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Abstract:

The purpose of our project is to investigate the use of virtual reality in relation to mental

disorders, specifically aimed at social anxiety, when it comes to contributing to possible

treatments. We therefore conducted our research question: “How can the technology behind

Virtual Reality as exposure therapy contribute to the treatment of social anxiety?“. In relation

to this topic, our theme for this project is therefore in the academic field of Technological

Systems and Artifacts (TSA).

In the results of our investigations and observation, we have concluded that virtual reality can

be used as exposure therapy to treat social anxiety. This happens by the use of the VR headset

along with the given hand controllers. To come to this conclusion, we used a virtual reality

headset to experience and investigate our theories with people who experience social anxiety

or other relevant mental disorders such as phobias. Furthermore, to support and confirm our

theories, we worked with four types of methods. Our first method was three types of

interviews; lifeworld interview where we interviewed a patient that suffers from social

anxiety, expert interview where we interviewed a professional expert that uses virtual reality

as way of treatment to his patients with social anxiety and semi-structured interview where

we interviewed patients that took part of our virtual reality experiment. The last two methods

are, structured observation, Trin-model, and “den dobbelthalede fisk”.
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1. Indledning og motivation:

Dette projekt undersøger og diskuterer, hvordan virtual reality (VR) kan bruges til behandling

af lidelsen social angst. Ligeledes vil projektet kunne styrke de hovedsagelige elementer, for

en patient med social angst til netop at forstå, hvorfor de burde overveje tilvalget af VR

teknologien som deres behandlingsmetode. Der vil være en understøttelse af forståelse for

virtual reality, i form af dens egenskaber og funktionalitet som en eksponeringsterapi. For at

kunne skabe en forståelse og understrege disse elementer, vil der blive analyseret og

diskuteret, hvorledes denne behandlingsmetode fungerer i nuværende praksis. Dernæst tages

der fat i patientforståelsen for lidelsen, samt deres nuværende tilgang til deres tilvalgte

behandlingsmetode. De fleste kender til VR i dag som en underholdningsteknologi, der gøres

brug af i spilverdenen. Mange videospil udøver muligheden for at bruge VR, som et redskab

til at spille spillet og opleve dette gennem en virtuel verden. Flere virksomheder tilbyder VR

redskaber, som kan bruges både til computere, fjernsyn, Xbox, telefon, Playstation samt.

mange andre platforme. Derimod er mange ikke bevidst eller har kendskab til, at denne

teknologi supplerer til andre formål end videospil.

Vores motivation for problemet er opstået på baggrund af interessen, for behandling af social

angst ved hjælp af VR teknologien. På trods af at det er en teknologi, som primært er lavet til

underholdning, kan den også bruges som et supplement til beroligende metoder og fysisk

aktivitet. Vi har som gruppe selv afprøvet teknologien i forskellige former, hvor dens primære

rolle har været i form af et underholdende spil. Vi har gennem bekendte og sociale medier

fundet ud af, at der aktivt udøves eksponeringsterapi i form af VR-teknologien. Dette har

fanget vores interesse en del, da man til hverdag ikke hører lige så meget om denne form for

terapi, sammenlignet med medicinske og andre terapeutiske behandlinger. Som udgangspunkt

har vi valgt at holde fokus på en lidelse, som vi enten selv har kendskab til via. egen erfaring

eller bekendte med denne lidelse. Derefter mener vi også, at social angst er en interessant

lidelse og er relaterbart, da vi kan genkende nogle af de udfordringer, de møder til dagligt. I

denne sammenhæng har vi dog kun kendskab til deres behandling i form af medicin eller

dialog med en psykolog. Dette har fået os til at tænke over, hvorfor VR-teknologien ikke er

mere udbredt.
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1.2 Problemfelt

Problemfeltet er medvirkende til at indkredse det overordnede emne. Dette gøres ved hjælp

studier og forskning, heriblandt inddrages psykologers perspektiv og meta-analyser til

området.

Et studie foretaget i Canada med 59 voksne deltagere mente, at eksponering i virtual reality,

var langt mere effektiv, praktisk og billigere end traditionel eksponeringsterapi. Ud af de 59

deltagere oplevede 76,5% af dem, at behandlingen havde mindsket styrken af deres

symptomer. De fleste oplevede, at denne behandlingsmetode resulterede i at have en varig

effekt på over 6 måneder. I den 6 måneders periode oplevede de ikke tilbagefald eller

ængstelige situationer (Bouchard, 2018). En metaanalyse udarbejdet af professorerne

Nexhmedin Morina, Hiske Ijntema, Katherina Meyerbröker og Paul M.G. Emmelkamp fra

2015, sammensat med 14 andre fobi-studier, resulterede i, at patienterne efter

behandlingsmetoden med VR havde mere mod på at se deres fobi i øjnene. Heriblandt var

flere af deltagerne bange for at flyve, berøring af edderkopper eller håndtering af højder.

Analysen var ikke specifikt baseret på lidelsen angst, men derimod individuelle fobier.

Eksponering i den virtuelle verden fungerer umiddelbart lige så godt, som hvis disse skulle

være udført i virkeligheden. På baggrund af dette havde patienter lettere ved at se bort fra

deres fobi i virkeligheden (Morina et al., 2015).

Mia Beck Lichtenstein, som er psykolog og lektor på SDU, har udarbejdet en artikel med

indblik på problematikkerne bag VR-teknologien. Selvom VR-eksponering er en effektiv og

funktionel metode, er den på nuværende tidspunkt ikke særlig udbredt (Lichtenstein, 2017).

På nuværende tidspunkt er teknologien meget ny inden for psykologien, og dermed kan den

grafiske kvalitet være en udfordring. Programmerne kan være komplekse og uoverskuelige

for nogle psykologer, hvilket kan være en udfordring for dem i anvendelsen afi anvendelsen

af teknologien. Desuden er det ikke nødvendigvis altid muligt, at alle patienter i denne

behandling har simulationer, de kan relatere til (Lichtenstein, 2017). I dette tilfælde er det

overordnede problem den manglende brug af VR i psykiatrien. Selvom flere studier fremviser

positiv udkast af metoden, er den endnu ikke udbredt mellem flere psykologer.
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Tabel 1: statistik fra UCLA af forbruget på Osso VR-appen

Selv hvis VR ikke bruges helt konkret i psykologien endnu, har den udbredt sig i den

kirurgiske del af sundhedssektoren. Mere end 1.000 kirurger om måneden på verdensplan

træner ved brug af VR-appen Osso. UCLA har i 2018 foretaget en undersøgelse, som

fremviser, at denne træningsmetode er 230% mere effektiv end den traditionelle træning

(Riiser, 2019). Heriblandt er Danmark også en del af denne træningsmetode. Region

Hovedstadens CAMES-center arbejder på nuværende tidspunkt med at udvikle immersive

VR-løsninger som kan implementere til den eksisterende træning (Riiser, 2019).

1.3 Problemformulering

Vores problemformulering er formet ud fra ovenstående problematikker og lyder:

Hvordan kan teknologien bag Virtual Reality som eksponeringsterapi bidrage til behandling

af social angst?
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1.3.1. Arbejdsspørgsmål

I forlængelse af problemformuleringen, er der blevet udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål som
bidrager til besvarelse af problemformuleringen.

- Hvordan udvikler VR teknologien sig?

- Hvordan er VR teknologien opbygget?

- Hvilke begrænsninger sætter social angst for patienter?

- Kan VR behandle social angst?

- Hvorfor vælge VR som behandlingsmetode?

1.4. Semesterbinding

Dimensionen Teknologiske, Systemer og Artefakter er kombineret med den tekniske

videnskabelig tradition. Denne dimension tager derfor fat i teorier og begreber inden for den

tekniske videnskab, og videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til disse. Der er fokus

på de metodiske konstruktioner som ligeledes fremstår af teknologiske systemer og

artefakter, som dermed også har en indflydelse på dets funktion, materialitet og livscyklus.

Dimensionen omfatter således en helhed mellem teknologiske systemer, artefakters indre

mekanismer og processer, samt de effekter disse medvirker til at skabe.

Der tages udgangspunkt i dimensionen: Teknologiske Systemer og Artefakter, hvor de

teknologiske aspekter bliver undersøgt og analyseret. Her bliver Trin-modellen brugt som et

værktøj til at hjælpe os med at kunne forstå de tilsigtede og utilsigtede effekter. Der vil også

blive set på hvordan selve teknologien fungere, og hvilke effekter den kunne besidde.

Vi har valgt at inddrage værktøjer fra dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Her

vil vi benytte os af kvalitative interviews og læne os op af faget, idet vi undersøger, hvordan

mennesker opfatter og benytter VR teknologien.

2. Metode og empiri

Grundet COVID-19, har vi oplevet en masse begrænsninger til udarbejdelse af vores

metodiske overvejelser. De kommunale og regionale restriktioner, har medvirket til at vi har

skulle genoverveje vores tilgang til brugen af metoderne. Deltagelsesmulighederne har også

været påvirket af restriktionerne, da mange er ekstra påpasselige og ikke ønsker større

forsamlinger end nødvendigt.
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Den kvalitative metode bliver i dette tilfælde anvendt, til at kunne indsamle mere brugbar og

validerende empiri. Dernæst bruges den kvalitative metode til at kunne analysere eksisterende

empiri bestående af statistikker, rapporter, undersøgelser, artikler og analyser. Metoderne

bliver anvendt for at belyse hvilke problematikker og udfordringer, der kan opstå ved brugen

af VR som behandlingsmetode af social angst.

Vi vil gøre brug af den strukturerede observationsmetode som et redskab for at kunne iagttage

testpersonerne i vores forsøg, der bliver udsat for forskellige typer af scenarier ved brugen af

et virtual reality headset. Denne metode er med til at give en validering, af hvordan de

forskellige lidelser kan have en indvirkning og betydning af reaktionerne hos testpersonerne.

Den dobbelthalede fisk bliver brugt som en strukturerende metode gennem rapporten, der

hjælper os med at give overblik over hvordan vi skal arbejde og efter hvilke punkter.

Trin-modellen kommer i spil da vi tager fat i dimensionen omkring opbyggelsen af virtual

reality som teknologi, og forstå hvilke elementer og værktøjer den besidder. Her tager vi fat i

selve teknologien og ser på hvilke komponenter den består af og hvordan det kan anvendes.

2.1 Kvalitativ metode:

2.1.1 Livsverdensinterview:

Vi arbejder med interviewmetoden livsverdensinterview, der bliver beskrevet i bogen

“Interview, introduktion til et håndværk” som er skrevet af professorerne Kvale og

Brinkmann. Ved at benytte sig af livsverdensinterview (Kvale og Brinkmann, 2009) fokuserer

man på temaerne og beskrivelserne, der stammer fra det enkelte individs livsverden. Her får

man ved en besvarelse af spørgsmålene, mulighed for at følge op på nogle af de specifikke

svar og historier, der bliver givet (Kvale og Brinkmann, 2009: s. 144). Vi anvender denne

metode i form af et interview med patienten, Dana El-Nagdy, der lider af netop social angst

og får en anden form for behandling. Her får vi et indblik i, hvordan det fungerer under en

medicinsk eller terapeutisk behandling frem for den teknologiske. Det er også med til at give

os et indtryk af, hvordan personer med lidelsen håndterer sociale interaktioner med

mennesker, og hvordan det påvirker deres hverdag. Vi kan sætte begge former for interviews

op imod hinanden, og begynde at analysere på funktionaliteten af dem.
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2.1.2. Ekspertinterview:

Vi benytter os af metoden ekspertinterview også kaldet eliteinterview, hvor fokusset ligger

hos interviewpersonen. Her er det vigtigt, at interviewpersonerne har ekspertviden, inden for

området, der bliver interviewet i (Kvale og Brinkmann, 2009: s. 167). Formålet ligger i at få

særlige vidensaspekter med fra interviewet, som den gennemsnitlige borger ikke kan give.

Her udveksler man en faglig dialog omkring emnet, hvor der bliver fokuseret på, hvad

eksperten kommer med af input. Det giver mulighed for at afdække områder, og give indblik

i forskellige problematikker samt tematikker (Kvale og Brinkmann, 2009: s. 167). Vores

ekspert til dette interview er Benjamin Arnfred, som er psykolog og står for Region

Hovedstadens projekt kaldet SoReal. Han er derfor den erfarne ekspert indenfor psykiatrien,

med hensigt på brugen af virtual reality som eksponeringsterapi.

2.1.3 Semistruktureret interview:

Vores interview format består af et semistruktureret interview, som professorerne Svend

Brinkmann og Lene Tanggaard (2015) præsenterer i deres bog “Kvalitative metoder en

grundbog”. Det er til fordel at starte ud med hvad-spørgsmål, inden man fastlægger hvordan

den konkrete struktur for interviewet skal udarbejdes. Derfor er det vigtigt at udforme, hvad

der ønskes at blive indsamlet, før det besluttes, hvordan dette opnås bedst muligt. En

genstand skal forstås som det indebærende kendskab til relevante teorier, samt hvorfor

interviewet metodisk bør lægge sig op ad den teoretiske forståelse for genstanden. Således

bør genstanden bestemme metoden i al forskning. Det muligt at kategorisere hvad-spørgsmål

i temaer, på flere forskellige og sammenhængende måder (Brinkmann og Tanggaard, 2015: s.

37). I dette tilfælde ønskede vi at undersøge, hvordan SoReal projektet udarbejder deres

behandling med VR-teknologien, samt. hvor udbredt denne teknologi er. Dernæst ville vi

undersøge ved hjælp af vores patient, hvordan hun oplever og mener social angst påvirker

hendes hverdag og liv. Derfor startede vi ud med at finde studier om disse emner, således at

vi havde en forståelse indenfor dette område.

Et semistruktureret interview, udarbejdes oftest ved hjælp af en interviewguide. Denne guide

kan være medvirkende til at styre interviewet i en mindre eller mere detaljeret retning, eller

det kan være teoristyret, afhængig af forståelsen for hvad interviewet skal omhandle og

hvilken metodologisk ramme interviewet ønskes at foregå i. Interviewguiden kan udarbejdes

som en tabel i eks. et tekstbehandlingsprogram, hvor der skelnes mellem interview og

forskningsspørgsmål (Brinkmann og Tanggaard, 2015: s. 38). Professorerne Claus Elmholdt

og Lene Tanggaard (tabel 1) har i denne forbindelse udarbejdet et uddrag til, hvordan en
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interviewguide kan udarbejdes ved hjælp af en tabel (Brinkmann og Tanggaard, 2015: s. 39).

Som udgangspunkt har vi gjort brug af interviewguiden som skabelon, for netop at opnå

nogle fyldestgørende resultater, som kan bruges i analysen. Interviewguiden var med til at

skabe vores retningslinjer, samt emner og elementer vi ønskede at få besvaret (bilag 2 og

bilag 3).

Tabel 2: et uddrag af Elmholdt og Tanggaards tabel til at udarbejde en interviewguide.

11



2.2 Struktureret observation:

Det metodiske grundlag for vores VR-undersøgelse med vores fem deltagere, er den

strukturerede observationsmetode. Struktureret observation kan tilråbe sig en vigtig teoretisk

og metodisk herkomst i samfundsvidenskab, herunder behaviorisme og humanetologi, formel

og dramaturgisk sociologi (Simmel og Goffman) og etnometodologi (Garfinkel). Vores

anvendelse af den strukturerede observation tager udgangspunkt i kapitlet Structured

Observation i bogen The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion

af Michael Stausberg, professor i religionsstudier på University of Bergen i Norge. Den

strukturerede observation er ret almindelig i en række forskellige områder, såsom

socialpsykologi og sundhedsundersøgelser (Stausberg & Engler, 2013, s. 384). Noget

karakteristisk ved den strukturerede observation er, at observatøreren ofte intervenerer for at

skabe en begivenhed eller en situation, således at disse begivenheder lettere kan registreres,

end hvis observatøren ikke intervenerede (Stausberg & Engler, 2013). Under den

strukturerede observation findes to undertyper; den åbenlyse observation og den skjulte

observation.

