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Abstract

Our project report focuses on the use of technology and how it can be used to create tools that

can effectively help persons with mental health struggles, which we later decided to be

specifically targeted at social anxiety. Through the research we have done and the literature that

has been accumulated we came to the conclusion that the most productive way for us to

accomplish the goal we wanted was through the development of an application.

We focused our research on the variety of psychotherapies and which was the most appropriate

for the goal we wanted to accomplish. We then narrowed down our selection and came to a

decision after contacting several professionals from different organizations and foundations.

Following this we conducted a small survey by sending the questions to a larger organization

that could distribute the survey to our target audience. With all of this information  we decided

on what features and tools we wanted incorporated into our application, which we then created

a prototype for.  At the end we had the opportunity to discuss and evaluate why we made the

decisions we did throughout the entire project  and what we would potentially do differently if

given the chance again.
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Indledning

Begrebsafklaring:

Metakognitiv terapi: “er en evidensbaseret terapi form, der bygger på den

grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på

tanker, bekymringer, frygt og negative følelser. Psykisk lidelse opstår altså, når vi tænker

for meget.” (Metakognitiv Terapi Er En Yderst Virksom Terapiform, n.d.)

Trigger tanker: “Trigger thoughts are those thoughts that cause emotional pain and

suffering, if you get stuck on your trigger thoughts, you probably experience

overwhelming emotions more frequently than other people” (TRIGGER THOUGHTS,

THOUGHT DIFFUSION, AND COPING THOUGHTS - Southcott Psychotherapy, n.d.)

Applikation: “I forbindelse med fremkomsten af smartphones og tablets er betegnelsen

også blevet knyttet til de forskellige små informations-, videns- og

underholdningsprogrammer, der kan downloads via internettet til denne hardware”

(Applikation – Computerprogram | Lex.Dk – Den Store Danske, n.d.)

Kognitiv terapi: “Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker

om sig selv og sine vanskeligheder.” (Kognitiv Terapi, n.d.)

Digital terapi: “Digital therapy is defined as therapy delivered online or digitally to treat

mental health conditions. “ (Top Six Digital Therapy Trends in 2021 - Starling Minds, n.d.)
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Motivation

Vores motivation bag valget af emne til vores projekt var vores fælles interesse i kompleksiteten

i at håndtere social angst, og hvad for nogle forskellige ressourcer, der er tilgængelige til at

tackle de problemer, som de angstramte kan opleve. Vi har alle i vores gruppe haft oplevelser

enten med vores bekendte eller selv følt sig ængstelige og panikangste i og inden en

(kommende) social begivenhed. Det personlige drive er vigtigt for vores rapport sammen med

en nysgerrighed over for de digitale teknologiers muligheder og i løbet af opgaveprocessen også

forskningen heri.

Problemfelt

Denne opgave tager udgangspunkt i, at social angst er udbredt og mere alvorlig end bare

overdreven generthed og nervøsitet. I værste tilfælde bliver mennesker med social angst ikke

opmærksomme på, at de har social angst, fordi de overtænker, og overbeviser dem selv, om at

det ikke er et oprigtigt problem. Derfor er det et cirkatal, når det antages at 2-5% af danskerne

har social angst, dog i særlige perioder af livet vil 10-15% opleve social angst (Social Fobi -

Patienthåndbogen På Sundhed.Dk, n.d.). Disse perioder sker i teenageårene, og 75% af dem,

der får konstateret social angst er under 16 år (Information om SOCIAL FOBI. pjece fra

Angstforeningen.dk (n.d.).

Der kan være mange problemer med at komme i behandling - i forhold til at få en diagnose og

potentiel stigmatisering, eller ventetiden er for lang. For børn og unge under 18 år er der

særlige behandlingstilbud, og en ventetid kan hurtigt forværre angsten og potentiel medføre

generel angst, depression og i værste fald et misbrug (Socialfobi | Angst for Sociale

Sammenhænge | Alt Om Psykologi, n.d.). Der er også statistikker taget fra VeryWellMind, der

viser, at  “omkring 5 % af ældre voksne rapporterer at have oplevet social angst på et tidspunkt i

deres liv”(Living With Social Anxiety Disorder as an Older Adult, n.d.). Dette viser, at det ikke

kun er unge, der lider af social angst, men det også er et stort problem hos ældre mennesker.

Dette er en af grundene til, at vi har fravalgt at have en aldersgruppe i vores målgruppe, fordi

vores designløsning skulle være et nyttigt værktøj til alle aldre.
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En måde at bruge digital terapi på er at give de personer med social angst en platform, hvor de

kan hente viden og værktøj til at håndtere angsten. Vi er i opgaveprocessen blevet klar over, at

dette felt er kompliceret at undersøge, fordi der er så mange holdninger til de mange

teknologier, persondata, brugerens behov og interesse i digital terapi. Mange føler, at den

teknologiske fremgang der er sket inden for psykiatrien ikke er tillidsvækkende, og det betyder

at den enkelte potentielt holder sig til de mere traditionelle redskaber.

Men udviklingen af sundhedsapplikationer er kommet for at blive, hvilket vi vil redegøre for

gennem digitale tilbud i sundhedsvæsnet og i psykiatrien.

Vores mål med opgaven er derfor, at indsnævre målgruppens behov og interesse for digital

terapi. Vores opgave kommer derfor til at handle om en designløsningsprototype på baggrund

af forskningen om digital terapi, eksisterende digitale værktøj som er fokuseret på mentalt

helbred, og de konkrete behov hos vores målgruppe.

Vores primære målgruppe til designløsningen er dem, som er både dem, der er blevet

diagnosticeret med social angst, og dem som ikke er blev diagnosticeret med social angst

(endnu).

Vi vil besvare opgaven ved at researche eksisterende forskning om emnet, sende

spørgeskemaer ud til en gruppe med social angst og kontakte forskere i psykiatrien omkring

studier i teknologi og behandlingsformer. Den viden og erfaring vi får herigennem skal hjælpe

os til slut med at lave et digitalt design.

Afgrænsning

I starten var hele ideen at lave en applikationen, som skulle være til at hjælpe mennesker, som

ikke er diagnosticeret med social angst med at forbedre deres symptomer. Vi ville også give

dem muligheden for at søge hjælp hos en professionel, hvis de finder ud af at det er det, de
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har brug for. Men vi har indset at en applikation kan nå bredere ud, og potentielt gavne flere

end bare dem uden diagnoser. Vi vil gå nærmere i dybden med vores overvejelser og fravalg i

refleksionsafsnittet.

Vores første problemformulering var: “Hvordan kan man hjælpe folk med  sociale problemer til

at forberede dem til at skubbe deres grænser i deres eget tempo?”.

I starten var vi under det indtryk, at det største problem i vores første problemformulering var

at “folk” hvar alt for et generelt ord, og vi skulle finde en meget specifik målgruppe. Derfor

landede vi på en aldersgruppe der hed 18-26 år, som vi egentlig ikke havde nogle gode

begrundelser for at vælge,. I forhold til statistikkerne så var tydeligt, at den aldersgruppe hvor

social angst fyldte mest var omkring de unge på omkring 15 år, og så forventede vi, at de ville

have flest problemer med at komme i behandling og få en diagnose. Vi fandt derimod

statistikker, som fortalte at de unge næsten var hurtigst til at komme i behandling i

sammenligning med andre aldersgrupper (Det Siger Statistikkerne | Danske Patienter, n.d.) .

Målgruppen for designløsningen forsatte med  at være et problem for os, indtil vi forstod hvad

en målgruppe egentlig betyd. Til sidst har vi besluttet os for at vores målgruppe skulle være folk

med social angst, og mere specifik behøver det ikke at være.

Begrebet “sociale problemer” har heller ikke en klar betydning, når vi egentlig vil fokusere på

social angst. “At skubbe sine grænser” er også et meget uklart udtryk, og giver et indtryk af at

prøve at finde en løsning til selve den sociale angst i stedet for at prøve at udvikle en metode

der kan hjælpe individuelle der lider at social angst med at håndtere det.

Vores nuværende problemformulering lyder:

Hvordan kan man hjælpe app-interesserede med social angst til lære at håndtere angsten via et

design, der er let tilgængeligt for brugeren?
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Arbejdsspørgsmål

- Hvad er “social angst” og hvilken behandling anbefales?

- Hvad siger fagfolkene om digital terapi?

- Hvad siger målgruppen om behovet og interessen for digital terapi?

- Hvordan kan vores fund blive udgangspunkt for en ny applikationsom revision af

metalearn?

Vores projekt rapport er opbygget således at vi starter med at redegøre for, hvad social angst er,

og hvordan det kan behandles. Derefter gennemgår vi de metoder vi har brugt, specifikt vores

storyboard, colour cognitive map, og det spørgeskema vi sendte ud. Så uddyber vi vores

designteori og redegør for den forskning der er omkring digitale tilbud i psykiatrien. Dernæst

gennemgår vi i et empiriafsnit, hvordan vores spørgeskema er opbygget, og hvilke svar vi fik.

Derefter følger en analyse, hvor to eksisterende sundhedsapplikationer sammenlignes. På

baggrund af litteraturen, empirien og analysen vil vi dernæst introducere selve designløsningen

i en produktbeskrivelse og en brugerrejse. I diskussionsafsnittet vil vi undersøge, hvad der gør

monitoreringsapplikationer vellykkede. Som afrunding på opgaven vil vi i et refleksionsafsnit

evaluere de beslutinger vi tog i forhold til opgaven, og hvad det havde af betydning for vores

resultater. Til slut følger konklusionen på, hvilke resultater, vi nåede frem til, og hvad vi opnåede

med opgaven.

Social angst

For at kunne svare på, hvordan social angst kan håndteres, måtte vi afklare “hvad er social

angst, og hvordan opleves det?” og “hvordan behandles det?”

Vi har taget udgangspunkt i beskrivelsen af social angst - også kaldet social fobi fra
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Sundhed.dk samt informationsmaterialet “Information til dig der har social fobi” fra Region

Hovedstadens Psykiatris hjemmeside.

Social angst er en sygdom (Information om social fobi, s. 3 og Sundhed.dk) og oplevelsen af

social angst beskrives som en tilstand af frygt for situationer, hvor der er risiko for at få

negativ opmærksomhed fra andre.

I de situationer bliver personen med social angst bange for at blive kritisk vurderet, og den

angst får kroppen til at reagere på forskellige måder fx ved hjertebanken, svimmelhed og

rysten i kroppen. Det medfører, at personen med social angst undgår de situationer, der

udløser angsten, hvilket igen betyder, at mulighederne for at få et hverdagsliv med skole,

uddannelse, arbejde og venner eller kærester begrænses.

