
1.Semester                                                                                                Gruppe V2124788988
Design og Konstruktion, STS & TSA

Skizofreni i VR
Forstå personer med skizofreni og oplev deres verden gennem dine egne øjne

Udarbejdet af
Benjamin Bograd - bograd@ruc.dk

Can Kurt - Cank@ruc.dk

Freya Lillevang - lillevang@ruc.dk

Noor Ahmad - noora@ruc.dk

Tobias Bertelsen - tdb@ruc.dk

Vejleder

Charlie Breindahl

1



1.Semester                                                                                                Gruppe V2124788988
Design og Konstruktion, STS & TSA

Abstract

This report examines Virtual Reality and the possible uses of this digital technology, as a

means to convey a deeper understanding of what it feels like to have schizophrenia.

Furthermore, we decided to narrow down the target audience to produce this research

question: “How can a VR- simulation of schizophrenia give relatives a general understanding

of the mental illness?”.

Through research and interviews it is concluded that a VR-simulation can be used as a way

for users to interact with the hallucinations that persist in the mind of a person with

schizophrenia, and through this experience gain a sense of empathy and understanding

towards the illness.

The scientific methods used to gather and format information are described within the paper

and act as tools to guide the analysis. In the analysis, statistics data and observations are used

to prove relevance and public interest within the area. Furthermore our semi-structured

interviews support the claims presented and work as our main source of reliability, due to the

subjective nature of our main thesis.
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Indledning og motivation

I dette projekt har vi fået muligheden for at arbejde med VR, for at hjælpe andre mennesker

til at forstå hvordan skizofreni påvirker et individ. At arbejde med denne form for teknologi

vil hjælpe mange, som ikke forstår hvad skizofreni er, samtidig med at kunne vurdere om

vores produkt kan tilbyde forståelsen og gøre mennesker opmærksomme. Vi vil i opgaven

analyserer og diskuterer brugen af VR til dette formål, samt skabe evidens, om der er mangel

for vores produkt. Vi vil blandt andet gøre brug af interviews fra pårørende, analysere grafer,

samt hvordan fremtiden ser ud for Virtual Reality. Vi har udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål

som: Hvorfor vil pårørende have interesse i, at få en virtuel oplevelse af en mental lidelse?

Hvilke metoder og teorier kan man bruge til at oplyse emnet? og Hvilke overvejelser har vi

gjort omkring mulige konsekvenser?

Vi har også en problemformulering som lyder: Hvordan kan en VR- simulation af skizofreni

give pårørende en generel forståelse af den mentale sygdom? Denne problemformulering er

besvaret ved brug af analyse samt teori. Til sidst i opgaven vil vi komme med

delkonklusioner og en direkte konklusion på om vores produkt er i mangel, samt hvordan

man kan give en generel forståelse af skizofreni, som er vores problemformulering.

Den gennerelle motivation for opgave samt produktet, har været at hjælpe pårørende, da det

kan være svært at forstå skizofreni. Dette kan begrundes ved at det ofte bliver

overdramatiseret i for eksempel film og spil. Dette er dog ikke kun en problematik for de

pårørende, men også for de skizofrene i samfundet. Det er også derfor at vi synes emnet er

interessant, da vi ønsker individer med skizofreni, skal behandles på lige fod, med resten af

befolkningen.
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Læsevejledning

I dette projekt vil vi komme ind på, hvordan vi har udviklede vores produkt til at opfylde de

ønsker vi havde til det, opgavens struktur, og hvorfor vi valgte at lave “Skizofreni i VR”.

I indledning og motivation giver vi en detaljeret forklaring på vores personlige motivationer

til valg af Skizofreni i VR, samt giver en overordnet forståelse til emnet ud fra data fra

problemfeltet. Dernæst, bliver problemformulering, arbejdsspørgsmål, semesterbinding samt

afgræsning brugt til at sætte et fundament for selve udarbejdelsen af projektet og forklare,

hvilke faglige overvejelser vi har taget, og hvorfor. I metode og empiri har vi TRIN-modellen

som forklarer om modellen, hvordan TRIN-modellen bliver benyttede i analysedelen.

Derefter, har vi den Dobbelthalede fisk, som vi har brugt til, hvordan vi skal indsamle data

og, hvordan vi derefter benytter det til vores analysedel. Design overvejelser, herunder

Design Thinking, Color-Cognitive Map, Storyboard, Problem kort og Abduktiv er vigtige

dele af Metode og Empiri, da de giver en overordnet struktur til opgaven samt forklarer de

metoder vi har brugt til udviklingen af vores VR produkt. Til sidst i metode og empiri har vi

Kvalitativ og Kvantitativ metoder som bliver brugt til indsamlingen af data via. interviews

samt statistikker.

Teoridelen i vores projekt danner grundlag for vores analysedel. I teoridelen har vi først

skizofreni som beskriver, hvad skizofreni er, og symptomerne for skizofreni. Dette er for at

give en forståelse for selve lidelsen, og vores produkt. Derefter, har vi Virtual Reality

herunder Immersion & Interactivity og Eksponering. Virtual Reality samt Immersion &

Interactivity beskriver, hvad Virtual Reality er, hvordan det fungere, og hvilke vigtige

funktioner det kræver for at skabe realisme. Dernæst, har vi eksponering som omhandler, at

komme i kontakt med et scenarie uden rent faktisk er være til stede. Teknologisk

Determinisme mod Socialkonstruktivisme samt Aktør-Netværksteori beskriver teorien

bagved forholdet mellem teknologi, samfundet og mennesker.

Analysedelen er, hvor vi analysere den indsamlede data samt bruger den teori vi har defineret

i teoridelen. Først har vi Interviews, hvor vi har brugt den kvalitative metode til at lave et

semistruktureret interview med pårørende til skizofrene, og analyserede på den kvalitative

data vi fik fra dem. Derefter, har vi igen indsamlede data, men med hjælp fra den kvantitative

metode til at analysere Skizofreni i samfundet, udviklingen af skizofreni i Danmark og
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dermed analyserede os frem til om der er et konkret behov for vores produkt. Dernæst, har vi

lavet en analyse af Virtual Reality ved brug af TRIN - Modellen som blev forklaret i Metode

og Empiri. Dette er for at analysere Virtual Realitys indre mekanismer og processer,

utilsigtede effekter, og VR som innovation. Herefter, har vi Designanalyse, hvor vi analysere

vores designprocess samt benytter os af design thinking modellen til at fremstille et bedre

produkt. Det næste punkt er en VR undersøgelse, hvor vi tester vores produkt (prototype) på

testpersoner og dokumentere deres reaktioner samt hører deres tanker om produktet.

Til sidst forekommer vores diskussionsdel og konklusion, hvor vi reflektere på vores projekt

samt giver vores endelige konklusion af projektet. Vi har valgt at lave delkonklusioner til

emner som er komplekse, og kunne godt bruge en simplificerede konklusion.
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Problemfelt

Problemfeltet fungerer som en afgrænsning af emnet. Dette gøres ved hjælp af studier og

rapporter, der belyser emnet. En rapport fra vidensråd for forebyggelse (2020), undersøgte

mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år. Her blev der i en

undersøgelse baseret på data fra OPUS fundet frem til en stigning af incidensraten for

psykose i skizofrenispektret.

“De årlige incidensrater for psykose i skizofrenispektret (ICD-10-koder F20-F29) i

aldersgruppen 10-24 år var 0,05% (506 individer) i 1996 og 0,14% (1.564 individer) i

2016.” 1

Dette opbygger en undren omkring, hvilke grunde der kunne ligge bag denne stigning.

Rapporten konstaterer yderligere, at der er mangel på viden omkring skizofreni i

offentligheden, og beskriver offentlighedens generelle opfattelse af skizofreni som farligt,

uforståeligt og uhelbredeligt. Skizofreni er i mange tilfælde en mental lidelse, der bryder frem

i teenageårene. Under disse år betyder forældre og andre tætte relationers viden omkring

teenagerens problemer og oplevelser, en vigtig del for forebyggelse af sygdommen.

1 Jeppesen P, Obel C, Lund L, Madsen KB, Nielsen L, Nordentoft M. Mental sundhed og sygdom hos børn og
unge i alderen 10-24 år – forekomst, fordeling og forebyggelsesmuligheder. København: Vidensråd for
Forebyggelse, 2020: 1-359.
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Hvis vi kigger på data inden for virtual reality viser det en markant stigning indenfor VR

markedet, og en generel større samfunds interesse for virtual reality teknologi.

“The global AR and VR market is expected to grow to $209.2 billion by 2022.”

“There are more than 171M VR users worldwide.”

“Demand for standalone VR devices will grow over 16 times between 2018 and 2022.”2

Dette betyder at mange allerede ejer eller har kendskab til VR teknologi, og endnu flere

kommer til at eje et VR-headset i den nære fremtid. Det betyder også at folk er mere villige

samt interesserede i at bruge VR relaterede oplevelser. Derudover, er VR til brug indenfor

den medicinske verden allerede et eksisterende og stigende hjælpemiddel. Det ville derfor

også kunne bruges til pårørende for at forklare en specifik lidelse.

“Therapeutic virtual reality (VR), the use of the immersive, computer-generated technology

in medicine, is on the fast track to widespread use. In some hospitals and clinics, your doctor

can already prescribe a visit to a VR world to ease your pain or anxiety or to explain a

complex medical procedure or condition.”3

3Delzell, E. D. (2021, June 7). Virtual Reality in Medicine. WebMD.
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/virtual-reality-medicine

2Petrov, C. (2021, December 7). 45 Virtual Reality Statistics That Will Rock the Market in 2021. TechJury.
https://techjury.net/blog/virtual-reality-statistics/#gref
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Problemformulering

Angående problemstilling, har vi haft mange i tankerne og haft overvejet flere forskellige

måder at imødekomme vores problem. Dog er vi kommet frem til en problemstilling som

lyder:

“Hvordan kan en VR- simulation af skizofreni give pårørende en generel forståelse af den

mentale sygdom?”

Denne problemstilling vil blive besvaret i løbet af rapporten, samt i konklusionen.

Arbejdsspørgsmål

Vi har udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål som bliver besvaret igennem denne rapport. Disse

arbejdsspørgsmål, hjælper med at besvarer vores problemstilling.

Vores arbejdsspørgsmål lyder således:

● Hvorfor vil pårørende have interesse i, at få en virtuel oplevelse af en mental lidelse?