Ved den åbenlyse observation ved deltagerne godt, at de bliver observeret, hvilket kan

resultere i problematikken omkring reaktivitet (Stausberg & Engler, 2013). Reaktivitet

betyder, at folk ofte modificerer deres adfærd på baggrund af deres viden om, at de bliver

observeret. Dette gør de ofte for at agere ‘gode’ deltagere i studiet, hvilket også kan lede dem

til at tilegne sig en formodet forventet rolle.

Ved den skjulte observation er deltagerne ikke klar over, at de bliver observeret. Det gør det

derfor umuligt at lave fysiske interventioner undervejs i forsøgene. Dog har den skjulte

observation den fordel, at der ikke kan forekomme reaktivitet. Mennesker er tilbøjelige til at

regulere den måde, hvorpå de udviser frygt, når de er i selskab med andre mennesker. Det at

vise frygt kan ofte forbindes med det at vise svaghed. Havde vi i VR-forsøget i stedet anvendt

den skjulte observation, er det tænkeligt, at deltagerne havde vist en mere autentisk

frygtreaktion, grundet deltagernes følelse af privathed og uvished om vores tilstedeværelse.

Der er dog begrænsinger ved den strukturerede observation, som refererer til den form af

data, der bliver produceret via struktureret observation. Dataen kan fremstå som

fragmentarisk og dekontekstualiseret. Dette gør, at den strukturerede observation sjældent

kan anvendes som den eneste metode. Selvom den data, der produceres, er enormt værdifuld,
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så virker den oftest bedst i kombination med andre metoder, såsom spørgeskemaer eller

interviews (Stausberg & Engler, 2013, s. 390).

2.3 Trin-modellen:

I det følgende afsnit, vil vi forklare og uddybe brugen af   TRIN-modellen med hensyn til

Virtual Reality. TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Niels Jørgensen, og Thomas

Budde Christensen, som alle er lektorer for instituttet Mennesker og Teknologi, på Roskilde

Universitet. TRIN-modellen handler om at give brugeren en bedre forståelse og mere viden

omkring den enkelte teknologi, der anvendes. Modellen består af forskellige typer afklaring

og analyser af en bestemt funktion inden for en teknologi, og disse er opdelt i 6 trin.

TRIN-modellen vil vi bruge til at analysere brugen af Virtual Reality i vores analyseafsnit,

for at få en bedre forståelse for hvordan Virtual Reality er opbygget.

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.

2. Teknologiske artefakter.

3. Teknologiers utilsigtede effekter.

4. Teknologiske systemer.

5. Modeller af teknologier.

6. Teknologier som innovation.

I det første trin skal der redegøres for de indre mekanismer og processer i en teknologi, som

er med til at opfylde teknologiens formål. Dette kan f.eks. være en vindmølle, hvor formålet

er at transformere vindens bevægelsesenergi til elektricitet. Her er de centrale mekanismer, at

vingerne drejer rundt af vinden, og at vingerne danner en form for generator, som skaber

elektricitet (Jørgensen, N, 3.11.20, TSA1, Forelæsning 1). Trin to er om de artefakter, som er

menneskeskabte, og adskiller sig dermed fra genstande, der er frembragt gennem processer

fra naturen. Et teknologisk artefakt er en genstand, som har en teknologisk funktion.

Teknologi er frembragt gennem information, viden og praktisk erfaring, ved omformning af

natur til at opfylde det menneskelige behov (Jørgensen, N, 3.11.20, TSA1, Forelæsning 1). I

trin tre bliver der sat fokus på de utilsigtede effekter i forhold til de teknologiske funktioner.

Dette kunne f.eks. være en bils motor, som er blevet brændt og derfor ødelægger formålet

med bilen, som er at køre. Der er forskellige utilsigtede effekter; nogle kan forekomme med
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risici og designfejl, og andre økonomisk (Jørgensen, N, 3.11.20, TSA1, Forelæsning 1). I trin

fire analyseres de teknologiske systemer, som har en bestemt teknologisk funktion, der

omformes af natur, til at opfylde det menneskelige behov (Jørgensen, N., 3.11.20, TSA1,

Forelæsning 1). I trin fem, kan modeller af teknologier være numeriske (abstrakte), visuelle

eller fysiske. De repræsentere den pågældende teknologi, som viser de vigtige dele af en

teknologi (Christensen, T. Budde, 25.11.20, TSA1, Forelæsning 5). I trin seks, er Teknologier

som innovation, nye eller forbedrede produkter, produktionsprocesser eller

organisationsformer. Innovation bliver dannet gennem forhold, der får dannet en ny teknologi

frem (Christensen, T. Budde, 25.11.20, TSA1, Forelæsning 6).

2.4 Den dobbelthalede fisk:

Vores projekts planlægningsstruktur er bygget omkring den dobbelthalede fisk, udarbejdet af

Jan Pries-Heje, professor i datalogi og informatik på Roskilde Universitet. Den dobbelthalede

fisk er en planlægningsmodel, der viser hvilke faser, der kan indgå i et projektforløb og

hvornår (Pries-Heje, 11.09.20, DK1, forelæsning 2).

Den dobbelthalede fisks første trekant er planlægnings- og inspirationsfasen, hvor

udgangspunktet for projektet fastsættes. Derefter fastsættes undersøgelsesspørgsmålet, der er

en slags problemformulering, ud fra den indsamlede inspiration. Cirklen i midten er der, hvor

hovedarbejdet med projektet foregår. Her indsamles først empiri, derefter bearbejdes disse,

for i den højre side af cirklen at blive sammenlignet og analyseret ved hjælp af teori. Derefter

besvares undersøgelsesspørgsmålet, og i den sidste trekant konkluderes, evalueres og

perspektiveres (Pries-Heje, 11.09.20, DK1, forelæsning 2).
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Figur 1: Den dobbelthalede fisk

Den første trekant består af vores personlige motivation samt indsamling af empiri, der

understøtter vores problem. Vi finder tal og statistikker, som illustrerer omfanget af

problemet og tilknytter faktorer såsom alder og køn. Derudover udforsker vi Virtual Reality

eksponeringsterapis fremgang, bl.a. i Danmark og andre steder i verden.

Herefter bevæger vi os ind i midten af fisken, og starter med at formulere den mest relevante

problemformulering. Efterfølgende undersøger vi forskning, som beskriver brugen af VR i en

behandlingssammenhæng, samt. forskning, som sammenligner VR eksponeringsterapi med

den klassiske og velfungerende in vivo eksponeringsterapi. Her undersøger vi mere specifikt

projektet SoReal i Region Hovedstaden via den kvalitative metode; netop for at undersøge:

“Hvad har andre sagt?”

Efterfølgende starter vores egen undersøgelsesfase, hvor vi først beskriver vores tilgangs

metode inden for, hvordan vi vil undersøge VR’s kapaciteter og påvirkning på

forsøgspersoner med forskellige angsttyper. Dette bliver efterfulgt af en dataanalyse på

baggrund af vores egne observationer, samt spørgeskema og semi-strukturerede interviews

med deltagerne. Her vil vi desuden diskutere vores resultater.

I den sidste trekant af fisken kommer vi med en konkret besvarelse af problemformuleringen

samt yderligere refleksioner over vores undersøgelse og besvarelse.
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3. Teori

I følgende afsnit vil der blive defineret og redegjort for følgende teorier: social angst,

eksponeringsterapi, herunder emotional processing theory, operant conditioning, schedules of

reinforcement og extinction. Til sidst vil der blive redegjort for oplevelsen bag virtual reality

og teknologisk determinisme. Disse teorier bliver set med en eklektisk tilgang, for at danne et

fundament for, hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Den eklektiske tilgang,

handler om hvordan der gennem de forskellige metoder og teorier, udarbejdes filosofiske,

videnskabelige og kunstneriske elementer til et samlet produkt. Alle disse teorier spiller en

vigtig rolle for forståelsen af rapporten.

3.1 Social angst

Psykologerne Mark Richard Leary og Robin M. Kowalski, definerer og redegør for social

angst og dets elementer i deres bog “Social Anxiety” (1995). I bogen fremlægges, hvordan

social angst opstår, og lidelsens karakteristika defineres. Dernæst forklares de forskellige

former for social angst. Mennesket har tendens til at blive ængstelig for mange forskellige

ting, men i visse tilfælde opstår disse lige nøjagtigt i sociale situationer, eller heriblandt

sammenkomst med andre mennesker (Leary og Kowalski, 1995: s. 4). Der er foretaget

utallige undersøgelser for at kunne identificere de basale typer, og former for

angstprovokerende situationer. Undersøgelserne udgør et uendeligt resultat af skræmmende

incitamenter, hvoraf disse er kategoriseret efter nogle basale. Alt afhængigt af hvilken form

for undersøgelse der foretages, vil man ofte opleve resulterende elementer, der altid

kategoriserer sig inden for enten “social” eller “interpersonel” angst (Leary og Kowalski,

1995: s. 4).

Blandt de mange former for angsttilfælde, der kan opstå hos mennesket, adskiller social angst

sig netop fra disse. Man vil kunne opleve at social angst ikke kun opstår ved at blive

evalueret løbende, men derimod også ved mulig tilstedeværelse af interpersonelle

evalueringer. Heriblandt kan mennesket opleve scenarier, hvor de bekymrer sig lidt eller

meget over, hvordan andre vil dømme dem til et socialt træf. Dette kan medvirke til, at

ængstelige personer kan have en stor tendens til at opleve social angst, på baggrund af deres

tanker om, hvordan andre vil imødekomme dem til en kommende interaktion. Dette kan også
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opstå ved interaktioner, som de selv forestiller sig frem for reelle interaktioner (Leary &

Kowalski, 1995: s. 6).

Ifølge psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen, er den

sociale angstlidelse ikke kategoriseret til at være diagnostisk, men blot en generel betegnelse.

Den dækker over patologiske og almindelige former for social ubehag. Det sociale aspekt er

en stor del af menneskets liv, da det regulerer adgangen til stillinger, aktiviteter og funktioner

af stor betydning. Dets betydning har en vigtighed i forhold til vores evne til at kunne

håndtere forskellige sociale samvær, der inkludere mennesker (Johansen og Kristoffersen,

2012).

I bogen tager Leary og Kowalski udgangspunkt i psykologerne Craig S. Holt, Richard G.

Heimberg, Debra A. Hope og Michael R. Liebowitz forslag fra 1992 til de situationer som

fremkalder social angst. Disse kan ligeledes blive kategoriseret i fire hovedsagelige

kategorier. Her illustreres kategorierne ved hjælp af tabellen forneden (tabel 3). Som fremvist

i tabellen er den mest ængstelige situation den formelle tale og interaktion: der indebærer at

give en tale foran et publikum, optræde på en scene, tale højt til et møde og lignende

situationer. Den anden kategori består af uformel tale og interaktion: såvel deltagelse til

fester, møde fremmede og flirte med én, eller andre situationer som disse. Tredje kategori er

de interaktioner som kræver selvsikkert adfærd: udstråling af uenigheder, returnere varer i

butikken, afslå en dedikeret salgsperson. Fjerde og sidste kategori er situationer hvor man

bliver observeret: ved arbejde, skrivning, spisning m.m. Et fælles sammenhæng for alle disse

kategorier, fremstår således af tendensen til at disse kan frembringe bekymringer, på

baggrund af andres evalueringer af én selv (Leary og Kowalski, 1995: s. 5).

Tabel 3: kategorier for situationer der kan fremkalde social angst
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Social angst har flere forskellige former. Nogle forskere har fundet frem til, ved hjælp af

studier, at den interaktion imellem andre mennesker fra modsatte køn skaber “heteroseksuel

social angst”. I sammenfatning af dette opstår ofte “dating angst”, hvor den ængstelige har

besvær ved at forholde sig til dating, og netop det modsatte køn. Dernæst er der studier, som

fremgår i selskab med offentlig optræden. Her har man observeret besværet og angst for at

tale offentligt, pågribe kommunikation, sceneskræk og publikum. Selvom social angst opstår

af flere forskellige former for scenarier, vil man altid kunne punktere en fælles definition for

disse. Alle scenarierne opstår i social omgivelser og sammenkomster, men man vil hver især

selv kunne definere disse og beskrive det individuelt alt efter hvilket scenarie, man opfatter

som ængstelig. Hvis man således vælger at se punktligt på social angst, vil man kunne opleve

uendelige definitioner, da social angst netop kan og oftest opstår i disse såkaldte sociale træf

med andre mennesker (Leary og Kowalski, 1995: s. 9).

Behandling af social angst

Behandlingen af social angst kan forekomme i mange forskellige former, og den, som man

typisk oplever, der også har vist sig at være effektiv, er kognitiv adfærdsterapi. Denne metode

fokuserer primært på personens adfærd og tanker, der er med til både at opretholde og udløse

en uhensigtsmæssig tilstand hos individet (Johansen og Kristoffersen, 2017-2020). Den

kognitive adfærdsterapi er blevet baseret på evidensbaseret grundlag, hvilket betyder, at det

er med en videnskabelig baggrund, at terapien anbefales til individer, som lider af angst og

andre psykologiske problemer. Ud af de mange former for angstbehandling, er især en

terapiform fremtrædende, nemlig eksponeringsterapien.

3.2 Eksponeringsterapi

Afsnittet om eksponeringsterapi tager udgangspunkt i bogen Exposure therapy for anxiety:

principles and practice af Jonathan Abramowitz, professor i klinisk psykologi ved University

of North Carolina, Brett Deacon, privatpraktiserende klinisk psykolog, og Stephen Whiteside,

klinisk psykolog og konsulent ved Department of Psychiatry & Psychology.

Eksponeringsterapi er en type adfærdsterapi, der er designet til at hjælpe mennesker med at

håndtere deres frygt. Gennem brug af forskellige systematiske teknikker, herunder VR

simuleringer, udsættes en person gradvist for den situation, der forårsager deres utilpashed.
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Målet med eksponeringsterapi er at skabe et sikkert miljø, hvor en person kan reducere angst,

mindske undgåelse af frygtede situationer og forbedre ens livskvalitet (Abramowitz, J. S. et

al., 2011). Når mennesker oplever angst på baggrund af frygt, fobi eller et traumatisk minde,

undgår de ofte noget, der minder dem om disse. Denne undgåelse giver midlertidig lindring,

men opretholder i sidste ende frygt samt et mønster for undgåelse. I nogle tilfælde kan

undgåelse faktisk gøre tingene værre og give mere frygt for, hvad den enkelte person frygter.

Eksponeringsterapi er designet til at reducere de irrationelle følelser, en person har tildelt et

objekt eller en situation ved sikkert at udsætte vedkommende for forskellige aspekter af den

frygt (Abramowitz, J. S. et al., 2011). Til baggrund for eksponeringsterapien ligger Emotional

Processing Theory.

3.2.1 Emotional Processing Theory

Emotional Processing Theory er baseret på ideen om, at frygt i hukommelsen er repræsenteret

som et "program" til at undslippe fare. Frygtstrukturen inkluderer forskellige slags

information, herunder information om, hvad det er, vi er bange for, kaldet den frygtede

stimuli, frygtrespons, og betydningen forbundet med stimuli og respons. Når en frygt er

realistisk, kalder vi det normal frygt, og frygtstrukturen indeholder oplysninger om, hvordan

vi bedst kan reagere på den reelle trussel. Så det at føle frygt og at handle på denne frygt ved

at flygte, er passende svar på ens frygt og kan ses som en normal frygtreaktion (Foa, Edna B

et al., 1986-01). Ifølge Edna B. Foa, professor i klinisk psykologi ved University of

Pennsylvania, og Michael J. Kozak, Ph.D. i klinisk psykologi, bliver en frygtstruktur et

problem, når 1) informationen i strukturen ikke repræsenterer verdenen nøjagtigt nok, 2)

fysiske reaktioner og flugt- og undgåelsesreaktioner udløses af harmløse stimuli, 3)

frygtreaktionerne forstyrrer den daglige kunnen og 4) ufarlige stimuli og reaktioner betragtes

som farlige (Foa, Edna B et al., 1986-01).