Social angst opstår i teenageårene - sundhed.dk siger 14-16 årsalderen, og Angstforeningen

siger 75% får det før 15-årsalderen og lige mange mænd og kvinder oplever det (Information

om social fobi, s. 3). Social angst udvikler sig nogle gange fra generthed (Information til der dig

der har socialfobi s. 2), og kan være arveligt, men for det meste genkendes den ikke som angst,

men bliver en generel følelse af at være “forkert”(Information til dig der...s. 3). Der er altså et

problem med, at der kan være flere med social angst end statistikkerne viser.

For at komme i behandling for social angst, skal personen med social angst derfor først

genkende det som en sygdom, gå til lægen og få en henvisning til et behandlingsforløb.

Desuden skal der ikke være andre sygdomme, som gør at patienten oplever social angst, og

først der kan diagnosen gives og behandlingen sættes i gang med en henvisning til en

behandler.

Behandling af social angst:

Behandlingsforløbene består hovedsageligt af samtaleterapi og kan også behandles medicinsk.

Metoden for samtale behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor patienten sætter

fokus på de negative tanker og de fysiske symptomer, og i hvilke situationer angsten opstår.
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På Sundhed.dk beskrives det således:

“Man bliver herved lært op i at kunne tackle generne. Der er desuden et vigtigt element

af træning eller øvelse i behandlingen. Man bliver gradvist udsat for vanskeligere og

vanskeligere situationer. Herved opøver man en evne til at bruge disse alternative

forklaringer og udholde symptomerne - uden at blive bange for, hvad de vil udvikle sig

til. Det er meget vigtigt at træne sig i at mestre angst. Dette gør man ved at gradvist

øge sin udsættelse for situationer, der fremkalder angst. Dette kaldes "habituering".

Man begynder med at opholde sig et kort stykke tid i en situation, hvor man kun får

moderat angst. Derefter trapper man gradvist op til situationer af længere tids varighed

og stadig mere truende situationer. Efterhånden vil man kunne vænne sig til angsten.

Man oplever, at angsten aftager og til sidst forsvinder.”

En vigtig del af behandlingen er altså en oplevelse af udvikling, hvor patienten konfronteres

med de negative tanker og de fysiske symptomer i situationer, der er kontrolleret og tilpasset

den enkelte. Habituering er en indlæringsproces, hvor man gradvist vænner sig til en bestemt

“stimulering” (Habituering | Lex.Dk – Den Store Danske, n.d.), og det kan ske gennem

eksponeringsterapi.

En anden måde at håndtere angst på, er gennem metakognitiv terapi. Det handler, som nævnt

i begrebsafklaringen, modsat kognitiv adfærdsterapi om at acceptere angsten, men ikke fodre

triggertankerne. Vi vender tilbage til metakognitiv terapi i empiri-afsnittet og

produkt-afsnittet.

Angstlidelser generelt forværres ofte, hvis de forbliver ubehandlede, og da social angst kan

misforstås som generthed, bliver det potentielt ikke opdaget før sent i livet.
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Teori

Semesterbinding

Fra faget Design og Konstruktion på første semester har vi først lært, hvordan man kan

formulere en ordentlig problemformulering og problemstilling.1 Vi har også lært, hvordan

man planlægger en evaluering af et design. Når vi har lavet vores første version af, hvordan vi

gerne vil have vores applikation skal se ud. Dermed ved vi, hvordan vi skal evaluere det, og

hvordan vi kan forbedre det derfra. Gennem vores opgave, hvor vi skulle lave et storyboard,

fik vi også overblik i hvad vi gerne ville have i applikationen og hvilke funktioner og redskaber

skulle være tilgængelige for brugeren.

En anden ting vi har taget fra det vi har lært i Design og Konstruktion, er hvordan vi kan

“nudge” brugeren til at bruge applikationen . Vi anvender også det vi har lært om

“designtænkning”: “Evnen til at kombinere forståelse – empati– for en kontekst, med

kreativitet til at generere indsigt og løsninger , samt rationalitet til at analysere og tilpasse

løsning til kontekst. Er det vi blev lært til vores første forelæsning i Design og Konstruktion

den 9. september.2

Vores projekt indløser også ting som vi har lært fra Subjektivitet, Teknologi, og Samfund-faget.

Noget som vi har taget med fra starten er “problem oriented project work”3 I vores tilfælde er

det interviews gennem spørgeskema og vi overvejede fra starten fokusgrupper som vi kommer

til at bruge. Formålet med spørgeskemaet er også at vi kan lave vores applikation på en måde

den faktisk bliver brugt på.

3 “Hvad er et problem? Problemorienteret læring og projektarbejde på RUC” slides til forelæsningen side 11-13 (13
september 2021)

2 00 - Introduktion til design og konstruktion - 9 SEP 2021

1 “02 -Design-problemformulering - 15 SEP 2021” presentation til forelæsningen side 64-66
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Teorivervejelser

I denne opgave tager vi udgangspunkt i undersøgelser af digitale teknologier og psykiatrisk

forskning. Vores tilgang til designet af en applikation, er at bygge på viden og erfaringer fra

eksisterende studier.

Selve grundlaget for valget af denne fremgangsmåde, er at teknologi, samfund og menneskelige

erfaringer og oplevelser hænger sammen og at et problem i denne sammenhæng, kan løses

gennem et design. Det design skal skabes, implementeres og evalueres på baggrund af viden,

erfaringer og undersøgelser i sammenhængen mellem teknologi, mennesker og samfund.

Vores problemformulering er funderet i designet af en applikation, der støtter og hjælper

vores målgruppe med social angst. Med udgangspunkt i denne teori vil vores design bygge

på faglig viden, målgruppe-undersøgelser og evaluering. I processen har vi lagt vægt på at

undersøge feltet, finde relevante faglige problemer og gennem målgruppe undersøgelsen

kan vi komme nærmere en designløsning.

Vores inspirationsfase startede i udvælgelsen af problemet og støttet af artikler om stigning i

psykiske problemer og især social angst på nationalt plan. Vi brainstormede ud fra eksisterende

viden i ideation fasen og fandt fagligt belæg for hvordan social angst blev beskrevet og oplevet,

og hvordan digitale design blev implementeret som del af behandling og dermed som løsning

på problemet med behandling af social angst i real-time. Psykiatriske behandlere bruger data

fra de teknologiske platforme til at få et bedre billede af, hvordan patienten reagerer i den

angstfyldte situation og hvad kontekst er for situationen (Bauer et al 2020). Forskningen har

oplevet problemer i vurderingen af implementeringen af de digitale design som del af terapien

(Bauer et al 2020, s. 13). Et andet problem vi tager højde for i vores design af en applikation, er

at der med den metakognitive metode kan sås tvivl om, hvorvidt en applikation som redskab

forværre angsten (se bilag 4).

For at få et design der kan lykkes, er det vigtigste, at der er et behov for det. Så hvad skal der til

for at et applikationsdesign kan være vellykket? Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema til
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Angstforeningens medlemmer på deres Facebook-gruppe, som skal hjælpe os med at danne

forståelse af de angstramtes tanker og holdninger omkring vores applikationsdesign.

Design Teori

I Wall’s rapport Building an Information System Design Theory for Vigilant EIS (Walls et al. 1992),

beskriver han de vigtigste komponenter af IT design; nemlig produktet og proccesen. Denne

teori bliver yderligere nævnt og kommenteret på  i The Design Theory Nexus. (MIS Quarterly,

2008 s.732):

‘’Walls et al 1992 specify two major components of IT design theories: a product

component and a development process component. Each draws upon kernel theories

(usually taken from the natural or social sciences) in specifying prescriptive hypotheses

that enable designers to evaluate whether the product and its development process

satisfy the design theory’’

Her bliver der nævnt at hvert komponent af designet, trækker perspektiver og roder til en kernel

theory, som hjælper udviklerne til at udvikle deres ideer udefra teoretiske ståsteder og dermed

sikre at en form for sikkerhedsnet, er under projektet under processen, og dermed også sikre at

få udviklet en ide, som rent faktisk er brugbar for målgruppen. Dette er ideelt set også være

vores  tilgang til applikationen, da man hermed sikre at flest mulige brugere får det mest

gavnlige ud af applikationen, og at den information man har bygget sin viden på, kommer fra et

legitimt, videnskabeligt stå sted.

Yderligere bliver der præsenteret to figurer, som skal vise designprocessen og de kriterier og

valg man har undervejs. Dette kalder forskerne for multiple criteria decision making (MCDM).

Her har man to figure som hver viser de forskellige måder at indsamle og bruge sin data på:
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Forskellen på disse to tilgange er vidt forskellige. På Multiple Criteria Decision figuren, ser vi at

de forskellige kriterier og deres valg, på hver deres måde har en indflydelse på processen, hvor

min derimod i Assymetrical Criteria kun indarbejder de mest valgte kriterier. Vi mener klart at

vores process skal bruge tilgangen af Multiple Criteria Decison for at danne en bredere

forståelse som vores målgruppe ønsker. Vi mener at dette er vigtigt fordi, at der er mange

aspekter til specielt social angst. Mennesker reagere forskelligt på deres tilværelse, og det er

vigtigt at forstå de individuelle vilkår og behov som den enkelte har, og derefter indarbejde det i

vores beslutningsprocess.

Metode

Coloured cognitive map:

Vi startede med vores designproces med, hvad applikationen skulle indeholde, startede vi med

at lave Coloured cognitive map. Det er en måde, hvor man kan se ud fra ens problem, hvilke

forskellige løsninger og problemer, man kan møde i sit design. Vores overordnet problem lød på

”Hvis man tager udgangspunkt i metakognitiv terapi til at behandle social angst, så er det

tvivlsomt om en applikation kan bruges til selvhjælp”. Ved at anvende coloured cognitive map

kunne vi finde ud af, hvilke problemer vi eventuelt ville løbe ind i, og dertil så finde en løsning

15



hurtigst muligt, så man ikke løber ind i et store problem senere i designprocessen. Ved at bruge

Coloured cognitive map metode kunne man både få et bedre overblik over vores problemer,

hvilke fordele og ulemper man vil kunne møde.

