fra andre. Dog er det ikke kun

personer men en social angstlidelse der kan opleve disse tanker og følelser, da social angst

kan fremtræde hos alle, dog i meget forskellige intensitetsniveauer. Weeks forklarer social

angstlidelsen som værende på et spektrum, hvor generthed er på den lave ende af spektret og

ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, hvor man konstant kræver validering men

samtidig har en frygt for at knytte sig til andre (Kvorning, u.å.), er på den høje ende af

spektret. Dette betyder samtidig at det ikke er muligt at “eliminere” social angst, men i stedet

21



bruge behandlingen på at hjælpe personer med social angst. Hertil hjælper man dem med, at

arbejde på deres frygt for specifikke situationer der i deres egen optik vil føre til social

udstødelse (Weeks, 2014).

3.1.2 Kognitiv adfærdsterapi og Eksponeringsterapi

Til behandling af social angst er den mest benyttede behandlingsmetode ifølge Justin W.

Weeks en kombination af kognitiv adfærdsterapi og eksponeringsterapi. Ved kognitiv

adfærdsterapi fokuserer psykologen på at hjælpe patienten med at ændre ved deres skadende

adfærdsmønstre og danne nogle der er nye og positive. Dette indebærer at gøre brug af psyko

undervisning, hvor psykologen i løbet af hele forløbet løbende informerer patienten

grundlæggende om, hvad social angst er, hvordan det forholder sig til dem individuelt og,

hvordan selve behandlingen kommer til at forløbe. Dette gøres for at minimere chancen for

en fight-flight-freeze (FFFS) reaktion fra patienten angående behandlingen. Dette indebærer

også at få patienten til at tænke på deres social angst ud fra tre forskellige komponenter. Det

første komponent er fysiske symptomer som rødmen, svede, forhøjet hjertebanken og/eller

rystende hænder. Det andet komponent er patientens kognitive aspekter som overbevisninger,

forudantagelser og fortolkninger af deres egen frygt og angst provokerende tanker. Det tredje

og sidste komponent er patientens adfærds reaktion og en bevidsthed om deres egen

afvigende og sikkerheds motiveret adfærd (Weeks, 2014). Udover psyko undervisning vil

psykologen også introducere diverse kognitive strategier til patienten og arbejde med dem

angående, hvilke strategier der er bedst at anvende i deres specifikke tilfælde. Disse strategier

fokuserer på at hjælpe patienten, når de står i en angst påvirkende situation, med først at blive

bevidste om deres egne angstprovokerende tankemønstre og dernæst vurdere om disse er

sande og behjælpelige i situationen (Weeks, 2014).

Et grundlæggende element for kognitiv adfærdsterapi er implementeringen af

eksponeringsterapi. Denne går ud på intentionelt at udsætte patienten for den specifikke

sociale situation de frygter, så de hermed kan lære at benytte sig af de kognitive strategier de

lærte til den kognitive adfærdsterapi. Formålet med eksponeringsterapi er at modbevise de

negative forudantagelser patienten har dannet sig inde i deres hoved angående specifikke

sociale situationer, som f.eks. at folk vil grine af dig i supermarkedet, hvis du ombestemmer

dig og stiller en vare tilbage på plads på hylden. Dog for at eksponeringsterapien skal virke
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og ikke bare imitere andre gange, hvor patienten er blevet udsat for deres frygt og har følt sig

ydmyget, skal den leve op til specifikke principper som kan ses i figuren nedenfor.

Figur 2 : Tabel over principper nødvendige for effektiv eksponeringsterapi fra bogen The

Wiley Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder af Justin W. Weeks.

Før hver eksponering er det vigtigt at patienten bliver mindet om, hvordan de skal benytte de

kognitive strategier de har lært til samtale terapien hos psykologen. Efter eksponeringen er

det lige så vigtigt med psykologen at evaluere selve situationen de var i og hvordan den

endte. Dette gøres for at eliminere eventuelle negative antagelser patienten havde draget af

situationen (Weeks, 2014).
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I en undersøgelse lavet af Theresa F. Wechsler, Franziska Kümpers og Andreas Mühlberger

angående VRs potentiale til at blive brugt til eksponeringsterapi (Quero & Lindner, 2019)

introducerer de tre forskellige metoder man kan udføre eksponeringsterapi på. Den første

metode er en form for eksponeringsterapi, hvor patienten ved hjælp af deres fantasi (in sensu)

forestiller sig et imaginært scenarie. Her bliver de udsat for deres sociale frygt, som de

herefter skal prøve at navigere sig igennem. Den anden metode er eksponering ude i

virkeligheden (in vivo), hvor patienten aktivt opsøger scenarier, hvor de kan blive udsat for

deres sociale frygt. Den sidste metode er Virtual Reality eksponeringsterapi (in virtuo), hvor

patienten ved hjælp af et VR headset oplever fiktive scenarier som udsætter dem for deres

frygt (Quero & Lindner, 2019). Det er den tredje og sidste metode som vi i denne rapport vil

beskæftige os med at undersøge potentialet for, og i det følgende afsnit vil vi komme mere

ind på, hvordan VR teknologien fungerer og hvordan denne kan inkorporeres i

eksponeringsterapi.

3.2 VR Oplevelsens Fem Nøgleelementer

Når man skal lave en Virtual Reality oplevelse er der fem nøgleelementer man skal tage

højde for, før selve oplevelsen succesfuldt kan imitere den virkelige verden. Disse er

henholdsvis deltagerne, skaberne, selve den virtuelle verden, immersion og interaktivitet.

Hver af disse elementer er lige vigtige at tage højde for, da det er kombinationen af dem alle

der tilsammen forsikrer en realistisk oplevelse med VR udstyret. I dette afsnit vil hver af

nøgleelementerne blive redegjort for og gennemgået.

3.2.1 Nøgleelement 1 og 2: Deltagerne og Skaberne

Ved skabelsen af en Virtuel Reality oplevelse er kommunikationen mellem deltagerne og

skaberne en af de første elementer der skal tages højde for. Skaberen prøver netop på at lave

en VR oplevelse der er baseret ud fra, hvordan deltageren tænker og handler, når de anvender

udstyret og går igennem selve VR oplevelsen. For at gøre dette skal man tage højde for noget

der hedder en brugergrænseflade, hvilket er bindeleddet mellem brugeren og VR udstyret i en

Virtual Reality oplevelse (Nielsen, 2010). Skaberen skal hertil gennem VR teknologiens
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software og hardware hjælpe deltageren med at forstå og navigere sig igennem den virtuelle

verden de oplever, hvilket kan beskrives ud fra det engelske begreb Navigation. Navigation

involverer to begreber, wayfinding og travel (Sherman & Craig, 2018).

Wayfinding

Wayfinding referer til det mentale aspekt af at skulle navigere rundt i en virtuel verden, hvor

formålet er at hjælpe brugeren af headsettet med at få et overblik over, hvor de befinder sig.

Dette kan gøres med et kort eller anden form for visuel overblik over alt der findes i den

virtuelle verden samt indikationer for, hvor brugeren er lige nu. Dette hjælper med brugerens

navigations bevidsthed, så de hermed har en ide om, hvor de er og hvordan de skal komme

der, hvor de gerne vil hen (Sherman & Craig, 2018).

Den tekniske del af udstyret der sørger for Wayfinding er software delen der indebærer en

videoindspilning eller en visualisering som en menu på video displayet og eventuelle

lydindspilninger via hovedtelefoner eller højttaler der er sat til headsettet. Dette giver

brugeren ekstern input som auditive og visuelle sanseindtryk, som hermed er ment til at guide

brugeren og hjælpe dem med at navigere (Sherman & Craig, 2018).