● Hvilken indflydelse tror vi at denne oplevelse kan have for det påvirkede individ?

● Hvilket behov er der for en virtuel oplevelse af mentale sygdomme og hvorfor?

● Hvilke metoder og teorier kan man bruge til at oplyse emnet?

● Hvorfor har vi brugt VR til at belyse vores problemstilling?

● Hvilke overvejelser har vi gjort omkring mulige konsekvenser?
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Semesterbinding

Vi har valgt at arbejde med de forskellige metoder og analyser der ligger under de tre kurser

vi har haft i løbet af semesteret. Det første kursus vi havde var Design og Konstruktion

(D&K). Fra dette kursus har vi valgt at inddrage Color-Cognitive-map, storyboard,

problemkort og Abduktion som vi vil bruge under metode og empiri, da det giver en god

struktureret arbejdsprocess. En anden metode som også bliver brugt under metode og empiri

er Design thinking. Design thinking bruger vi til at finde behovet for vores produkt og,

hvordan vi kan lave de forskellige prototyper.

Fra det andet kursus, Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), har vi valgt at bruge Den

Dobbelthalede fisk, som også kommer fra det første kursus Design og Konstruktion. Denne

metode er en anden måde at hjælpe os med at vise en god struktureret måde at arbejde på.

Dernæst bliver der brugt en kvalitativ metode, som ekspertinterview og et semistruktureret

interview af pårørende, som vil blive benyttede under metode og empiri samt analysedelen.

Under STS vil vi også bruge analysemodellerne Aktør-netværksteori og Teknologiske

determinisme mod socialkonstruktivisme.

Til sidst har vi vores tredje kursus teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Fra TSA vil

vi bruge tre af trinene fra TRIN-modellen til at analysere vores problem. Ved at benytte os af

den samlede sammensætning af de forskellige kurser, vil vi danne en god sammenhæng og

kohærent i rapporten.
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Afgrænsning

Vores projekt om en Virtuel simulation af skizofreni, er blevet grundigt udarbejdet. Lige Fra

emnet og læge brug til hvad skal vi lave? I denne afgræsning kommer man ind på, tanker og

ideer om projektet, der er blevet afslået og hvorfor.

Vi har valgt at at afgrænse vores Virtual reality oplevelse fra læge brug til privat brug. Dette

kan vi begrunde ved, at vores produkt skal være let tilgængeligt for den pårørende, da det er

dem som vi henvender os til. Derudover giver dette også mening, da vores simulation af

skizofreni, skal bruges til at forebygge de fordomme, som fx. at man snakker med “personer”

som ikke er i rummet, til faktisk at kunne kende til de gængse symptomer.

Nu hvor der benævnes “fordomme”, er det vigtigt at have den bedste formidling i vores

produkt. I gruppen var alle afklarede med, at vi altså ikke ville lave et spil, hvor skizofreni

blev set som en degradering, da dette ville forhindre den ønskede effekt af at videreformidle

symptomerne. Derfor valgte vi at udarbejde en VR - simulation af nogle af de gængse

symptomer, som et individ med skizofreni kan have. VR giver et bredt udvalg af muligheder i

form for følelser og indtryk. Dette er blandt andet grunden til vi ikke valgte AR - augmented

reality. Augmented reality giver ikke de samme følelser og indtryk vi ønsker at give. Ved VR

har man “first person view” som giver et bedre indblik, end hvis man så episoden, som “en

flue på væggen” .

Målgruppe

Vores målgruppe er pårørende til patienter med skizofreni. Denne målgruppe er valgt ud fra,

hvad der giver bedst mening, da vi ikke vil fremstille en VR oplevelse til forbedring af selve

skizofreni, men give en en bedre forståelse om det til pårørende. Derudover, er pårørende

også en overset målgruppe som der tit mangler fokus på. Mange pårørende står i en situation,

hvor det svært for dem at sætte sig ind i, hvordan den skizofrene har det. Dette problem er,

hvad vi prøver at skabe en løsning til, og det er grunden til at vi har valgt den målgruppe som

vi har.
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Metode og empiri

I dette afsnit vil der blive redegjort for de forskellige metoder, samt valget af empiri. Der vil

blandt andet nævnes modeller som TRIN-modellen og Design thinking. Vi vil begrunde hver

metode eller empiri, for hvorfor det er relevant for opgaven.

TRIN - modellen

TRIN-modellen bliver brugt til at analyserer teknologi og dens videnskabelige effekter.

Modellen indeholder forskellige spørgsmål, der ikke giver en ny definition af artefakterne,

men beskriver definitionen af det allerede producerede produkt.

TRIN-modellen indeholder helt konkret 6 forskellige spørgsmål. Ikke alle 6 spørgsmål kan

have relevans for det teknologiske produkt, og derfor kan nogle undlades, hvilket vi også har

valgt os at gøre.

Det første trin på TRIN-modellen er Teknologiers indre mekanismer og processer.4 I dette trin

analyseres de centrale mekanismer og processer som i vores sammenhæng er Virtual Reality.

Det er med til at skabe overblik om hvordan denne elektroniske artefakt virker, samt de

grundlæggende faktorer, som er gode at forstå, hvis man skal benytte produktet.

I trin 2 beskrives teknologiens artefakter. Det vil sige de menneskeskabte

redskaber/genstande, der har henblik på at opfylde behov, som mennesker har skabt.5 Mere

konkret betyder det, hvorfor dette produkt er blevet skabt og hvad er meningen med det.

TRIN-modellens 3. trin er om teknologiens utilsigtede effekter.6 Der kan i denne

sammenhæng skelnes mellem utilsigtede effekter som er risici, designfejl eller økonomiske

hensyn. I dette punkt beskrives også, hvorfor disse utilsigtede effekter kan opstå og hvordan.

6 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s. 8

5 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s. 7

4 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s. 6
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Det næste trin på modellen er trin 4. Dette punkt omhandler de teknologiske systemer som

består af de teknologiske artefakter. Det er altså et punkt som omhandler for eksempel

individerne bag produktet, som i nogle sammenhænge kan være politiker eller organisationer.

Det 5 trin på TRIN-modellen er modeller af teknologier.  Dette omhandler undersøgelser som

i mange tilfælde er ved data, og hvor det kan være visuelle eller fysiske.7

Det sidste trin på modellen er trin 6. Dette er teknologier som innovation, som vil betyde

mulige implementeringer eller forbedringer. Det bruges også til at undersøge hvorfor og hvad

der kan bringe ny teknologi frem og gøre produktet udbredt.8

Som nævnt tidligere, er der nogle punkter som ikke er relevante for alle teknologiske

mekanismer. I vores rapport har vi ikke gjort brug af trin 2,4 og 5, da det ikke er relevant for

Virtual Reality, at finde viden om data, mulige organisationer eller behov.

Dobbelthalede fisk

Den Dobbelthalede fisk, tager udgangspunkt i, hvordan man skriver en analyse. Det

omhandler at man indsamler data, hvor det derefter analyseres og kan benyttes til en

diskussion.

I vores opgave har vi benyttet grafer samt interviews, der senere vil indgå i vores diskussion.

Grunden til dette er, at man indsamler evidens der støtter ens problemformulering. Dog kan

man også have evidens med som ikke understøtter problemformuleringen og gør

diskussionen reflekterende. (Bilag 1)

8 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s.10

7 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s.10
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Design overvejelser

Gennem hele processen, er der opstået design overvejelser som enten er blevet inddraget,

eller fravalgt. I dette kapitel vil vi videreformidle vores process, ved brug af forskellige

metoder samt modeller. Der kommes blandt andet ind på Color-Cognitive-Map, Storyboard

samt design thinking.

Design thinking

Design thinking indebærer 5 punkter, som man benytter, når man skal lave et design. I denne

opgave er designet en simulation af skizofreni i Virtual Reality, men denne model gælder alle

designs der bliver udført eller er blevet udført.

I første boble er punktet Emphasize. Det er her hvor man indlever sig i

individer/menneskers/brugernes verden, og kommer frem til en problemstilling, der mangler

løsning på.

Dernæst er der Define. Dette punkt omhandler så muligheden for at løse denne

problemstilling. Man kommer frem til nogle konkrete problemer, der kan løses.

Disse problemer bliver derefter brugt i boble 2, som er Ideate. Det er ideudvikling hvor vi i

denne opgave har udviklet en virtuel oplevelse af skizofreni, og derved kommer frem med et

løsningsforslag.

Det næste man gør, er at udvikle en prototype. Det er her man laver modeller, skitser eller

storyboards, af det produkt man har tænkt sig at udvikle. Der kan opstå komplikationer, som

skal løses. Disse komplikationer bliver rettet i produktet og derefter er det klar til en endelig

test.

Test er nr 5 og sidste punkt på modellen. Det er her man afprøver ens prototype af for

eksempel, eksperter hvorefter man får feedback og implementerer det i produktet. Det er

vigtigt at man tager konstruktiv kritik med i produktet, og forholder sig kritisk, da det kan

have stor gavn for produktet. (Bilag 2)
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Storyboard

Vi har i starten af vores skriveperiode udarbejdet et storyboard. Dette storyboard blev brugt

til at holde orden i hvad vi havde lavet, og ikke lavet. Dette er en god måde som gruppe, at få

visualiseret de indre faser, så man har overblik over hele skriveprocessen.

9

Som man kan se på storyboardet, har vi lavet brainstorms og holdt vejledermøder, som har

dannet rammer for vores projekt.

Color-Cognitive-Map

Color-Cognitive-Map, også kaldt et problem-kort, er en designmetode der har til formål at

udfolde en relevant problemstilling. I midten af kortet ser man den hovedsagelige

problemstilling, og ud fra denne finder man frem til både en positiv og negativ vinkel.

Metoden opfordrer designteamet til at brainstorme forskellige sammenhænge med emnet, for

derefter at uddybe og videreføre en kausalitet bag denne sammenhæng. I princippet kan

denne process udfolde sig uendeligt og er derfor klassificeret som et generativt design, i og

med der hele tiden kan tilføjes nye idéer og løsninger, til den generelt meget åbne

overordnede problemstilling. (Bilag 3)

9 D&K eksame. Storyboard. 2021.
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Abduktion

Abduktion metode bliver brugt til at se aktivt efter behov / problemer.