Så et af de problemer vi tænkte der kunne blive et problem senere henne i designprocessen var

”Større risiko for triggertanker, så man forholder sig til angsten hele tiden” da kognitiv terapi gør

ud på at få en bedre kontrol over sin egen tankegang, det kan blive et problem eller en

stressende situation for personen der har social angst hvis de hele tiden skal tænke over de

triggertanker som de muligvis har fået når de kommer ud i en situation var de er/skal være

sociale. det var hvad vi tænkte der muligvis kunne være et problem, der kunne komme fra vores

hovedproblem. Det vi så tænkte kunne være en bedre løsning til problemet er at kan få ”fokus

på hvad der forårsager triggertanker, og hvad de er”. Det er bare et eksempel på nogle af de

bobler med både positive og negative problemer vi muligvis vil kunne møde, ud fra vores

hovedproblem. (bilag 6)

Storyboard:

Den anden metode, vores gruppe har gjort brug af, er at lave et storyboard som er med til at

visualisere vores applikation i forhold til, hvordan den skulle se ud, men også til at vise hvad vi

havde tænkt os, hvordan vores applikationskulle bruges. Ved at bruge storyboard metoden, kan

man gøre lige netop det. Vores storyboard handler om en pige, som har social angst, og ikke ved

hvad hun skal gøre, når hun kan mærke, at hendes social angst bliver slem. Hun får så anbefalet

applikationen  til at bruge, når hun kan mærke, at hun er i en situation, hvor hun har social

angst. Man kan se på tegningerne, vi tegnede, hvilke ideer vi havde til, hvordan applikationen

skulle se ud, og hvilke indhold applikationen  skulle have. For eksempel skulle applikationen

have en chatfunktion, dagbog og afslappende lyde/musik osv. Storyboard slutter så med, at

vores ide at pigen får det bedre/ at hun har nogle hjælpemidler til at håndtere hendes social

angst, som sagt er dette, vi håber, at de personer der skal bruge vores applikation også får ud af

applikationen.  At vi giver personer med social angst et hjælpemiddel til, når man de kommer ud
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i sådan nogle situationer, så de får hjælp til at håndtere deres social angst. Som sagt lavede vi

nogle tegninger til at visualisere de ideer vi havde, når det kommer til vores storyboard. (se

bilag 7)

Spørgeskema:

Ved at vælge en spørgeskema-undersøgelse kunne vi få data fra de potentielle brugere af vores

designløsning.  Men pga. dårlig planlægning, dårligt overblik og dermed tidsnød måtte vi indse,

at der ikke var tid til at sende vores prototype ud og få den evalueret af brugerne. Vi har

udarbejdet et spørgeskema, hvor vi har stillet en række spørgsmål målrettet personer med

angst.  Det er en stor hjælp at Angstforeningen havde sagt ja til at dele vores spørgeskema på

deres Facebookgruppe så folk kunne deltage i den og vi kunne få en ide om, hvem der kunne

have interesse i en app. Med den information vi fik fra spørgeskemaet blev det lettere for os at

få individuelle til at bruge applikationen. Så vi kan få det bedst mulige resultat i forhold til vores

app, da vores målgruppe er til personer der har social angst.

Spørgeskemaet indeholdte spørgsmål målrettet personer med social angst, og der var respons

fra fire personer. Det var ikke så mange, som vi håbede på, men vi havde ikke en særlig lang

deadline. Vi sendte vores spørgeskema ret sent ud på Angstforeningens Facebook side. Selvom

vi ikke fik så mange svar, som vi gerne ville havde haft, så var det – efter vores mening -

stadigvæk nok til at give os nogle ideer til, hvad vores projekt skulle indeholde.

Dette gav os en god ide, for det første om der overhovedet er brug for en app, og om de

personer der har social angst overhovedet interesseret i at bruge sådan en app. De svar vi fik

tilbage fra de fire respondenter, der gav os feedback, viste os, at der var interesse for en app,

som vores. Da de fleste ikke brugte nogle apps, men de brugte deres noter på deres telefon til at

skrive deres tanker ned. Det er alt sammen noget, vi vil gå i dybden med i vores empiriafsnit.

Teknologi og psykiske lidelser

Telepsykiatri (Virker Terapi Hjemme Foran Skærmen? - Alt Om Psykologi, n.d.) er det generelle

term for psykiatrisk behandling, der benytter teknologi til at behandle på tværs af tid og sted.
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Behandling over afstande blev oprindeligt brugt i forhold til begrebet telemedicin fra 1990’erne,

som gav mulighed for lægebehandling mellem læger i Danmark og patienter på Grønland

(Telemedicin | Lex.Dk – Den Store Danske, n.d.). Med den teknologiske udvikling giver de digitale

medier mulighed for at nedbryde grænser mellem tid og sted og gør det muligt at monitorere,

behandle og vejlede hvor som helst og når som helst.

Telepsykiatri er et område, hvor internetbaseret terapi bruges. Der findes mange termer inden

for dette område og vi har fundet litteratur og viden gennem begreber som “cyberpsychology”

(Howard & Jayne, 2015), “mental health” (Bauer et al., 2020) og internetbaseret kognitiv terapi

forkortet ICBT (Carlbring et al., 2018). Vi vælger herfra at bruge begrebet internetbaseret terapi

på lige fod med digital terapi, da det fremhæver internettet og informationsteknologiens

betydning for denne type behandling og selvmonitorering.

Vores viden om eksisterende forskning kommer dels fra vores egen research i tidsskrifter såsom

Cyberpsychology, Behavior and Social Networks og dels fra forskningsprojekter i Regionernes

forskningsarkiver.

I den danske forskning på området har vi især brugt viden og artikler fra Telepsykiatrisk

Forskningsenhed i Region Syddanmark og Region Hovedstadens Psykiatri, som arbejder med

måder at bruge, implementere og påvise effekten af digitale teknologier i behandling af bl.a.

Angst.

“Vores anvendte teknologier er app’s til måling af symptomer, internetprogrammer til

kognitiv adfærdsterapi, videokonsultationer og virtual reality.” (Om Telepsykiatrisk

Forskningsenhed, n.d.)

Netop Telepsykiatrisk Center har vi været i kontakt med under en spørgerunde, hvor vi spurgte

ind til forskernes generelle viden og argumenter for at fokusere på bestemt digital teknologi.

Det er vigtigt at bemærke, at det er kognitiv adfærdsterapi, der er udgangspunktet for

forskningen og behandlingen. Grunden til at kognitiv adfærdsterapi vælges frem for andre

behandlingsmetoder er netop at informationsteknologien giver mulighed for selvmonitoring ved
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at brugeren indtaster data, som behandleren kan vurdere i forhold til samtaleterapi eller til brug

i forskningen. Informationsteknologien kan jo netop nedbryde grænsen mellem tid og sted, og

gør det muligt for behandleren at sidde et andet sted på et andet tidspunkt og læse data fra

brugerens øjebliksbillede af sin mentale tilstand.

Det digitale tilbud i sundhedsvæsenet fremhæver også netop denne pointe i deres nye tiltag:

“Digitale løsninger bringer sundhedsvæsenet tættere på borgerne og sikrer et nært

sundhedsvæsen, der er lige ved hånden og sætter os i stand til at forebygge,

diagnosticere og behandle flere, hurtigere og bedre. Teknologien øger samtidigt

kvaliteten for den enkelte patient med en målrettet og præcis tilpasset behandling. Vi

kan levere behandling derhjemme, tilbyde højtspecialiseret behandling til endnu flere –

og redde liv.” (Danske Regioner - DIGITALT: Sundhed for Dig, n.d.)

Her skal det bemærkes at de applikationer, som præsenteres her, også er rettet mod

behandling, supervision, vejledning og forebyggende strategier i forhold til patienter med bl.a.

kroniske sygdomme. Det er altså ikke kun psykiatere og psykologer, som skal klædes på til at

varetage digital behandling, men også praktiserende læger og sygehuspersonale.

Applikationer og psykiske lidelser

I vores projekt har vi undersøgt, den generelle holdning til internetbaseret terapi i form af

applikationer. Der er delte meninger i forskningen om brug af smartphone og

applikationsbaseret terapi. En artikel fra 2020 beskriver problematikken således:

“Increased understanding of the complex issues surrounding consumer technologies is

needed to successfully integrate apps into the practice of psychiatry. New

methodologies must be defined and standardized to evaluate the efficacy of apps used

for screening or treatment. Regardless of the technology platform, only some patients

will use the app. Given the realities of app accuracy, efficacy, privacy, security, and the

regulatory environment, and to maximize participation, a variety of technology
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platforms should be used for data collection rather than focusing on smartphones.”

(Bauer 2020, s. 13).

Studiet viser, at der er mange komplekse faktorer involveret i at vurdere om en

applikationsbaseret terapi virker eller er nyttig. Det er samtidig nødvendigt, at forske mere

inden for dette område. Og at den umiddelbare konklusion med teknologierne er at samle

data fra patienterne. Dette sætter virkelig fokus på teknologietik og patienternes tillid til dem,

der laver platformene.

Alt i alt er dette er en generel vurdering, og ikke specifikt i forhold til terapi af social angst,

men det betyder stadig at præmissen om smartphoneapplikationer som terapeutisk redskab

ikke er sikker.

Sundhedsdatastyrelsen har desuden lavet en guide til sundhedsapps, hvor brugerne kan finde

validerede applikationer, så deres data ikke ender med at kunne misbruges

(Sundhedsdatastyrelsen, n.d.), så måske overkommes forbeholdet omkring sikkerhed på sigt

med sådan en løsning.

Applikationer og monitorering

Den overordnede teori for vores opgave er teknologi som en del af hverdagen. Vores

litteratur har samme grundantagelse: digital teknologi kan hjælpe til at forandre og

monitorere adfærd. Det er derfor især den digitale teknologis potentiale for

selvovervågning, der er interessant her.

Vi har valgt at arbejde med de undersøgelser, der kan hjælpe os videre med, hvordan et

design for en applikation med fokus på social angst kan se ud. Vi tager forbehold for at

dette felt ikke er simpelt, eller at smartphonebaseret terapi ikke er en løsning, der passer til

alle diagnoser eller de enkelte patienter.

Selvmonitoreringen gør det muligt at få et overblik over helt konkrete oplevelser for patienten i

den angstfyldte situation. Det handler fx om den mentale tilstand såsom følelser og humør i

bestemte situationer og fysiske reaktionsmønstre såsom tendens til gråd, hjertebanken og
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svedige håndflader. Det er især data, der er interessant i et behandlingsforløb for psykisk

sygdom, og som psykologer, terapeuter og psykiatere har gavn af, når de skal danne sig et

billede af deres patient, og hvilken behandling patienten har brug for.

For at afdække brugernes valg af apps til selvovervågning af deres mentale helbred lavede vi,

som nævnt, en spørgeskemaundersøgelse hos Angstforeningens Facebookmedlemmer

suppleret med en undersøgelse af eksisterende apps.