Kozak (1986) foreslog, at to betingelser er nødvendige for at kunne ændre den urealistiske og

unormale frygtstruktur og derved reducere angstsymptomer. For det første skal personens

angst udløses eller aktiveres. Hvis ikke det sker, kan frygtstrukturen ikke ændres. For det

andet skal realistisk information erstatte de originale, urealistiske informationer i

frygtstrukturen. Eksponeringsterapi opfylder disse to betingelser (Foa, Edna B et al.,

1986-01). Til baggrund for Emotional Processing Theory ligger begrebet om operant

conditioning.
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3.2.2 Operant Conditioning

Operant conditioning, oprindeligt beskrevet af B. F. Skinner, men her uddybet af Frances K.

McSweeney, professor i psykologi ved Washington State University, og Eric S. Murphy,

professor i psykologi ved University of Alaska Anchorage, fokuserer på at bruge enten

forstærkning eller straf for at øge eller mindske en bestemt adfærd. Gennem denne proces

dannes en sammenhæng mellem adfærden og konsekvenserne af denne adfærd (McSweeney,

F. K. & Murphy, E. S., 2014). Et eksempel kan være, at en træner prøver at lære en hund at

hente en bold. Når hunden med succes jagter og opfanger bolden, får hunden ros som

belønning. Hvis hunden ikke kan hente bolden tilbage, tilbageholder træneren den ros, som

hunden ellers ville have fået. Til sidst danner hunden en sammenhæng mellem adfærden ved

at hente bolden og det at modtage den ønskede belønning (McSweeney, F. K. & Murphy, E.

S., 2014).

En række faktorer kan påvirke hvor hurtigt et svar læres, samt styrken af svaret. Hvor ofte

svaret forstærkes, hvilket er kendt som en tidsplan for forstærkning (schedules of

reinforcement), kan spille en vigtig rolle i, hvor hurtigt adfærden læres, og hvor stærk

responsen bliver. (McSweeney, F. K. & Murphy, E. S., 2014).

3.2.3 Schedules of reinforcement

Udarbejdet af Charles B. Ferster, Ph.D. i adfærdspsykologi, og Burrhus F. Skinner, professor

i psykologi ved Harvard University 1958-1974.

En tidsplan for forstærkning er grundlæggende en regel, der angiver, hvilke tilfælde af

adfærd, der vil blive forstærket. I nogle tilfælde kan en adfærd forstærkes hver gang den

opstår. Nogle gange forstærkes en adfærd slet ikke (Ferster & Skinner, 1957).

Forstærkelsesplaner finder sted i både naturligt forekommende læringssituationer, såvel som i

mere strukturerede træningssituationer. Ved delvis forstærkning (partial reinforcement)

styrkes responsen blot noget af tiden. Indlært adfærd erhverves langsommere med delvis

forstærkning, men responsen er mere resistent over for extinction (udryddelse) (Ferster &

Skinner, 1957).
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3.2.4 Extinction

Extinction, også kaldet udryddelse er, når en person holder op med at udføre en tidligere

betinget adfærd. I psykologi refererer udryddelse til den gradvise svækkelse af en betinget

respons, der resulterer i, at hændelsen af adfærden falder eller helt forsvinder (Ferster &

Skinner, 1957). Konditionerede smagsafvigelser kan også påvirkes af udryddelse. Et

eksempel på dette kan være, at en person spiste noget bestemt mad lige inden vedkommende

blev syg og kastede den op. Som et resultat udviklede vedkommende en smagsaversion mod

denne type af mad og undgik at spise den. En måde at overvinde denne modvilje på ville

være at eksponere vedkommende for denne type mad. Dette er bl.a. en af tilgangsmetoderne

indenfor eksponeringsterapi, og bruges til mange andre aspekter end blot smagsafvigelser,

herunder bl.a. social angst.

3.3 Oplevelsen bag Virtual Reality

I bogen Understanding Virtual Reality-Interface, Application and Design beskriver

teknologirådgiver William R. Sherman, og Alan B. Craig som er Senior Associate Director

for Human-Computer Interaction ved University of Illinois, hvad virtual reality består af og

anvendelsen af denne teknologi. Ifølge Sherman og Craig har progressionen af medier haft et

præg på den menneskelige historie. Disse progressioner er medvirkende til at formidle og

opleve ideer. Kommunikationsteknologier har udviklet sig gennem den menneskelige

historie, og virtual reality er et nyt medie bestående af teknologi, hvor man eksperimenterer

med at finde praktiske anvendelser og effektive måder til at kommunikere på (Sherman &

Craig, 2018: s. 5).

VR bliver i 1989 defineret af Webster’s New Universal Unabridged Dictionary som “being in

essence or effect, but not in fact”. Denne definition har tidligere været anvendt til begreber

inden for computeranvendelse, f.eks. computere med krav om mere RAM end tilgængeligt.

Den udvidede RAM-kapacitet ved hjælp af disk lagring kaldes virtuel hukommelse. En

definition af virkeligheden i dette scenarie er kompliceret at definere, men et forsøg på en

definition af dette kan udvikle sig til en kompleks filosofisk diskussion. Webster’s definition

af virkeligheden beskrives som:
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“the state or quality of being real. Something that exists independently of ideas concerning it.

Something that constitutes a real or actual thing as distinguished from something that is

merely apparent” (Sherman & Craig, 2018: s.6).

Denne definition kan enkelt gøres således: man kan forestille sig, at der er tale om et

eksisterende sted, som kan opleves. Sherman og Craig udformer fem hovednøgler til en

VR-oplevelse. Nøgleelementerne for en virkelig eller VR-oplevelse, fremstår af immersion

og interaktivitet såvel som mennesket fra den kreative og modtagende del af mediet.

Første hovednøgle er et af de vigtigste nøgleelementer for VR, som består af deltagerne. Alt

det visuelle og forestillingen bag VR sker i sindet på deltagerne, hvoraf enhver VR oplevelse

er forskellig for hver af deltagerne. Dette sker på baggrund af, at de hver især medbringer

deres egne evner, fortolkninger, forudsætninger og historier, som er medvirkende personlige

elementer der skaber deres egen unikke oplevelse af VR (Sherman og Craig, 2018: s.6-7).

Den anden hovednøgle er personerne eller det team, som designer og implementerer

applikationen, og systemet som et kreeret værk, der kan opleves og afprøves af deltagerne.

Disse personer bliver oftest beskrevet som skabere, komponister eller udviklere af værket.

Der bliver skelnet imellem den såkaldte “applikation” med henblik på “oplevelsen”.

Oplevelsen er i bund og grund skabt som en teamindsats mellem deltagere og skabere,

selvom de i pointen aldrig vil møde hinanden. “Applikationen” er kombinationen for

VR-systemet i forbindelse med specifikke koder, koncepter og modeller, som præsenteres

overfor deltagerne for at hjælpe dem med deres VR-oplevelse (Sherman og Craig, 2018: s.7).

Den tredje hovednøgle er den virtuelle verden, som er indholdet fra et givent middel. Det kan

udelukkende eksistere i sindet på dets skabere eller blive tilkendegivet, således at det kan

blive delt med andre. En virtuel verden kan eksistere uden nødvendigvis at blive udbredt i et

VR-system, ligeledes som et teater- eller film script der eksisterer af uafhængige specifikke

tilfælde for deres præsentation. Disse script kan beskrive virtuelle verdener. Når forestillingen

udføres skabes den virtuelle verden, på baggrund af det udarbejdede script. Ligeledes

opbygges en computerbaseret virtuel verden, ved hjælp af beskrevne objekter i simuleringer.

Virtuel verden defineres på følgende to måder:

“Virtuel verden (1) et imaginært rum som oftest er tilkendegivet gennem et middel (2) en

beskrivelse af en samling objekter i et rum med regler og de forhold, som gælder for

objekterne” (Sherman & Craig, 2018: s. 8).
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Den fjerde hovednøgle er Immersion og herunder presence. For at kunne forstå, hvordan VR

fungerer, bliver man nødt til at se på de to koncepter Immersion og Presence som datalogerne

Mel Slater og Sylvia Wilbur introducerer i A Framework for Immersive Virtual Environments

(FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. Immersion er en teori,

der forklarer, hvilke teknikaliteter og karakteristika en given teknologi såsom VR er påkrævet

for at kunne leve sig ind i det. Det handler om at skabe en form for troværdighed, som kan

repræsentere den virkelige verden. Immersion kan opdeles i fire karakteristiske træk, hvor de

forskellige træk er Inclusive, Extensive, Surrounding og Vivid (Slater & Wilbur, 1997: s. 3). I

det første træk Inclusive, kigger man på hvordan larmen fra den fysiske verden kan

minimeres i selve VR- oplevelsen. På denne måde forsøger man at ekskludere sig selv fra den

fysiske verden, hvor man derefter så bliver inkluderet i den virtuelle. Det andet træk

Extensive, har fokus på lydkvaliteten. Formålet er at skabe en så realistisk lyd i den virtuelle

verden, at man ikke kan skelne mellem den virtuelle og den fysiske verden. Surrounding som

er det tredje træk, handler om at få VR oplevelsen til at være så panoramisk et synsfelt som

muligt. På denne måde forhindrer man, at der opstår blinde vinkler, og får en mere positiv

effekt for immersion. Det sidste træk er Vivid, der drejer sig om at skabe en realistisk og

troværdig oplevelse for brugeren af udstyret. Her ligger fokuset på displayet og den relevante

billedlige realisme (Slater & Wilbur, 1997: s. 3).

Det andet koncept i at forstå virtual reality er presence, der bliver anset som en

bevidsthedstilstand i den virtuelle verden. Det er i modsætningen til immersion, subjektivt og

fokuserer på at skabe en realistisk illusion af den virkelige verden (Slater & Wilbur, 1997: s.

4). Ideen ligger i at få skabt et realistisk scenarie for brugerne, så det giver dem en følelse af

tilstedeværelse i det virtuelle miljø. Man ser presence som en forøget funktion, af alle

aspekterne der indgår i immersion (Slater & Wilbur, 1997: s. 5).

Den sidste hovednøgle er brugerens interaktion med VR. Her ligger fokuset på at involvere

brugeren så meget som muligt, ved netop at lade dem interagere i den virtuelle verden.

Muligheden for at påvirke en computerbaseret verden, bliver set som en form for

interaktivitet. Ved at give brugeren mulighed for at ændre på, hvordan de opfatter den

virtuelle verden, skabes interaktivitet (Sherman & Craig, 2018: s. 12). Muligheden for at

kunne interagere med den virtuelle verden, man befinder sig i, ved at ændre på lokation,

samle objekter op, flytte rundt på ting osv, er defineret som interaktivt fiktion. VR bliver

oftest tilknyttet deltagernes mulighed for at kunne bevæge sig fysisk rundt i den virtuelle

verden.
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3.4 Teknologisk determinisme

Ifølge historiker David Nye, der er professor inden for amerikanske studier og

teknologihistorie på Syddansk Universitet, er Teknologisk determinisme en reduktionistisk

teori. Idet et samfunds teknologi bestemmer udviklingen af dets sociale strukturer og

kulturelle værdier (Nye, 2006). Mange mennesker mener, at teknologier er deterministiske -

eksempelvis er vores samfund i høj grad bygget op omkring biler og de dertilhørende

infrastrukturelle systemer, som veje, trafiklovgivning og et stort benzinmarked. På den måde

kan det siges, at bilteknologien er deterministisk. Men historien viser nogle modeksempler på

tilsyneladende uundgåelige teknologier. Et eksempel kan findes hos mennonitter og amish

befolkningen i USA. Disse befolkningsgrupper har aktivt fravalgt en række teknologier, som

ellers ses i resten af verden, såsom telefoner, automobiler og traktorer. Amish befolkningens

selektive accept af moderne landbrugsudstyr viser, at samfund kan tage selvbevidste

teknologiske valg, og at de kan modstå meget stærke teknologier (Nye, 2006). Dette er et

stærkt eksempel på, at et samfund eller en gruppe, der er i stand til at handle uden

indblanding udefra, kan afvise en stærk teknologi (Nye, 2006).

Desuden foreslår dette eksempel, at troen på teknologisk determinisme paradoksalt nok ser

ud til at kræve et ‘frit marked’. Troen på teknologisk determinisme er bredt accepteret i

individualistiske samfund, der omfavner laissez-faire økonomi. Når folk siger, at TV og

internettet var uundgåeligt, er det med en antagelse om, at disse teknologier var så

tiltrækkende, at de fleste forbrugere ville købe dem (Nye, 2006).

Som nævnt tidligere, er det en meget populær holdning, at teknologier er deterministiske, og

at mange teknologier er ustoppelige. Men teknologiens retning er også stærkt præget af det

sociale system, som den er indlejret i. I Kina er internettet og andre medietyper, som fjernsyn

og radio, statsejet og begrænset. I USA og i Danmark, samt andre vestlige lande, er

internettet og fjernsynet verdsligt, ikke religiøst; privat, ikke offentligt; finansieret af reklame,

ikke beskatning; og primært underholdnings baseret, ikke læringsbaseret. Alle disse valg er

kulturelle valg (Nye, 2006).

Når man vurderer, hvorvidt en teknologi er deterministisk eller ej, kigger man ofte på,

hvilken social kontekst den indgår i, samt hvilke kulturer, der tilhører disse sociale kontekster

på tværs af befolkninger. Medicinalindustrien har set store teknologiske fremskridt med tiden,

som har gjort det lettere for læger og sygeplejersker at diagnosticere samt behandle
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sygdomme. VR er skabt med henblik på at skabe en kunstig virkelighed, og social angst er en

angsttype, der opstår i virkeligheden. Man kan sige, at psykiatrien har adopteret VR

teknologien med en bestemt tillid til teknologien og dens evne til at skabe virkelige scenarier

til at behandle angsttyper. Altså indgår VR teknologien, i denne sammenhæng, i den “klasse”

af forskellige teknologier som har til formål at forbedre sundhed. På den måde kan man sige,

at VR i sig selv ikke er deterministisk, men er i stedet en del af de sundhedsfremmende

teknologier, som i sammensætning kan siges at være deterministiske. Dog skiller VR sig ud i

den forstand, at teknologien stadig er ny. Teknologien er ikke deterministisk i den forstand, at

den fyldestgør en manglende funktion, men i stedet på baggrund af den forventning man har

om teknologiens potentiale.

4. Analyse

4.1 De traditionelle og den teknologiske behandlingsmetode

Som udgangspunkt er formålet at tage hånd om den tydelige udvikling indenfor brugen af

traditionelle behandlingsmetoder, bestående af medicinske og terapeutiske metoder. Dernæst

er det oplagt at analysere den teknologiske behandlingsmetode, samt dens udvikling og

effektivitet. Der fremlægges en overordnet forståelse for, hvordan Danmarks befolkning

forholder sig til deres lidelse med angst. Her er der en mulig begrundelse for, hvorfor flere

fravælger de traditionelle metoder frem for de teknologiske.

Sundhedsdatastyrelsen har i 2017 foretaget en undersøgelse, som er baseret på, hvordan

receptkøb af antidepressive lægemidler har udviklet sig. Inden for de seneste 10 år kan man se

et tydeligt fald blandt receptkøb af antidepressive lægemidler. Blandt disse midler er også

SSRI, som også gøres brug af, til behandling af social angst. I tabel 3 kan man se, at der siden

2007 er færre, som foretager receptkøb af SSRI lægemidlet. Disse faldende tal kan ses som

både at være negative og positive, alt efter hvordan man ser på disse, i sammenhæng med hvor

mange der lider af angst (Sundhedsdatastyrelsen, 2017: s. 3). I dette tilfælde kan faldet ses

som en positiv udvikling, da man som udgangspunkt kan have en forestilling om, at andre

behandlingsmetoder tages i brug i stedet. Dette kan både være adfærdsterapi, eller den

teknologiske metode indenfor eksponeringsterapi med virtual reality.
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Tabel 4: oversigt over faldet af receptkøb på antidepressive lægemidler.

Dansk Psykolog Forening har i 2015 udarbejdet en rapport, som viser, hvordan lidelsen angst

forholder sig mellem danskerne. I Danmark er der ca. 350.000-400.000, som lider af en eller

flere former for angst. Ud af disse er det kun omtrent 135.000 som er i behandling via. en

psykiatri. Dette svarer til, at 66% fortsat ikke er i psykiatrisk behandling for denne lidelse.