“Abduktion er når designere selv laver hypoteser, fortolkninger eller løsningsmodeller, som

mulige bud på en given problemstilling, udfordring eller undren. Abduktiv viden er viden der

kommer ud af eksperimenter” 10

Ud fra denne metode har vi lavet vores hypotese som er at VR kan hjælpe pårørende til at

forstå skizofreni. Metoden blev brugt som en form for hjælp, til at give en god forklaring på

emnet. (Bilag 4)

Kvalitativ metode

Vi har i denne opgave også arbejdet med kvalitativ metode i form af interviews. Vi har både

forsøgt at få ekspertinterview og semistruktureret interview. Begge interviews giver evidens

til opgaven, som senere kan bruges i vores konklusion.

Ekspertinterview

Grundet corona, har det ikke været muligt at få et ekspertinterview. Dette er til stor ærgrelse,

da en ekspert har meget erfaring, samt kunne give os konstruktiv kritik af vores ide. Vores

ekspertinterview ville være en psykolog, som kunne besvarer nogle spørgsmål omkring en

visualisering af skizofreni.

Et ekspertinterview, er et interview af en person med faktuel samt objektiv viden. Det er

vigtigt at eksperten er klog på emnet, da det skal kunne give refleksion til opgaven.

10 Design-problemformulering. Abduktiv. Jan Pries-heje d. 15. septemper, 2021 s.41
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Semistruktureret interview af pårørende

Udover ekspertinterview, har vi også valgt at udarbejde et semistruktureret interview af

pårørende. Det semistrukturerede interview, giver bred mulighed for at have en samtale med

interviewpersonen.

Når man laver et semistruktureret interview, har man på forhånd nedskrevet nogle spørgsmål

som man ønsker svar på, men igen er der mulighed for at have en samtale.

Disse semistrukturerede interview, kaldes også for holdnings interview, da vi ønsker en

personlig holdning til emnet, modsat ekspertinterviewet. Dette giver mulighed for at få et

“normalt” individ, til at udtrykke sine egne holdninger, uden at det skal være fakta.

Kvantitativ metode

Kvantitativ metode indebærer statistisk data i form af grafer, datasæt og undersøgelser,

udarbejdet af autoriserede kilder. Vi har brugt den kvantitative metode til indsamlingen af

større mængder af data, hvilket er blevet brugt i både indlednings delen, teoridelen og

analysedelen. Formålet ved at bruge kvantitative metode er blandt andet, at skabe ekstern

validitet for de centrale pointer i rapporten. Den empiriske data fundet i opgaven fungerer

som et bindeled til at skabe en sammenhængende samt objektiv rapport.

Teori

I dette afsnit vil vi redegøre for skizofreni, Virtual Reality, herunder Immersive &

Interactivity, eksponering. Dernæst vil vi også redegøre for teknologisk teori, altså

teknologisk determinisme mod socialkonstukvinisme og aktør-netværksteori. Med disse

teorier bliver der dannet et grundlag for, hvordan vi vil besvare vores problemformulering, da

de alle spiller en vigtig rolle for forståelsen af rapporten.
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Skizofreni

Skizofreni er en psykose der er meget alvorlig og sjældent. Når man er psykotisk bliver man

påvirket af sine evner til at tænke og føle, og kan få smeltet virkeligheden og fantasien

sammen. Når man er skizofren, har man psykotiske symptomer som hallucinationer. Altså at

høre stemmer og se ting, andre ikke kan høre og se. En anden symptom kan være

vrangforestillinger, altså forestillinger som ikke er rigtige men for patienten er de sande. Det

kan være forestillinger som at blive forfulgt eller aflyttet. En manglende evne til at

koncentrerer sig, et forstyrret sprog og at have det svært med at være sammen med andre kan

også være andre små tegn på skizofreni. “Skizofreni kan vise sig på mange forskellige måder

og have mange forskellige forløb. Nogle er kronisk og langvarigt syge og har vedvarende

psykotiske symptomer, og andre bliver helt raske. Andre igen har tilbagevendende psykotiske

perioder og mellemliggende perioder, hvor de psykotiske symptomerne er i ro eller få. Og

andre har mellemliggende perioder, hvor symptomer er færre, men stadig er der. Jo tidligere,

man opdager sygdommen og får hjælp og behandling, jo bedre er fremtidsudsigterne. ”11

Hvilke symptomer har man, når man har skizofreni?

Der er mange former for skizofreni og dermed også mange forskellige symptomer. Dog er der

nogle individer som har flere symptomer end andre, og nogle i svære grad end andre. De

gængse symptomer kan for eksempel være at hallucinerer, have svært ved at snakke med

andre mennesker og derudover også mangle en forståelse og accept af sygdommen.

Når man som individ får skizofreni, har man tendens til at være mere indadvendt og miste

sociale evner, der ellers tidligere ikke havde været en komplikation. Dog er det vigtigt at

benævne, at symptomerne for skizofreni ikke forekommer fra dag til dag, men at det kan

foregå over flere år. “Brain & Behavior Research foundation” har undersøgt, hvornår og

hvem der får skizofreni og de skriver således:

“Schizophrenia affects men and women equally. It occurs at similar rates in all ethnic groups

around the world. Symptoms such as hallucinations and delusions usually start between ages

16 and 30. Men tend to experience symptoms earlier than women. Most of the time, people do

11 Roux, T. L. R. (2020). Skizofreni og andre psykoser. Psykiatrifonden.
https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/skizofreni-andre-psykoser#toc--rsager
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not get schizophrenia after age 45. Schizophrenia rarely occurs in children, but awareness of

childhood-onset schizophrenia is increasing. It can be difficult to diagnose schizophrenia in

teens. This is because the first signs can include a change of friends, a drop in grades, sleep

problems and irritability — behaviors that are common among teens.”12

Udover de enkelte symptomer for skizofreni, findes der også forskellige former for

skizofreni. Det er essentielt at det enkelte individ ved hvilken form for skizofreni de har, da

det behandles forskelligt.

Der findes 5 forskellige diagnoser indenfor skizofreni:

1. Paranoid skizofreni:

Den paranoide skizofreni er den mest gængse form, da størstedelen diagnosticeres med den.

Denne diagnose har blandt andet symptomerne vrangforestillinger og hørehallucinationer dog

er det begrænset for hvor slemme symptomerne kan være, i forhold til andre

skizofrenidiagnoser.

2. Hebefren skizofreni:

Den hebefrene skizofreni består af kommunikations samt kontakt komplikationer. Der er

mange svingninger i individets humør samt deres stemning, som også påvirker deres  samvær

med andre mennesker.

3. Kataton skizofreni:

Denne form for diagnose udgør bevægelser og specielle kropsstillinger. Denne diagnose er

meget kortfattet, og kan ofte ses på individet, i forhold til de andre diagnoser.

4. Udifferentieret skizofreni:

Denne form for diagnose kaldes også “blandet” skizofreni. Dette gør den, da individet har

flere træk samt symptomer fra de andre.

12Childhood schizophrenia - Symptoms and causes. (2021, May 19). Mayo Clinic.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-schizophrenia/symptoms-causes/syc-20354483
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5. Simpel skizofreni:

Dette er en sjælden form for diagnose inden for skizofreni. Simpel skizofreni giver nedsat

funktionsevne. Denne diagnose har ikke symptomerne hallucinationer eller

vrangforestillinger, hvilket gør den endnu mere speciel.

Skizofreni kan være mange forskellige ting, hvilket man kan læse foroven. Derfor er det

vigtigt at hvis man som individ, finder sin diagnose, så man kan få den rigtige behandling.

Virtual Reality

Virtual Reality er en ny digital teknologi, der modsat traditionelle teknologier fokuserer på at

fremvise en virtuel verden. Denne virtuelle verden formidles gennem VR-apparater, der

gennem bevægelse og et fast standpunkt i den fysiske verden, skaber en forbindelse og giver

brugeren mulighed for, at interagere med en virtuel simulation.

“Virtual reality (forkortet VR) er en teknologi, der forsøger at transportere brugeren ind i en

virtuel virkelighed. Det gør man oftest med et VR-headset, der består af et display til hvert

øje, og som lukker resten af verden ude.”13

Denne virtuelle virkelighed har gennem tiden undergået en markant udvikling. En af de første

opfindelser der banede vej for VR-teknologien, er det såkaldte Head Mounted Display

(HMD) udviklet i 1960 af filminstruktøren Morton Heilig, hvilket er et design hvori displayet

blev koblet helt tæt til øjnene og sammenkoblet med stereoskopisk lyd. 14

VR-brillerne er i nutiden det foretrukne design og har udviklet sig til at inkorporere adskillige

teknologier som 360°- funktionen, skærmdisplay og lyd i høj kvalitet, hvilket i nogle tilfælde

kan kobles med sensorisk feedback systemer, hvor praktisk talt hele kroppen kan indgå i en

funktion.

14History Of Virtual Reality. (2020, January 2). Virtual Reality Society.
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html

13 Riiser, R. W. (2019, May 27). Hvad er virtual reality? VRNEWS.DK.
https://vrnews.dk/hvad-er-virtual-reality/
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Understanding Virtual Reality-Interface, Application and Design, er en bog udgivet af

William R. Sherman, og Alan B. Craig, forskere under National Center for Supercomputing

Applications University of Illinois at Urbana-Champaign. Heri opsættes nogle rammer og

kriterier for, hvornår noget defineres som en virtuel oplevelse. Herunder indgår 4

nøglebegreber; Virtual World, Immersion, Interactivity og Sensory Feedback. Disse begreber

danner kriteriet for hvad der skal indgå i en oplevelse, før den kan defineres som Virtual

Reality. Den individuelle oplevelse der kommer som effekt af disse opstillede rammer gør at

brugeren i større grad frakobler sig fra den virkelige verden og dermed giver brugeren et helt

unikt perspektiv.

Immersion & Interactivity

“Immersion og Interactivity” er to meget vigtige elementer som er med til at diktere, hvilken

oplevelse brugeren af virtual reality får, hvilket kommer til have stor indflydelse på det

samlede resultat. Immersion er bedre oversat til indlevelse, hvilket er den realisme der føles

af brugeren så snart personen begiver sig ind i den virtuelle verden.