Empiri

Begrundelsen for valg af empiri:

Vi har valgt tre måder at indsamle empiri på. Empirien skal være baggrunden for, hvorfor vores

produkt ser ud, som det gør. Vi gør derfor primært brug af viden fra spørgeskemaet til dem med

social angst som benytter sig af applikationer suppleret med viden fra forskningen i

internetbaseret terapi og sammenligning af eksisterende applikationer til at forbedre mentalt

helbred. Først vil vi gennemgå spørgeskemaet, som er vores primære data.

For at kunne besvare “Hvordan kan man hjælpe app-interesserede med social angst til lære at

håndtere angsten via et design, der er let tilgængeligt for brugeren?” måtte vi vide, hvor mange

der oplevede sig selv som lidende af social angst og var interesserede i at bruge applikationer

som hjælpemiddel til at håndtere angsten.

For at få den nødvendige viden til at lave en applikation for personer med social angst, så måtte

vi vide, hvilke behov der var hos målgruppen. Vi ville vide, om der var interesse for at bruge

applikationer, hvilke funktioner de applikationer havde, og om de applikationer blev brugt som

selvhjælp eller i forbindelse med behandlingsforløb. Vi besluttede derfor at lave en

spørgeskemaundersøgelse, som potentielt kunne sendes ud til mange på én gang og derfor

samle så meget data som muligt.
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Planlægning af indsamling af empiri:

Vi startede med at have en ide om at have en målgruppe til først at besvare vores spørgsmål,

dernæst lave et design og til slut finde en fokusgruppe til at lave en evaluering af

designløsningen. Men fordi vi var sent ude med en plan for spørgeskemaerne, og der ikke var

taget højde for en alternativ løsning til at få flere respondenter, så måtte vi indse at

besvarelserne nok ikke kunne siges at være repræsentative. Pga. tidsnød besluttede vi at

fokusere på en præsentation af et design som visualisering af den viden, vi havde fundet, men

uden evaluering af design løsningen hos en fokusgruppe. Derfor har vores empiri fokus på både

forskning, målgruppe og eksisterende design. Besvarelserne af spørgeskemaerne er derfor brugt

som inspiration, men vi er klar over, at der ikke kan konkluderes noget præcist ud fra

målgruppens behov eller noget generelt om app-design som hjælpemiddel til at håndtere social

angst. Dette vil blive understøttet af den forskning, vi har fundet i feltet om “digitale terapi

platforme” (Virker Terapi Hjemme Foran Skærmen? - Alt Om Psykologi, n.d.) hvor det vil vise sig

at være et mere kompliceret felt, end vi først troede.

Indsamling af empiri: Forløbet

Først overvejede vi at sende spørgeskemaer ud til SIND Ungdom for at få indsigt i behov hos

målgruppen. Men efter vi ændrede målgruppen fra unge med social angst til dem der er

interesserede i applikationer, forsøgte vi at kontakte SIND, som er en landsforening for

pårørende, professionelle og psykisk sårbare og andre med interesse for psykisk sygdom og

mødet mellem samfund og psykiske sårbare (Om SIND | SIND, n.d.). Desværre fik vi ingen

respons fra dem, men til gengæld svarede Angstforeningen tilbage på vores forespørgsel. Se

bilag for mail-korrespondance (se bilag 4).

Vi fik lov at sende et link til et spørgeskema og en tekst som kunne sættes ind i et opslag på

Angstforeningens Facebookside. Spørgsmålene er lavet, så vi kunne få svar på: hvor mange

bruger applikationer, hvad er grunden til at fravælge applikationer som en form af digital terapi,

hvilke funktioner har de applikationer, som bruges, samt hvordan den ideelle applikation ville se

ud (se bilag 5). Vi har valgt at give eksempler på funktioner dels som inspiration for
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respondenterne – fx hvis de ikke havde overvejet en applikation med en spilfunktion var noget

de brugte aktivt til at distrahere sig selv fra angsten, så kunne de måske komme i tanke om

forskellige applikationsfunktioner der var gavnlige. Og dels lavede vi eksempler på funktioner,

som vi havde fundet i de eksisterende apps samt ud fra tanken om distraktion (med

udgangspunkt i den metakognitive terapi) og en logbog/dagbog for angstanfald (med

udgangspunkt i den kognitive adfærdsterapi). De applikationsfunktioner der skulle bruges som

distraktion var “musik”, “mindfulness” og “spil”. Mens de funktioner der var tænkt som

kognitive adfærdsterapi-redskaber er “dagbogsfunktion”, hvor den enkelte kan “skrive

tankemønstre og reaktionsmønstre ned”.

Chatfunktionen er inspireret af nuna.ai og vores oprindelige ide, om at applikationen  skulle give

mulighed for en hotline til frivillige, der er vant til at tale med psykisk sårbare og et chatforum til

at komme i kontakt med andre med social angst. Spørgeskemaet giver derfor mulighed for at

respondenterne kan vælge “chatfunktion” og om de i så fald foretrækker en chatbot, en

professionel eller en anden med social angst. Herved ville vi kunne afdække om, der var et

ønske om en uforpligtende samtale med en chatbot, en professionel samtale med gode råd eller

en social samtale, hvor der var mulighed for at få venskaber, identificere sig og spejle sig i en

anden. Det ville give os en ide om, hvad der føltes mest trygt for brugerne. Spørgeskemaet giver

respondenterne mulighed for at vælge en eller flere funktioner, samt en “Andet” hvis vi har

overset en måde at bruge applikationer på til at håndtere situationer med anfald af social angst.

Vi valgte at gøre det frivilligt at angive kønsidentitet, alder og kontaktinformation, hvis

respondenterne ville hjælpe os med en evaluering af en eventuel applikation.  Det fik vi

desværre ikke brug for.

Vi sendte spørgeskemaet ud den 7. november til Angstforeningens leder, som lagde det op den

8. november. Spørgeskemaet er lavet med SurveyXact, og vi lukkede for besvarelser den 21.

november.
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Resultat og fortolkning af empiri:

Vores målgruppe for applikationen  er endt med at være personer, der er tilknyttet

Angstforeningens Facebookside, og af den grund er der en del usikkerheder forbundet med

målgruppen og den data vi har indsamlet: Vi ved ikke, om alle brugerne/medlemmerne har en

diagnose og er i behandlingsforløb. Vi ved ikke, hvor mange der har set Facebook-opslaget med

spørgeskemaet og valgt det fra, fordi applikationer ikke interesserede dem eller spørgeskemaer

generelt ikke interesserede dem. Som nævnt ovenfor kan vi ikke konkludere noget generelt om

behovet for en applikation eller specifikke ønsker til en applikation.

Vi kan konkludere, at dem, der har svaret på spørgeskemaet og er interesserede i at bruge

applikationer, primært bruger nogle med en notesfunktion og nogle med en afspilningsfunktion.

Det ses i vores resultater nedenunder:

Bruger du en app/forskellige apps i forbindelse med din angst?

Figur 1: Besvarelser af det første spørgsmål i spørgeskemaet

Hvis Nej: Hvorfor ikke? – måske kender du ikke nogen eller har ikke lyst til at bruge apps eller

ikke tænkt på muligheden for at bruge apps?

·       “De apps jeg bruger er ikke direkte til angstramte. Jeg synes ikke, der er nogle angstapps, jeg følte

gav mening for mig.”

·       “Har forsøgt at bruge meditation-apps, som dog ikke havde effekt. Kender ikke til andre.”

·       “Kender ikke nogen.”

Hvis Ja: Hvilken app eller hvilke apps, bruger du? (skriv gerne navn, og hvad app’en  kan)
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·       “Da min angst var værst, brugte jeg YouTube og Spotify til at lytte til beroligende musik,

meditationer, bodyscans o.lign.”

·       “YouTube og Spotify. Har brugt dem til at høre beroligende musik, meditationer, bodyscans o.lign.”

·       “Har også brugt den almindelige noteapp på telefonen til at skrive angstøjeblikke og tanker ned til

brug ved psykologen.”

·       “Kender ikke nogen.”

En enkelt respondent ”kender ikke nogen” (applikationer), men det er uklart, om det er fordi

interessen ikke er der, eller om vedkommende ikke har tænkt på apps som en mulighed. Den

anden respondent, som ikke bruger applikationer har dog ”forsøgt at bruge meditations-apps,

som dog ikke havde effekt.” Så blandt respondenterne er brugen af applikationer i hvert fald

ikke utænkelig. De lader dog ikke til at kende nogle af de applikationer, vi har fundet, som har

specifikke redskaber såsom Meta Learn eller chatbot-funktioner såsom nuna.ai, men mere om

det i vores analyse.

Her ville det have været oplagt at spørge “hvorfor bruger du smartphone-apps?” for at få

konkrete svar på, hvad det er smartphone-applikationer kan, og hvorfor smartphonen kan

opfattes som et redskab til at forbedre mentalt helbred. At vi ikke har spurgt om det, kunne tyde

på, at applikationer uden videre (af os) ses som mulige redskaber til at løse et problem eller

opfylde et behov lige nu og her for den enkelte bruger. Det vil vi tage op i vores

diskussionsafsnit.

I besvarelsen af, hvad de forskellige applikationer kunne, som respondenterne bruger, så

stemmer det godt overens med de beskrivelser, der gives ovenfor. Det er “mindfulness”,

“musik” og “dagbogsfunktion” der vælges, mens der ikke svares på, om de applikationer, der

bruges, har en chatfunktion og om der foretrækkes en chatbot, professionelle eller nogen som

også har social angst. Hvilket igen bekræfter at respondenterne tilsyneladende ikke kender/ikke

bruger applikationer med chatfunktion som nuna.ai.
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Ligeledes er der heller ikke en applikation, som respondenterne bruger/kender som har

“konkrete redskaber til at håndtere angst eller pressede situationer”. Men til gengæld var det

noget som to af respondenterne ønskede af den ideelle applikation (se figur 2).

Vi forestillede os, at “spil” ville blive betragtet som en måde at slappe af på eller distrahere sig

selv fra angstsituationer, men ingen af respondenterne har brugt det eller betragtet det som et

redskab til distraktion.

Figur 2: Ønsker til den ideelle app
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I forhold til køn og alder har kun to respondenter givet svar og begge var kvinder i alderen 18-29

år. Igen er det ikke noget, vi kan bruge som et generelt billede af, hvem der bruger applikationer,

men snarere et fingerpeg.

I besvarelsen af hvad den ideelle applikation skulle kunne, så har en enkelt respondent svaret

”Andet” og givet følgende forklaring:

Ønsker til apps: Hvad skulle der være i en app, så du blev bedst støttet i hverdagen og

situationen med angst? – Hvis ja til chat-funktionen: Taler du helst med andre der har

det på samme måde, professionelle eller en samtalebot?

Ønsker til apps: Hvad skulle der være i en app, så du blev bedst støttet i hverdagen og

situationen med angst? – Andet: Skriv gerne hvad.