Årligt er der ca. 17.000 nye tilfælde af patienter, som kommer i behandling. Aldersfordelingen

er baseret på voksne mellem 18-58 år, som der er tale om i disse statistikker (Dansk Psykolog

Forening, 2015: s. 2). Aldersfordelingen kan bekræftes ved hjælp af Leary og Kowalskis

teoretiske tilgang til, hvordan social angst opstår, og hvilke tilfælde der er medvirkende til at

være fremprovokerede. Det fastslår, at mennesket kan have en tendens til at være ængstelig

for mange ting, og at disse kan opstå i forskellige sociale omstændigheder. I dette tilfælde kan

mennesket i hvilken som helst alder opleve angstprovokerende scenarier, både i sociale

omgivelser samt andre tilfælde (Leary og Kowalski, 1995: s.4). Der er derfor ikke en

minimum eller maksimum aldersgrænse for, hvornår mennesket kan lide af angst.

Minimumsalderen kan dog være aktuel ved brug af de forskellige behandlingsmetoder, da de

fleste af disse kræver at patienten er fyldt 18 år. Dette er til begrundelse for valget af vores

målgruppe, da de traditionelle og teknologiske behandlingsmetoder har en minimumsalder på

18 år, før disse kan udføres. Da vi ønsker at undersøge VR eksponeringsterapi, er det derfor en

nødvendighed at observere oplysningerne på alle patienter over 18 år.
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Psykologen Annette Aggerbeck har i samarbejde med Sygeforsikring Danmark og psykologen

Lars Clemmensen skrevet en artikel på baggrund af, hvordan og hvorfor VR-teknologien

netop kan hjælpe til at behandle social angst. Her understøtter hun, hvordan processen

hovedsageligt opbygges, samt hvordan tilgangen til denne kan fremstå og udvikles. Hun

understreger, at der over de seneste 20 år er foretaget forskning ved brugen af VR teknologien

til behandling af fobier og PTSD. Disse forskninger vurderer, at VR har en effekt og er en god

behandlingsmetode og formodentlig endnu bedre end de traditionelle (Aggerbeck, 2021).

Teknologiens begrænsninger er hovedsageligt, at den på nuværende tidspunkt ikke er særlig

udbredt hos en del psykologer. Man forventer, at den indenfor de næste par år vil blive langt

mere udbredt. Ifølge Aggerbeck antager flere studier, at hvis patienterne får muligheden for at

øve sig i at håndtere worst case scenarios under trygge og kontrollerede forhold, vil det kunne

virke mere effektivt end de traditionelle behandlingsmetoder (Aggerbeck, 2021). Som

tidligere beskrevet definerer David Nye teknologideterminisme som en teknologisk udvikling,

der kan have en indflydelse på sociale strukturer og kulturelle værdier. Som et argument fra

Nye har teknologideterminisme været til stor hjælp indenfor mange områder, heriblandt

sundhedssektoren. Flere sygdomme og lidelser kan på nuværende tidspunkt behandles og

forebygges ved hjælp af teknologien, således har det indvirket til ændringer i de sociale

strukturer og kulturelle værdier. Virtual reality er en af de teknologier, som er medvirkende til

at være en del af de sundhedsfremmende teknologier. Der er ikke tale om en konkret

deterministisk tilgang herom, men i stedet om en ny og udviklende teknologi til brug i form af

behandling til angst lidelsen. Patienterne kan have en lettere tilgang og forståelse for denne

behandlingsmetode, da de til dagligt gør brug af en eller flere former for tilsvarende

teknologier. VR går ikke nødvendigvis ind og påvirker eller skaber en afgørende rolle for

samfundet, i modsætning til hvis der ikke var andre behandlingsmetoder end VR (Nye, 2006).

Man kan som udgangspunkt tænke, at årsagen til de faldende tal for receptkøb af

antidepressive lægemidler, er forårsaget af den teknologiske udvikling inden for

eksponeringsterapi med VR. Men da teknologien ikke er særlig udbredt endnu, er det ikke helt

afgørende, hvorfor patienter vælger denne form for behandling frem for andre. Flere

undersøgelser viser, at 75% af deltagerne i forskningsprojekter foretrækker behandling med

eksponeringsterapi via VR. Psykologen Lars Clemmensen leder et forskningsprojekt, som

viser at fire gange så mange dropper ud af traditionelle behandlinger, fordi de ved, at der

tilbydes behandling med VR (Aggerbeck, 2021).
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4.2 Interviews

Vi har i denne rapport fået afviklet et livsverdensinterview i forbindelse med en patient, der

lider af social angst, for at kunne få indblik i, hvordan vedkommende oplever lidelsen, og

hvad teknologien har gjort for dem. Vi har desuden foretaget et ekspertinterview med

psykologen og Ph.D studerende Benjamin Arnfred fra SoReal projektet i Region

Hovedstaden. Her bliver der spurgt ind til hans arbejde med VR-teknologien som en

behandlingsform. I SoReal projektet har forskerne opstillet 14 forskellige VR scenarier, der

hver har fem sværhedsgrader, som skal simulere et socialt scenarie, der kan fremprovokere

angst hos patienterne. Dette behandlingsforløb vil analyseres gennem teorierne om emotional

processing theory og operant conditioning, og vurdere validiteten af eksponeringsterapien.

4.2.1 Livsverdensinterview med patienten Dana El-Nagdy

Som tidligere nævnt i vores metodiske afsnit, har vi valgt at foretage et livsverdensinterview.

Dette interview er baseret på en dialog med patienten Dana El-Nagdy, som lider af social

angst og er under både medicinsk og terapeutisk behandling. Interviewet er med til at give et

indblik og forståelse fra patientens vinkel, når hun står i sociale omgivelser og skal håndtere

social angst.

For at komme ind på de relevante dele og elementer, opdelte vi vores interviewguide i tre

sektioner: Sociale arrangementer/fællesskaber, Håndtering af social angst, og Behandling af

lidelsen. Sektionerne gjorde det muligt for os at få afdækket de områder, som vi mente var

nødvendige at få indblik i.

4.2.1.1 Sociale arrangementer/fællesskaber:

Når det kommer til sociale arrangementer, er det her, hvor Dana føler sig mest begrænset af

sin sociale angst. Hun nævner, hvordan hendes angst begrænser mange af hendes sociale

færdigheder, når hun f.eks. skal føre en dialog eller udtrykke sig overfor andre. Denne følelse

bliver ofte kun aktuel for Dana, når hun omgås med mennesker, hun ikke har kendskab til.

Hvis hun på forhånd er bevidst om en social begivenhed uden nogle bekendte, vælger hun

ikke at deltage i disse. Hovedsageligt fravælger hun deltagelsen grundet energien og kræfterne

som hun skal bruge på at reducere sin angst. Hun fortæller: “Jeg deltager hovedsageligt i
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sammenkomster, når jeg ved, at nogen, jeg kender, også deltager. Ellers finder jeg det virkelig

svært at deltage, hvis jeg ikke kender nogen.” (Dana El-Nagdy, 2021).

4.2.1.2 Håndtering af social angst

I sammenhæng med Danas sociale angst kan det til tider være svært at anerkende, hvor aktuel

lidelsen er. Derfor kan det være vanskeligt at skulle håndtere eller handle på den rigtige

måde. Dermed valgte vi at spørge Dana, hvordan hun helt oprigtigt håndterer eller reagerer i

disse situationer hvor hendes angst tager overhånd.

“Det hjælper at placere mig selv i virkeligheden, og spørge mig selv: "Hvad er det værste,

der kan ske?” (Dana El-Nagdy, 2021). Denne type behandling er kendt som en metode til

mennesker med social angst, og derfor besluttede vi at følge den op med et spørgsmål, der

indleder til, hvilke andre metoder, hun mener, kan hjælpe hende: “Jeg tror ikke, at der er

andre måder at hjælpe min situation på. Jeg føler, at den måde, den behandles på i øjeblikket,

er den rigtige vej at gå.” (Dana El-Nagdy, 2021).

Set positivt på det, så har Dana fundet en måde at håndtere sin situation på, hvor hun føler, at

hendes angst kommer under kontrol og kan derfor ikke se andre alternativer som en

mulighed. Vi valgte dog stadig at spørge indtil andre alternativer, samt hvordan hendes

omgangskreds håndterer, eller reagerer på hendes udstråling, når angsten træder ind. Vi

indledte derfor med spørgsmålet: synes du selv, at en dialog med dine bekendte såsom venner

og familie, kan være en form for terapeutisk hjælp til at håndtere din angst?

“Jeg har lyst til at snakke med mine tætteste om det, men ingen forstår mig og min tilstand.

Alle sætter spørgsmålstegn ved det, eller finder det ret irriterende, når jeg beder folk om at gå

med mig til supermarkedet eller ethvert andet sted, som jeg er bekymret for. Jeg tror ikke, at

mine kære rent faktisk håndterer min bekymring på en passende måde eller seriøs måde.”

(Dana El-Nagdy, 2021).

Ved hendes svar frembragte det nysgerrigheden ved, hvad der fik hende til at føle på den

måde overfor dem, som hun anser for at være hendes nærmeste: “Ved deres ansigtsudtryk og

den måde, de reagerer på bestemte ting jeg ser, når det kommer til min angst eller noget, jeg

er utilpas med.” (Dana El-Nagdy, 2021). Dette viser os, at kropssprog og mimik er noget, der

kunne være meget vigtigt for mennesker med angst, da de oplever, at andre aflæser dette
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kropssprog. Fra hendes erfaring kan for meget aflæsning af kropssprog og mimik undertiden

forårsage mere angst og misforståelse.

4.2.1.3 Behandling af lidelsen

Efter at have skabt en dybere forståelse for, hvordan en patient med social angst håndterer

disse tilfælde og dagligdagen, ønskede vi svar på strukturen for hendes behandlingsmetode.

Som behandling går Dana til terapi eller tager Xanax. Hos terapueten kommer hun i dialog,

omkring hendes tanker og bekymringer. Terapeuten hjælper Dana ved at give en forståelse og

viden omkring disse tanker og bekymringer, som medvirker til, at hun lettere kan tolerere

sociale omgivelser. Hun understregede, hvor vigtig og hård en opgave det er at være

opmærksom på angsten, og hvornår denne kommer i spil. Hendes opmærksomhed er et

element, som skal hjælpe hende med at kunne håndtere og handle på en rigtig og nødvendig

måde. I denne sammenhæng spurgte vi Dana ind til, hvordan hun nøjagtigt håndterer disse

situationer, når hun er bevidst om angsten træder ind:

“Når jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig dårlig, tager jeg Xanax. Jeg har også lært nogle

vejrtrækningsteknikker af min terapeut for at berolige mig offentligt. En anden ting, jeg

prøver, er at ringe til nogen eller lytte til musik for at berolige mig” (Dana El-Nagdy, 2021).

Som en tilføjelse til interviewet, fremlagde vi kort overfor Dana , hvordan eksponeringsterapi

bliver brug gennem VR. Da vi ikke er uddannet indenfor området, eller erfarne herom har vi

udelukkende kunnet snakke om egen undersøgt viden, hvilket ville være en begrænsning for

Dana, med henblik på hvorvidt denne behandlingsmetode kunne være en ny mulighed for

hende. Efter en kort forklaring og præsentation, spurgte vi Dana hvad hun tænker om

VR-eksponeringsterapi:

“I et vist omfang kan jeg godt forstå, hvorfor det ville være en god idé, men usikkerheden om

de begivenheder, der ikke sker, kan muligvis give dig mere angst. Men et muligt godt tip, jeg

vil råde andre til ved brugen af   VR, ville være at gøre brugeren opmærksom på, at den

situation, de bliver sat igennem, for eksempel i en bus, hvor mange mennesker ser på dig når

du er i gang med at gå ind i bussen, at der faktisk var ingen der talte om dig. Så hjælp og

tricks i slutningen af   VR-oplevelsen for at hjælpe dig med at forstå virkeligheden, for det

meste af vores angst er vi omgivet af fantasien.” (Dana El-Nagdy, 2021).
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4.2.2 Ekspertinterview med psykologen Benjamin Arnfred

Som der blev beskrevet tidligere, havde vi foretaget et interview med Benjamin Arnfred, som

er Ph.D. studerende og projekt manager for SoReal projektet. Formålet med interviewet var at

danne en forståelse for, hvordan der gennem eksponeringsterapi ved benyttelse af virtual

reality, kan hjælpe patienter med social angst. Interviewet foregik ud fra en udarbejdet

interviewguide, der bestod af forskellige spørgsmål, hvor der blev dannet en dialog (Bilag 3).

Selve interviewet foregik online på grund af omstændighederne med covid-19. Dog var det

muligt at komme med opfølgende spørgsmål under dialogen. Vores indledende spørgsmål til

Benjamin gav os et indblik i baggrundshistorien omkring SoReal, og hvad formålet var med

projektet (Bilag 3).

“… Men sådan helt overordnet så er det et RCT studie, hvilket står for randomiseret klinisk

trial. Og det er sådan den guldstandard der er for at afprøve nye interventioner i hvert fald i

den medicinske verden, og selvom jeg er psykolog så er den måde man afprøver psykoterapi,

hvilket er det vi gør, så den er meget inspireret af den måde man afprøver medicin og

medicinsk interventioner på. Og det som der kendetegner den er at vi har en meget stærk

kontrolgruppe som vi sammenligner vores nye behandling med. “ (Bilag 4:1, L 2-7)

Her forklarer Benjamin, hvordan projektet er opbygget, samt hvordan de har taget

udgangspunkt i deres fremgangsmåde. Han fortæller, hvordan de har fået inspiration fra den

medicinske behandlingsmetode til netop at udføre den psykoterapeutiske behandlingproces

på. Han kommer ind på, hvordan man ved hjælp af en kontrolgruppe kan sammenligne deres

behandlingsmetode. Yderligere beskriver han, hvordan den psykoterapeautiske behandling af

angst kan forbedres ved brugen af virtual reality teknologi. Han forklarer “Overordnet set så

hedder behandlingen vi undersøger kognitiv adfærdsterapi, og i den form for behandling

spiller (særligt når det gælder angst) eksponeringsterapi typisk en ret fremtrædende rolle“

(Bilag 4:1, L 10-12). Brugen af eksponeringsterapi, kan have en påvirkning på den

menneskelige adfærd, og hvordan individets handlinger kan påvirkes. Terapiformen er som

nævnt tidligere en type adfærdsterapi, som benyttes til at hjælpe individerne med at håndtere

deres frygt, som i dette tilfælde er social angst. I behandlingsprocessen bliver individet udsat

for forskellige situationer, der er med til at forårsage deres utilpashed. Denne form for terapi

bliver tydeliggjort i Abramowitz bog Exposure therapy for anxiety : principles and practice

(Abramowitz, 2011). Abramowitz forklarer, hvordan man igennem eksponeringsterapi kan
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reducere angst, formindske frygtede situationer og forbedre et individs livskvalitet ved at

skabe et sikkert miljø for personen. I Benjamins projekt SoReal benytter de sig af VR

simulationer, hvor man gradvist udsætter en person for scenarier, der kan forårsage deres

utilpashed i et trygt miljø. Emotional processing theory kommer til udtryk under

behandlingen, da man anser frygt som et program, hjernen skaber for at undslippe fare.

Benjamin giver os et indblik i, hvordan man påbegynder sin rejse igennem forløbet. Det

første trin er tegn på symptomerne, hvor man gennem egen læge bliver diagnosticeret og

derefter enten får henvisning til en psykolog eller kan få afprøvet medicin. Afhængig af hvor

stærk en grad lidelsen er, kan man få en henvisning til en psykoterapeutisk klinik hvor

eksponeringsterapi er en mulighed (Bilag 4). Der bliver forklaret omkring opbygningen på

behandlingsforløbet, hvilket strækker sig over 14 sessioner á to timer, hvor det normalt

lægger sig op til fire måneders behandling. Forløbet foregår som gruppeterapi, hvor man til at

starte med skal igennem noget gruppeforberedelse, og efter de fire måneder så vil være en

afsluttende samtale. Individerne bliver delt op i grupper.