“a computer-generated three-dimensional landscape in which we would experience an

expansion of our physical and sensory powers; leave our bodies and see ourselves from the

outside; adopt new identities; apprehend immaterial objects through many senses, including

touch; become able to modify the environment through either verbal commands or physical

gestures; and see creative thoughts instantly realized without going through the process of

having them physically materialized.”15

“VR challenges the concept of reality; VR will enable us to rediscover and explore reality”16

16 Ryan, M. (2003). Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media.
Johns Hopkins University Press.

15 Ryan, M. (2003). Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media.
Johns Hopkins University Press.
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Dette koncept bliver bedst beskrevet af Dr. Marie-Laure Ryan i bogen “Narrative as virtual

reality” som set i ovenstående citater. Hun beskriver, hvordan virtual reality kan blive en

forlængelse af realiteten, hvor man kan leve sig ind i en fremmede dimension og opleve

verdenen som var den ægte. Dernæst, beskriver hun, hvordan det kan hjælpe os med at

genfinde og udforske virkeligheden. Dette reflekterer sig i denne rapport ved at give

pårørende et indblik i, hvordan skizofrene patienter oplever deres lidelse. Altså, hjælpe

pårørende med at “genfinde og udforske virkeligheden”, og forbinde de to meget forskellige

verdener sammen, og skabe en fælles forståelse for hinandens virkeligheder. Immersion er en

måde at skabe balance mellem ens egen realitet, og en ukendt realitet. At kunne sætte sig ind

i en fremmed verden og opleve den igennem dine egne øjne.

“The realization of the ideal of immersive interactivity is therefore crucially dependent on

each other”17

“the marriage of immersion and interactivity requires the imagined or physical presence of

the appreciator’s body in the virtual world—a condition easily satisfied in a VR system”18

Interactivity spejler sig meget i immersion, og er et essentielt behov for at opnå ægte

indlevelse. Interactivity er, hvordan brugeren kan interagere med den virtuelle verden for at

tilføje et ekstra lag realisme, og derved opnå en højere indlevelse. Som Dr. Marie-Laure Ryan

beskriver, så er interactivity byggestenene til immersion, og uden interactivity vil immersion

ikke eksistere. Interactivity kan hellere ikke eksistere uden en til at begå sig i den virtuelle

verden, og er dermed i konstant samspil med brugeren. På en mere simpel plan så er

interactivity de handlinger brugeren foretager sig, og de konsekvenser der udfolder sig

efterfølgende.

18 Ryan, M. (2003). Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media.
Johns Hopkins University Press.

17 Ryan, M. (2003). Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media.
Johns Hopkins University Press.
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Eksponering

Hvad er eksponering:

Eksponering i Virtual Reality betyder kort sagt, at man kommer i kontakt med et scenarie

uden rent faktisk er være til stede. Fordelen ved at have situationen i VR, betyder at det

realistiske aspekt stadigvæk er der, mens at der er kontrol over situationen. Man har derfor

mulighed for at bruge Virtual Reality som et redskab til at skabe et typisk scenarie der

tidligere har givet patienten angst. Dette betyder at man kan konfigurere og skræddersye

situation specifikt til brugeren. Det kan være variere, fra en episode i soveværelset, til en

episode i offentligheden. Med de rette evner og baggrundsviden, er det principielt muligt at

gøre alt. Dette redskab bliver typisk brugt i terapi, så at patienten kan vænne sig til

situationen.

Det bliver sjældent tilbudt til patienter, da VR stadig er i en tidlig fase udviklingsmæssigt.

Det kræver derfor meget forskning i området før det kan blive brugt effektivt.

Eksponering som et værktøj til pårørende:

Eksponering bliver typisk brugt som et værktøj til terapi af patienter. Der er derfor ikke

mange der fokuserer på at formidle oplevelsen til pårørende. Der er mange pårørende til en

skizofren person, der oplever store problemer med at være der for personen, grundet deres

mangel på viden. Når pårørende bliver involveret i et psykiatrisk forløb efter aftale med

patienten, er det typisk kun psykoedukation og andre mindre forløb der bliver tilbudt i

pakkeforløbet. Eksponering til pårørende kan blive udgivet på en offentlig platform, så at de

kan have en fordel, når de eventuelt bliver involveret i det psykiatriske forløb.

Hvorfor i Virtual Reality?:

Der er visse fordele og ulemper ved at udstille skizofreni i Virtual Reality. Evnen til at

bevæge hovedet og kigge rundt gør en markant forskel for hvor realistisk oplevelsen føles hos

brugeren. Immersion er en vigtig egenskab i Virtual Reality, der gør at mange mennesker er

interesseret i få anskaffet VR-briller. Dog I nogle tilfælde kan for meget “immersion” være

overvældende for visse personer, der ikke er vant til Virtual Reality. Man skal derfor passe på

med at gøre tingene for realistiske uden mulighed for at nedtone niveauet, så at

fight-flight-freeze respons ikke bliver udløst.
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Fordelene ved at bruge Virtual Reality overstiger dog ulemperne. Når man tager brillerne på,

tager det typisk et kort øjeblik for dine øjne at tilvænne sig brillerne. Når man har vænnet sig

til brillerne, og starter sit program/spil, betyder grafikken normalt ikke så meget for din

virkelighedsopfattelse. VR-spil af forlystelser har typisk ikke de bedste grafiker, men det

ændrer ikke hvordan brugere stadig føler, de er i situationen. Det samme resultat forventes

forhåbentlig også med en video af skizofreni, så at de pårørende kan leve sig ind i hverdagens

kamp for mange skizofrene mennesker.

Teknologisk Determinisme mod Socialkonstruktivisme

Teknologisk determinisme:

Teknologisk determinisme tager udgangspunkt i at teknologi har stærk indflydelse for at drive

udvikling af samfundet og dets kultur. David E. Nye, forfatter af ”Technology Matters :

Questions to Live With” og professor på Syddansk Universitet stiller spørgsmålet: ”Er

teknologier deterministiske?”19 Nogle vil mene at det er en uundgåelig konsekvens, da

mennesker typisk altid finder nye teknologier tiltrækkende.

Historien viser visse eksempler hvor determinismen fravælges af visse befolkningsgrupper.

Den japanske befolkning blev introduceret til geværer af portugisiske handelsfolk i 1543, og

brugte dem endda i vigtige slag, f.eks. da Oda Nobunaga vandt slaget om Nagashino i 1575.

Nagashino blev beskrevet som det første moderne slag i japansk historie. Af kulturelle

årsager fravalgte japanerne geværet, og gik tilbage til deres traditionelle våben. De begyndte

først at bruge gevær igen, da amerikanerne tvang dem til at åbne op for det vestlige samfund

Amish-befolkningen i USA er også et samfund, der har valgt at fravælge adskillige moderne

teknologier. De har afvist telefoner, automobiler og traktorer. I stedet bruger de heste, og

bygger deres eget maskineri. Både den japanske og Amish forkastelse af  moderne

teknologier, viser at disse samfund er i stand til at lave selvbevidste teknologiske beslutninger

19 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) [E-book]. The MIT Press.
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og kan modstå selv de mest magtfulde teknologier. Disse to eksempler foreslår at troen på

teknologisk determinisme paradoksalt nok kræver et ”frit marked”.  Troen på teknologisk

determinisme er bredt accepteret i individualistiske samfund der omfavner ”laissez-faire”

økonomi. David E. Nye siger at teknologisk determinisme mangler en sammenhængende

filosofisk tradition, selvom den forbliver populær. En række tænkere på både venstre og højre

fløj har lagt teorier frem om determinisme, men flertallet af teknologi historikere har ikke

fundet dem nyttige.

Socialkonstruktivisme:

Socialkonstruktivisme er det direkte modsatte af teknologisk determinisme. “Social

construction of technology”, eller socialkonstruktivisme blev først beskrevet i artiklen “The

Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the

Sociology of Technology Might Benefit Each Other” af Trevor J. Pinch og Wiebe E. Bijker i

1984. Den sociologiske teori er en respons til teknologisk determinisme, og argumenterer for

at menneskelig handlinger definerer teknologi. Tilhængere af denne teori mener at teknologi

ikke kan forstås uden social kontekst. I 2010 blev der yderligere uddybet en teoretisk model

for socialkonstruktivisme der indebærer tre centrale punkter. Disse elementer er

fortolkningsfleksibilitet, relevante sociale grupper og en teknologisk ramme.20

1. Fortolkningsfleksibilitet

“In SCOT, the equivalent of the first stage of the EPOR would seem to be the demonstration

that technological artefacts are culturally constructed and interpreted - in other words, the

interpretative flexibility of a technological artefact must be shown. By this we mean, not only

20 Elle, M., Dammann, S., Lentsch, J., & Hansen, K. (2010). Learning from the social construction of
environmental indicators: From the retrospective to the pro-active use of SCOT in technology development.
Building and Environment, 45(1), 135–142.
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that there is flexibility in how people think of, or interpret, artefacts, but also that there is

flexibility in how artefacts are designed”21

Pinch og Bijker (1984) afklarede at teknologiske artefakter var kulturelt konstrueret. De

forklarer også hvordan der er mere end én fortolkning, design og mening af teknologiske

artefakter, og for at identificere innovationen bag et artefakt skal man gå dybere end det

teknologiske aspekt og udforske det sociale. Der er ikke kun én måde eller en bedste måde at

designe et artefakt på.

2. Relevante sociale grupper

“The use of the concept 'relevant social group' is quite straightforward. The term is used to

denote institutions and organizations (such as the military or some specific industrial

company), as well as organized or unorganized groups of individuals. The key requirement is

that all members of a certain social group share the same set of meanings, attached to a

specific artefact. In deciding which social groups are relevant, the first question is whether

the artefact has any meaning at all for the members of the social group under investigation.

Obviously, the social group of 'consumers' or 'users' of the artefact fulfills this requirement”22

Forskellige sociale grupper er dannet af brugere der har deres egne koncepter og

fortolkninger af et artefakt og dermed også et varieret udvalg af løsninger til et problem.

Pinch og Bijker bruger udviklingen af cyklen som eksempel. I deres analyse af cyklen, fandt

de frem til visse sociale grupper af forbrugere med deres egne brug og krav for cyklen. To

identiteter på relevante sociale grupper kunne være unge mænd og derefter kvinder og ældre.

Disse to relevante sociale grupper havde deres egen fortolkning af hvad cyklen kunne bruges

til, og hver gruppe skabte deres egne betingelser for artefaktet. De unge mænd havde et

billede af atletisk tidsfordriv og ønskede derfor fart. Den første cykel kendt som

‘penny-farthing’ var standarden for cykler og var egentlig en velfungerende teknologi for

mændene, men nogle mente at cyklen var for farlig at bruge, f.eks. fordi sædet var for højt

oppe. Kvinder og ældre mennesker forventede sikkerhed og komfort, og der var derfor en

anden relevant social gruppe med deres fortolkning af hvordan en cykel skulle være.