· “Undskyld på forhård – det bliver vist en lille roman. Jeg har nemlig selv gået og brygget på ideen om

en app til angstramte. Jeg har personligt haft stor glæde af at møde andre med angst og ville gerne

hjælpe andre med at så samme gode oplevelse. Derfor har jeg tænkt, at det måske kunne være

gavnligt at lave en app, hvor angstramte kan komme i kontakt med hinanden. En datingapp for

angstramte som i vil. Tanken er egentlig, at man vil kunne støtte hinanden. Dem jeg tilfældigt har

mødt, har jeg gået lange ture med og snakket om alt og intet – og sikke en flyvende fornemmelse,

man har efterfølgende. Forskellen fra at mødes med en tilfældig person uden og så en tilfældig person

med angst, er forståelsen. Man forstår kun angst 100%, når man selv har oplevet det. At møde nogle

der forstår de små ting som ”når du bliver også ufrivilligt vred på folk, når de inviterer dig ud at spise,

fordi angsten går amok, hvilket medfører ekstremt dårlig samvittighed?” Hvis angstramte får

mulighed for at mødes på egne præmisser og ved, at modparten forstår, hvorfor man opfører sig lidt

sjovt eller er helt bleg i skallen, er der store muligheder for at begge parter kan udvikle sig. Det er

eksponering blot at være i kontant en anden og at mødes. Derfra kan folk hjælpe hinanden med

eksponering – f.eks. kan man gå på cafe sammen, i biografen eller bare ned ad en gade – alle har

forskellige problemer, og hvis man har en støtteperson, er det så meget nemmere at trække sig
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igennem eksponering og ud til en normal hverdag. Det er nok en stor bid – men hvis i kan bruge en

hjælpende hånd til en eventuel app, tager i bare kontakt: *******@outlook.com”

Figur 3: Forklaring af valget "Andet"

Det er tydeligt, at respondenten lægger vægt på den sociale funktion, som en applikation kan

have. I kombinationen med eksponeringsterapi – dvs. at den pågældende udsættes for steder

der trigger angsten:

”Det er eksponering blot at være i kontakt med en anden og at mødes. Derfra kan folk hjælpe

hinanden med eksponering - f.eks. kan man gå på cafe sammen, i bio eller bare ned ad en gade -

alle har forskellige problemer, og hvis man har en støtteperson, er det så meget nemmere at

trække sig igennem eksponering og ud til en normal hverdag.”

Dette ønske er især interessant, fordi vi i gruppen tog et valg om at en chatfunktion snarere

skulle være knyttet til frivillige i en forening, der beskæftiger sig med psykisk sårbare. Vi valgte

de frivillige, som havde træning i at tale med psykisk sårbare uden dog selv at være

professionelle psykologer eller psykisk sårbare selv. Vi forudså en situation, hvor brugerne

potentielt kunne udnyttes af nogen, der udgav sig for at være psykisk sårbar. Vi valgte, den

løsning, vi syntes, var mest sikker og fagligt funderet. Igen kan vi ikke konkludere noget generelt

om behovet for en social platform for psykisk sårbare med social angst. Når respondenten taler

om ”forståelse” og ”en datingapp for angstramte”, så er en god pointe, at den sociale relation

giver mulighed for spejling og dermed en anerkendelse og tryghed i at være psykisk sårbar, og

en oplevelse af fællesskab gør eksponering lettere at håndtere, hvis begge identificerer sig med

at have social angst.

I vores applikation havde vi forestillet os, at den menneskelige relation var gennem

chatfunktionen og i forbindelse med et behandlingsforløb. Vi forestiller os, at der må være

individuelle behov for hvordan den ”angstramte” bliver mødt med ”forståelse” – dvs. om det er

eksponering gennem en chatbot, en professionel eller en som også er ”angstramt”. Det
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individuelle behov er en vigtig pointe, vi er kommet frem til i vores research, og som vi vil gå

mere i dybden med i diskussionsafsnittet.

Konklusion på spørgeskemaet: Et fingerpeg og inspiration til applikation

Vi kan konkludere at respondenterne ikke bruger én applikation som støtte som hjælpemiddel i

situationer med angst. De bruger forskellige applikationer og primært musik, mindfulness og

bodyscan. Det bliver ikke forklaret, hvad det er ved de funktioner, der virker for dem– men

måske har vores spørgeskema ikke givet nok mulighed for at uddybe. Vi forestiller os, at det

fungerer som en måde at flytte opmærksomheden fra angsten, og derved kan det siges at være

et redskab i metakognitiv terapi.

Notesbog-funktionen kan næsten siges at være det modsatte af en distraktion, da den kan

bruges til at fastholde, fokusere og give overblik over reaktions- og tankemønstre i de

angstfyldte situationer. Notesbog-funktionen kan derfor bruges i forbindelse med samtaleterapi

og derfor potentielt også både i forhold til metakognitivt fokus og kognitiv adfærdsteori som

fokus.

Med respondenternes brug af applikationer  er der ikke noget, der peger på en entydig tilgang

til håndtering af angstsituationer. Og med ønsket om en ”datingapp for angstramte” tyder det

på en eksponeringstilgang, som ikke nævnes i brugen af applikationer. Det er heller ikke en

mulighed vi har overvejet i vores endelige designløsning, men eksponering vha. applikationer

kunne se ud på mange måder. Det følger vi op på i refleksionsafsnittet.

Vi kan konkludere, at der er mange måder at håndtere social angst på, og dermed også

forskellige applikationsfunktioner, som respondenterne lader til at udvælge sig applikationer

efter deres individuelle behov. Det er underforstået, at applikationer  potentielt kan hjælpe og

at der er fri adgang til dem, så den enkelte kan vælge til og fra efter, hvad der virker specifikt for

dem. At der for respondenterne ikke er én applikation, der har det, de har brug for og at de må

bruge forskellige alt efter situationen, bekræfter at applikationsløsningerne skal kunne tilpasses

individuelt.
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Spørgerunde hos forskerne:

For at få indblik i om applikationer  som digital terapiplatform kunne siges at passe til en

diagnose som social angst, så ville vi undersøge, om der overhovedet kunne konkluderes et

match mellem bestemte digitale teknologier som støtte i behandling af bestemte psykiske

lidelser. Der var meget litteratur og forskning i internetbaseret terapi, men umiddelbart var det

svært at finde viden om hvad der lå til grund for valget for de forskellige forskningsprojekter og

deres fokus på forskellige psykiske lidelser og forskellige digitale teknologier. På regionernes

psykiatriske afdelinger forskes der og laves projekter med patienter med forskellige psykiske

lidelser, og derfor var det nærliggende for os at gå direkte til den danske forskning og få afklaret,

hvad der lå bag valget af teknologi i forhold til diagnosen. Et spørgeskema ville være for

overvældende, så i stedet sendte vi et par spørgsmål per mail, og netop per mail for at de havde

mulighed for at svare, når de havde tid og mulighed i stedet for telefonopkald.

Vi fandt frem til eksperterne gennem de forskellige hjemmesider for regionernes psykiatriske

forskningsafdelinger (se bilag 2).

Vi sendte forespørgslerne ud den 8. november, og der var flere vi ikke fik svar fra, og andre

havde desværre ikke tid til at hjælpe på det tidspunkt. Vi fik én positiv respons fra

Ph.d.-studerende og assisterende professor Kim Mathiasen fra Syddansk Universitet og Center

for Telepsykiatri og Internetpsykiatrien. Vi valgte ikke at sende ud til flere forskere, men i stedet

fokusere på det svar, vi havde fået, så vi lukkede for indsamlingen af svar den 21. November. I

hans  svar får vi bekræftet, det som vi fandt til diskussionsafsnittet:

“I spørger til, hvilke teknologier, der bedst egner sig til behandling af social fobi. Kernen

af social fobi er frygten for andres negative evaluering af en(s) selv. Det betyder, at

enhver teknologi, der kan hjælpe til at ændre det kognitive element i dette kan tænkes at

have effekt på tilstanden. Den mest udbredte er internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Det fungerer som en slags selvhjælpsprogram på nettet, hvor patienten gennemgår en

række moduler, der er baseret på samme terapeutiske behandlingsform som i traditionel

terapi (kognitiv adfærdsterapi). Denne metode er en del af sundhedsstyrelsens
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anbefalinger til angstlidelser

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/nkr-behandling-af-angstlidelser-hos-voksne. Vi

forsker også i brug af virtual reality til en adfærdsintervention kaldet eksponeringsterapi.

Man også forestille sig at interventioner til social fobi kan leveres i apps på mobile

enheder, men der er relativt lidt forskning på området og en hel del udbud, der ikke er

nogen videnskabelig evidens for endnu. I forhold til apps, kan I også holde øje med

national-appguide.dk. En offentlig hjemmeside, der guider til sundhedsapps. Den er dog

stadig under opbygning.” (Se bilag 3).

I diskussionsafsnittet vil vi fremhæve de samme pointer, som grunden til at vælge en applikation

til selvovervågning. Det havde været interessant at få spurgt til den metakognitive teori og om

det  kan kobles med en digital løsning udover applikationer som Meta Learn.

App-udviklerne:

For at få viden om hvordan udviklernes designproces var for applikationer  som værktøj til et

bedre mentalt helbred, besluttede vi at kontakte udviklerne og få en dialog om, hvordan de var

kommet frem til deres endelige applikationsdesign, og hvorfor de havde valgt applikationer

som platform. På den måde kunne vi ligesom med de mails, vi sendte til forskerne, få svar, når

de selv havde tid og mulighed.  Desværre fik vi ikke respons fra udviklerne bag nuna.ai og vi

nåede ikke at få sendt mail ud til udviklerne af Meta Learn, da vi ret sent i processen fandt den i

kataloget.

Erfaring fra eksisterende applikationer . Ydermere måtte vi afklare hvordan et let tilgængeligt

design for applikationsinteresserede med social angst kunne se ud. Dette kommer vi nærmere

ind på i analysen, hvor vi sammenligner applikationerne Meta Learn og nuna.ai.
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Analyse

Meta Learn er en applikation som vi har valgt at tage gavn og inspiration fra.

‘’Meta Learn er frit baseret på den relativ nye evidensbaserede terapiform metakognitiv

terapi samt effektive elementer fra coaching. Den metakognitive metode er udviklet af

professor og psykolog Adrian Wells fra England og baserer sig på en helt ny forståelse af

psyken, og hvad der skal til for at afvikle psykisk mistrivsel. Metakognitiv terapi har vist

sig at være særdeles effektiv i forhold til angst, stress og depression og bruges nu i flere

lande.’’ - (Meta Learn - Metakognitiv Terapi Og Coaching – Apps i Google Play, n.d.)