Travel

Travel refererer dermed til den fysiske aspekt af at skulle navigere rundt i en virtuel verden.

Hertil kan brugeren bruge hoved- og kropsbevægelser til rent faktisk at komme derhen de

skal. Ved at kunne bevæge deres krop og hoved, og derefter have den virtuelle verden reagere

på det de gør, sørger for at de rent faktisk oplever den verden der er på displayet foran dem, i

stedet for at føle, at de ser en film (Sherman & Craig, 2018).

Den tekniske del af udstyret der sørger for Travel er hardware delen som bevægelsessensorer

og controllere. Disse gør, at brugeren i realtid kan manipulere den virtuelle verden de

befinder sig i, dog er det vigtigt at hardwaren imiterer virkelige bevægelser så realistisk som

muligt. Hvis brugeren skal lære helt nye måder at bevæge deres krop på for at kunne

manipulere den virtuelle verden, så kan det ende med at ødelægge det realistiske aspekt af

deres oplevelse (Sherman & Craig, 2018).

Navigation
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Navigation er dermed determineret af først, hvordan skaberen har systematiseret og fremvist

den virtuelle verdens outline, og dernæst af kvaliteten af hardwaren som bevægelsessensorer

og controllere. Brugerens Navigation evne er afhængig af Travel og Wayfinding, og denne

evne er hermed essentiel for brugerens oplevelse af den virtuelle verden (Sherman & Craig,

2018).

3.2.2 Nøgleelement 3: Den Virtuelle Verden

Den virtuelle verden kan vises på mange forskellige måder, f.eks. gennem en

videoindspilning eller animation. Hertil er det vigtigt hvilket headset, software og hardware

man bruger i forhold til, hvad ens virtuelle verden skal bruges til, og valget af medieform er

lige så vigtigt men hensyn til det formål ens virtuelle verden skal have. Derudover er det også

vigtigt for skaberen at sætte retningslinjer og begrænsninger for deres virtuelle verden som

måden hvorpå brugeren interagerer med den virtuelle verden, interaktion niveauet for

brugeren, hvor mange brugere der kan være med i den samme virtuelle verden og de

naturlove som objekterne og menneskene i verdenen skal efterleve. Alle de forskellige

forholdsregler er lige vigtige ligegyldig valget af medieform og formålet for den virtuelle

verden. Den virtuelle verden fungerer nemlig som et medie, hvorigennem brugeren får det

fulde indtryk af oplevelsens formål (Sherman & Craig, 2018).

3.2.3 Nøgleelement 4: Immersion og Presence

For at brugeren får en realistisk oplevelse af den virtuelle verden skal der være et bestemt

niveau af immersion som indikerer den sensationelle følelse brugeren får af at være i et

bestemt miljø. Måden hvorpå immersion skal forstås deles op i to forskellige principper. Først

mental immersion, også kaldet for presence, som er et principielt mål for de fleste medie

skabere og bliver sikret ved at have en engagerende virtuel verden. Dernæst er der fysisk

immersion, som er en afgørende karakteristika ved VR og bliver sikret gennem det sensoriske

input der bliver givet til brugeren gennem softwaren og hardwaren. For at undgå forvirring

vil vi fremover i denne opgave referer til Mental Immersion som Presence og til Fysisk

Immersion som Immersion (Sherman & Craig, 2018). I de enkelte redegørelser af Presence

og Immersion vil vi gå ud fra rapporten Framework for Immersive Virtual Environments
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(FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments af Mel Slater og Sylvia

Wilbur.

Presence

Presence er først og fremmest en bevidsthedstilstand som lægger fokus på brugerens

psykologiske følelse af at være inde i og en del af den virtuelle verden. Fundamental går det

at have et højt niveau af Presence ud på at få brugeren til at føle, at den virtuelle verden de

oplever, når de har udstyret på, er mere gennemtrængende og overbevisende end den reelle

virkelige verden omkring dem. Hertil er der både en subjektivt og objektiv evaluering af en

persons niveau af Presence, hvor brugeren subjektivt kan vurdere, hvor “overbevist” de er af

at de rent faktisk befinder sig i den virtuelle verden. Objektivt vurdere man brugerens adfærd,

når de befinder sig i den virtuelle verden, og hvorledes denne adfærd er lig den de ville have i

den virkelige verden. Derudover er det også subjektivt, hvor meget den enkelte bruger har

brug for enten visuelle eller auditive sanseindtryk for at opleve Presence. Der er også større

chance for at opleve Presence, hvis plottet i den virtuelle verden ikke kopiere den virkelige

verden alt for meget, da brugeren dermed ville kunne lave alt for præcise sammenligninger

(Slater & Wilbur, 1994).

Immersion

Immersion er hertil afhængig af kvaliteten af det VR udstyr man har, da dennes formål er at

sikre en inklusiv, omfattende og livagtig illusion af virkeligheden overfor brugerens sanser.

Hertil kan en fysisk immersiv oplevelse deles op i 4 hovedpunkter. Den første er Inclusive,

hvor denne går ud på, at der er minimal forstyrrelse udefra. Dette vil betyde at ens sanselige

indtryk ikke bliver påvirket af noget i den virkelige verden men kun af ting i den virtuelle

verden. Det andet punkt er Extensive som går ud på, hvor god lydkvaliteten er og hvor meget

den kan variere. Dette er vigtigt da det er svært at få lydkvaliteten af udstyr til at være ligeså

god som den virkelige verden. Det tredje punkt er Surrounding som handler om, hvor

panoramisk oplevelsen kan være. Hvis dette ikke er godt nok kan det lede til blinde vinkler

der vil bryde illusionen. Det sidste punkt er Vivid som handler om, at gøre oplevelsen så

realistiske som muligt for brugeren (Slater & Wilbur, 1994).
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3.2.4 Nøgleelement 5: Interaktivitet

Interaktivitet i den virtuelle verden er essentielt for at den succesfuldt og fuldstændigt kan

imitere den virkelige verden. Måden hvorpå det er muligt at være interaktiv kan være ved, at

man er i stand til at flytte på objekterne eller snakke med menneskerne der er i den virtuelle

verden. Derudover kan det også indebære at være i stand til at skifte sit synspunkt ved at

bevæge sig rundt inde i verdenen. Dette kan gøres gennem controllerne, bevægelsessensorer

og/eller et auditivt respons system i VR udstyret som dermed reagerer, hvis brugeren siger

noget højlydt. Denne form for interaktivitet varierer dog med hensyn til, hvilken medieform

den virtuelle verden er blevet lavet i, og det kan være at nogle interaktionsmuligheder ikke er

nødvendige for det formål den specifikke virtuelle oplevelse man har at gøre med.

4 Empiri

Som empiri har vi udført to ekspertinterviews, et semistruktureret ekspertinterview med Mads

N. Lopes der arbejder for firmaet Khora, og et struktureret interview med Benjamin Arnfred

der er leder for SO REAL projektet. Disse har vi lavet meningskondenseringer af som kort

redegør for de hovedpunkter vi fik ud af hvert interview. Derudover har vi selv afprøvet

Khoras VR headset med tilhørende oplevelser som vi også vil redegør for i dette afsnit.