Behovene ledte videre til forskellige designs af cyklen, som f.eks. Lawsons cykel, der skulle

22 Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of
Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. Social Studies of Science, 14(3), 399–441.

21 Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of
Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. Social Studies of Science, 14(3), 399–441.
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være et sikkert alternativ. Lawsons cykel er beskrevet som et af de første koncepter, der ledte

videre til den modern cykel vi har i dag.

Selvom Pinch og Bijker også fik megen ros for deres model for relevante sociale grupper, fik

de igen også meget kritik. Nogle mente at deres opfattelse af relevante sociale grupper var for

simplistisk. Andre argumenterer for at analysen heller ikke tog højde for komplekse

relationer, der påvirkede teknologiske innovationer. I 2005 præsenterede Lee Humphreys fire

forskellige relevante sociale grupper. Disse fire grupper er producenter, fortalere, brugere og

tilskuere.23 Producenterne indebærer ingeniører, designere, marketingfolk og investorer. De

har et direkte forhold med det teknologiske artefakt, da de producerer det og derfor har en

økonomisk interesse i et teknologisk artefakt. Producenter har den største indflydelse for

hvordan et teknologisk artefakt bliver skabt og socialt fortolket, fordi de påtvinger deres

idealer.  Fortalere er politikere, lobbyister og fortalervirksomheder. De har et indirekte

forhold med det teknologiske artefakt, og deres aktiviteter er udformning af politik,

lobbyisme og akademisk forskning. De har derfor kun indirekte indflydelse, f.eks. gennem

lovgivning. Brugere har et direkte forhold med det teknologiske artefakt, da det er dem som

køber og bruger dem. De er faktisk afhængige af producenterne. Det er gennem aktiviteter

som at købe og derefter tale om produkt, der påvirker potentielle brugeres fortolkning af

artefakt. Sidste gruppe er tilskuerne, og de har ligesom fortalere et indirekte forhold til

artefakter. Dette er fordi de kun taler og dømmer artefakterne uden at have brugt dem selv. De

har derfor kun et billede af artefaktet gennem tale fra brugere, der påvirker deres fortolkning

af produkt.

3. Teknologisk ramme

“That subset of members’ organizational frames that concern the assumptions, expectations,

and knowledge they use to understand technology in organizations. This includes not only the

nature and role of the technology itself, but the specific conditions, applications, and

consequences of that technology in particular contexts”24

Teknologiske rammer bruges til at beskrive den kollektive forståelse og fortolkning af et

artefakt i en relevant social gruppe. Når den interaktive fleksibilitet aftager og relevante

sociale grupper langsomt begynder at få en fælles fortolkning, uddør varianter af konceptet

og efterlader ét dominerende koncept. Dette kaldes ‘lukning’ og ‘stabilisering’ i

24 Olesen, K. (2014). Technological Frames. SAGE Open, 4(1), 215824401452672.

23 Humphreys, L. (2005). Reframing Social Groups, Closure, and Stabilization in the Social Construction of
Technology. Social Epistemology, 19(2–3), 231–253
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socialkonstruktivisme. Hvis aktører ikke begynder at danne en delt fortolkning, bliver der

ikke skabt en teknologisk ramme og fremtidig interaktion bliver ikke etableret.

Socialkonstruktivisme omhandler ideen omkring menneskers syn for verden, ikke kan

fraskilles menneskers erfaringer og kultur.25 Socialkonstruktivisme, har mange af de samme

synspunkter som aktør-netværksteori. det omhandler menneskers

Teknologisk determinisme versus socialkonstruktivisme:

For at vi kan vurdere hvorvidt produktet opfylder krav om at være deterministisk eller er et

socialt konstrukt skal vi overveje hvorfor produktet blev lavet og hvad det bliver brugt til.

Virtual Reality læner ikke specielt meget mod det deterministiske aspekt i den forstand, at det

er en ret samfundsmæssigt drevet teknologi. Det blev ikke designet med et specifikt mål i

sinde. Efter Virtual Reality er blevet populært i samfundet har det haft en kæmpe innovativ

indflydelse. Virtual Reality er begyndt at blive brugt mere i sundhedssektoren, bl.a. som et

terapi produkt. Det bliver også brugt til f.eks. spil og læring i skolerne. Virtual Reality

betragtes stadig som en ny teknologi med masser af potentiale. I forhold til projektet opfylder

den et samfundsmæssigt krav om at bryde tabuet bag skizofreni.

Aktør-Netværksteori

Aktør-netværksteori også kaldt ANT beskriver relationer mellem samfund, mennesker og

teknologi. Der er mange “arter” når det kommer til disse relationer, og dette gør det

overskueligt for at finde disse.

Aktør-netværksteori blev oprettet af to franske samfundsforskere i 1980. Samfundsforskerne

var Bruno Latour og Michel Callon. Udover de to franskmænd, blev det også oprettet af en

engelsk sociolog John Law. Målet med aktør-netværksteori var at lave opgør med de

daværende sociologiske analyser, der mente at mennesket i den sociale verden, er den eneste

aktør. Derfor argumenterede ANT, at samfund og teknologi  også spiller en rolle i det sociale,

som altså ikke behøves at være et menneske. Derfor opfandt de også ordet “aktant” som er

neutralt, som beskriver enden samfund, teknologi eller menneske, som kan handle af sig selv.

25 Bengt-Pedersen, C., & Klausen, S. H. (2021, May 17). socialkonstruktivisme. Den Store Danske.
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I ANT vil netværket aldrig være selvstændigt, da det er teknologien der bliver styret af

aktøren.

Et vigtigt ord i ANT er “translation”. Dette ord er vigtigt, da det er fysiske manipulationer,

som bliver skabt af for eksempel teknologien. Dette ord er relevant, da translationen altid

ændrer sig i forhold til nyere teknologi.

Et andet relevant ord i ANT er “blackbox”. Dette ord beskriver den arbejdsprocess, der har

fremført at produktet er “fejlfrit” og gør at produktet kan bruges upåklageligt. “Blackbox” er

altså for eksempel relationerne mellem mennesker og teknologi og i nogle tilfælde politikere,

som har fået produktet ud i verden til forbrugerne. Derfor kan aktør-netværksteori give

indblik i udviklingen af et produkt og hvordan menneskelige og ikke menneskelige aktører

danner produktet.26

Aktør-netværksteorien forbinder virtual reality samt skizofreni, og giver en overordnede

forståelse for sammenhængen mellem samfundet og teknologien.

26 L. Huniche & F. Olesen (2014). Aktør-netværksteori (ANT). In L. Huniche & F. Olesen (ed.),
Teknologi i sundhedspraksis (s. 23-25). København: Munksgaard.
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Analyse

I denne analyse vil vi analyserer to interviews af to pårørende, som har skizofreni tæt på

kroppen. Derudover vil vi også dokumentere samt analyserer hvad denne misforståelse af

skizofreni kan skyldes. Dernæst vil der blive udarbejdet en design analyse, som tager

udgangspunkt i virtual reality som enhed. Til sidst vil der være en VR-undersøgelse, hvor

individer har prøvet vores virtuelle oplevelse af skizofreni, hvor vi vil analyserer deres

oplevelse.

Interviews

I denne rapport havde vi udarbejdet et interview med en ekspert person men grundet til

Covid-19 er der blevet aflyst for dette. Dette er til stor ærgrelse da det ville have haft stor

gavn for rapporten samt skabe mere evidens for vores emne.

Vi har til gengæld fået interviewet to pårørende, der har skizofreni tæt på kroppen. Den første

pårørende er ved navn Johan Bertelsen og den anden vil gerne holdes anonym. Interviewene

kan læses under bilag.

Der er blevet benyttet den semistrukturerede interviewform, hvor vores interviewer Tobias,

har haft nogle interviewspørgsmål inddraget. Dette giver vores interviewer Tobias mulighed

for at stille dybdegående spørgsmål samt undgå at følge en struktureret interviewguide. Det

første interview var med Johan Bertelsen som er pårørende til en skizofren. Vi har valgt at

stille ham nogle spørgsmål relateret til vores projekt og hans personlige erfaringer om,

hvorvidt der er et behov for vores produkt.

Johan beskriver, hvordan han har oplevet skizofreni har sat mange begrænsninger i hans liv,

nu, hvor han har oplevede det i så nære omgivelser. Samt har han  følt at det er blevet et

problem at have en normal hverdag, da skizofreni kan skabe mange uventede situationer, man

som pårørende skal tage store forbehold til. (Bilag 5)

”Altså jeg har fået et andet syn på det efter jeg nu har fået det tæt på kroppen. Det er jo et

stort problem for dem der har det, det er det. Men det er også et problem for dem som er

familie og pårørende. Og det en meget begrænset sygdom synes jeg.”
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Han beskriver også, hvordan selve lidelsen er svær at forstår og at der er manglende

ressourcer til at hjælpe pårørende til at skabe en bedre forståelse for lidelsen og dens mønstre.

Derudover fortæller han at skizofreni er et meget tabubelagt emne, dog ikke så slemt som det

har været. Men dette er noget som er med at danne misforståelser og falsk information om

lidelsen.

”Altså, heldigvis synes jeg ikke det er så stort et tabu, som det har været! Det var værre for

år tilbage. Men ja viden kunne hjælpe fordi, også fordi når man nogen gange hører om

skizofrene i film og sådan nogen ting, så det tit sådan nogle voldelige ting man hører om.

Altså hvor man direkte er bange for folk med skizofreni og det er jo virkelig en procentsats

der taler om det.”

Dette er det som vi undgår med vores produkt. Vi vil undgå denne misforståelse og

overdrivelse af skizofreni, hvilket også er grunden til vi ikke udviklede et spil, men nærmere

en oplevelse, da vi ville undgå overdramatisering.

”Ja, det tror jeg! Fordi det giver dem måske en anden forståelse på hvorfor personen gør

som den gør. ”

Dernæst,  spurgte vi om at, hvis der fandtes et produkt som en VR simulation til at fremvise

symptomerne af skizofreni til at give en bedre forståelse af lidelsen, ville han være

interesseret i sådan et produkt. Han forklarer, at som pårørende kan det være svært at sætte

sig ind i skoene på den skizofrene, og han mener derfor at et produkt som vores ville være

interessant at bruge.

Det næste interview er af en person som gerne vil holdes anonym. Dette vælger vi

selvfølgelig at respektere. Den anonyme fik stillet de samme spørgsmål som Johan Bertelsen,

og det gør også, at vi efterfølgende kan perspektivering til hinanden.