Meta Learns fremgangsmetode kan sammenlignes med vores applikation, da den også fungere

med at man bruger den metakognitive fremgangsmetode. Den metakognitive fremgangsmetode

er når man prøver på at få individet på andre tanker, og på en måde får undertrykt den

pågældendes problematiske tanker.

Meta Learn bliver brugt som en form for guideline/coaching system, da man bruger en

skræddersyet version der er helt personlig til en selv. Det kan man gøre via. Meta Learn, som

bruger tracking i applikationen. Coachingsystemet fungere på den måde af at man prøver på at

belære brugeren i, hvordan metakognitiv terapi fungerer, og hvordan man selv kan inddrage

nogle metakognitive metoder i brug i sin dagligdag.

Trackingen hjælper bl.a. Med at man personliggør applikationen ude fra sine egne erfaringer og

sin egen proces.

Det har vi hentet inspiration fra, og derved har vi selv implementeret en trackings interface, så

man kan se hvor meget fremskridt brugeren har gjort og hvor meget den enkelte har udviklet

sig fra applikationen blev downloadet. Det kan gavne brugeren og styrke denne til at fortsætte

med at bruge applikationen , og få en ny form for motivation som brugeren måske ikke har

prøvet før. Det er en ny form for terapi, og vi har ikke fundet lignende digitale værktøj, og
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dermed er der rig mulighed for at udvikle sin applikation og gøre det til en hjælp til brugeren

med psykiske lidelser.

Meta Learn har såvel en funktion hvor man kan vælge flere kategorier, som f.eks. Tankemylder,

stress, angst og depression.

Meta Learn har en interface der hedder fokus og trigger, som går ud på at man tager sine trigger

tanker og overfører dem direkte til mobiltelefonen. Det gør man ved at gå rundt med sin

smartphone og inde på applikationen er der et vindue som er blevet lavet til at man fokuserer

på en specifik ting af gangen.

Så er meningen med den at man skal fokusere/filme mod sin trigger tanke og så lade den være i

fokus, men at man skiftes imellem at fokusere på triggertanken og omgivelser.

Det var her vi fik inspiration til at implementere vores triggerlokationer, som vi har sat ind for at

man kan genkende de zoner/lokaliteter hvor man er mest tilbøjelig til at få trigget sin angst og få

et anfald. Det kan gavner på både, fordi man kan holde sig fra sine triggersteder for at undgå

endnu et anfald, og/eller fordi man så kan vide, hvor det er man er mest tilbøjelig til at få anfald

og dermed forebygge og mentalt gøre sig klar til at blive eksponeret. Det giver mulighed for en

oplevelse af udvikling, hvor man vil kunne se sin frygt i øjnene og tage til en af de destinationer.

Denne form for tracking er data, der er med til at vise den enkelte, hvor langt denne har

udviklet sig fra applikationen blev downloadet. Men mere om det i vores produktafsnit.

Meta Learn har også enkle øvelser for at få hjælp gennem deres små interaktive øvelser, der

lærer brugeren om de konkrete metakognitive strategier.

Sammenligning af nuna.ai og Meta Learn

Nuna.ai og Meta Learn er begge to nogle applikationer som arbejder sig hen i mod et sundere

sind og nedkæmpningen af psykiske lidelser. Begge applikationerne fungerer med den

metakognitive fremgang metode, men alligevel så er fremgangsmåderne i applikationerne

anderledes.  Nuna.ai fungerer på at brugeren kommer i snak med en chatbot i form af en lama,
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som får dig på andre tanker og udefra dine egne personlige problemer, så vil den skræddersy en

specifik samtale op med brugeren som den er beregnet til. Her adskiller nuna.ai sig fra Meta

Learn, da nuna.ai fungerer som en hjælp på den måde, at man har en at snakke med, og at man

på en måde føler sig velkommen til at tage en samtale for at komme på andre tanker.

Meta Learn fungerer mere coach lignende, da den fungerer på den måde, at applikationen

lærer brugeren om de metakognitive metoder, som man kan bruge i sin dagligdag. Det er begge

to nogle applikationer som har været nyttige og inspirerende i forhold til, hvordan vores

fremgangsmetode skulle være. Det kan man bemærke i vores applikation, da vi har brugt nogle

af de samme gode ideer som både er fra nuna.ai, men såvel Meta Learn.

Vi er altså både inspireret af den eksisterende applikation nuna.ai, der er en samtale-bot, og

Meta Learn-coachen. Den er ikke fokuseret på social angst, men er programmeret til at kunne

gå dialog ud fra brugerens mentale tilstand - angst, stress, depression osv.:

“Get into the habit of practising self-care today with AI powered 24/7 mental health

support and unlimited access to tools and techniques. Nuna is a virtual alpaca

companion built and trained by psychologists to help you structure your thoughts and

feel better.”((Nuna: Mental Health Companion, n.d.)

En del af vores opgave vil som sagt være at analysere nuna-applikationen  og foreslå

revideringer i form af et eksempel på en ny applikation på baggrund af vores empiriske data og

undersøgelser om digital terapi.

Vi er også blevet inspireret af en anden eksisterende applikation metalearnapps.com, som er

en metakognitiv terapi. Meta Learn lærer en at forstå, hvorfor man har tankemylder, såsom

stress, depression eller angst, og hvordan man selv kan reducere disse symptomer. Gennem

Meta Learn lærer du at bruge helt specifikke værktøjer i forhold til din tænkning og på den

måde genvinde kontrollen i dit hoved. En af de vigtige forskelle mellem applikationerne er, at

nuna.ai er gratis hele vejen igennem, mens Meta Learn giver mulighed for at tilkøbe

redskaber.
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Produkt

På baggrund af vores teori, metode,  empiri og vores litteratur har vi i det næste afsnit

beskrevet vores designløsning og vores prototype af produktet, som vi har designet på

MarvelApp.

Vi har valgt at kalde applikationen  Metamind, fordi applikationen  fremhæver det

metakognitive psykoterapi som vores applikation tilbyder. Vores applikationen  har vi valgt at

kalde for Metamind, da vi som udgangspunkt har brugt er metakognitiv terapi i forhold til de

hovedfunktioner, der er på applikationen . Der er også i applikationen  taget højde for, at for

nogle hjælper en kognitiv terapiform bedre, så der er også nogle funktioner i  applikationen ,

der er mere en kognitive terapiform.

Vi har valgt at holde farve-temaet mere neutralt, fordi vores målgruppe ikke er et specifik køn

eller alder. Den primære farve som er blevet sat i fokus, er nuancer af blå, da blå menes at være

beroligende og afslappende (Farvepsykologi & Farvevirkning. - Keimfarben, n.d.), som er

passende til at have på en applikation der har til formål at være et værktøj til at håndtere social

angst

Vores applikations logo har vi også selv designet, vores tanker bag vores design var at designet

kun afspejlede det, der er i logoet. Tandhjul og Hjerte - viser hvordan du har det. Den gode ven.

Udseende betyder noget, for at man får lyst til at bruge det i lang tid.

Man få et kort resume af applikationen  og ideen omkring den i starten.Det har vi gjort fordi at

det vil hjælpe det enkelte individ med hvorvidt denne applikation appellere til dem

Afslappende musik: Denne her funktion er blevet sat ind fordi at musik kan være en god

gateway til at komme på andre tanker og blive beroliget. Det kan være musik med nogle

specifikke frekvenser som beroliger kroppen.Det kan såvel være naturlige lyde såsom regn,
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torden, stranden og bål lyde. Alt efter personlige præferencer og hvad der er lettest at lytte til

med intentionen om at blive beroliget.

Chat med frivillige: Vi tænkte det ville være en god mulighed for personer med social angst,

måske at have muligheden for at chatte med frivillige. Det kan både være i akut situationer eller

hvis man har brug for en frivillig til at skrive med en så man kan komme på andre tanker eller

bare komme ud med tankerne. Man kan også bruge funktionen på den måde hvor man kan lære

fra de frivillige, hvordan man skal tackle en situation med social angst.

Dagbogs funktion: Vi har valgt at have en dagbogsfunktion med i vores app, da det kan være en

god måde at kunne skrive sine tanker ned, når man i en situation, hvor man har social angst.

Dagsbogsfunktionen er tænkt sådan, at brugerne skal skrive i dagsbogsfunktionen, hvordan de

har det – både på gode og dårlige dage. På et senere tidspunkt, når man har overskud/klare

tanker, kan vende til de ”dårlige” dage og se problemet/reaktioner. Er der en bestemt

begivenhed, der skyldes at man får det dårligt. Hvis personer med social angst bliver mere

bevidste om, hvad der udløser deres angst, kan de måske forebygge eller helt undgå at de får

det dårligt, eller kan nå at søge hjælp i tide.

Mood tracker: Mood trackeren bliver brugt fordi at det kan hjælpe med at få ro i sindet og

klarhed, ved at man har et klarer overblik over sit humørs skelet. Mood trackeren virker på den

måde at man hverdag kan gå ind og give en bedømmelse fra et til fem om hvorvidt man har haft

en angstfuld dag eller ikke. Så kan man følge sin timeline fra de foregående uger og se om

hvorvidt der kommer en positiv adfærds periode, og såvel hvis der er en negativ adfærds

periode som skal rettes på, hvilket er hvorfor vi har valgt det som en funktion.

Nudges: Nudges kan også blive accepteret ved at klikke på notifikationen inde på applikationen .

Nudges er blevet sat i brug for at styrke vores brugere. Så hvis en bruger bliver glemsom og ikke

bruger applikationen , vil der komme nogle nudges med motiverende beskeder om en lysere

fremtid.

Gps til triggersteder: Gps til triggersteder er en funktion som er designet til at brugeren kan se

historik på de steder som har forværret deres social angst ifølge de steder de har brugt
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applikationen  mest eller steder som de manuelt har lagt ind. Derfor har vi valgt som

funktionen, da det kan give den personen der har social angst mulighed for at undgå de steder i

fremtiden, hvis det er muligt for personen.

Kontakt: Hvor applikation har en sikkerhedsfunktion, med nogle telefonnumre til

angstforeningen, og/eller andre rådgivningslinjer for angst. Det kan hjælpe så hvis man havde et

anfald og ledte efter akut hjælp, ville man kunne finde den professionelle hjælp med et klik på

sin telefon.

Vi har i vores applikation også valgt at tilføje interfacet ”mere om os”, hvorpå brugeren for

adgang til forskellige data om os stiftere af applikation. Dette kan være oplysninger som vores

mail, telefonnummer, billede af os mm. Vores valg af interface funktionen er med til at

personliggøre applikationen, hvilket vi i udgangspunkt har valgt at vægte højt, blandt andet på

baggrund af vores målgruppe: individer med social angst. Vi mener at personlige oplysninger

om os selv kan være med til at skabe tillid og tryghed.