“Man kan sige at gruppen bliver opdelt baseret på hvad det er vi behandler. Og faktisk er

retningslinjerne lige nu at der så vidt som muligt, gerne vil samle den samme diagnostiske

gruppe i en gruppe. Så det vil sige specifikt social angst, hvilket er en diagnose og vi vil

gerne lave social angst grupper, ..det vil sige at alle i den her gruppe har social angst”

(Bilag 4:3, L 2-5).

Opdelingen sker på baggrund af hvilken type lidelse, den enkelte har. Der kan laves grupper

ud fra diagnoser, der har fælles træk. På denne måde er indholdet relevant for alle deltagere.

Hver gruppe er opdelt i 8-9 medlemmer med to terapeuter, der står for at afvikle forløbet af

eksponeringsterapien. Eftersom patienterne bliver grupperet efter lidelse og grad af lidelse,

kan det have en effekt på patienternes evne til at sammenligne og afspejle deres adfærd i

hinanden og derved styrke deres tolerance over for angstprovokerende simuleringer. Desuden

åbner det potentielt op for en forbedring af anvendelsen af partial reinforcement, idet det er

forventeligt, at patienter har samme områder med besvær, som terapeuterne kan arbejde med.

Ved at se på kønsfordelingen blandt deltagerne, er de kvindelige deltagere i stort overtal:

“Det er næsten 70-30 kvinder og mænd. Og det er ikke så overraskende, hvis man ser på de

store studier omkring hvordan køn fordeler sig i forhold til psykiatriske lidelser, så er det
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cirka det samme billede når det kommer til angstlidelser. Nu vil jeg ikke sige at det rammer

kvinder mere, men på teorien nu og den ligger jeg mig også op af..så er det at kvinder er

bedre til at søge om hjælp, hvilket kan have en betydning” (Bilag 4:5, L 26-27).

Målgruppens fordeling af alder ligger sig godt op af statistikkerne, og kommer ind på de

18-58 år “...men hvis jeg skulle give et skud ville det være i midten af 20'erne… vi har haft

masser af midaldrende og også folk over 50 år, som har været glad for det” (Bilag 4: 6, L

19-20). Som nævnt tidligere bliver testpersonerne udsat for 14 forskellige scenarier, hvor man

for hvert scenarie har inddelt dem i fem typer af sværhedsgrader. Afhængig af testpersonens

grad af lidelse og forløb, prøver man at få dem igennem alle scenarier. Han forklarer, hvordan

nogle patienter godt kan få en form for ubehag ved brugen af virtual reality, men forklarer

samtidig, at det kun er i form af køresyge “... Der er nogle der får det værre end andre og

nogen der får noget som minder om køresyge. Der er nogen som har sagt nej til projektet,

fordi at de har følt sig sikre på at de ville få det dårligt af det” (Bilag 4: 9, L 12-14).

For at få en bedre indsigt i, hvorfor SoReal har valgt at bruge VR-teknologien som en

behandlingsmetode, frem for andre former for behandlinger, bruger vi interviewguiden og

dertilhørende spørgsmål. Her får man indblik i, hvordan de har vurderet, at virtual reality er

relevant, ved at eksponere for de forskellige sociale situationer. Vurderingen er fokuseret på,

hvad der ville give testpersonerne det bedst mulige billede af de scenarier, som de kunne

møde i deres hverdag.

“Ja dybest set, med de specifikke ting vi gerne ville eksponere for, som er forskellige sociale

situationer, så var det vurderingen at virtual reality og specifikt den her version af virtual

reality hvor man får 360 graders vinkel på det. Fordi det både bliver meget realistisk og er

relativt billigere at producere. Så det var derfor den beslutning landede der” (Bilag 4:7, L

33-36).

På baggrund af hvordan SoReals tilgang til teknologien har været, er det tydeligt at se, hvor

langt tilbage, de er, når det kommer til teknologi. Psykologer og psykiatrien, som er nogle af

dem, der kan anvende teknologien, har muligvis været en smule tøvende for at bruge

behandlingsmetoden. Dette kan skyldes, at forskningen har været så langsom, at mange

ambulatorier ikke har været trygge ved anvendelsen. Denne teknologiske fremgang hos

sundhedssektoren af behandlingsmetoder, kan betegnes som teknologisk determinisme. Nye

forklarer, hvordan den teknologiske determinisme kan have indflydelse på udviklingen af
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sociale strukturer samt kulturelle værdier (Nye, 2006). Eksponeringsterapien omkring

anvendelse af VR, er netop skabt med henblik på at skabe en kunstig virkelighed for

personer, der har angstlidelser. Det er ved at benytte denne form for teknologi, at man kan gå

ind og kunstigt kreere de sociale situationer, som patienten til dagligt har svært ved. Da man

anser virtual reality, i en terapeutisk kontekst, som en sundhedsfremmende teknologi, kan

man ikke betegne selve VR teknologien som værende deterministisk, men snarere opfatte

kategorien “sundhedsfremmende teknologier” som værende det deterministiske.

4.3 VR undersøgelse

For at teste VR’s kapaciteter for mennesker med reelle fobier, afholdte vi et testforløb med

fem deltagere. Deltagerne havde hver især en fobi i hver deres grad, og deltagerne blev udsat

for en eller flere VR simuleringer, som vi opsatte. Alle deltagere gennemgik den samme

simulering, nemlig en plankesimulering kaldet Richie’s Plank Experience. Simuleringen går

ud på, at man befinder sig på en gade i en travl by. Foran spilleren er der en elevator, som har

nogle forskellige knapper til forskellige “game-modes”. De øvrige game-modes var langt

mere underholdningsbaserede end plankesimuleringen, idet det handlede om at flyve rundt i

bybilledet og nedskyde raketter, så vi fokuserede på planken. Spilleren vælger

plankesimuleringen ved at trykke på den respektive knap på panelet i elevatoren, hvorefter

spilleren bliver transporteret til toppen af bygningen. Herfra er det meget simpelt; der er en

planke, som stikker ud af elevatoren, og spilleren skal så gå ud ad planken, indtil

vedkommende falder af. For at gøre oplevelsen mere realistisk havde vi desuden placeret en

rigtig planke i rummet. Herfra er det op til deltageren at skabe en subjektiv oplevelse baseret

på faktorerne om fobier, immersion og presence.

Tabel 3: Testpersoner af VR undersøgelse
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Testforløbet tager udgangspunkt i den strukturerede observation suppleret med

spørgeskemaer og semi-strukturerede interviews. Vi vil i det følgende afsnit kigge på de

forskellige grader af reaktioner og forsøge at lave en kobling mellem reaktionerne og

årsagerne til reaktionerne. Som en forlængelse af vores observation opsatte vi et

vurderingsskema til hver deltager. Vurderingsskemaet er vedhæftet som bilag 1 og indeholder

fem simple spørgsmål, hvor fire af dem besvares pointbaseret fra 1-10. Det skal hjælpe os

med at få indsigt i, hvordan vores deltagere med deres fobi og grad af fobi reagerer på

simuleringen. Pointsystemet er inspireret af Barbara Rothbaum, professor i psykiatri og

adfærdsvidenskab ved Emory University School of Medicine, og Larry Hodges’, professor i

human-centered computing ved Clemson University, SUD’er (Subjective Units of

Discomfort) fra deres artikel The Use of Virtual Reality Exposure in the Treatment of Anxiety

Disorders (1999) og bliver beskrevet som følgende:

“...subjective units of discomfort (SUDs) ratings were taken approximately every 5 minutes

during exposure. A SUD is a 0 to 100 anxiety measure in which 0 indicates no anxiety or

discomfort and 100 indicates extreme anxiety” (Rothbaum & Hodges, 1999, s. 511).

Derudover blev deltagerne bedt om at sætte nogle ord på de følelser, de mærkede i kroppen

undervejs i simuleringen, hvor der ses besvarelser som utilpashed, sus i maven, hjertebanken,

osv. Det teoretiske udgangspunkt findes hos Rothbaum og Hodges i deres VR undersøgelse:

“In addition to SUDs ratings, the number and type of physical symptoms of anxiety that were

described by subjects during exposure were recorded. Physical symptoms of anxiety

described by the subjects while in virtual height situations included sweating, abdominal

discomfort usually described as “butterflies,” loss of balance or lightheadedness, heart

palpitations, pacing, tremulous or shaking, feeling nervous or scared, weakness in the knees,

tightness in the chest, and feeling tense” (Rothbaum & Hodges, 1999, s. 512).

Deltagerne havde desuden mulighed for at knytte kommentarer til hvert spørgsmål.

Vurderingsskemaet stiller spørgsmål som er rettet mod oplevelsen af simuleringen. Dette

gjorde vi for at understøtte vores observation med korte spørgeskemaer og semi-strukturerede

interviews. Observation og interview går hånd i hånd. Som Michael Stausberg nævner det:

"Given that actions and talk naturally go together, interviews and observation should ideally
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complement each other rather than being separated out from each other in research”

(Stausberg & Engler, 2013, s. 383).

Formålet med undersøgelsen peger tilbage på problemformuleringen - at undersøge, hvordan

VR teknologien kan bidrage til behandlingen af social angst. Som det fremgår af beskrivelsen

af VR undersøgelsen, er det dog ikke social angst-baserede simuleringer, som vores deltagere

bliver præsenteret for, men i stedet simuleringer, som udløser frygt forbundet med akrofobi

(højdeskræk).

I vores strukturerede observation gjorde vi os nøje overvejelser omkring det miljø, hvori

observationen fandt sted. Når man laver et psykologisk testforløb, der er centreret om et

individs frygt, er det ofte en god ide at skabe et afslappet, uformelt og sikkert miljø. Dette

gælder især, når den frygt, der forsøges at fremprovokeres, finder sted i et “alternativt

univers”, som det kan siges at gøre i VR. Det er vigtigt for deltageren at kunne træde ud af

dette univers, hvis deltageren finder det nødvendigt, og vende tilbage til sikre omgivelser,

hvor vedkommende kan føle sig tryg. Denne beslutning er taget på baggrund af en

undersøgelse foretaget af Sufia Turner, instruktør ved College of Nursing i Winnipeg, Canada

og Nicole Harder, assisterende professor ved College of Nursing. Undersøgelsen tager

udgangspunkt i, hvordan sygeplejersker anvender simulationsbaserede læringserfaringer,

hvor begrebet om ‘psychologically safe learning environment' skaber rammerne for læringen.

Begrebet defineres: “Psychologically safe learning environments could then be defined as: A

feeling or climate whereby the learner can feel valued and comfortable yet still speak up and

take risks without fear of retribution, embarrassment, judgment or consequences either to

themselves or others, thereby promoting learning and innovation.” (Turner & Harder, 2018:

s. 49). Argumentet for anvendelsen af dette valg findes i, at eksponeringsterapi for angst kan

forstås som læring, idet det er et læringsmål for patienten at konfrontere eller at lære at leve

med sin angst.

En faktor, som har haft indflydelse på vores VR undersøgelse, er deltagernes individuelle bias

til simuleringerne. Hver deltager er mødt op med en forventning til deres reaktioner og deres

oplevelser, som kan siges at have påvirket udfaldet. Dette begreb kaldes også reaktivitet, og

det leder op til en prædetermineret adfærd fra hver deltager. Reaktivitet betyder, at folk ofte

modificerer deres adfærd på baggrund af deres viden om, at de bliver observeret. Dette gør de

ofte for at agere ‘gode’ deltagere i studiet, hvilket også kan lede dem til at tilegne sig en
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formodet forventet rolle (Stausberg & Engler, 2013). Dette kan siges at have påvirket vores

deltageres oplevelser af simuleringerne, men eftersom besvarelserne af vurderingsskemaerne

er forholdsvist forskellige, tør vi godt konkludere, at reaktiviteten ikke har spillet en

væsentlig rolle i vores resultater.

4.3.1 Den milde reaktion

Vi vil starte med at kigge på de deltagere, som udviste en mild frygtreaktion ved

simuleringerne samt årsagerne hertil. Med “mild frygtreaktion” menes der en frygtreaktion,

som har været forholdsvist ubetydelig og gennemsigtig. Årsagerne hertil strækker sig fra en

ikke-eksisterende fobi for højder til en manglende virkelighedsfølelse og presence hos den

enkelte deltager. Idéen om, at den enkelte deltagers presence er afgørende for oplevelsen af

frygt fremgår desuden af resultatet af en undersøgelse omkring vigtigheden af presence i

virtual reality angstbehandling udarbejdet af Matthew Price og Page Anderson: “Results

supported presence as a factor that contributes to the experience of anxiety in the virtual

environment as well as a relation between presence and the phobic elements,” (Price &

Anderson, 2006: s. 742).

De to deltagere, som i højeste grad udviste en mild reaktion på simuleringerne, er Kikki og

Dilay. I Dilays vurderingsskema fremgår det, at Dilay syntes, at det var underholdende at

afprøve VR teknologien, dog var det svært for hende at opnå den presence, det kræver for at

producere de bedste resultater: “Jeg havde lidt svært ved at indleve mig i simulationen. Jeg

var hele tiden klar over, at jeg egentlig var til stede i en stue og ikke på toppen af et højhus”

(Dilay, 2021). Hun var under hele forløbet bevidst om hendes tilstedeværelse i den virkelige

verden, hvilket kan siges at have overskygget hendes evne til at indleve sig i den virtuelle

verden. Denne påstand er bakket op af Rothbaum og Hodges i deres artikel med følgende

citat: “...according to emotional processing theory, for VEs to be effective, they must activate

the fear structure and elicit the fearful responses. Evoking a sense of presence in a virtual

feared situation is therefore essential to conducting exposure therapy” (Rothbaum & Hodges,

1999, s. 511). Desuden er det meget væsentligt at nævne, at Dilay ikke lider af højdeskræk, og

at hendes primære fobi er klaustrofobi: “Jeg lider kun af klaustrofobi, så der var ikke rigtig

nogen reel frygt at fremprovokere” (Dilay, 2021). Det er svært at fremprovokere en reaktion

på en frygt, man ikke har, og det kommer til udtryk hos Dilay. Den manglende frygtreaktion

findes også hos Kikki og hendes forsøg. Kikki lider ikke af nogle fobier, så det var ligeledes

svært for hende at reagere på en frygt, hun ikke har. Dog adskiller Kikkis besvarelse sig fra

Dilays, idet Kikki i meget høj grad følte en presence og virtuel tilstedeværelse. Som det
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fremgår af hendes besvarelse, så var hun flere gange nødt til at løfte brillen for at se, om hun

stadig var i det fysiske rum: “Jeg er ikke så bange for højder, så min frygt var ikke så meget

der. Jeg tror egentlig nærmere min frygt var, at jeg ikke vidste, hvor jeg var henne i den

virkelige verden” (Kikki, 2021). Vi kan derfor udlede, at hvis Kikki havde en fobi, som hun

kunne eksponeres for i VR, så havde vi med høj sandsynlighed kunnet forvente en kraftigere

frygtreaktion.

4.3.2 Den moderate reaktion

Den moderate reaktion er den reaktion, som hverken er kraftig eller mild. I vores tilfælde

udspringer dette som et resultat af en god indlevelsesevne men en mangelfuld frygtreaktion.

Den moderate reaktion var tydelig hos Silje, en af vores deltagere i VR undersøgelsen.

Vurderingen opstår på baggrund af, at Silje syntes, at VR simulationen føltes virkelig - dog

var det ganske muligt at se, at alting var computeranimeret: “Jeg synes det var rimelig

realistisk. Man kunne selvfølgelig godt se, at alting var computeranimeret, men det var stadig

meget virkeligt” (Silje, 2021). Hun havde desuden en god følelse af tilstedeværelse i

simuleringen, hvilket kom til udtryk, da hun oplevede en uforventet frygtrespons, da hun stod

på planken: “Jeg kunne sagtens forbinde en lille form for højdeskræk med simulationen. Jeg

vidste jo godt, at det var simuleret, så jeg blev egentlig lidt overrasket over, at jeg godt kunne

mærke et sus i maven” (Silje, 2021). Autenticitet, immersion og presence var alt sammen

meget til stede for Silje, men som også er tilfældet hos nogle af de øvrige deltagere, så var

frygten der ikke. Silje er ikke højdeskræk, og hendes mest fremtrædende fobi er araknofobi.