4.1 Meningskondensering af Interviews

Interview med Mads N. Lopes om Khora Exposure

Den 15. marts interviewede vi Mads N. Lopes, som har en master i teknoantropologi arbejder

for firmaet Khora og arbejder i øjeblikket på projektet Khora Exposure. Dette er en VR

platform, hvor patienter og brugere gennem en VR oplevelse kan opleve virtuelle miljøer der

er designet til at trigger ens sociale angst. Dette interview havde vi tidligt i vores

projektforløb for at blive introduceret til emnet og finde ud af, hvilken retning det gav mening

for os at gå med hensyn til VR teknologi. Hertil spurgte vi ham om, hvordan man starter

processen med at lave et virtuelt miljø som passer til en person der har social angst. Han

forklarede at dette sker i samarbejde med psykologen med kommunikation frem og tilbage,

og at dette element er afgørende for at selve oplevelserne bliver lavet rigtigt.
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”... så vil det typisk tage et møde hvor vi enten lige pitcher en ide til dem eller de

kommer til os med en ide, hvor vi typisk gennemgår manuskriptet eller drejebogen i

for det her scenarie 2 gange. Først vil vi sende en kladde til dem, så vil de sende det

tilbage med rettelser og så alt afhængigt af hvor mange rettelser så kan det gå frem

og tilbage et par gange. Nogle gange holder vi også de her fysisk men erfaringen er

det er nemmere at gøre det på skrift typisk.” (M. N. Lopes, personal communication,

March 15, 2021).

Igennem interviewet med Mads N. Lopes fik vi også en forståelse for det etiske aspekt af VR

teknologien. Dette refererer til, når man laver og udføre denne VR eksponeringsterapi, så er

man nødt til at huske, at det er et andet menneskes mentale sundhed man har med at gøre, og

at det kan have en kraftfuld effekt på brugerens fremtidige behandling. Han fortalte os, at på

grund af denne kraftfulde effekt, som teknologien kan have på folk, så er det meget vigtigt at

man tester, tester og bliver ved med at gennemtestet teknologien og scenarierne, så man er

sikker på at behandlingen ikke vil forværre deres tilstand.

Interview med Benjamin Arnfred om SO REAL projektet

Den 12. maj interviewede vi Benjamin Arnfred, som er uddannet psykolog, ph.d studerende

og leder for SO REAL projektet. SO REAL projektet arbejder på at studere VR teknologiens

potentiale til behandling af social angst med eksponeringsterapi, og de benytter Khora

Exposures VR oplevelser til dette projekt. Selve projektet startede i 2019 og er stadig i gang

med over 300 deltagere som alle har social angst. Behandlingsforløbet består i alt af 14

sessioner, 8 ud af 14 af dem er med brugen af VR udstyret og de resterende 6 med kognitiv

samtaleterapi. En session varere varer 2 timer og bliver afholdt 1 gang om ugen. Selve VR

eksponeringen fungerer i grupper, og dette nævnte Arnfred at der kunne være nogle ulemper

ved. Da patienterne lider af social angst kan de blive meget selvbevidste om, hvordan de ser

ud mens de går igennem selve det virtuelle miljø, og om der er nogen af de andre patienter

der kigger på dem, mens de gør det. Ifølge Arnfred kan dette have en effekt på patientens

behandling, da de er mere fokuseret på det der sker ude for det virtuelle miljø end indeni.

Hertil fortalte Arnfred, at det er vigtigt at observere patientens mentale og fysiske reaktioner

og adfærd, når de går igennem behandlingen.
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4.2 Khoras VR oplevelser

Efter vores interview med Mads N. Lopes fik vi lov af ham til at låne Khoras VR headset

med tilhørende controller og oplevelser. Mærket af headsettet og controlleren er Pico G2 4K

og selve oplevelserne var uploadet til VR headsettet, så der var ikke behov for at sætte VR

udstyret til en computer. Selv om vi ikke kommer til at afprøve udstyret på en patient valgte

vi alligevel at afprøve udstyret på os selv for at blive introduceret til teknologien. Vi mener at

den viden vi ville få fra oplevelserne ville hjælpe os længere henne i vores analyse af

teknologien, da vi dermed ville have en dybere indsigt i, hvordan selv VR oplevelsen

fungerer, da vi jo har prøvet det selv.

De virtuelle miljøer

Når man tager headsettet på står man overfor en menu, hvor man her kan vælge, hvilke

virtuelle miljøer man gerne vil opleve. Der er 13 virtuelle miljøer i alt med tilhørende scener,

hvor selve miljøet stiger i intensitet for hver scene. De virtuelle miljøer vi nåede at afprøve

var Environment 1 - Supermarket, Scene 0 til 4, Environment 4 - Party, Scene 0 til 2 og

Environment 12 - Waiting for - and taking the bus, Scene 0 til 7. Ved alle miljøerne er der en

Scene 0 som er tom for mennesker, så brugeren, i dette tilfælde patienten, kan blive bekendt

med omgivelserne før selve scenariet starter. Man kan navigere imellem de forskellige

virtuelle miljøer ved at bruge controlleren eller selve headsettet. Når man starter den valgte

oplevelsen på Scene 0 skal man ikke trykke et sted for at gå videre til næste scene, da

oplevelsen naturligt vil spille scenerne efter hinanden. Dog kan man til hver en tid forlade

oplevelsen ved at kigge ned på sine fødder og holde synsfeltet på en figur af et hus, som man

står på.

Vi lagde hurtigt mærke til, at man ikke er i stand til at interagere med nogle i den virtuelle

oplevelse, men det betyder ikke, at man ikke levede sig ind i selve oplevelsen. Selvom du

ikke kan flytte dig fra, hvor du står eller snakke tilbage til den person der taler til dig, så kan

netop det blive udnyttet. For en person med social angst vil de netop være tilbøjelige til at

forlade den angst påvirkende situation de er i, men meningen med eksponeringen er netop det

modsatte. Derfor kan det være en fordel at de ikke er i stand til fysisk at gå rundt inde i det

virtuelle miljø, så de er tvunget til at håndtere situationen foran dem. Selvom patienten heller

ikke kan snakke tilbage til personerne foran dem, vil de i stedet være i stand til at fokusere på

deres tankemønstre og på, hvordan de skal forholde sig til det de føler i situationen. Med
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hensyn til dette observerede vi ved afprøvelsen af VR oplevelserne, at der var forskellige

måder de virtuelle miljøer fremkaldte ens sociale angst på. Disse har vi delt op i 2 kategorier,

som vi hertil har valgt at kalde for den krybende angst og den pludselige angst.

Den Krybende Angst

Den krybende angst i VR oplevelsen opstår, når brugeren af headsettet går igennem selve

oplevelsen, hvor der løbende opstår mindre angst påvirkelige situationer der til sidst hober sig

op. Den krybende angst opstår i flere af de forskellige oplevelser inklusiv ”Environment 12 -

Waiting for and taking the bus”. I hver af scenerne i denne oplevelse fra den første til den

sidste introduceres der mindst et nyt angst påvirkeligt element til busturen. Eksmpelsesvis er

der en mand med en barnevogn der stiger på bussen med sin grædende baby i scene 3, en

mand der snakker højlydt i telefon i scene 4, en fuld mand der taler til dig i scene 5 osv. indtil

alle elementerne til sidst kombineres i scene 7. Grunden til at vi har valgt at kategorisere

disse oplevelser som værende ”Den krybende angst” er fordi oplevelserne gradvis trigger

brugerens FFF system. Alle disse scenarier udfolder sig løbende over 6 scener med brugeren i

centrum og kulminere i scene 7 der dermed forværrer den allerede krybende angst der

konstant har varet igennem hele busturen.

Den Pludselige Angst

Den pludselige angst i VR oplevelsen opstår, når brugeren af headsettet går igennem selve

oplevelsen uden umiddelbart at støde på angst påvirkelige situationer, hvor en derefter

pludselig interaktion med et andet menneske kan trigge deres FFF system.

Denne form for angst scenarie har ikke nogen opbygning, men sætter brugeren ind i en

situation, som de ikke ville kunne have forudset. I øjeblikket, hvor den pludselige angst er

opstået, kan der være elementer fra de krybende angst scenarier der stadig påvirker brugeren.