Til sidst i vores prototype har vi valgt at vise et eksempel på hvordan en profiloversigt fra en

bruger med social angst kan se ud. Dette har vi valgt at gøre for at synliggøre overfor de

forskellige brugere hvordan vores applikation i store træk kan fungere. Eksemplet kan altså både

være med til at vise hvordan brugeren med social angst kan opbygge sin profil, hvis dette skulle

være grænseoverskridende – men også illustrerer overfor brugeren med den frivillige hjælp,

hvordan et typisk opslag og dilemma kan se ud.
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Brugerrejsen:

Brugeren starter ud med at downloade applikationen, hvor man så åbner den op bagefter.

Her kan man så se hvad den første sektion af vores applikation ser ud: Det første billede

brugeren ser, er velkomstsiden hvor de får to muligheder for at gå videre - afhængig af om man

er en allerede eksisterende bruger der gerne vil logge ind, eller om man er en ny bruger hvor

man så kan komme i gang med applikationen . Hvis man er ny bruger bliver man så vist billede

2(vilkår og betingelser), hvor man skal samtykke at man acceptere vilkår og betingelserne, samt

en introduktion til, hvad applikationen handler om.

Efter det bliver den nye bruger sendt videre til sign up(1.0 og 2.0) hvor de kan lave deres profil,

hvor de finder både påkrævede og frivillige felter man kan skrive information i. Hvis det er en

eksisterende bruger der har vendt tilbage til applikationen, får man vist billede 2(Login) istedet

for, hvor man logger ind med sin email og det kodeord som han på forvejen har. Her får den

eksisterende bruger også muligehed for at gemmer sine oplysinger til næste gang. Så de ikke

behøver at logge ind igen.
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Når brugeren er blevet færdig med det

praktiske der omhandler brugerprofillen

kommer de ind på Startside som er den

hovedside hvor brugeren finder alle sine

redskaber og værktøjer som

applikationen tilbyder. Her kan brugeren

vælger mellem 6 forskellige ikoner. Hvis

det trykker på det første ikon

“afslappende musik” som  viser de

forskellige muligheder brugeren vil have

af beroligende lyde( kan ses på Afslappende lyde). De kan vælge mellem tordenvejr, skov

stemning, havet, regnvejr, vind, og et bål. Den anden knap på Startsiden er “chat med

frivillig”(kan ses på Chat Funktion) hvor brugeren får mulighed for at skrive med en frivillig fra

Angstforeningen (rent hypotetisk, da applikationen jo ikke skal laves).

Ikon nummer 3 er “dagbog” som kan ses nedenfor:

På Dagbogfunktion.1 kan man se

hvordan de forskellige dagbogs afsnit

som en bruger for eksempelvis kan

have skrevet og reflekteret over.

På Dagbogfunktionen.2 kan man

hvordan det ville se ud for brugeren af

skrive et nyt afsnit, og på sidste billed

(Dagbogfunktion.3) kan man se

kalenderoversigt for de afsnit skrevet

og hvornår de blev tilføjet.
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Det næste ikon er en “mood

tracker”(kan ses på Valgfri mood

tracker) Hvor brugeren kan evaluere sit

humør dagligt på en skala fra et til ti.

Man har også mulighed for at se

hvordan ugen har været og man kan få

overblik over måneden der er gået også.

Ikon nummer 5 er vores “GPS til trigger

tanker(som kan ses på sidste

billed)Brugeren får også mulighed for at

gemme steder som de føler sig sikre, som kan ses på ikonet der hedder “safe spots”

Det sidste ikon af de seks redskaber

på hovedsiden man kan se, hedder

“kontakt”. Den funktion kan man se

på det første billede til venstre der

hedder “Telefonnummer til

Angstforeningen og andre

rådgivningslinjer for angst”. Den er

beregnet til at man kan kontakte

angstforeningen, hvis står i en kritisk

situation hvor der er behov for øjeblikkelig hjælp. Man har også chance for at tilføje sine egne

kontakter ind, så det hele kan stå samlet et sted hvis brugeren ønske det. Det næste billed

hedder “mere om os” og det er en informations knap som kan findes i det nederste venstre

hjørne på hovedsiden. Her kan brugeren finde mere information om dem der har lavet

applikation, som er os, og hvad inspiration er bag den. Det sidste billed vi har til vores

applikation er et eksempel på hvordan er brugerprofil kunne se ud.
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Diskussion

I diskussionsafsnittet vil vi gennemgå, hvordan vores designovervejelser og produkt stemmer

overens med resultatet af spørgeskemaet og forskningen i internetbaseret terapi. Kan en

applikation til selvovervågning hjælpe? Og hvad skal der til for at sådan en applikation kan

hjælpe?

Diskussion om valget af monitorerings-applikation som designløsning

Da vi skulle beslutte os for hvilken teknologisk designløsning der var bedst til vores

problemstilling kiggede vi først på hvilke ressourcer og redskaber der allerede var tilgængelige,

for at se hvor hjælpsomme de var. Dette kunne blive ændret af lettere tilgængelige teknologier,

såsom en applikation på en telefon. Nu vidste vi at der var en mangel for denne redskab, og så

var det vigtigt at vi kiggede på det individuelle behov for den potentielle bruger, og hvad for et

udvalg af funktioner der skulle være på selve applikationen. Vi vidste at der skulle være

metakognitive  muligheder, men vi vidste at kognitive løsninger også skulle være en del af

applikationen så den kan blive brugt af flere, siden terapi er så individuelt.

Det individuelle er netop pointen i Bauer et al (2020) og pointen med at gøre nogle af

applikationen s funktioner valgfri er netop baseret herpå.

For at svare på, hvad det er specifikt applikationer med målefunktioner kan gøre for at hjælpe,

og hvad der skal til for at at en sundhedsapplikation er vellykket, så tager vi udgangspunkt i det

komplekse felt med internetbaseret terapi i applikationsform og spørger: Hvad er det

applikationer  med selvovervågning som udgangspunkt kan i forhold til andre applikationer og

internetbaserede terapiformer? Bauer et al lægger op til, at der skal tilbydes forskellige typer

teknologi til patientgrupperne, så er det muligt, at definere hvilke teknologiske platforme, der

passer bedst til hvilke diagnoser?

For at kunne svare på det første spørgsmål har vi fundet litteratur om forskellige andre måder
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internetbaserede terapiformer, hvor vi har taget udgangspunkt i Telepsykiatrisk Center og deres

beskrivelse af arbejdsområde:

“Vores kerneopgave: Vi arbejder for at fremme mental sundhed og sikre, at mennesker

med psykiske lidelser gennem brug af digital teknologi får støtte og behandling som

hjælper dem til at leve et godt liv. Vores mål: Vi arbejder for en psykiatri med effektive

digitale tilbud til alle borgere. Tilbud, der kan bruges når og hvor det passer den enkelte.

Vi arbejder for en psykiatri, hvor digitale løsninger understøtter forebyggelse,

behandling og recovery. Vi arbejder også for en psykiatri, der involverer borgere og

behandlere i udvikling af teknologibaserede tilbud og udbreder de teknologier, der har

vist, at de virker.” (Om Telepsykiatrisk Center - Informationer Og Kerneopgave, n.d.)

Som citatet viser, så er fokus på validering af teknologi til den specifikke behandling og at netop

teknologien netop kan bruges til forebyggelse, på tværs af grænser for tid og sted samt i

samarbejde med patienter og behandlere. De teknologier, der arbejdes med må derfor alle

være udvalgt til at have disse egenskaber: tilgængelighed hvor og når som helst,

designløsningen er udarbejdet med psykiatrisk behandling som udgangspunkt samt et

samarbejde med dem, der bruger teknologien væk fra forskningskonteksten. De teknologier,

der benyttes udover monitorerings-applikationer  er: Virtual Reality (VR) og internetbaserede

programmer (Om Telepsykiatrisk Forskningsenhed, n.d.).

I forskningsfeltet har vi fundet et studie, der undersøger om DeepFakes i kombination med VR

og Augmented Reality (AR) kan bruges i behandling, hvor patienten ikke fysisk kan flytte sig,

men har brug for at opleve noget andet end hospitalssengen. Denne teknologi kan udnytte, at

hjernen kan lære og træne nye erfaringer gennem VR på samme måde som i virkeligheden

(Wiederhold 2021, s.147ø).

Dette er baggrunden for at bruge VR til læring gennem en ufarlig eksponering. Det handler den

mest aktuelle danske forskning på området om. Det er et omfattende og endnu ikke afsluttet
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projekt (ender den 01.02.2022) i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet sammenligner

virkningen af kognitiv adfærdsterapi i samtaleform (kontrolgruppen) “ versus kognitiv

adfærdsterapi tillagt virtual reality eksponering” (SoREAL: Virtual Reality Til Behandling Af

Angst - Forskning - Region Hovedstadens Psykiatri, n.d.). Testpersonerne er patienter med

socialfobi og/eller angst for åbne pladser, og hypotesen er, at patienterne i behandling med VR

oplever mildere angstsymptomer end kontrolgruppen. SO REAL-projektet argumenterer

således for baggrunden for at vælge VR til behandling af social angst:

“I behandlingen af socialangst indgår øvelser hvor individet udsætter sig for sociale

situationer, som vedkommende plejer at undgå. Dette kaldes eksponeringsterapi.

Forskning har vist, at eksponeringsterapi er et afgørende element i behandlingen af

socialangst.

Eksponeringsterapi kan dog være vanskeligt at organisere og kontrollere og nogen

patienter afviser at deltage i det, fordi de tror de ikke kan håndtere det. I SO REAL

projektet, undersøger vi om det kan være mere effektivt at lave eksponeringsterapi i

virtual reality, end i virkeligheden. Brugen af virtual reality har de fordele at det øger

kontrollerbarheden, fleksibiliteten, patientens fortrolighed og mindsker logistisk besvær.”

(Psykoterapi Og Kognition, n.d.)