Den anonyme beskriver fra start, at skizofreni “bare” er en sygdom, som ofte bliver meget

misforstået. Personen siger således:
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”Det er bare en sygdom. Det er ikke noget man kan gøre for. Man skal selvfølgelig behandle

dem normalt ligesom andre mennesker. Andre siger det er farligt at have sygdommen, men

jeg mener ikke at man skal lytte til dem.”

Som Johan benævnte, synes den anonyme også at skizofreni bliver overdrevet. Dog benævner

den anonyme ikke hvad der er skyld i problematikken, men blot nævner “andre”. Dette bliver

dog nævnt næste del af interviewet. Den anonyme mener nemlig, at denne misforståelse er på

grund af for lidt viden omkring sygdommen:

”Det er fordi de ikke rigtigt ved hvad skizofreni er. Der er mange forskellige former for

skizofreni. Der er den milde slags, og så er der nogle med lidt kraftigere symptomer. Det er

nok dem de tænker på når skizofreni bliver nævnt. Det er lidt svært at forklare helt hvorfor

det er sådan.”

Dette er nemlig grunden til at vi som gruppe har fået motivation til at udarbejde dette

produkt. Det ville være en mulighed for at gøre en forskel, da som den anonyme nævner, er

svært at forklare skizofreni, men også psykiske sygdomme generelt.

Vi spurgte også den anonyme om personen ville være interesseret i et produkt, som kunne

visualisere skizofreni, hvor hun besvarede:

”Ja, jeg synes det lyder som en rigtig god ide. Selvfølgelig vil jeg da også gerne prøve det

hvis jeg må.”

Dette giver mere evidens for vores problemstilling, da vi vil undersøge om der var mangel på

vores produkt.

Hvis vi perspektiverer disse to interviews med hinanden, har de samme holdning. Begge

individer mener, at dette er en stor problemstilling, da det gør hverdagen svær for både den

skizofrene, men også den pårørende. De mener også begge to, at skizofreni bliver

overdramatiseret, og mennesker ofte kan bliver afskrækket af dette. De ville begge to også

ønske at afprøve et produkt som vores. Dette er et bevis på, at der er mangel på vores

produkt, og derfor gør det os endnu motiveret.
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Selvom vi ikke har haft mulighed for et ekspertinterview, har disse 2 interviews af Johan

Bertelsen og den anonyme, givet stor gavn for vores opgave. Disse 2 individer har selv

skizofreni tæt på kroppen som individer.

Delkonklusion

Vores delkonklusion er, at der er mangel for vores produkt. Disse individer besvarer også

vores problemformulering: Hvordan kan en VR- simulation af skizofreni give pårørende en

generel forståelse af den mentale sygdom? De besvarer den ved begge at svare ja til at ville

prøve et eventuelt produkt der kan visualisere skizofreni.

Ud over en ens holdning, bliver det også bekræftet at det er samfundet/mediernes skyld at

skizofreni er så misforstået, hvilket gav os motiv for opgaven.

Vores produkt ville kunne give et indblik i af skizofreni i virtual reality, og derfor være en

mulighed for at stoppe denne misforståelse af skizofreni for eksempel, at de er farlige

mennesker og den overdrevne stemme som man ofte forbinder med skizofreni.

Skizofreni i samfundet

Da vores problemstilling er: “Hvordan kan en VR- simulation af skizofreni give pårørende en

generel forståelse af den mentale sygdom?” skal vi have evidens og statistik for, hvorfor der

er en mangel på dette produkt. I dette afsnit vil vi gå i dybden med statistikker og grafer til at

forklare, hvorfor der også er en mangel på en generel forståelse af skizofreni. Er det på grund

af manglende viden, er det på grund af samfundet eller er det på grund af medierne? Dette vil

vi finde ud af i denne analyse.

I Danmark har cirka 2500 individer med skizofreni og disse tal dækker både voksne, unge og

børn. En organisation ved navn “EN AF OS” har i 2019 udarbejdet en undersøgelse om

generelle udsagn om psykiske sygdomme. “Psykiatrifonden” skriver således:
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“Psykisk sygdom er et emne, der for mange er forbundet med stigma og tabu. Organisationen

EN AF OS har i 2019 lavet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til

forskellige udsagn vedrørende psykisk sygdom. Denne undersøgelse giver et indblik i,

hvordan danskerne tænker om psykisk sygdom, og hvilke fordomme der findes.

Undersøgelsen viser bl.a., at 88 % mener, at det er mere accepteret at have en fysisk sygdom

end en psykisk sygdom.” 27

Dette citat beviser at der er en problematisk med psykiske sygdomme. Dette kommer til gode

for vores produkt, da vi vil visualisere skizofreni, så pårørende kan få forståelse for

sygdommen. Når der kommer en visualisering bliver det nemmere at påvirke pårørende, da

de får indblik i den skizofrenes liv.

Det har dog også vist sig, at befolkningen ikke er det eneste som påvirker omdømmet af

skizofrene. Psykiatrifonden skriver således:

“Specialet retter, i tråd med EN AF OS og Infomedias analyse, blikket mod medierne og

deres ansvar for, hvordan vi taler om psykisk sygdom.” 28

Det vil altså sige, at medierne undertrykker psykiske sygdomme, hvilket påvirker de

mennesker som lider af dem. Især de skizofrene oplever et problem, da det ofte bliver brugt

som noget forrykt, hvilket kan skabe større misforståelse omkring diagnosen. Dette kan

medfører til lavere selvværd og i det værste tilfælde selvmord eller selvskade.

Psykiatrifonden har lavet en graf der sammenligner de forskellige diagnoser fordelt på køn og

skriver således:

“Overdødeligheden kan i nogen grad forklares ved: - Fysiske sygdomme som

hjerte-kar-sygdomme, KOL og diabetes som følge af risikofyldt livsstil - Højere

selvmordsrater og ulykker - Bivirkninger ved psykofarmaka - Forskelsbehandling i

sundhedssystemet”29

29 Bentzen, Thormann, Jepsen, Vendsborg, J. L. N. K. Y. B. P. (2021). Tal og fakta om psykisk sygdom i
Danmark. Psykiatrifonden.Dk.

28 Bentzen, Thormann, Jepsen, Vendsborg, J. L. N. K. Y. B. P. (2021). Tal og fakta om psykisk sygdom i
Danmark. Psykiatrifonden.Dk.

27 Bentzen, Thormann, Jepsen, Vendsborg, J. L. N. K. Y. B. P. (2021). Tal og fakta om psykisk sygdom i
Danmark. Psykiatrifonden.Dk.

35



1.Semester                                                                                                Gruppe V2124788988
Design og Konstruktion, STS & TSA

På modellen (Bilag 5), kan disse tal læses. Disse tal viser, at mænd med skizofreni

sammenlignet med den resterende befolkning i danmark, har 13,8 færre leveår. Derudover

viser modellen også, at kvinderne har 11,8 færre leveår.

Alle disse oplysninger kan bruges som evidens for at vores produkt mangler i det danske

samfund. Dette kan begrundes ved, at folk misforstår hvad skizofreni er, og misbruger ordet i

daglig tale, både af individer men også medierne, som kan udfører selvmord eller selvskade.

Delkonklusion

Ud fra det vi har analyseret kan vi danne en konklusion over at der er en generel mangel på

viden vedrørende skizofreni som kan skabe negative billeder af, hvad skizofreni egentligt er.

Dette tyder på at der er en mangel samt et marked for vores og lignende produkter til at

bekæmpe den uvidenhed der ligger til stede hos medierne og befolkningen.

Analyse af Virtual Reality ved brug af TRIN - modellen

(Trin 1) Teknologiers indre mekanismer og processer.

Teknologiens indre mekanismer og processer er, hvad der sætter fundament for de værdier et

VR headset tilbyder, og gør det muligt at fungere. I dette projekt gavner det til at skabe

forståelse for skizofreni til pårørende, ved at danne en computer simulation som pårørende

kan indleve sig i, og skabe en falsk realitet.  I et VR headset er der adskillige funktioner som

er med til at skabe et komplex design, og forbedre den overordnede oplevelse. Heriblandt er

der bevægelses tracking i brillerne som vurdere, hvilken retning du bevæger hovedet i.

Udover, dette bliver der som regel benyttede opstillede bevægelsessensorer til at vurdere

kropsbevægelser. I VR briller er der 2 skærme et for, hvert øje, hvilket giver et bedre 3D

perspektiv. Det er nødvendigt at begge skærme er fuldt synkrone, hvilket opnås ved at have

minimum 90 hertz (opdateringsfrekvens) på begge skærme. Hvis bare én eller begge af
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skærmene har lavere end 90 hertz så får de fleste mennesker “motion sickness”, da hjernen

bliver forvirret og desorienteret af den lave opdateringsfrekvens.30

(Trin 3) Teknologiers utilsigtede effekter.

I teknologiens verden er der adskillige utilsigtede effekter, som skal tages højde for.

Utilsigtede effekter er når der fx. er karakter af risici, designfejl eller effekter der skyldes

økonomiske hensyn. For eksempel kan der blive snakket om en privat nøgle.

“Den private nøgle kan blive stjålet fra brugerens computer. Det er en risiko ved

teknologien. Det er selvfølgelig meget uheldigt hvis den private nøgle bliver stjålet, for så kan

andre udgive sig for at være brugeren. Et andet eksempel på en risiko er at en vindmøllevinge

kan falde af, hvilket jo kan være til fare for mennesker og bygninger m.v. “31

For VR kan der også være utilsigtede effekter. Vores ønskede effekt er at give en god

forståelse til den pårørende omkring skizofreni med en VR video. Selvom at det vi gerne vil

opnå er positivt, kan der stadige forekomme negative effekter. Med de negative effekter kan

der for eksempel blive snakket om “motion sickness”. Altså kan den pårørende blive svimmel

eller få kvalme af at bevæge sig i den virtuel verden. En anden negativ effekt kan være at

vores video potentielt forværre den pårørendes symptomer og selv kan få det dårligt mentalt

efter at have prøvet VR brillerne. På den måde blev VR videoen en negativ effekt på den

pårørende. En mindre negativ effekt kan også være at VR headsettet ikke fungere eller går i

stykker mens den skal afprøves af den pårørende. Det kan skabe lidt irritation hos den

personen som har ventet på at forstå lidelsen.

(Trin 6) Teknologier som innovation.