I dette tilfælde kan det være oplevelsen ”Environment 1 - Supermarket Scene 4”, hvor

brugeren vinder en præmie for at være nummer 1.000.000 kunde og der bag en pludselig vil

komme et brag fra en konfetti kanon. Dette er så elementet der trigger den pludselige angst,

men hertil vil den blonde forretningsmands stadig står og kigger på dig, så hans kontinuerlige

tilstedeværelse dermed fortsat er angst påvirkende.

VR oplevelsernes mangler

Selvom de virtuelle miljøer meget realistisk imiterer virkelige miljøer, så er der også nogle

mangler ved selve VR oplevelserne der gør, at de ikke fuldstændig ligner virkelige hændelser.
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Der mangler mange af de sanseindtryk man får fra virkeligheden som f.eks. lugt, smag og

evnen til at røre ved og mærke de objekter der er omkring dem. Derudover lærere man heller

ikke, hvordan man skal håndtere en situation når der kræves, at man snakker med

menneskene omkring en. Med andre ord så ville en mangel på realisme kunne spænde ben for

hele behandlingsmetoden fordi brugeren dermed kun lærer, hvordan de skal håndtere en

virtuel situation og ikke en virkelig situation.

5 Analyse ved brug af TRIN-Modellen

I dette analyseafsnit vil vi gå igennem de tre trin fra Trin-Modellen som vi har valgt at lægge

mest fokus på. Analysen vil tage udgangspunkt i selve VR teknologien og dens ydeevne og

anvendelse til eksponeringsterapi. Vi vil først snakke om de utilsigtede effekter ved

teknologien vi har fundet frem til. Dernæst vil vi præsentere en foreløbig model over VR

teknologien ved at illustrere dens brugergrænseflade. Til sidst vil vi komme ind på

drivkræfterne og barriererne for udbredelsen af VR teknologien.

5.1 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter

En af de vigtigste utilsigtede effekter som VR teknologi kan have på brugeren omhandler den

effekt den kan have på børn og unge. I undersøgelsen Virtually true: Children’s acquisition of

false memories in virtual reality Stanford studerende Kathryn Y. Segovia og Jeremy N.

Bailenson studere de, hvilken effekt IVET (immersive, virtual, environment, teknologi) vil

have på 6, 8 og 10-årige børn (Segovia & Bailenson, 2009).

Under studiet undergik en gruppe børn en afprøvelse af VR udstyret, hvor de efter

afprøvelsen blev interviewt af Segovia og Bailenson. Under interviewet blev børnene bedt

om at genfortælle, hvad de havde oplevet, og her blev det tydeligt, at børnene var blevet

forvirret og var begyndt at komme til at blande deres minder fra deres normale liv sammen

med deres oplevelse i det virtuelle miljø. Den utilsigtede effekt præsenterer et problem der

peger på at børn bliver alt for nemt manipuleret af deres miljø, hvilket ifølge Segovia og

Bailensons også gælder for et virtuelt miljø. Grunden til at teknologien har den effekt på børn

i deres tidlige teenageår er, at deres hjerner endnu ikke er udviklet nok til at kunne kende
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forskel på den virtuelle verden og den virkelige verden (Segovia & Bailenson, 2009). Denne

utilsigtede effekt kategoriseres som en risici, da der kun er en chance for, at børnene ikke vil

kunne separere den virtuelle verden og den virkelige verden. Derudover viser dette, at det

ikke vil være forsvarligt at bruge VR udstyret på teenagere, som vi ellers havde tænkt skulle

være vores primære målgruppe. Derfor er det blevet nødvendigt for projektet, at vi ændrer

målgruppen til voksne i starten af deres tyvere, da de hermed stadig er tidligt i behandlingen

af deres sociale angst men samtidig voksne nok til at kunne kende forskel på den virtuelle

verden og den virkelige verden.

En anden utilsigtet effekter der kan opstå fra VR eksponeringen er, når patienten bliver udsat

for angst påvirkelige scenarier der har højere intensitet end patienten kan håndtere. Dette

skaber muligheden for at oplevelsen kan komme til at overvælde patienten, hvilket kan give

dem tilbagefald i behandlingen. Dette kan lede til at patienten vil få det værre, hvilket dermed

går imod selve formålet med VR eksponeringsterapien. Denne risici kategoriseres som en

designfejl, da oplevelsen dermed vil være designet forkert ved f.eks. at have for høj intensitet

for patienten. Dette kan derudover medføre en risici, hvor patienten kan komme til at

forbinde terapien eller endda selve headsettet der bliver brugt i terapien med deres sociale

angst. Dette vil få patienten til at associere VR headsettet med deres frygt og dermed undgå

det som en del af deres behandling  (GoMentor, 2020).

I interviewet med Arnfred blev vi også gjort opmærksomme på, at der kan opstå nogle

komplikationer, hvis patienter der skal behandles med VR teknologi bliver sat i det samme

rum. Arnfred formulerede sig på følgende måde:

”... det vi har fundet ud … så er de ekstremt opmærksomme på hvad der sker i

gruppen, og er opmærksomme på, hvordan ser andre mig i gruppe og gør jeg noget

dumt? Og det er dybest set en del af deres lidelse, og det vil sige at når de tager VR

maske på og sidder bare i nærheden af nogen der bare kunne kigge på dem, så ender

de med nærmest overhovedet ikke at lægge mærke til hvad der sker i VR og ligger

meget mere mærke til eller tænke over, er der nogen der kigger på mig, har de andre

deres VR udstyr på, ser jeg dum ud? Og så videre.” (B. Arnfred, personal

communication, May 12, 2021).
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Denne utilsigtede effekt er en risici af, da det er den enkelte patient der selv kan komme til at

have problemer med, at der er andre patienter til stede. Risicien er derudover også af

økonomisk karakter idet, hvis psykiatrien havde større økonomisk kraft vil de kunne give

hver patient et alene rum. Dette kan for det meste resultere i ødelæggelsen af presence,

hvilket vil forstyrre brugerens oplevelse og indlevelse i den virtuelle verden.

En anden risici kan være, at patienten ikke opfatter den virtuelle verden som værende en

realistisk repræsentation af den virkelig verden. Dette kan medføre, at selvom VR

behandlingen har hjulpet på deres adfærdsmønstre og håndtering af deres sociale angst, så vil

dette ikke blive videreført over til situationer i den virkelig verden. Med andre ord kan

patienten holde op med at få angst når de bliver konfronteret med den virtuelle interaktion,

men stadig få angst når de står over for den virkelige version af det selv samme scenarie.

Dette er et problem med teknologiens indre mekanismer, da teknologien hermed ikke er

avanceret nok til realistisk at imitere den virkelige verden, enten fordi kvaliteten af hardwaren

eller softwaren ikke er god nok.

5.2 Trin 5: Modeller af teknologier

Denne visuelle model har til formål at fremvise, hvordan en Virtual Reality oplevelse

fungerer for brugeren af VR udstyret. Den skal hjælpe med at simplificere de elementer der

indgår i en VR oplevelse og give et større overblik over, hvordan selve udstyret kan blive

brugt til eksponeringsterapi. Modellen er blevet lavet ved hjælp af den analyse vi har lavet af

VR udstyret ud fra vores teori og empiri. I en Virtual Reality oplevelse kan bindeleddet

mellem brugeren og VR udstyret, som hedder en brugergrænseflade, inddeles i to

hovedkomponenter som er Virtual Reality Udstyret og Brugeren. I det følgende vil vi komme

ind på hver af disse hovedkomponenter og vi vil løst gå ud fra det VR udstyr og de oplevelser

som Khora har lånt os og som er det udstyr de bruger i SO REAL projektet.