Ud fra vores observationer af Silje, så udleder vi, at hun tolkede oplevelsen som en

underholdende oplevelse frem for en oplevelse med formålet om at udløse frygt, og at hendes

frygtreaktioner afspejles heraf.

4.3.3 Den stærke reaktion

Den stærke reaktion er den frygtreaktion, som er meget kraftig. Den stærke reaktion

udspringer som et resultat af en god indlevelsesevne og en stærk frygtrespons på VR stimuli.

To af vores deltagere udviste kraftige frygtreaktioner ved VR undersøgelsen; Ayse og

Mervan. Mervan var vores første deltager i undersøgelsen, og Mervan lider af svær akrofobi.

Kigger vi på hans vurderingsskema, så fremgår det tydeligt ud fra hans vurderinger, at VR

simuleringen både i høj grad var realistisk, indlevelsesdygtig, og at simuleringerne i meget

høj grad fremprovokerede hans angst: “Fordi at simuleringerne føltes så virkelige, så var det

utrolig nemt at leve sig ind i dem. Da jeg stod på planken, så føltes det virkelig som om, at jeg
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stod der rigtigt” (Mervan, 2021). Det var tydeligt, at Mervan oplevede en simulering, som var

meget virkelig. Han var påpasselig og med små, forsigtige bevægelser. Det krævede meget

mod for endelig at træde ud på planken. Mervan nåede ikke at gå hele planken ud, før han

“faldt”. Man kunne fornemme nervøsitet, koncentration og forsigtighed. Desuden var han

meget immobil; han kiggede stort set ikke rundt eller bevægede sig, medmindre han fik

besked på det, hvilket kan siges at være et resultat af den presence, og dermed frygt, han

mærkede. En lignende oplevelse havde Ayse, som også er alvorligt højdeskræk. Hvor Mervan

var mere fokuseret og utrolig påpasselig, hvilket resulterede i en mere subtil og indpakket

udvisning af frygt, så var Ayses frygtreaktion meget dynamisk, aktiv og udstrålende. Det var

med viften af armene og udråb af frygt og utilpashed at hun bevægede sig ud på planken.

Ayse måtte desuden overgive sig til VR brillens immersion, idet hun måtte stoppe forsøget,

inden hun var nået ret langt ud på planken; det var simpelthen for virkeligt: “Jeg er virkelig

bange for højder, så jeg kunne virkelig mærke at det satte noget i gang! Jeg var også nødt til

at stoppe halvvejs igennem.” (Ayse, 2021).

Vores VR undersøgelse har givet gode men forudsigelige resultater. Det var tydeligt, at VR

simuleringerne havde den kraftigste effekt på de mennesker, som rent faktisk led af akrofobi,

og at simuleringerne for andre var mere for underholdningens skyld. Presence er meget

subjektivt og er, hvad man gør det til, men immersionen synes at have været overvejende god

hos alle deltagere. Vores undersøgelse var meget centreret omkring plankesimuleringen,

hvilket var stærkt rettet mod de to af vores deltagere, som rent faktisk lider af akrofobi. En

anden deltager, Silje, lider af araknofobi, og en tredje deltager, Dilay, lider af klaustrofobi. Vi

ønskede derfor at finde en VR simulering til fremprovokering af disse typer af angst. Dog

lykkedes det os ikke at finde gode simuleringer til afprøvning. Det ville dog have styrket

vores undersøgelse, idet det potentielt kunne lede os i retningen af, at VR teknologien og

dertilhørende simuleringer virker på andre angsttyper end blot akrofobi. På den måde ville det

kunne hjælpe os med at vurdere, at frygtresponser fra både klaustrofobi-, akrofobi- og

araknofobisimuleringer kan overføres til, at VR også kan fremprovokere social angst, og

derved styrke argumentet for anvendelsen af VR til angstbehandling generelt.
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4.4 Analyse af Virtual Reality ved brug af TRIN-modellen

Billede 1: HTC vive - virtual reality setup.

I det følgende afsnit, vil vi forklare og uddybe brugen af   TRIN-modellen med hensyn til

virtual reality. Som tidligere nævnt er TRIN-modellen udviklet af Erling, Niels, og Thomas.

TRIN-modellen hjælper os med at få en bedre forståelse og mere viden om den teknologi, der

anvendes. Modellen består af forskellige typer af afklaring og analysering af en bestemt

funktion for en teknologi, som er opdelt i 6 trin. I projektet bliver trin 1, 2, 4 og 6, benyttet

da disse er med til at kunne belyse projektets problemformulering. Dette har vi valgt at gøre

idet vi gerne ville komme ind på hvordan VR-teknologien er bygget op, samt hvordan VR

fremstår som innovation. Dette er gjort for at give læseren et billede af, hvordan virtual

reality er opbygget.

Det første trin: Teknologiers indre mekanismer og processer. De indre mekanismer er

teknologiske artefakter, som gør det muligt for produktet at fungere på måder, hvorpå det kan

nå sit mål, som i dette projekt vil være at skabe en relaterbar simuleret virkelighed for

patienter, der lider af angst. I headsettet er der en funktion med navnet head mounted display

(Gartner, Glossary, 2021). Denne funktion består af et position-justeringshjul, der giver den

enkelte bruger mulighed for at justere deres syn i headsettet. Det er vigtigt at give brugeren

en mulighed for at justere headsettet omkring hovedet, så det sidder og fungerer behageligt

omkring øjnene. Dette vil hjælpe med at sætte fokus på det omgivende indenfor

VR-teknologien og undgå distraktioner fra den virkelige verden, derfor kan brugeren tilpasse

stramningen eller udvidelsen af   headsettet efter eget ønske. Det vil være med til at få

patienten til at leve sig ind i den pågældende situation, uden at blive distraheret af
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omverdenen ved at se ned eller til siderne. Derudover er der gennemsigtige linser, built-in

motion-sensors og en ekstern kamera-tracker inde i headsettet, der giver brugeren mulighed

for at opnå head-tracking samt den ønskede oplevelse i forhold til billedkvalitet og

lydkvalitet, der ønskes til simuleringen (Dom Barnard, 2021). Her hjælper motion-sensorerne

med at skabe en lydoplevelse, som er afhængig af, hvor lyden kommer fra. Lyden reguleres

på en bestemt måde, alt efter om lyden opstår bag dig, foran dig eller ved siden af dig.

Det andet trin: Teknologiske artefakter. Funktionerne i virtual reality diskuteres i afsnittet om

teknologiske artefakter. I det følgende trin vil vi undersøge de teknologiske artefakter, som er

inkluderet i virtual reality inputenheden, samt hvordan de bidrager til, at brugeren oplever,

interagerer med den virtuelle verden og påvirker deres følelser og reaktioner. Disse oplevelser

kan dog variere fra bruger til bruger afhængigt af applikationen og præsentationen, der bruges

til VR-headsettet. Ofte består præsentationen, som brugeren vælger, af personlig interesse

såsom rutsjebaner eller noget fiktivt som dinosaurer, hvilket betyder, at VR ikke er rettet mod

et specifikt mål og derfor har mulighed for at præsentere ethvert forestillet scenarie, som i

vores projekts tilfælde er en fordel. I en terapuetisk sammenhæng er det terapeuterne, der

vælger den VR applikation, som patienten præsenteres for.

For at skabe en mere dybtgående oplevelse, får brugeren en controller på hver hånd. Disse

hånd-controllere hjælper headset-sensoren med at registrere mellem venstre og højre hånd

(Dom Barnard, 2021), hvilket giver patienterne mulighed for at manipulere deres miljøer ved

hjælp af hænder, fødder, fingre og andre kropsdele og spiller en rolle i brugerens mulighed

for interaktion i virtual reality (K Tanjung, 2020). Hånd-controllernes rolle er forskellig

afhængig af, hvordan VR simuleringen er opbygget. Præsenteres der for patienten en

simulering skabt gennem 360 graders filmoptagelse, begrænses brugerens interaktion og

dermed hånd-controllernes funktion. Anvender man derimod en computeranimeret

simulering, så giver det mulighed for, at patienterne kan interagere med den virtuelle verden

og have indflydelse på de fysiske objekter, som er til stede i simuleringen. Dette er med til at

gøre simuleringen mere immersiv. Et andet væsentligt teknologisk artefakt i virtual reality er

hovedtelefonerne, da det giver brugeren mulighed for at opleve en virtuel lydsimulering, som

stemmer overens med den virkelighed, der bliver simuleret i VR. Immersion er et begreb, der

dækker over brugerens indlevelsesevne i VR simuleringen. Eftersom brugeren modtager

lydimpulser fra VR simuleringen, bliver brugeren ikke forstyrret af lyd fra den virkelige

verden, hvilket bidrager til en forøget immersion. Det teknologiske artefakt, som er selve VR
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brillen, er den, som i højeste grad overfører brugeren til den virtuelle verden. Det er gennem

brillen, at det fysiske rum bliver erstattet med det virtuelle. Det er med til at give brugeren en

realistisk oplevelse og følelse af tilstedeværelse i de simulerede omstændigheder, som

brugeren nu er en del af.

Det fjerde trin: Teknologiske systemer. Det teknologiske system er den del af teknologien,

hvor de enkelte teknologiske artefakter sættes i sammenspil og supplerer hinanden. Det

tillader det samlede teknologisystem, som i dette tilfælde er virtual reality, at fungere som det

skal. Det er igennem samspillet mellem de forskellige artefakter, at immersion opstår.

Presence er den individuelle brugers oplevelse med VR, og det er i høj grad afhængig af VR

systemets og dets artefakters evne til at skabe immersion.

Uden systemerne ville produktet være ugyldigt. Virtual reality-systemet er knyttet til mindre

systemer, der kombinerer teknologier til at skabe og fordybe sig i brugeroplevelser. Disse

systemer er de tidligere nævnte funktioner, headsettet, hovedtelefonerne og inputenhederne

såsom håndkontrollere, hvor så de alle kombineres for at skabe et større system kaldet virtual

reality-systemet (Dom Barnard, 2021). Alle disse funktioner kombineret for at skabe et

system hjælper med at lade virtual reality, arbejde med sit fulde potentiale ved at inkludere

vores sanser som at høre og se, hvilket vil give VR muligheden for at kontrollere vores

følelser og opførsel.

Det sjette trin: Teknologier som innovation. I det sidste trin annoncerer modellen

innovationen af   teknologien. I en verden hvor mange udvikler psykiske sygdomme, på grund

af miljøets påvirkning, kan brugen af VR fungere som en forbedring af livskvaliteten (Mayo

Clinic Staff, 2019). Teknologien indenfor Virtual Reality er udbredt således, at man idag kan

få VR-briller med føle- og duftesans (Kristin Houser, 2018). Brugen af immersion vil altid

have fordelen ved at udvikle sig bedre ved forbedring af teknologien, hvilket vil være til stor

fordel for social angst og mange andre psykiske problemer.

5. Visuel præsentation

Vi har i samarbejde med Bo fra FabLab, fået muligheden for at køre et mini workshop. På

workshoppen fik vi fremlagt, hvordan virtual reality fungerer og hvordan vi kunne arbejde

med dette. Dernæst udleverede Bo et komplet VR-sæt til os, som vi tog med os hjem for at

teste og danne en forståelse for dets opbyggelse. Vi ville oprindeligt have udarbejdet vores
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egen simulation, men på baggrund af tiden og Covid-19 havde vi større udfordringer med det.

Da projektet skal afleveres indenfor en bestemt tidsramme, var det svært at få afviklet mere

tid til workshoppen. På baggrund af disse udfordringer, kunne vi ikke få etableret et fysisk

møde til workshoppen som skulle medvirke til at skabe vores egen simulation. I stedet valgte

vi at teste teknologien på os selv, samt vores 5 testpersoner for at opnå en forståelse for

kroppens reaktion og testpersonernes egen oplevelse. For at præsentere semesterbinding TSA

i projektet, har vi besluttet os for at udarbejde en visuel præsentation. Denne præsentation vil

bestå af billede- og videoillustrationer, som er taget under vores observerende undersøgelse.

Disse illustrationer fremviser deltagernes konkrete reaktioner, samt hvor forskellige disse

udspillede sig. Da mange af simulationerne kostede penge eller ikke fungerede helt optimalt,

blev vi yderligere begrænset med henblik på at opfange flere skrækscenarier og reaktioner. Vi

valgte derfor at tage brug af de simulationer, som fungerede bedst og kunne fremvise

reaktioner til at vise hvordan en bruger kan interagere med VR. Som udgangspunkt gjorde vi

brug af Richie’s Plank Experience, da vi kunne tage et objekt fra den reelle verden som skulle

medvirke i den visuelle. Præsentationen vil derfor vise de forskellige reaktioner indenfor

kategorierne: mild, moderat og stærk. Planken var et element for hele forsøget, som øgede

realismen for hele oplevelsen. Desuden havde vores deltagere på forhånd allerede dannet

deres egne fortolkninger, til hvordan oplevelse ville fremstå, da de fik mulighed for at

observere opstillingen.

6. Diskussion

Vi vil i følgende afsnit diskutere de centrale problematikker for VR-teknologien, som

analysedelen fremviser. Her vil vi diskutere VR-undersøgelsen, og hvordan resultaterne

danner indblik i funktionaliteterne af teknologien. Dernæst bliver der diskuteret omkring VRs

benyttelse som behandlingsmetode, med henblik på inddragelse af et patientindblik. Til sidst

bliver teknologiens udvikling gennem tiden, diskuteret med fokus på hvilke potentialer og

begrænsninger der kan blive stillet.

6.1 VR undersøgelse

I dette projekt har vores VR undersøgelse været positiv af flere årsager. Den gav os et indblik

i, hvordan VR angstbehandling forløber sig. Som nævnt tidligere tog VR undersøgelsen afsæt

i teorien om eksponeringsterapi og den strukturerede observationsmetode, suppleret med
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semistrukturerede interviews og spørgeskemaer. Vores mål med undersøgelsen var ikke at

behandle lidelser, men i stedet at udforske VRs evne til at fremprovokere angst gennem

immersion og presence. Vi oplevede, at VR teknologien har et stort potentiale, når det gælder

immersion, og at den enkelte deltagers presence kan variere meget. Presence er vigtig for

brugerens oplevelse og meget afhængig af det mindset, som den enkelte deltager tilgår

simuleringen med, og vores undersøgelse viser, at den enkelte deltagers frygtreaktion i høj

grad hænger sammen med den presence, de tillægger simuleringen. Det var tydeligt, at VR

simuleringerne havde en stor påvirkning på de deltagere, som led af akrofobi, og knap så stor

påvirkning på dem, som ikke gjorde. Undersøgelsen ledte os til at vurdere, at hvis VR

simuleringers immersion er god, så har simuleringen stort potentiale for at frembringe en

frygtreaktion på højder, og derfor kan VR simuleringer også frembringe en frygtreaktion

forbundet med andre angsttyper, såsom araknofobi, klaustrofobi og social angst.

VR undersøgelsen var ikke uden begrænsninger og barrierer. Først og fremmest havde corona

en stor påvirkning på vores muligheder for at finde deltagere, særligt deltagere som en eller

flere af os ikke kendte på forhånd. Vores tanke var desuden at lave et forløb tilegnet patienter,

der lider af social angst. Dette lykkedes os ikke, hvilket forståeligt nok kan fremstå lettere

paradoksalt, idet disse personer netop lider af social angst, og af den grund ville have svært

ved at deltage i et sådant forsøg på baggrund af deres lidelse.