I Dette trin forklares VR som innovation. Dette betyder, hvad fremtiden bringer for virtual

reality og hvordan det kan udvikles yderligere. Som for eksempel kunne vores produkt være

en mulighed for fremtiden, da det er med til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker.

Dog kunne det gøres med alle forskellige mentale sygdomme, og ikke kun skizofreni.

Derudover ville man kunne benytte det til diagnosticering af forskellige sygdomme, hos

verdens sygehuse eller læger. Det kan dog også udvikle sig til forbedring af sanser. For

31 Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer. Niels Jørgensen
(nielsj@ruc.dk) d. 19. august, 2020 s. 8

30English, T. (2020, May 15).
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eksempel er der allerede udviklet en Virtual reality brille, hvor der medfører duftesans, den

såkaldte “scent generator.” Den er udviklet af den russiske Bogdan Zubchenko. Han har

opnået en realistisk, afslappende og neutral VR maske, hvor du for eksempel kan komme i en

virtuel have og dufte til lavender.32

Dette sætter allerede stor gang i udviklingen af virtual reality, og giver det et nyt perspektiv

og beviser, at fremtiden for VR er stor.

Designanalyse

Igennem vores design udvikling, er mange ideer og tanker kommet frem, som har udviklet sig

til en prototype. Da vores problemformulering lyder: Hvordan kan en VR- simulation af

skizofreni give pårørende en generel forståelse af den mentale sygdom? er vores design en

VR- simulation af skizofreni. I denne analyse vil der bliver brugt design thinking modellen,

til at fremvise samt dokumentere vores process. Derudover vil vi komme med evidens for,

hvorfor vores produkt er i mangel.

Som nævnt tidligere vil vi benytte os af design thinking modellen. Den har 5 punkter som

lyder: Emphasize, define, ideate, prototype og test. Alle disse punkter er vigtige når man

laver et produkt, da man ønsker at det skal kunne bruges af borgere. (Bilag 2)

Emphasize af vores produkt er skizofrenien. Igennem det tidligere interview af Johan

Bertelsen kan man konkludere, at der er mangel for vores produkt, da det er svært at få

indblik i en skizofrens verden. Johan nævnte blandt andet:

“...  man gerne vil vide, om de ting man gør er rigtige, altså om der er nogen ting man kunne

gøre anderledes og om der var nogle ting man kunne gøre for det bliver nemmere og bedre

for personen, især når det er ens familie!” (Bilag 5)

Vi laver vores produkt for de pårørende, og der begynder vi som gruppe at skabe empati, da

vi kan forstå deres situation. Vores prototype vil vise, hvordan man har mulighed for, at få

indblik i den skizofrenes verden, som Johan Bertelsen mener er svært, især som pårørende.

32Zubchenko, B. (n.d.). FEELREAL Multisensory VR Mask. Feelreal.Com.
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Det næste punkt er Define.

Det er her hvor vi blandt andet har lavet en brainstorm over ideer og fundet empiri som giver

os muligheder for at udvikle vores produkt. Vi har blandt andet fundet pårørende som ville

medvirke i interviews, her i blandt Johan Bertelsen, hvor de havde skizofreni tæt på kroppen.

Dette gav os en identifikation af problemerne, som vi i denne sammenhænge igen kan skabe

muligheder for vores produkt.

Ideate beskriver idéudviklingsfasen hvori vi drøftede forskellige designforslag til

problemstillingen, dette er vigtigt for at indsnævre processen til den designløsning der passer

bedst under omstændighederne. Ved at trække inspiration fra Define stadiet, hvor der blev

identificeret et relevant problem/behov,  blev adskillige designløsninger drøftet, herunder et

VR-spil der i højere grad kunne øge interaktiviteten hos brugeren, og adskillige ideér

omkring en VR-simulation. Måden hvorpå designprocessen udviklede sig fra et relevant

problem til en eventuel løsning illustreres gennem denne model:

Designprocessen fungerer i praksis som en “back and forth” mellem gruppemedlemmerne,

for at inddrage flest mulige synsvinkler.

Efter en idé er blevet udviklet føres det til en prototype, der i grove træk sætter rammer for et

endeligt produkt. Denne del er vigtig for at finde frem til den bedst mulige designløsning, da

den fører løsningen ud i praksis.  Dermed kan der registreres utilsigtede virkninger og

effekter, man ellers ikke kunne måle på baggrund af empiri.
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VR undersøgelse

For at konstatere om produkt løsningen har den tilsigtede effekt, er det væsentligt at teste

prototypen, for at reflektere og forbedre det fremtidige produkt. Vi har valgt at vores

testperson skal være indenfor vores målgruppe, altså en pårørende, men personen valgte at

forholde sig anonym. I undersøgelsen, blev der opsat et VR-headset der spillede prototypen

af vores produkt. Vores prototype består af en 360° VR-video filmet med et 360° kamera

udstedt af FabLab RUC. Videoen repræsenterer en oplevelse af en psykose, hvori patienten

oplever en høj grad af auditive hallucinationer. Videoen bliver filmet på et normalt

soveværelse, da dette er et sted hvor man ofte er alene med sine tanker.

Forsøget blev udført ved at vi satte VR- headsettet på testpersonen og spillede videoen.

Videoen starter stille ud med en fade-in effekt, der kan fremhæve effekten at man sætter sig

ind i et nyt perspektiv. De auditive hallucinationer træffer ind på samme forsigtige måde, da

hensigten ikke er at forskrække testpersonen, men give et generelt indtryk af hvordan det kan

føles for en person med skizofreni at have et psykose anfald. Det viste sig at testpersonen,

dog stadig blev chokeret over stemmerne i videoen, da de er dybe og melankolske. Efter

videoen var færdig forklarede testpersonen at det var en oplevelse hun ikke, havde prøvede

før. Derudover, fortalte hun at det var lidt overvældende men at det gav et indblik i, hvordan

en skizofren kunne opleve verden på, hvilket hun syntes var meget interessant.
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Diskussion

VR til pårørende

Vores produkt har i sinde at indirekte hjælpe skizofrene mennesker ved at pårørende får

mulighed for opleve deres situation i Virtual Reality. Vi har derfor I forbindelse med vores

produkt gennemført interviews med pårørende, for at finde ud af om der var en interesse for

pårørende at afprøve denne metode, fremfor at bruge det som et redskab i terapi som mange

andre i forvejen har lavet. I vores søgen efter svar har vi interviewet to pårørende til en

skizofren person, hvor en ud af to har valgt at forholde sig anonymt. Gennem vores

interviews har vi observeret at disse pårørende har et ret positiv billede for skizofreni, dog

uden den store forståelse for lidelsen. Vi har også gennem vores undersøgelser oplevet at

VR-simulation er den rette fremgangsmåde, med støtte fra pårørende til skizofrene personer.

De ønsker derfor gerne at afprøve produkt når det er klar til brug.

I analysen nåede vi frem til at der er en klar mangel på et produkt som vores i det danske

samfund. Mænd har gennemsnitligt 13,8 færre leveår mens kvinder har 11,8.33 Endnu et

terapi redskab i psykiatrien ville selvfølgelig være til gavn, men grundet mangel på

ekspertinterview er det svært at observere hvor høje prioriteterne er. Grundet covid-19 og

sygdom, mener vi dog at det ville være for farligt at holde interview. Havde vi etableret et

ekspertinterview, ville det styrke de argumenter, som vi har hørt fra pårørende.  Vi vil

selvfølgelig gerne hjælpe hvor vi kan, men at blande sig og forstyrre sundhedssektor uden

evidens er meget farligt og uansvarligt. Vi føler derfor at vores fremgangsmåde er til gavn for

de skizofrene, uden at der er risiko for at være på dybt vand. Hvis der er behov for udvidelse

af produktet, er der også mulighed for at lave interaktiv applikation fremfor video, som kan

uploades på platforme som Oculus eller Steam. Vi ser dog ikke i øjeblikket nogen grund til at

udvide horisonten, før vi har et bredt udvalg af pårørende, der har givet deres input. Vi vil

dog ikke udelukke nogle muligheder hvis pårørende har specifikke krav, og vil præstere efter

bedste evne for at prøve at skabe et produkt der til gavn for dem.

33 Bentzen, Thormann, Jepsen, Vendsborg, J. L. N. K. Y. B. P. (2021). Tal og fakta om psykisk sygdom i
Danmark. Psykiatrifonden.Dk.
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Refleksion

Før gruppen begyndte dette projekt, havde de fleste af os en meget lille forståelse for hvad

det ville sige at have skizofreni. Undtagelsen lå hos Tobias, der selv lider af skizofreni.

Man kan argumentere for, at selve projektprocessen i sig selv har udført det overordnede mål

vi havde med rapporten, hvilket var at skabe fokus omkring lidelsen. Virtual Reality lå som

en oplagt teknologi vi alle i forvejen kendte til, da det er en teknologi som i nutiden har

meget omtale og relevans. Det kan dog lade sig til kende, at vi ikke havde forventet de

forskellige komplikationer, der skulle opstå under skrivningsprocessen. Dels grundet at vores

produkt ikke var en konkret fysisk løsning, der førte til et let påviseligt resultat, men også den

brede viden der ligger bag skizofreni og VR førte til, at vi i mange tilfælde blev ført i

situationer hvor vi skulle afgrænse og specificere vores research, før det blev for udbredt. Det

var til gruppens store ærgelse at ekspertinterviewet ikke blev fuldført, da dette i høj grad

kunne understøtte vores teori og give en mere fyldestgørende analyse. Vi har erfaret at det til

en anden gang er det vigtigt at planlægge og udføre vigtige interviews i god tid, så man også

har tid til at finde en alternativ løsning, når situationen ændrer sig.

VR er en hurtigt voksende teknologi, som kun kommer til at blive mere relevant i den nære

fremtid, så det var vigtigt for os at indkludere noget med et stærk fremtidspotentiale. Da, det

motiverede os igennem projektets gang. Efter udarbejdelsen af projektet fandt vi det

interessant, hvor mange muligheder der ligger i virtual reality som bla. et hjælpemiddel til

professionelle inden for adskillige industrier. VR har utallige anvendelsesmuligheder, hvilket

er en stærk drivkraft for teknologiens udvikling.
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Konklusion

Dette projekt har undersøgt, hvordan man kan bruge en VR-simulation af skizofreni til at

give pårørende en generel forståelse af den mentale lidelse. Gennem interviewundersøgelsen

blev der fundet frem til en efterspørgsel på vores produktløsning, og VR-undersøgelsen

underbygger hypotesen om, at en simulation af skizofreni giver en generel forståelse i og med

testpersonen kunne leve sig ind oplevelsen.