5.2.1 Virtual Reality Systemet

Khoras VR udstyr er bestående af et headset og en controller. Inde i headsettet er alle

oplevelserne installeret og fremvist på video displayet, hvor man ved hjælp af menuen kan få
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en oversigt over alle de scenarier der er. Med controlleren kan man navigere rundt inde i

selve oplevelsen ved at gå igennem menuen, og vælge de scenarier man gerne vil opleve.

Dette kan også gøres ved at anvende de knapper der er på headsettet.

Virtual Reality Udstyret består dermed af to delkomponenter, nemlig softwaren og

hardwaren. Softwaren er selve de forud indspillede 360 video scenarier med lyd som udgør

selve den virtuelle verden brugeren befinder sig i. Derudover er menuen og oversigten over

alle videoerne på video displayet også en del af softwaren. Hardwaren er bestående af selve

headsettet, hovedtelefoner og den controller man navigerer med. Man kan som sagt både

bruge controlleren og knapperne på headsettet til at navigere inde i den virtuelle verden.

Alternativt kan man også bruge ens hovedbevægelser til at navigere med ved at holde ens

synsfelt længe nok på det menuelement man gerne vil vælge. Dette bruges også når man er

inde i selve 360 scenariet, da man kan kigge ned på sine fødder for at komme tilbage til

menuen, når man vil forlade scenariet.

5.2.2 Brugeren

Hovedkomponentet Brugeren er også delt op i to delkomponenter, det eksterne input og selve

brugeroplevelsen. Det eksterne input skal her forstås som den måde brugerens sanser og

indtryk er blevet påvirket af VR udstyrets software og hardware. Dette indebærer de auditive

og visuelle sanseindtryk brugeren får gennem headsettet. Derudover få brugeren også et

mentalt respons fra headsettet ved, at det reagerer på deres bevægelser, når de bevæger

hovedet eller den controller de har i hånden. Tilsammen resulterer dette i det andet

delkomponent som er brugeroplevelsen indebærende begreberne Navigation, Presence og

Immersion.

Navigation er som sagt opdelt i begreberne Wayfinding og Travel, og ved hjælp af udstyret

opnår brugeren Wayfinding gennem den menu der er lavet over alle de forskellige scenarier.

Man kan se de forskellige typer scenarier som små virtuelle verdener for sig, og brugeren får

hermed et overblik over dem alle sammen. Det at brugeren kan anvende deres

hovedbevægelser, ved at kigge ned og dermed komme tilbage til menuen, hjælper dem med

at danne sig et mentalt overblik over, hvordan de skal bevæge sig rundt inde i den virtuelle

verden. Samtidig hjælper dette dem også med at opnå Travel. De bruger selve headsettet og
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deres controller til at bevæge sig rundt i den enkelte virtuelle verden og bevæge sig imellem

de forskellige virtuelle verdener.

Noget der ikke er nævnt så meget, men som er et relativt vigtigt element for Presence, er

hovedtelefonerne. Ved at disse bliver sat til headsettet, så man uforstyrret kan høre det der

foregår inde i den virtuelle verden, hjælper med at lukke den virkelige verden ude. Dette kan

hjælpe på deres subjektive følelse af at være til stede i den virtuelle verden, og fordi de

dermed instinktivt vil reagere på det de hører omkring dem, vil dette også påvirke deres

adfærd. Dette gælder også hovedpunktet fra Immersion der hedder Inclusive. Ved at lydene

fra den virkelige verden bliver lukket ude, føler brugeren sig mere inkluderet i den virtuelle

verden. Fordi oplevelserne er lavet med et 360 kamera med tilhørende lydoptagelser gør det

selve oplevelsen meget realistisk. Alle lydene passer med det der foregår rundt omkring dem

i oplevelsen, hvilket gør den Extensive, og lige meget hvor de vender og drejer sig rundt vil

de stadig være inde i den virtuelle verden, hvilket gør oplevelsen Surrounding. Dog er

oplevelserne konstruerede med et manuskript, hvilket betyder der er en chance for at de kan

virke mindre realistiske for nogle og dermed mindre Vivid. Dette er et subjektivt element som

kommer an på den enkelte bruger af udstyret, hvilket tilsammen vil have en betydning for,

hvordan de oplever illusionen af den virtuelle verden, som VR udstyret placerer dem i.

5.2.3 Modellen

Modellen Brugergrænseflade ved Virtual Reality Oplevelse nedenfor illustrerer hermed,

hvordan brugeren interagerer med Virtual Reality Udstyret og hvordan dette system i sig selv

fungerer. Der vises hvordan softwaren i form af lydindspilning og videoindspilning eller

animeret oplevelse bliver videregivet via hardwaren. VR udstyrets hardware bestå i dette

tilfælde af hovedtelefoner, video display og bevægelsessensorer inde i headsettet og en

controller. Virtual Reality Systemet tilsammen påvirker brugerens eksterne input. Hertil har

hovedtelefonerne en påvirkning på brugerens auditive sanser, video displayet har en

påvirkning på brugerens visuelle sanser og bevægelsessensorerne og controlleren påvirker

brugerens hovedbevægelser og kropsbevægelser. Brugerens overordnede eksterne input vil

tilsammen resultere i niveauet af deres oplevelse af Navigation, Presence og Immersion.
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Figur 3 : Visuel model over brugergrænsefladen som viser, hvordan en Virtual Reality

Oplevelse fungerer for brugeren af VR udstyret.

Der er en barriere ved VR teknologien der hedder, at de virtuelle miljøer anvendt til

eksponeringsterapien ikke er interaktiv, hvilket kan give patienten en følelse af, at de ser en

film i stedet for at være i en realistisk situation. På det punkt, så ville Khoras VR oplevelser

ikke opfylde nøgleelement fem interaktivitet, og dermed ikke være nær så effektiv som

traditionel eksponeringsterapi. Denne mangel kan også have en betydning for, hvorledes

brugeren af headsettet oplever Navigation, Presence og Immersion. Dette vil dog være

individuelt, og som beskrevet tidligere i empiriafsnittet, så kan denne barriere bruges som en

fordel.

5.3 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier

For at få mest ud af trin 6, har vi valgt at bruge en model af den innovative design process

beskrevet i “Diffusion of innovation” (Rogers, 1983) til vores innovation: VRs brug i

eksponeringsterapi til behandling af social angst.

Når det kommer til udbredelsen af innovationen, vil vi fokusere på patienten med social angst

som den person der skal acceptere selve VR innovationen. Dog sker dette gennem patientens

psykolog med hjælp fra udvikleren af VR innovationen. Disse to vil vi dermed se som dem

der videregiver viden og implementerer selve VR innovationen, så patienten kan acceptere

den.
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5.3.1 Knowledge
Indenfor fasen Knowledge er der tre typer af viden som forklaret i metodeafsnittet:

Awareness-Knowledge, How-to knowledge og Principles Knowledge.

Ud af de 3 typer af viden er Awareness-Knowledge mest ligetil at opnå, og endnu nemmere

med firmaer som Khora og institutioner som Region Hovedstadens Psykiatri der informerer

om den. Herefter er der How-to Knowledge som handler om, hvordan man bruger VR som en

del af eksponeringsterapi på en sikker og effektiv måde. Hertil er det nødvendigt som

psykolog at vide, hvordan man sætter VR udstyret op, finder en passende oplevelse og leder

patienten igennem den valgte oplevelse. Fra vores interview med Mads N. Lopes fra Khora

blev vi informeret om, at de første to trin er noget de hjælper psykologerne med. Det er i

samarbejde med SO REAL projektet at Khora har skabt og sat VR oplevelserne op, så

psykologerne kan anvende det. Khora vil også videregive information om, hvordan en VR

oplevelse fungerer og imiterer virkeligheden, som er en del af det sidste trin (B. Arnfred,

personal communication, May 12, 2021). Herfra burde psykologen, som anden del af det

sidste trin, selv have den nødvendige viden for at udføre traditionel eksponeringsterapi.