Desværre oplevede vi et snævert udvalg af VR simuleringer i spilplatformene Steam og

Unity. Som tidligere nævnt lykkedes det os at finde Richie’s Plank Experience, som

fungerede rigtig godt mod akrofobi. Dog lykkedes det os ikke at finde valide eller

prisoverkommelige simuleringer mod hhv. araknofobi og klaustrofobi. Havde det været

muligt at finde gode simuleringer til hver enkelt fobi, havde det blot styrket vores argument

om, at VR kan frembringe frygtreaktioner til de fleste, hvis ikke alle, fobier. Desuden havde

det været interessant, hvis den enkelte simulering besad adskillige sværhedsgrader. På den

måde kunne vi gradvist have øget sværhedsgraden for at finde en potentiel smertegrænse at

arbejde med for den enkelte deltager. Dette leder desuden op til, at vi kunne have anvendt

partial reinforcement for at styrke en adfærd, med henblik på at gøre den smertefulde og

angstprovokerende oplevelse mere tolerabel for deltageren. Dette er dog afhængig af en

ressource, som vi ville ønske, vi havde mere af: tid.

Havde vi haft mere tid, havde vi opsat et længere undersøgelsesforløb, gerne med flere

sessioner pr. deltager. I projektet SoReal er behandlingsforløbet over 14 sessioner á 2 timer
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(Bilag 4: s. 2, l. 21-22). Vores VR undersøgelse varede kun over en dag, og hver deltagers

session var på ca. 20 minutter. Havde forløbet været længere, evt. 3-5 sessioner pr. deltager,

havde det givet os mulighed for at tage de eksponeringsterapeutiske begreber, som schedules

of reinforcement og operant conditioning i brug. Her ville hensigten ligge i at registrere, om

der reelt set sker en ændring i adfærden hos den enkelte deltager. Hvis det var tilfældet, kunne

vi desuden ikke blot se på VRs evne til at fremprovokere angst, men også dens evne til at

forbedre deltagernes udholdenhed eller resiliens over for deres angst; og måske endda dens

evne til at lindre angsten. Dette bliver dog forhindret af vores manglende kompetencer

indenfor det psykologiske fagfelt. Det kunne desuden have været interessant, hvis vi havde

kunnet få patienter med social angst til at deltage i undersøgelsen. Havde vi i stedet gjort det,

havde vi kunne sætte det i kontekst til vores problemformulering, som har fokus på social

angst og ikke de øvrige angsttyper. Desuden ville vi have haft mulighed for at anvende

Benjamin Arnfreds ekspertise inden for området, og tage nogle af hans metoder i brug i vores

egen undersøgelse. Det skal nævnes, at dette var intentionen til at starte med. Desuden kunne

undersøgelsen have været endnu mere virkningsfuld, hvis vi havde anvendt simuleringer

tilpasset hver fobi og ikke blot akrofobi. Dette fremgår også af vores deltagers kommentarer,

bl.a. Dilay, der siger: “Mine fobier er ikke særlig fremtrædende, især ikke i de simuleringer,

som jeg blev udsat for” (Dilay, 2021) og Kikki, der understøtter med: “Det var generelt sjovt

at prøve, men jeg synes, der mangler nogle flere simuleringer, der kan ramme alles behov”

(Kikki, 2021).

Problemformuleringen og projektet som helhed belyser VR teknologiens kompetencer inden

for eksponeringsterapi, og den klassiske in vivo eksponeringsterapi er fortsat en meget

effektiv behandlingsmetode. Idet vi forsøger at undersøge forskellene mellem disse to

behandlingsmetoder, samt hvordan VR bidrager til en forøget kvalitet af eksponeringsterapi,

kunne det have været interessant at opsætte et VR behandlingsforløb og et in vivo

behandlingsforløb. Hensigten med dette er at registrere forskellene i frygtreaktionerne, for at

se hvilken behandling der har den kraftigste påvirkning på deltagerne. En måde, dette forløb

kunne opsættes på, ville være, at vi først udførte en plankesimulering for vores akrofobiske

deltagere efterfulgt af en eksponering af en virkelig, ikke-simuleret højde. Det samme

eksempel kan bruges i de andre angsttyper. Dette behandlingsforløb ville kunne belyse

forskellene i den enkelte deltagers presence, hvis altså frygtreaktionen er kraftigere in vivo,

end den er i VR.
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6.1.1 Delkonklusion

Vores problemformulering stiller spørgsmålstegn ved, hvordan teknologien bag VR kan

bidrage til behandlingen af social angst. Som nævnt tidligere, var det desværre ikke muligt

for os at undersøge netop dette i vores VR undersøgelse grundet mangel på deltagere og

simuleringer. Dog har vi belyst en anden angsttype, nemlig akrofobi, og resultaterne har vist,

at VR teknologien og dens evne til at skabe immersion og presence har et stærkt grundlag for

at fremprovokere en frygtreaktion. En kritik af vores undersøgelse kan bl.a. findes i manglen

på variation i vores simuleringer. Vi brugte en simulering rettet mod akrofobi, men det var

svært at forvente en reaktion på denne simulering fra deltagere med araknofobi og

klaustrofobi. Desuden kunne forløbet have været struktureret anderledes, gerne over en

længere periode og med flere sessioner pr. deltager. Det havde åbnet op for anvendelsen af

nyttige eksponeringsterapeutiske begreber, og potentielt givet os bedre muligheder for at

vurdere VR teknologiens evner, til at ændre adfærd og måske endda lindre angst. En

udvidelse af undersøgelsen, hvor der behandles gennem VR og in vivo, kunne anvendes for

bedre at belyse forskellene mellem de to typer af eksponeringsterapi. Ved brug af den samme

observationsmetode til in vivo, ville man kunne kigge på forskellene i frygtreaktionerne ved

hhv. in vivo og VR, og på den måde skabe en forståelse for fordelene og ulemperne ved

brugen af VR i eksponeringsterapi sammenlignet med in vivo. Dette ville have bidraget til

forståelsen for VR teknologien, og dermed besvarelsen af problemformuleringen.

6.2 VR som behandlingsmetode

I analysen nåede vi frem til, hvor aktuel lidelsen angst, er i Danmark samt hvordan de

traditionelle behandlinger fravælges på baggrund af den teknologiske udvikling. Som

udgangspunkt viser analysen, at VR teknologien er en brugbar metode, som kan bruges til

behandling af lidelser som angst.

Et VR behandlingsforløb består typisk af, at patienten skal bevæge sig ind i en teknologisk

simulation via VR. Simulationen er altafgørende for, hvorvidt patienten kan træne sin angst

væk, derfor er det ikke helt nøjagtigt muligt for alle og enhver at skabe korrekte og effektive

simulationer. Hovedsageligt vil der blive skabt en simulation til behandling ved hjælp af 360

graders film og computerskabte simulationer. 360 graders video er en tilgang for skaberen til

at kunne optage et reelt scenarie i VR, som stammer fra den virkelige verden. Således kan

patienten komme ind til en evaluering med en psykolog, hvorefter at psykologen kan få
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skaberen til at designe simulationer efter behov og nødvendighed. Fremgangsmåden for VR

oplevelsen er således også afgørende for, hvorvidt patientens behandling mislykkes eller er en

succes. Sherman og Craig punkterer konkret, at for at en virkelighed kan genskabes i en

teknologi som VR, er det næsten et punktligt krav at udføre og forholde sig til de fem

hovednøgler: 1. deltageren, 2. skaberen, 3. virtuelle verden, 4. immersion og 5. interaktion.

De fem hovednøgler spiller derfor en nødvendig rolle for hele processen. Hvis simulationen

ikke indeholder dele af de fem hovednøgler, kan den mislykkes. Det er derfor en helt normal

tilgang, at skaberen og patienten opbygger et ubevidst forhold. Der er ikke nødvendigvis tale

om en fysisk dialog eller kendskab herom. Blot en forståelse fra skaberens side til patientens

ængstelige scenarier, som skaberen kan tage med sig for at kunne skabe den konkrete

simulation med korrekt effektivitet. Hvis der tværtimod ikke er en forbindelse imellem disse

to hovednøgler, kan det ende ud i et mislykket forsøg på behandling af patienten. Skaberen er

nødsaget til at dække patientens behov, da patienten er den, som skal bruge simuleringen og

er den, der lever sig ind i VR-oplevelsen. Det er nødvendigt, at skaberne er erfarne, som en

sikring for at simuleringen er brugbar og funktionel til brug af behandling. Hvis simuleringen

fremstår ujævn og forkert kodet, kan psykologerne og patienterne ikke opleve disse som

effektive og brugbare (Sherman & Craig, 2018: s. 5-11). Den virtuelle verden indeholder

objekter fra den virkelige verden, hvilket spiller en rolle for autenticiteten. Inddrages

objekterne fra den virkelige verden ikke, kan oplevelsen fremstå teknologisk genskabt og

kunstig. Objekterne skaber en fornemmelse fra den reelle verden, såvel der er tale om angst

for at tage til koncert. Koncertens fysiske objekter bidrager til, at VR oplevelsen føles

realistisk og ikke blot som en animeret simulation (Sherman & Craig, 2018: s.5-11).

Immersion og presence er betydeligt for dele af VR oplevelsen, som er opbygget fra den

reelle verden. Det handler derfor ikke kun om at optage 360 grader film og at skabe den

panoramiske oplevelse ved bevægelse i VR-oplevelsen. Optagelsen af lyd og elementer fra

den virkelige verden har en betydning for patientens tilgang til simulationen og helheden af

oplevelsen. Lydkvaliteten skal fremstå god, ligeså vel så patienten ikke kan skelne mellem

den reelle og den optagede lyd. Patienten skal kunne bevæge sig frit rundt i simulationen,

ligesom patienten ville kunne handle i den virkelige verden. Effektiviteten kommer derfor af

alle elementer fra hovednøglerne, handlinger, opbyggelsen samt inddragelse fra den helt

reelle verden (Sherman & Craig, 2018: s.5-11).

Hovedformålet for hele denne opbygning og genskabelse i VR-oplevelsen er baseret på, at

psykologerne lettere kan “kaste” deres patienter ud i kontrollerede ængstelige scenarier. Det
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er her, det bliver aktuelt muligt for psykologer at bruge denne teknologi, da de fra psykiatrien

kan observere og kontrollere patienternes tilgang og oplevelse i VR simulationen. De fem

hovednøgler skaber den mulighed, som medvirker til at VR kan bruges som en funktionel

behandlingsmetode baseret på teknologi. Når patienten “kastes” ud i deres frygtgivende

scenarier, kan de lettere træne deres angst væk med tiden. Der er tale om et trygt forum via

VR frem for den virkelige verden. Patienten kan til hver en tid tage brillerne af og derfor

lettere kontrollere deres ubehag. Som nævnt i analysen kan psykologerne ved hjælp af andre

former for teknologier komme dybere ind på patienten og fornemme den helt konkrete

reaktion (Abramowitz, J. S. et al., 2011). Pulsmåleren kan være en tilføjet teknologi, som kan

være behjælpelig med at observere patienternes kropsreaktioner m.m.. På den anden side er

der også flere forskellige årsager til, hvorfor social angst opstår. Årsagen er oftest tilknyttet

en oplevelse baseret på bestemte scenarier og omgivelser. Psykologerne gør som

udgangspunkt brug af en kategoriseret opdeling, ligesom Leary og Kowalski opdeler social

angst i fire kategorier. Ifølge Leary og Kowalski opdeles disse i: formel tale og interaktion,

uformel tale og interaktion, selvsikkert interaktionsadfærd og observation af opførelse.

Således kan sådan nogle kategorier og opdelinger bruges som en gradvis tilgang til

simulationerne, alt efter hvor slemt patientens social angst fremstår (Leary og Kowalski,

1995: s.5).

Benjamin Arnfred gav indblik, i at deres patienter udsættes for simulationer gradvist. De har

derfor foreløbigt 14 forskellige simulationer, som de gør brug af, hvoraf disse stiger gradvist i

sværhedsgrad. Ved hjælp af disse kan psykologerne lettere kontrollere, hvornår de kan trappe

op eller er nødsaget til at trappe ned ved for stort ubehag. Hvis ikke patienten er under en

form for observation af en professionel, kan patientens angst fremprovokeres til at blive

værre end oprindeligt. Derfor understreger Benjamin konkret, at de konstant observerer

kroppens tilgang til de bestemte simulationer. Det er også et værktøj for dem, som kan give

dem en dybere ide om, hvor slemt patients angst er, og hvilken retning de skal tage hånd om.

Når man ser på SoReal projektet, og hvordan deres tilgang til behandling af angstlidelser har

været, kan det erfares, at VR teknologien har haft positiv indvirkning. Under interviewet med

Benjamin kommer han ind på, hvordan patienter under testforløbet er glade for

behandlingsmetoden:

“...Der er også en masse i kontrolgruppen der er meget glade for deres behandling og det

hele falder jo på om der er forskel på hvor glade folk er, eller hvor meget det har fået ud af

behandlingen mellem de 2 grupper...” (Bilag 4, s. 9, l. 17).
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Der bliver bekræftet, hvordan teknologiens fremgang har en indflydelse på, hvad man kan

tilbyde personer med angstlidelser. Over tiden bliver teknologien gjort bedre og bedre, dog er

det ikke alle patienter som får en langvarig effekt af behandlingen. Benjamin forklarer,

hvordan nogle patienter kan få et tilbagefald efter deres forløb med eksponeringsterapi, og

hvordan VR-teknologien kan skabe en fornemmelse af tryghed hos patienten.

6.2.1 Patient indblik

Livsverdensinterviewet udspillede ikke den effekt, som vi havde ønsket og regnet med. Ideelt

ville vi så vidt muligt gerne have interviewet en patient under behandling med VR

eksponering. Vi forsøgte at tage kontakt til mange forskellige organisationer, som tilbyder VR

eksponeringsterapi, men uden held. Alternativt forsøgte vi at tage fat i grupper på Facebook,

hvor der er oprettet fællesskaber for folk med lidelsen, men heller ikke der havde vi held. Den

sidste mulighed var at tage fat i vores ekspert fra ekspertinterviewet og høre, om han havde

nogle patienter, der var villige til at deltage i et interview. Der var dog heller ikke nogle

patienter fra SoReal projektet, som ønskede at deltage. Dana gav os dog en overordnet

forståelse for, hvordan det er at leve med en lidelse som social angst. Hun understreger selv,

at hun har svært ved at føre en dialog med ukendte personer. Det kunne derfor godt tænkes, at

mange af patienterne i behandling med VR ikke havde modet på at føre en interview dialog

med os. Vi var allerede forberedt på, at vi nok ville opleve udfordringer med at finde

patienter, som kunne beskrive deres oplevelse med VR, men vi var stadig ivrige efter at finde

nogen, som kunne give os deres indblik. Selvom interviewet med Dana ikke gav os en vinkel

og forståelse for, hvordan en teknologi som VR hjælper på en lidelse som social angst, har vi

fået dannet et billede af, hvordan lidelsen kan påvirke et individ. Desuden blev vi klogere på,

at nogle patienter ikke kun gør brug af en bestemt behandlingsmetode, men derimod en

kombination mellem flere. Dana var selv i terapeutisk behandling men også medicinsk,

hvilket afhænger af, hvor stor en grad lidelsen træder i kraft hos hende.

Alt i alt er vi kommet frem til, at det vil være svært for en patient som Dana, der allerede er

igang med en medicinsk behandling at begynde på en ny teknologisk behandlingsmetode.

Hvis den medicinske behandling allerede virker, og hvis Dana føler sig tryg ved den

nuværende behandling, vil det være svært at tage imod en ny behandling. Samtidig vil hun

ikke med sikkerhed vide, om virtual reality vil være lige så behjælpelig som den medicinske
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behandlingsmetode, og grundet hendes lidelse har hun svært ved at bevæge sig ud af sin

comfort zone og give det en chance.

6.2.2 Delkonklusion:

Som konklusion af ovenstående diskussion er der en masse danskere, som har en angstlidelse.