Igennem projektet har vi fundet frem til hvor stort et problem vi har at gøre med. Virtual

reality bliver i øjeblikket brugt af psykiatrien til eksponeringsterapi, men er ikke specielt

udbredt blandt psykiatriske afdelinger, da det er en relativt ny behandlingsmetode. Det er i

øjeblikket lidt en ‘fifty-fifty-ordning’, hvor der er splittet prioritet for forskning og

behandling. Vores fremgangsmåde er lidt mere uformel, og kan derfor ændres relativt hurtigt

for at opfylde specifikke krav, uden bekymring for at der er større samfundsmæssige

konsekvenser. Hvis vi laver fejl i vores produkt, så går vi tilbage og kigger på hvad vi kan

gøre bedre efter pårørendes ønsker. Da vi ikke har bekymringer om budget, er det kun et

spørgsmål om hvor meget tid der kan dedikeres til arbejde. Muligheden for at lave iterationer

af produktet er der derfor altid. Gennem interviews kan vi dog mærke at vi er på rette spor for

at lave et produkt der er til gavn for de pårørende, og derfor også skizofrene personer.

Derudover findes der frem til en generel mangel på viden omkring skizofreni i samfundet,

undersøgelser viser at en majoritet ser en fysisk sygdom som mere acceptabel end en psykisk

sygdom. Måden hvorpå den dårlige stigma omkring skizofreni bekæmpes på, er gennem

omtale og viden, hvilket projektet gavner.
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Bilag 5.

Interviewguide

Ekspert spørgsmål:

- Kan du i store træk beskrive hvad skizofreni indebærer?

- Hvordan oplever du, de forskellige former for skizofreni hos patienter?

- Har du oplevet at det er meget svært for patienten at acceptere deres symptomer?

- Er der meget problematik med at få involveret pårørende i det psykiatriske forløb?

- Kan det ofte mærkes på patienten når der mangler støtte fra deres pårørende?

- Oplever du tit at det er svært for den pårørende at forstå patienten?

- Oplever du situationer hvor patienten ser uvidenhed hos pårørendes som
problematisk?

- Oplever du at patienter vælger at tage afstand fra pårørende?

- Hvilke fremskridt ser du ofte i patienter efter de har været i terapi, og oplever du
bedre resultater hvis pårørende har været involveret?

- Kender du til andre former for terapi frem for det traditionelle, hvis ja hvordan
oplever du effektiviteten af disse?

- Kender du til scenarier hvor teknologien spiller en rolle i “helbredelse” af skizofreni?

- Tror du at VR kunne være et optimalt middel at bruge i fremtiden?

Pårørende spørgsmål:

- Hvad er dit umiddelbare indtryk af skizofreni?

- Ønsker du en bredere forståelse for lidelsen?

- Hvorfor tror du at skizofreni er et tabubelagt emne? - Kan viden og eventuelt en
virtuel oplevelse af sindslidelsen være med til at gøre skizofreni nemmere at tale om?

- Vores projekt vil gerne give en oplevelse af skizofreni. Vores primære målgruppe er
pårørende, da vi føler at de er første og vigtigste led hos patienten. Føler du at det er
en god íde? og ville du selv gerne have adgang til denne oplevelse?
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- Hvis du selv havde skizofreni, tror du så at det ville gavne dig at snakke med dine
nære?

Interviews med pårørende

Interview med Johan Bertelsen:

T:

”Hvad er dit umiddelbare indtryk af skizofreni? Hvad tænker du når du hører ordet

skizofreni?”

F:

”Altså jeg har fået et andet syn på det efter jeg nu har fået det tæt på kroppen. Det er jo et

stort problem for dem der har det, det er det. Men det er også et problem for dem som er

familie og pårørende. Og det en meget begrænset sygdom synes jeg. Den sætter meget,

specielt udefra, store grænser på hvad man kan med sygdommen. Nu det vi har oplevet er, at

det begrænser hverdagen, men det ikke alle der opdager det alligevel og det kommer også an

på hvordan man har det. Men det er ikke en sygdom som andre opdager så meget, det giver

bare en masse begrænsninger for den der har dets liv. Det sådan jeg oplever det.”

T:

”Okay.  Og så som en observerende person, ønsker du så egentligt, at du kunne få en bredere

forståelse for lidelsen, hvis du havde muligheden for det?”

F:

”Ja, helt klart! Altså fordi man gerne vil vide, om de ting man gør er rigtige, altså om der er

nogen ting man kunne gøre anderledes og om der var nogle ting man kunne gøre for det

bliver nemmere og bedre for personen, især når det er ens familie!”

T:

”Ja! Og nu er det jo sådan i samfundet at det er meget tabubelagt emne. Hvorfor tror du

egentlig det er sådan og tror du en masse viden osv. Kunne hjælpe med at fjerne den her tabu

og det her problem?”
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F:

”Altså, heldigvis synes jeg ikke det er så stort et tabu, som det har været! Det var værre for år

tilbage. Men ja viden kunne hjælpe fordi, også fordi når man nogen gange hører om

skizofrene i film og sådan nogen ting, så det tit sådan nogle voldelige ting man hører om.

Altså hvor man direkte er bange for folk med skizofreni og det er jo virkelig en procentsats

der taler om det. Og det er helt klart, hvis alle havde vidst det, så havde de måske reageret på

en anden måde! Fordi så kender de grunden til hvorfor personen gør som den gør.

T:

”Ja, og ville du egentlig mene, at hvis du så, så en der viste sådan nogle former for skizofrene

symptomer ude i offentligheden, at de har en aggressiv natur, ville du mene det?

F:

”Nej, ikke det jeg har oplevet! Men det sådan man mange gange får det vist på film osv., at

det er sådan nogen psykopatiske træk havde jeg nær sagt. Altså den der med stemmen

beordrer dig til at gøre ting. Den oplevelse jeg har, for jeg har også haft det tæt på kroppen,

det med at folk hører ting, der er det jo ikke sådan nogle ting den fortæller. ”

T:

”Nej, og tror du det vi laver, som en slags virtuel oplevelse, hvor man viser symptomerne,

kunne være en positiv indflydelse på at snakke om lidelsen?”

F:

”Ja, det tror jeg! Fordi det giver dem måske en anden forståelse på hvorfor personen gør som

den gør. ”

T:

Og hvis du nu havde muligheden for at prøve det her, ville du så gerne prøve det, når det

eventuelt bliver færdigt?”

F:

”Ja! Helt sikkert! Meget gerne!”
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T:

”Okay, og det sidste og endelige spørgsmål er egentligt om du selv havde det, om det ville

hjælpe at snakke om det med dine nære venner og familie? Eller har du nogen specifikke som

du tror vil være nemmere at snakke om det med?”

F:

”Altså tænker du hvis jeg havde sygdommen, eller som pårørende?”

T:

”Ja, hvis du havde sygdommen, altså hvis du havde skizofreni, og du ville snakke med

nogen.”

F:

”Jeg har det sådan lidt, jo mere du snakker om det, jo bedre bliver det!

T:

”Ville du så have nogen specifikke du ville snakke med det om? Altså hellere venner end

familie, eller tror du der er nogen som er højere prioritet?”

F:

”Jeg tror det ville komme an på hvad for nogen ting. Der er nok nogle ting man snakker om

med sine venner og så der nogle ting man snakker med sin familie om.  Der er nogle ting man

snakker med venner om og der er nogle ting man snakker med familie om, og der er nogen

ting man ikke ønsker at blande sin familie ind i. Og så tror jeg også man ikke vil belaste sin

familie på en eller anden måde, fordi at man føler, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, så

gør det min familie ked af det. Det er i hvert fald det indtryk jeg har og hvad jeg har set

udefra.”

T:

”Ja”

F:
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”I hvert fald at man prøver at beskytte sin familie. Og der er der måske nogle andre ting med

vennerne, men så vil man måske også beskytte sine venner, men det er anderledes fordi man

emotionelt er forbundet anderledes til ens familie end til venner.”

T:

”Okay, men tusind tak!”

F:

”Velbekomme!”

Interview 2 med anonym pårørende:

T:

”Hvad er dine første tanker når nogen spørger dig hvad skizofreni er?”

A:

”Det er bare en sygdom. Det er ikke noget man kan gøre for. Man skal selvfølgelig behandle

dem normalt ligesom andre mennesker. Andre siger det er farligt at have sygdommen, men

jeg mener ikke at man skal lytte til dem. ”

T:

”Okay. Vil du ønske der var en bredere forståelse for lidelsen? F.eks. hvad folk oplever osv.

A:

”Selvfølgelig. Man skal have stor forståelse når det kommer til den slags.”

T:

”Du nævnte kort at folk taler lidt negativt om sygdommen. Hvorfor vil du mene at det er

sådan? Og hvorfor tror du det er så tabu at snakke om skizofreni?”

A:

”Det er fordi de ikke rigtigt ved hvad skizofreni er. Der er mange forskellige former for

skizofreni. Der er den milde slags, og så er der nogle med lidt kraftigere symptomer. Det er

nok dem de tænker på når skizofreni bliver nævnt. Det er lidt svært at forklare helt hvorfor

det er sådan.”

T:

”Det er helt forståeligt. Tror du det ville være nemmere at tale om, hvis folk forstod mere om

hvad skizofrene oplevede, og havde muligheden for at kunne se det med sine egne øjne?

A:

”Ja, det synes jeg.”
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T:

”Jeg nævnte før interviewet startede, at vi har planer om at lave en VR-oplevelse for

pårørende. Føler du at det er noget man ville kunne bruge til noget? Og ville du eventuelt selv

have lyst til at prøve det?

A:

”Ja, jeg synes det lyder som en rigtig god ide. Selvfølgelig vil jeg da også gerne prøve det

hvis jeg må.”

T:

”Perfekt! Sidste spørgsmål. Hvis du selv have skizofreni, tror du så at det ville hjælpe dig at

snakke med din nære venner eller familie?”

A:

”Det ville jeg gerne. Men det er ikke altid at mennesker er villige til at forstå, så man skal

også være lidt forsigtig med hvem man vælger at tale med.

T:

”Det var det, tusind tak!”
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Bilag 6.
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Produkt

VR-simulation, skizofreni.

https://www.youtube.com/watch?v=8ws0-kC798k
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