Denne kan overføres til VR eksponeringsterapi, da der ifølge vores interview med Benjamin

Arnfred ikke vil være store variationer imellem, hvordan eksponeringsterapi fungerer in

sensu eller in vivo (B. Arnfred, personal communication, May 12, 2021).

Den tredje og sidste type viden er Principles Knowledge som er lidt sværere at udbrede. Den

principielle viden i dette tilfælde er viden om eksponeringsterapi og den teoretiske viden om

brugergrænsefladen. En psykolog der udfører eksponeringsterapi vil allerede have nok viden

om eksponeringsterapi, så det vil ikke være et problem. Det sværeste ved at udbrede viden

om VR innovationen er at udbrede den principielle viden om immersion, presence og

navigation, da psykologer normalt ikke bliver uddannet angående dette. Derfor vil dette led

kræve at en psykolog selv undersøger og lærer om det, og selvom der kan være udfordringer

ved dette, så vil psykologernes uddannelse være en stor hjælp med hensyn til deres forståelse

af emnet. Dog fordi det i essensen er patienten der skal acceptere innovationen, så vil det

sværeste ved Knowledge fasen være at få videregivet alt den nødvendige viden fra

psykologien til patienten, da patienten formentlig ikke allerede indebærer teoretisk viden

indenfor for nogle af de relevante emner. Dette kan resultere i at patienten vil få

andenhåndsviden og dermed risikere at de ikke opnår den korrekte eller rigtige mængde af

viden der er nødvendig (B. Arnfred, personal communication, May 12, 2021).
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5.3.2 Persuasion

Inden for Persuasion er det relevant for brugeren af VR udstyret at kunne finde

innovation-evaluation information, som der for det første er meget lidt af og for det andet er

svært at finde. Grunden til dette er delvist, at benyttelsen af VR teknologi til behandling af

social angst er meget nyt, og dermed er der ikke særlig mange færdige studier og

publikationer udgivet angående emnet. Derudover findes der heller ikke et sted, hvor alle

studierne er samlet, så patienten er nødt til selv at finde det. For VR innovationen er

KAP-gappen et stort problem, hvis patienten ikke får den nødvendige innovation-evaluation

information. Det kan resultere i, at selv om patienten mener VR eksponering kunne være

tiltrækkende, så ender de med at fravælge det, fordi de ikke ved nok om det. Af denne grund

burde et stort studie som SO REAL projektet, hvor patienter kan få den viden de har brug for,

dog være yderst effektivt til at overbevise patienter om, at denne innovation er et brugbart til

eksponeringsterapi (B. Arnfred, personal communication, May 12, 2021).

5.3.3 Decision

Ved Decision som er fasen, hvor patienten skal adoptere innovationen, er dette afhængigt af

de forrige Knowledge og Persuasion faser, da det kræver viden at bruge innovationen. Derfor

kan der opstå komplikationer, hvis disse faser ikke er opnået. Derudover for at patienten kan

adoptere innovationen, burde det være muligt for dem at afprøve VR udstyret før de anvender

det til eksponeringsterapien. Der er her den passive afviser og aktive afviser kommer ind i

billedet. En patient der ikke har fået den nødvendige viden om VR udstyret har større chance

for at blive en passiv afviser og slet ikke vil være med til at afprøve VR udstyret. Den aktive

afviser kan derimod, på trods at mangel på viden, være med til at afprøve VR udstyret. Det er

her der er mulighed for, at patienten vil adoptere innovationen, hvis de føler sig tryg med at

bruge VR udstyret. Det store problem med at gøre det på denne måde er, hvor lang tid det

kunne tage at få patienten til at blive tryg med VR udstyret, specielt når de i forvejen er

tilbøjelig til at få angst og ikke ved noget om VR. Derudover, hvis ikke patienten har den

nødvendige viden og forståelse for, hvordan innovationen fungerer på forhånd, vil de få svært

ved at opnå presence. Af disse grunde vil det være nødvendigt at have opnået faserne

Knowledge og Persuasion for ikke at skabe passive afviser, som der ikke var det til at starte

med.
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5.3.4 Implementation

Innovationen af VR til eksponeringsterapi er meget ny, da VR teknologien først begyndte at

blive realistisk at anvende til behandling omkring år 2010. Før det var teknologien ikke op til

den standard der var krævet af markedet. Af denne grund er der ikke meget at genopfinde,

men tværtimod at videreudvikle, og meget af teknologien udvikler opfinderen selv på.

Selvom der eksisterer mange nye undersøgelser om dette emne og dens implementering, så er

mængden langt fra stor nok til, at der er opstillet et paradigme om brugen af den. Lige nu er

det bedste bud på, hvordan implementeringen af innovationen skal ske, er at patienten skal få

det som en tilføjelse til den normale process. Dette vil dog ikke sikre en udspredning af

innovationen, og fordi behandlingen af social angst er et sensitivt felt at behandle inden for i

forvejen, kan der være flere elementer ved VR teknologien der gør den risikabel som

selvstændig behandling for en uforberedt og uinformerede patient. Som nævnt kan VR

eksponeringsterapi anvendes som tilføjelse til den eksisterende behandling, men selve VR

innovationen som den er nu har meget svært ved at sprede sig til flere patienter og

psykologer. Denne innovation skal dermed udvikles mere for at kunne blive implementeret

som selvstændig VR eksponeringsterapi behandling.

5.3.5 Confirmation

Confirmation stadiet er det nemmeste at opfylde for denne innovation, når først den er blevet

implementeret. Enten vil patienten få noget ud af VR eksponeringsterapien eller så vil de

ikke. Dette afhænger selvfølgelig af mange ting som presence, immersion, navigation, om

oplevelsen er passende intensitetsniveau og om patienten forstår, hvad deres rolle er i

behandlingen. Dette lyder som mange krav, men VR eksponeringsterapi er ikke noget, hvor

der kun er en måde at gøre det på. Problemet opstår, hvis patienten oplever Dissonance,

hvilket kan ske, hvis patienten nok gange har oplevet, at de fik en dårlig oplevelse med

udstyret. Dette kan føre til Disenchantment, hvor de efter de fejlede oplevelser med VR

eksponeringsterapien opgiver at bruge denne behandlingsmetode. Når først en patient oplever

Disenchanted med innovationen, kan det blive næsten umuligt at overbevise patienten om at

prøve igen. Replacement i modsætning er, hvis patienten føler den traditionelle

eksponeringsterapi er det bedre alternativ, men stadig mener VR eksponeringsterapien kan

fungere. En patient der oplever Dissonance på grund af Replacement vil stadig have VR
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eksponeringsterapien i tankerne som et alternativ, hvis den traditionelle eksponeringsterapi

ikke har de ønskede resultater. På denne måde vil VR innovationen stadig være relevant og

vigtig for en patient der oplever Dissonance på grund af Replacement, og der vil dermed være

større chance for, at de går tilbage til VR eksponeringsterapien.

5.3.6 Opsummering

Der er flere udfordringer ved at skulle sprede VR innovationen, og der er flere

komplikationer ved, at skulle benytte VR eksponeringsterapi som selvstændig behandling.