På trods af tallene som svarer til 7% af befolkningen, er det kun 2%, der lader sig komme

under behandling gennem psykiatrien. Denne procentdel giver et godt overblik over, at det

ikke er en stor del af befolkningen, som bliver behandlet. Gennem tiden er den medicinske

receptkøb faldet, hvilket kan have en forklaring på procenttallet. Et andet argument på faldet

af medicinske behandlinger, ville være den teknologiske determinisme. Her har teknologien

haft en stor indvirkning på sundhedssektoren, da man igennem moderne teknologi kan

udvikle systemer og apparater, der kan hjælpe på at behandle forskellige former for lidelser. I

denne sammenhæng er der tale om en eksisterende underholdningsteknologi, som er forsket

til at være effektiv til brug af behandling af lidelsen angst ved hjælp af eksponeringsterapi i

VR. Selvom teknologien foreløbigt ikke har bredt sig ud til alle psykologer eller psykiatriske

afdelinger, kan man med den teknologiske udvikling forvente, at der vil ske stor fremdrift

inden for dette område. Mange patienter i traditionelle behandlinger har allerede på

nuværende tidspunkt fravalgt dette, på baggrund af kendskabet til VR teknologien i form af

eksponeringsterapi. Således kan det tydeligt understreges, at VR som eksponeringsterapi er

en funktionel og effektiv behandlingsmetode, som på længere sigt vil blive langt mere

udbredt. Desuden skaber udbyderne af denne behandlingsmetode en tryghed for patienterne,

da de kan måle, hvorledes de reagerer på de scenarier, de frygter dagligt. Pulsmålerens

funktion i denne sammenhæng er derfor også en vigtig rolle. Ikke mindst fordi patienten selv

er i kontrol over, hvornår brillerne kan tages af hvis behovet opstår.

6.3 Teknologien og dens udvikling

Det første teknologiske fremskridt indenfor VR, blev udviklet tilbage i 1800-tallet. Her fik

Charles Wheatstone udviklet et stereoskop, som var et apparat med 45 graders vinklede

spejle, der kunne reflektere billeder til øjet. Konceptet af stereoskopet blev videreudviklet,

hvor man benyttede sig af to linser til refleksion af billederne. Dette var med til at skabe en

fornemmelse af tre dimensioner, som ikke var set før (Jerald, 2016: s. 15-29). Udviklingen

50



resulterede i nye teknologiske artefakter, i form af et cockpit, individet befinder sig i, hvor

bevægelse, lyd og lignende blev skabt.

Billede 2: VR headsettet udviklingen gennem tiden

I de efterfølgende år skete der store teknologiske fremskridt inden for den virtuelle verden.

Det var her man begyndte at stille spørgsmålstegn ved hvilke teknologiske muligheder,

fremtiden kunne bringe og tankegangen omkring “virtuel“ blev skabt. Gennem tiden blev

teknologien udbredt til forskellige brancher og erhverv, hvor man brugte konceptet af VR i

biografer, forlystelsesparker og endda militæret. Det første tegn på virtual reality kom i

forbindelse med biograferne, hvor stereolyd, bevægelse i sædet og duft blev anvendt til at

give en fornemmelse af at være med i filmen (Jerald, 2016: s. 15-29). Hvad der startede med

at være et underholdningsapparat, har gennem tiden udviklet sig til at blive anvendt som et

sundhedsfremmende teknologi.

6.3.1 Forudsigelser for teknologiens fremtid

Tidligere i vores analyse nævnte vi implementeringen af   pulsmåleren, som er et ekstra udstyr,

der kan føjes til virtual reality, som gør det muligt for psykologer at få bedre information og

resultater vedrørende deres patienter. Dette registrerer pulsen for hver enkelt deltager i

henhold til deres angstniveau. Som et resultat skaber pulsmåleren et miljø, hvor terapeuten

kan foretage indgreb ved for høj puls hos brugeren, især i en situation hvor den enkelte

deltagers frygtreaktion er uforudsigelig (Birgitte Dalgaard, 2020). Dette er dog noget, hvor
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implementeringen stadig udvikles, hvilket fremgår af dialog med eksperten Benjamin

Arnfred efter udarbejdelsen af interviewet. Han nævnte, at SoReal endnu ikke har udviklet

pulsmåleren til deres brug af virtual reality som en behandling, men at det bestemt er noget,

de arbejder på for den nærmeste fremtid for at hjælpe deres patienter.

Inden for teknologiens verden, vil virtual reality kun udvikle sig større herfra med henblik på

de teknologiske systemer og muligheder for brugerne. Når man taler om forbedringerne og

udviklingen af   virtual reality, bliver håndkontrollerne overvejet. Med udviklingen af

  håndkontrollere kan fremtidige jobtræningsmuligheder fremstå nyttigt og gavnligt for

medarbejderne, og det kan på samme måde være overkommeligt og miljøvenligt. Et

eksempel på dette er pilotuddannelse, hvor håndkontrollerne kan udvikles, så

håndbevægelserne detekteres nøjagtigt til de rigtige opgaver. Hvis piloten styrer flyet og

trykker på specifikke knapper, foretages der nøjagtige handlinger med hensyn til flyet (Tracy

Watson, 2021). Med det sagt, kan brugen af VR også hjælpe miljøet med at reducere

  CO2-udslip fra fly, der bruges til træning, og reducere risikoen for alvorlige skader. En anden

teknologisk funktion, der kan overvejes for fremtiden, er fremskridt inden for optik. Optik er

brugen af   lysfelter og lysbølger der overfører billeder til øjet med et mindre optisk fodaftryk

(Morgan Kaufmann, 2018). Dette fremskridt kan føre til forbedringer inden for indre

problemer, som er øjenbelastning og hovedpine, man kan modtage efter brugen af   virtual

reality. Derfor kan det med fremskridt inden for optik, resultere i at give et behageligt og klart

visuelt billede (Morgan Kaufmann, 2018). Desuden sigter udviklingen af   VR mod at blive

avanceret til en realistisk oplevelse, ved brug af   ultralyds haptik. Ultrasonisk haptik bruger en

række lydtransducere til at generere lufttrykbølger, der kan mærkes af en brugers hud. En

enkelt transducer producerer en ekspanderende bølgefront, men ved at bruge flere transducere

kan der genereres et stående bølgemønster (Morgan Kaufmann, 2018).

Da virtual reality fortsætter med at udvikle sig, og flere individer stifter kendskab til det, er

det muligt, at det vil bidrage til vores fremtid med hensyn til behandling af   andre mentale og

muligvis også fysiske lidelser. Mentale lidelser kan være depression, hvor fagfolk og

eksperter kunne undersøge individets årsager til depression og finde en visuel behandling ved

hjælp af virtual reality. En anden mental lidelse, hvor virtual reality kan udvikle sig til

behandling, ville være for lidelser som PTSD og spiseforstyrrelser, hvor vi igen anvender den

strategi, som vi også brugte til depression, men med forskellige visioner og mål. Fysiske

lidelser kan være med hensyn til handicappede mennesker, der kæmper for at være fysiske
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eller for eksempel er lammet, hvilket begrænser nogle aktiviteter og muligheder for dem.

Brugen af Virtual Reality kunne komme i stor udnyttelse ved at tillade og hjælpe den enkelte

med særlige behov til at visualisere sig selv ved at gøre aktiviteter som at rejse, gå, svømme

og mange flere, der gør det muligt for dem at få en følelse af glæde, tilfredshed og vigtigst

inklusion.

6.3.2 Drivkræfter og barrierer for teknologiens udvikling

Som diskuteret i de forgangne afsnit, fremgår det tydeligt, at VR har set en enormt hastig

udvikling fra de første prototyper til de nyeste modeller. Desuden er der givet et bud på

forudsigelser for VR teknologiens fremtid og de kompetencer, som medfølger. Teknologier

og deres udvikling er ofte karakteriseret af konkrete drivkræfter og barrierer. I følgende afsnit

vil vi diskutere nogle mulige drivkræfter og barrierer for VRs teknologiske udvikling.

VR teknologien har gennem tiden ændret sit formål fra at være en underholdningsteknologi

til en psykoterapeutisk og medicinsk behandlingsteknologi, og VRs potentielle fremtidige

formål er uforudsigeligt store. Men det, at der konstant findes nye formål til brugen af VR,

betyder, at teknologien er bredt anvendelig inden for alle scenarier, hvor mennesket overføres

til en virtuel verden. Det bliver desuden anvendt til træning af piloter og militærfolk, samt

andre uddannelsesmæssige formål. Der kan argumenteres for, at teknologiens brede

anvendelsesmuligheder er en stærk drivkraft for teknologiens udvikling.

Desuden er en teknologis udviklingsretning stærkt præget af samfundstilstande. Et eksempel

på dette kan findes i de aktuelle covid-19 omstændigheder, hvor skoler, arbejdspladser mm.,

har måttet overflytte til virtuelle omgivelser. Denne omstilling har skabt en naturlig

efterspørgsel på gode kommunikationsteknologier, hvor man har set en stor fremgang i

software som Zoom og Microsoft Teams. I den forstand er det meget tænkeligt, at VR kan

spille en stor rolle i effektiviseringen af den fjernkommunikation, der nu er nødvendig. VR

teknologien har stærke forudsætninger for at skabe virtuelle rum med flere deltagere, hvor

immersion og interaktion mellem deltagere er i fokus med henblik på at replikere et fysisk

klasseværelse eller mødelokale.

En teknologisk udvikling er i høj grad påvirket af det marked, som teknologien er indlejret i,

samt de potentielle trends omkring teknologien. Eftersom VR har set en drastisk stigning i

popularitet grundet den hastige udvikling, har den også set en markant interesse fra private

forbrugere. Særligt i spilverdenen, hvor adskillige konsoludviklere, såsom PlayStation, og
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spiludviklingsfirmaer har udgivet spil og softwaresystemer, som er kompatible overfor VR

teknologien. Dette har bidraget til en forøget tilgængelighed til teknologien for “almindelige”

borgere og forbrugere, idet VR producenter har kunnet udarbejde en lavpraktisk,

prisoverkommelig VR model til dette formål.

En teknologisk udvikling er ikke blot præget af drivkræfter men også af barrierer. VR

teknologien er i dens begyndende fase, og det kan bl.a. ses på teknologiens prisniveau. Ofte

tager det lang tid for en ny teknologi at blive tilgængelig for den brede befolkning, og det er

tilfældet med VR. Ofte ser man dog, at teknologier bliver billigere at producere med tiden og

derved lettere for befolkningen at anskaffe. Desuden besidder VR teknologien ikke et stort

udvalg af tilføjelser og materiale til privat brug, og mængden af godt underholdningsindhold

er på nuværende tidspunkt lavt. En undersøgelse om potentielle barrierer for adoptionen af

VR nævner en række udtalelser fra brugere af hhv. HTC Vive og Oculus Rift VR sættene, og

diskursen omkring disse personers oplevelser med teknologien viser en tydelig ubehag ved

anvendelsen af simuleringerne (Laurell C. et al., 2019). Nogle udtalelser lyder: “I used HTC

Vive and quickly got seasick” og “Just played Dirt Rally with Oculus Rift. Pretty cool but

damn, became really ‘carsick’. I never become that otherwise.” (Laurell C. et al., 2019). Her

er der tale om, at den teknologiske ydeevne ikke er optimal, og dette udgør en stor rolle i

diskursen omkring adopteringen af VR systemer for privatpersoner, eller snarere barrieren for

adopteringen. Som en del af undersøgelsens konklusion, bliver der nævnt: “Our results

indicate that a cautious approach is presently to be preferred given limited adoption and the

fact that the technology doesn't seem entirely ready at this point.” (Laurell C. et al., 2019).

Det vurderes herved, at VR teknologien både besidder nogle stærke drivkræfter, men på

nuværende tidspunkt også nogle barrierer grundet teknologiens stadigt tidlige placering i

udviklingsfasen.

6.3.3 Delkonklusion

I betragtning af virtual realitys’ evner kan der konluderes, at udviklingen af teknologien er

sket hurtigt og med stor sandsynlighed vil fortsætte i den retning. På det grundlag har vi givet

en række bud på, hvordan teknologien vil udvikle sig inden for den nærmeste fremtid. Her

kommer vi ind på anvendelsen af pulsmålere med formålet om at forbedre terapeutisk

indgreb ved behandling. Derudover afdækker vi VR teknologiens andre potentielle gøremål,

f.eks. hvordan den kan blive brugt til undervisning og træning af militærfolk og piloter.

Desuden har VR teknologien stærke drivkræfter, men også barrierer for udviklingen af

54



teknologien. En drivkraft for teknologien kan ses i VRs forudsætninger for at udnytte det

marked, som er udsprunget af covid-19 situationen, og kan bidrage med en solid teknologi

inden for fjernkommunikation. Den mest fremtrædende barriere for udviklingen af

teknologien er den, at teknologien stadig er i sin tidlige udviklende fase og endnu ikke klar til

distribuering til private forbrugere. Brugere af HTC Vive og Oculus Rift beskriver en

mangelfuld teknologisk ydeevne, hvilket fastlægger en diskurs om, at VR teknologien ikke er

parat til at blive distribueret lige foreløbigt.

7. Konklusion

Vi har igennem dette projekt undersøgt hvordan det er muligt, at gøre brug af virtual reality

til behandling af social angst som eksponeringsterapi. Dernæst har vi undersøgt og afklaret

hvor aktuel lidelsen angst er i Danmark, samt hvordan dette kan behandles med andre

traditionelle metoder.

Igennem projektet har vi fundet ud af, at social angst kan være aktuelt for alle i en

aldersgruppe mellem 18-58 år. Aldersgruppen er taget i betragtningen af, at de mest udførte

behandlingsmetoder kræver en minimumsalder på 18 år. Heriblandt har vi fundet ud af, at

selvom denne lidelse er aktuel for den danske befolkning, opsøger flere ikke hjælp til

behandling. Leary og Kowalski forklarer, hvordan social angst adskiller sig fra den

overordnede lidelse angst. Her afspejles de sociale aspekter sig i sammenhæng med

kategorierne “interpersonel” og “social”. Desuden bekræftede vores livsverdensinterview

med Dana, at teorien bag social angst er aktuel og genkendelig for en patient med lidelsen.

Virtual reality er en ny teknologisk behandlingsmetode, som på nuværende tidspunkt bliver

brugt bl.a. som eksponeringsterapi mod social angst. I Danmark er metoden ikke helt udbredt

eller i brug mellem mange psykologer eller psykiatrien. Metoden er i første stadie, og de

fleste tilfælde er fortsat under forskning og i test gennem regionale projekter, udført af

psykologer i samarbejde med VR-firmaer. Psykologen Benjamin Arnfred understregede, at

denne metode er funktionel, og hovedsageligt mere effektiv og håndterbar end de

traditionelle metoder: “Overordnet set så hedder behandlingen vi undersøger, kognitiv

adfærdsterapi, og i den form for behandling spiller (særligt når det gælder angst)

eksponeringsterapi typisk en ret fremtrædende rolle“ (Bilag 4:1, L 10-12). Som
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udgangspunkt er det først muligt at bruge VR som eksponeringsterapi, når de fem

hovednøgler ifølge Sherman og Craig er medvirkende og udarbejdet til den konkrete

VR-oplevelse. Hovednøglerne er de elementer som muliggør eksponeringsterapi i VR, da

man ved hjælp af disse kan skubbe en patient ud i at træne sin angst væk. Som udgangspunkt

redegør Abramowitz for, at eksponeringsterapi handler om at skabe et trygt og sikkert miljø

for patienten. Her er miljøet et redskab for at den teknologiske eksponering kan lade sig gøre,

og således hjælpe patienten med at træne angsten væk.

På baggrund af dette projekt kan det konkluderes, at en VR-oplevelse kan bruges som

eksponeringsterapi til behandling af social angst og andre angsttyper. Denne

behandlingsmetode kan medvirke til at hjælpe sundhedssektoren, og giver patienterne

mulighed for selv at kontrollere brugen af denne teknologi. De 360 graders film er den

vigtige og betydende del for hele processen, hvilket er en implementeret del for patienterne til

at opnå et resultat. Flere har kendskab til teknologien som et underholdende redskab, til at

kunne spille i et virtuelt univers. Dette kan være afgørende for, om flere tilvælger

teknologien, når metoden muligvis udbreder sig, da kendskabet herom skaber en overordnet

tryghed. I en helhed for projektets udarbejdelse og resultat, samt den teknologiske udvikling

kan det forventes at denne behandlingsmetode vil tage fart og blive udnyttet mellem mange

flere psykologer og psykiatrien.
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