Men dette betyder ikke at innovation vil være ligegyldig, da den fortsat udvikler sig og lige

nu godt kan bruges som en tilføjelse til den traditionelle behandlingsmetode. VR teknologien

udvikler sig hele tiden, der vil blive lavet flere studier om den og flere mennesker vil dermed

få viden omkring den. Når først patienten har lært om innovationen, og hvad der er krævet for

at bruge den, betyder det allerede at de vil få noget ud af den, da det altid vil være et relevant

alternativ for dem, ligegyldigt om de ender med at bruge det eller ej.

6 Visuel Præsentation

I dette afsnit vil vi redegøre for de forskellige iterationer vi er gået igennem for at udvikle

ideen til vores visuelle præsentation. De forskellige afsnit er forskellige forslag til en visuel

præsentation og repræsenterer de overordnede iterationer vi er gået igennem med hensyn til

selve projektet og dets endelige formål.

6.1 3D animeret oplevelse

Design

Vores første ide var en 3D animeret oplevelse. Vi havde tænkt os at designe en oplevelse, som

en patient kunne opleve frit igennem sin computer eller VR headset. Denne oplevelse havde

vi planlagt at lave med noget design software som f.eks. Unity. Vi tænkte Unity vil være det

bedste, da det er nemt for nybegyndere at lære, og det bliver brugt meget af professionelle. Vi

prøvede at tænke over, hvilke scenarier der vil være gode at simulere med en 3D animeret
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oplevelse, designet med Unity, men det var meget svært for os at finde en situation vi kunne

designe ordentligt der også vil fungere til terapi.

Formål

Formålet med en 3D animeret oplevelse er at gøre eksponeringsterapi nemmere og mere

effektivt. Vi håber at gøre eksponeringsterapi nemmere, da mange af problemerne ved

eksponeringsterapi muligvis vil kunne blive undgået ved brug af en 3D animeret oplevelse til

hjælp med in vivo oplevelser. Noget af det en 3D animeret oplevelse vil give meget mulighed

for, er et niveau af interaktivitet som om patienten rent faktisk er in vivo. Problemet med

denne metode er, det er svært at konstruere et virkeligt scenarie for patienten at opleve, og det

er meget sværere for patienten at forblive i presence, når de er i en åben oplevelse, hvor alting

kan gå galt i forholdt til, hvad patienten gør.

6.2 360 video oplevelse

Design

Vores anden ide var en 360 video oplevelse som vi havde tænkt os at filme med 360 udstyr

fra Fablab. Denne ide har mange af de samme designprincipper som den forrige, da den

varierer ved at være simplere at bruge og lave. Hvor det nok vil kræve et helt hold af

professionelle programmører at lave den første ide, vil denne være meget nemmere for os at

producere. Dette lægger mere fokus på, hvad der er mindre krævende at fremstille. Ved en

360 animeret oplevelse vil der nok være større chance for Presence og muligvis være bedre at

simulere in vivo, men en 360 video vil altid være mere stabil og meget nemmere at arbejde

sikkert med. I denne 360 video vil patienten opleve noget, som f.eks. en eksamen. Denne

design ide vil ofre friheden af en animeret oplevelse for stabiliteten af en video.

Formål

Formålet er meget det samme som forrige ide. Forskellen ligger ikke så meget i forskellen af

den behandling de giver og mere på, hvor fokuseret de er. Hvor den første ide er et meget

større projekt, er denne ide designet til at man kan lave en masse af dem, så patienten kan

opleve et meget større udvalg af situationer. Da vi talte med Mads N. Lopes fra Khora,

nævnte han, at de også brugte denne model. Han fortalte os om, hvordan de i stedet for at

lave en oplevelse og så sælge den, så sælger de en service. De vil så konstant opdatere denne
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service med nye oplevelser, så servicen konstant kan blive større, og patienterne kan få mere

ud af den.

6.3 Behandlingsprocessen

Design

Den tredje ide af vores visuelle præsentation lægger meget mere vægt på, hvordan

eksponeringsterapi forløbet fungerer. Vi tænkte, at denne visuelle præsentation af

behandlingsprocessen blev noget lignende en video der viste, hvordan en terapi session med

VR ville fungere. Denne session havde vi planer om at konstruere som en dokumentar

lignende video der forklarer alt om, hvordan VR udstyret og VR eksponeringsterapien

fungerer. Grunden til vi valgte ikke at gå med kun et storyboard er, at vi føler en video vil

gøre det mere fokuseret og bedre forklaret.

Formål

Formålet med denne ide er ligesom designet meget forskelligt for de 2 første ideer. Med

denne ide er formålet at give brugeren en forståelse for, hvordan VR i eksponeringsterapi

kommer til at foregå. Vi håber at dette kan både hjælpe psykiater med at se fordelene med at

bruge denne teknologi og sørge for at patienterne har større forståelse for denne form for

terapi.

6.4 Pamflet

Design

Den fjerde iteration er en pamflet. Denne pamflet sætter fokus på brugbarhed og at fremvise

vigtig information for brugeren, hvor de andre ideer ligger fokus på at fremvise selve

behandlingsprocessen. Den originale ide var at lave en pamflet, som en tilfældig interesseret

kan samle op, hvor de kan opbygge en forståelse for, hvordan VR eksponeringsterapi

fungerer. Dette vil blive gjort ved at give læseren en masse basis information om alle de

forskellige emner der er vigtige at forstå. Der bliver ikke brugt akademisk sprog, og
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beskrivelserne bliver skrevet simpelt, så alle patienter vil kunne danne sig en forståelse af

emnerne.

Formål

Formålet med denne iteration er at informere læseren. Læseren vil generelt ikke have nogen

ide om emnet, hvilket betyder at denne pamflet skal informere patienten om hvordan terapien

fungere og om alle de koncepter der spiller en rolle i forløbet. Vi håber ved at sprede denne

pamflet, læsere kan selv opbygge en basis for at få en dybere forståelse af emnet. Med denne

forståelse, kan læseren begynde selv at lærer mere om emnet.

Konstruktionen af pamfletten

Efter vi fik ideen om pamfletten var det første punkt at finde ud af, hvilken viden der var

vigtig at få med i pamfletten. Vi blev enige om, at det burde være helt simpelt, så alle vil

kunne forstå koncepterne og begreberne beskrevet i pamfletten. Dette betød at vi valgte at

informere om ting de fleste patienter allerede har viden om, som f.eks. hvad social angst er.

Vi vil selvfølgelig stadig undgå at det virker som om pamfletten taler ned til patienten,

selvom den introducerer og forklarer nogle simple emner. Vi blev også enige om at nogle

visuelle elementer vil gøre pamfletten mere let og interessant at læse for patienten. Efter vi

havde fundet ud af, hvad der skulle være i pamfletten, prøvede vi at finde ud af dens visuelle

design. Ideen bag, hvordan pamfletten skulle se ud var, at den vil være let genkendelig og

ikke fylder for meget. Det vi endte med at gøre, er at designe pamfletten, så den kunne foldes

ud og ind. Dette endte med at betyde, at pamfletten vil være sværere at finde, men at den vil

være meget nemmere at vise frem og distribuere. Af denne grund valgte vi at gøre pamfletten

lilla, da dette stadig vil gøre pamfletten nem at lægge mærke til på trods af dens mindre

størrelse.
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Figur 4: Her ses forsiden af pamfletten, som er vores visuelle præsentation

Figur 5: Her ses bagsiden af pamfletten, som er vores visuelle præsentation
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7 Diskussion

I dette afsnit har vi delt vores diskussionsemner op som følgende, Begrænsninger ved VR

teknologien, Hvorfor erstatning ikke er en mulighed og Pamflettens mulighed for at sprede

viden om VR Eksponeringsterapi. Disse diskussionspunkter optræder som delkonklusioner

på nogle af vores arbejdsspørgsmål og er blevet udarbejdet fra vores analysepunkter.

7.1 Begrænsninger ved VR teknologien

Grunden til at vi og firmaer som Khora overhoved har overvejet VR teknologi som en mulig

behandlingsmetode, er på grund af den kontrol og mobilitet teknologien kan give under

behandlingen. Denne kontrol kommer i form af valg af situation samt dens intensitet. Der kan

dog være visse uventede konsekvenser, som f.eks. patientens usikkerhed ved at være omkring

andre mennesker, når de bruger VR headsettet, hvilket kan hæmme de fremskridt som

teknologien gerne skulle kunne hjælpe patienten med at opnå. Derudover kan patienten

komme til at blande den virtuelle verden og virkelige verden sammen. Chancen for dette er

dog størst, hvis brugeren af headsettet ikke er færdigudviklet kognitivt, som f.eks. et barn. En

anden utilsigtede konsekvens kunne være når folk begynder at får hovedpine fordi, at de har

brugt VR udstyret for meget i en alt for lang periode af tide. Derfor mener vi at det måske kan

blive nødvendigt med nogle få restriktioner i forhold til hvem der kan benytte denne

behandlingsmetode. Disse restriktioner kunne omgrænse ting sådan som den alders

begrænsning og hvor lang tid patienten burde havde VR headset på af sundhedsmæssige

årsager.

7.2 Hvorfor erstatning ikke er en mulighed

I forhold til, hvorfor vi ikke mener at in virtuo eksponeringsterapi ikke kan erstatte in vivo, så

er der flere forskellige grunde. For det første så kan folks mangel på viden om teknologiens

eksistens let hindre dens udbredelse. Det at teknologien ikke er udviklet nok til at have alle

fordelen in vivo eksponering har gør, at den for det meste vil blive set som en tilføjelse og

ikke en erstatning.
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Et af de sidste ting der holder VR teknologien tilbage fra at erstatte den traditionelle metode

er det faktum, at forskere og psykologer stadig ikke kender til alle de psykologiske effekter

som teknologien kan have. Det er stadig nødvendigt at udvikle mere på teknologien, da dens

mangel på mulighed for interaktion og andre mangler gør, at den ikke indebærer alle

fordelene ved in vivo eksponeringsterapi og derudover selv indebære nogle ulemper.

7.3 Pamflettens mulighed for at sprede viden om VR

Eksponeringsterapi

Som nævnt i TRIN-modellens 6. trin er en af de store problemer med spredningen af

innovation det første trin viden, og hvordan det er svært at give patienter den viden. Som

nævnt er den generelle viden om dette emne, ikke udbredt for den normale patient, af denne

grund designede vi en pamflet. Pamfletten er lavet til at informere brugeren meget simpelt,

om alle koncepterne bag VR teknologien og social angst, og hvordan de relaterer til

hinanden. Denne pamflet kan så gives til patienter, eller bare normale bruger af VR, så de

selv kan opbygge en viden om innovationen. Denne innovation kan ikke løse trin 2, hvor

problemet er, at det er svært at finde informationen et samlet sted. Men ved at give patienten

den basisviden, kan patienten selv begynde at undersøge problemet, med den krævede

baggrundsviden. Dette vil selvfølgelig ikke betyde, at når patienten har fået pamfletten, at alt

den relevante viden om VR teknologien og dens brug er kendt af patienten, men at de nu kan

begynde at lære om det selv. Lige nu er pamfletten for lavt niveau og ikke har noget centralt

sted, hvor patienten kan få viden, dette kan være et stort problem, hvis de virker for svært, og

de så bare giver op, på at selv at finde viden, selvom de har fået den principielle viden om

innovationen. Af denne grund vil pamfletten ikke være en komplet løsning, men bare være et

godt skridt i rigtige retning. Af denne grund er undersøgelser som ”so real projektet” så

vigtigt, da de kan danne et paradigme og centrale databaser, hvor en patient selv kan lære om

emnet, og danne deres egen forståelse af det.

Denne principielle viden er også vigtig under behandlingen, som forklaret af Arnfred (B.

Arnfred, personal communication, May 12, 2021). Han fortalte om hvordan denne viden er

vigtig, for at patienterne kan opleve presence. Han forklarede at presence nemmeste kunne

opnås, hvis patient havde basisviden om VR teknologien, hvilket er præcist det pamfletten
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kan hjælpe med. Derfor vil pamfletten både være brugbar, for patienter der modtager VR

terapi, og patienter der ikke ved noget om det.

8 Konklusion

VR teknologien er en forholdsvis ny teknologi, som har meget potentiale når det kommer til

dens brug. For det meste er den kendt for at blive brugt til spil, men har mulighed for at blive

en alternativ behandlingsmetode til at hjælpe folk med social angst. Dog kræver VR

teknologien meget udvikling for at kunne erstatte den traditionelle eksponeringsterapi

behandling. For at teknologien kan blive brugt på den sikreste måde så er det nødvendigt at

have en aldersbegrænsning for hvem der kan anvende VR udstyret. De resultater teknologien

har fremvist indtil nu viser, at den eksisterende VR teknologi kan bruges som et

udgangspunkt til videre udvikling af VR eksponeringsterapi. Det er også derfor at vi har valgt

at lave vores produkt til noget som ville kunne informere og forsikre folk når det kommer til

den behandlingsmetode som teknologien kan tilbyde. Vi kan konkludere at VR teknologi til

eksponeringsterapi kan være et godt alternativ eller supplement til den eksisterende

traditionelle behandlingsmetode, men den mangler stadig udvikling for at kunne erstatte den

og stå som en selvstændig behandlingsform for social angst.

9 Perspektivering

Udover denne rapport og SO REAL projektet er der andre studier der fokuserer på

muligheden for VR eksponeringsterapi. Ved at der fortsat bliver lavet flere studier

omhandlende VR teknologiens potentiale, som eksponeringsterapi middel vil teknologien

udvikle sig mere og mere. Derudover vil studierne samt projekter som denne hjælpe med at

sprede viden om VR eksponeringsterapi og hvordan den fungerer. Produkter som vores

pamflet kan også være med til at informere flere om mulighederne og virkningen af VR

eksponeringsterapi. Alt dette kan være sammen om at udvikle VR teknologien til et sted, hvor

den vil indebære de kriterier, der vil gøre den i stand til selvstændigt at virke som behandling

mod social angst på samme niveau som traditionel eksponeringsterapi. Noget der ifølge

denne rapport ville være en af de kriterier er, hvis der i VR oplevelsen var muligheder for
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interaktion med andre mennesker inde i den virtuelle verden. Her vil patienten kunne

interagere med mennesker, der vil have en naturlig og realistisk respons på det, som patienten

gør. Alternativt kan man forestille sig at teknologien udvikler sig så langt, at patienten inde i

den virtuelle verden, kan interagere med virtuelle individer der respondere på en naturlig,

realistisk og menneskelig måde. Dette kunne f.eks. opnås med kunstig intelligens teknologi

og ville eliminere nødvendigheden for andre mennesker til behandlingen. Virtual Reality

oplevelserne ville stadig være inddelt i intensitetsniveauer, så man dermed beholder en af

Virtual Reality teknologiens fordele, hvilket er kontrol over miljøet og eksponeringen.

Psykologen skal selvfølgelig stadig observere oplevelsen, for at sørge for at alting er sikkert.

Denne fremtidige virtuelle eksponeringsterapi, vil dermed kunne imitere et afgørende

element ved den traditionelle eksponeringsterapi, hvilket er virkelighedstro interaktioner med

patientens miljø.
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