De studier i VR, vi har fundet, fokuserer udelukkende på kognitiv adfærdsterapi som

udgangspunkt for behandlingen. Vi har ikke fundet litteratur til at forklare hvorfor det fx ikke

benytter metakognitiv terapi. Vi har fx heller ikke kunne finde studier med VR og metakognitiv

terapi. Med den viden vi har om metakognitiv behandling og korrespondancen med

Angstforeningens leder, så forestiller vi os, at de digitale teknologier potentielt kunne bruges til

at visualisere angsten og lægge den til side. Eller endnu bedre kunne VR bruges som en måde

at slippe væk fra angsten i en kontrolleret situation ligesom studiet med DeepFakes. Men i så

fald kan argumentet om læring vha. VR ikke længere bruges, og det er måske grunden til at

metakognitiv terapi og VR ikke kombineres. Det er ikke noget, vi vil fordybe os yderligere i, men

blot bruge til at slå fast, at kognitiv adfærdsterapi er udgangspunktet for behandling med

VR-teknologi.
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Vi har som nævnt fravalgt VR og AR, da vores fokus primært er på de akut opståede

angstsituationer, og den selvmonitorering som brugeren kan benytte applikationen  til. VR og

AR bygger på eksponeringsterapi, som virker bedst i kombination med et behandlingsforløb.

Vores type applikation er tænkt som et redskab som kan bruges uanset om brugeren er i

behandling eller ej. I refleksionsafsnittet kommer vi yderligere ind på, hvorfor vi har fravalgt

eksponeringsterapi.

Med det vi ved om kognitiv adfærdsteori så giver det redskaber til at overvåge sin egen

mentale tilstand samt analysere dem i samarbejde med en behandler. Selve monitoreringen og

måden at registrere angstsymptomer passer godt til den måde sundhedsapplikationer  bruges

på, hvor argumentet netop er at bruge data til at forebygge og forbedre behandlingen, så den

passer bedst til den individuelle.

Den ideelle app-løsning med monitorering og redskaber ville derfor registrere, hvilke

funktioner brugeren benyttede mest og skræddersy de tilgængelige redskaber til de behov.

Grunden til at vælge at lave en applikation med mulighed for brugeren til selv at indtaste og få

overblik over data, er, at kunne hjælpe mest effektivt i situationen, reducere

angstsymptomerne i real-tid og på sigt samt at have viden til at forebygge angstanfald i

lignende situationer.

Andre studier i koblingen af digital teknologi og psykiatrisk behandling:

I forhold til andre smartphone-applikationer og selvmonitorering, har vi fundet studier som

primært fokuserer på andre psykiske lidelser end social angst. Det er fx i forhold til patienter

med psykoser (Steare et al 2021), (Bucci et al 2015). Og brug af applikationer  ved depression

(Lüdtke et al 2018, s. 753) og selvmordstruede (Andreasson et al 2017, s. 1) og bipolare

lidelser (SMART Bipolar Studiet - Forskning - Region Hovedstadens Psykiatri, n.d.)
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Vi har desuden fundet projektet “Face Your Fears” i gang, som primært har fokus på patienter

med paranoide symptomer:

“Behandlingen forventes at reducere paranoide symptomer, social angst og

socialkognitive vanskeligheder. Yderligere foretages der sundhedsøkonomiske

beregninger til at afklare, om behandlingen er cost-effective.” (Psykoterapi Og

Kognition, n.d.).

Vi kan konkludere, at der er stort fokus på VR og AR i behandling af social angst i dansk

psykiatrisk forskning, mens applikationen som selvovervågningsfunktion bruges i forbindelse

med selvmordstruede og psykoselidelser.

Vores fund omkring det individuelle som betydningsfuldt for den vellykkede app, bekræftes af

konklusionerne i en 3. Semesterrapport fra RUC “Angsthjælper Applikation”. Denne opgave

konkluderer, at hvis en applikation skal være nyttig for at være et hjælpemiddel til dem der lider

af angst (her er ikke fokus specielt på social angst, men generell angst) så afgøres det af den

individuelles behov. Det betyder så at vores designløsning kan kun være et hjælpemiddel hvis

den potentielle bruger selvstændigt føler sig opfordret til regelmæssigt at bruge den. Vi læste

også i repporten at der er mangel på tillid hos brugere i forhold til at få psykisk hjælp fra

teknologi. Det har vi også overvejet i vores problemstilling og det var delvis på background af

dette at vi udsendte et spørgeskema til dem der følger angstforeningen på de sociale medier, så

vi fik svar på om målgruppen ville stole på en samtalepartner med kunstig intelligens.

Grundlæggende spørger forskningen, om hvornår de digitale platforme giver mening i forhold til

ansigt-til-ansigt-terapi. Samt hvilke fordele der er for psykiatrien dvs. om de digitale platforme

som del af behandlingen kan bidrage til ny viden om de psykiske sygdomme (Bauer et al). Med

Regionernes fokus på sundhedsapplikationer  er et nyt stort skridt i retning af mere

“cost-effective” måder at behandle borgerne, men problemet eksisterer jo uanset hvad, med

internetforbindelsen skal være stabil, og at ikke alle er lige komfortable med teknologi som

medie for et så sårbart og personligt emne som psykiske lidelser. Derudover skal personalet
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uddannes til at håndtere de digitale platformer som primær kontakt med patienterne. Det er

ikke uden ulemper at satse på applikationer og andre digitale løsninger i sundhedsvæsnet.

Alle designløsninger har en tilsigtet og en utilsigtet brug. Det er også tilfældet for vores valg af

applikationen som designløsning. Der er dels risikoen for misbrug, hvis en konto bliver hacket,

dels at de tilgængelige redskaber ikke udskiftet, hvis ingen af dem fungerer for brugeren.

En analyse af et pilotprojekt for en national guide til sundhedsapplikationer fremhæver at

applikationerne ikke må være i stedet for konsultationer og at det er nødvendigt med “tydelig

kommunikation” omkring patienternes egen rolle og ansvar for at selvmonitorering, og at

personalet ikke yder teknisk service:

Figur 4: Gevinster og barrierer ved app-guide og brug af sundhedsapps fra udgivelsen “Analyse Af Guide Til Sundhedsapps” s. 34.
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Men vigtigst af alt, så skal brugeren og målgruppen være interesserede eller være “digitalt

parate” (Sundheds- og ældreministeriet et al., 2019, s. 46):

Figur 5: Fra udgivelsen “Analyse Af Guide Til Sundhedsapps” s. 46.jm

I oversigten scorer de psykisk sårbare ikke højt i forhold til at være digitalt parate, og slet ikke i

forhold til at være diagnosticerede og “have hyppige aftaler med sundhedsprofessionelle”.

Selvom det er “en overordnet indikation”, så bekræfter det, at spørgsmålet om en

monitoreringsapplikation hjælper, er baseret på den individuelles behov. Det kan være med til

at forklare, hvorfor der ikke var den store tilslutning til behovet for en ideel applikation blandt

vores respondenter.

Til spørgsmålet om en vellykket applikation til “selvpleje” (Sundheds- og ældreministeriet et al.,

2019, s. 34) kan vi kun konkludere, at det er et interessant felt med mange holdninger, tiltag,

viden og forskning, som kan diskuteres længe uden en umiddelbar løsning.

Med diskussionsafsnittet har vi konkluderet at den ideelle applikation må udvikles og testes

fortsat, at der skal stadig forskes i betydningen af digitale løsninger til terapi og behandling,

samt at den individuelle bruger har en stor betydning for om applikationerne kan siges at

hjælpe.
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Refleksion

Refleksion over valg af empiri

I det næste afsnit vil vi derfor sammenligne, hvad vi fik ud af data fra

spørgeskemaundersøgelsen og hvad det betyder for vores designløsning.

Den største forksel mellem, hvad vi forventede en applikation skulle kunne for at hjælpe, og

hvad vi fik af respons fra spørgeskemaet, var ønsket om en social platform til at chatte og lave

aftaler gennem. Vi har valgt at lave en chatfunktion med frivillige, da vi som nævnt i

empiri-afsnittet vurderede, at der var risiko for at falske profiler kunne misbruge psykisk

sårbare. Dermed går vi imod en af respondenternes ønske til den ideelle applikation “en

datingapp for angstramte”, hvor meningen skulle være en social platform med mulighed for at

skabe fællesskaber og hjælpe hinanden til at håndtere eksponering.

Vores oprindelige ide var netop sådan en app, men da vi vurderede at måden at matche brugere

på potentielt kunne forværre angsten pga. dårlige oplevelser, gik vi væk fra den sociale platform

som udgangspunkt. Hvis vi havde fået flere respondenter til spørgeskemaet og flere havde

ønsket sådan en app, ville vi måske have overvejet at ændre designløsningen. Og en

medvirkende faktor i at fravælge den sociale platform er, at vi har valgt ikke at betragte svarene

som repræsentative for målgruppen og kun som inspiration sammen med de eksisterende

applikationer . De eksisterende applikationer  har heller ikke brugerchatrum, så det styrker

vores fravalg. Det kunne have været interessant at undersøge, om en social platform kunne

laves uden der var risiko for misbrug, og især hvis vi havde fået flere positive tilbagemeldinger

på sådan en interaktiv brugerfunktion.

Valget af eksponering: Vi har fravalgt en applikation-løsning, hvor eksponering var en del af det

med at udfordre sin angst. En mulighed kunne have været at udnytte teknologien bag
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Augmented Reality, AR, som betyder at udvide virkeligheden vha. teknologi. Det kan være ved

at benytte smartphonens kamera til at udsætte den angstramte for en kontrolleret angstfyldt

situation. Det er bevist med Virtual Reality, at hjernen kan lære på samme måde som i den

virkelige situation, men ved at bruge AR og VR, så kan det blive en kontrolleret situation som

kan afbrydes. Vi har fravalgt denne funktion, da det ville kræve et specielt fokus og en konkret

behandlingsform, som tager udgangspunkt i eksponering for ikke at udsætte en bruger for

unødvendig skade. Hvis vi skulle have brugt eksponering og VR, AR, så skulle vores

udgangspunkt have været helt anderledes end en app, der kunne bruges på farten. Vi lader

andre om at undersøge muligheden for at håndtere social angst med applikationer  med VR og

AR, også fordi teknologien stadig er temmelig dyr, og vores udgangspunkt er en gratis app. Vi

har i stedet valgt, at den valgfri GPS til triggersteder kommer til at fungere som et

eksponeringsværktøj.

Valget af sværhedsgrad og gradvis tilvænning:

I vores første problemformulering hed det, at vi ville lave en applikation der kunne hjælpe med

at håndtere social angst i brugerens “eget tempo”. Det kaldes, som nævnt i afsnittet om social

angst, “habituering”, og handler om at gradvist at udfordre sine grænser.

Vi havde forestillet os at lave en måde, hvorpå brugeren kunne dokumentere sin udvikling lidt

ligesom i spil, hvor der kan opnås adgang til gradvist sværere udfordringer. Der er lavet forskning

om hvordan spil kan laves, så de kan være et positivt redskab til at dokumentere udvikling og

træne fx situationer med interaktion for patienter med social angst4 . Ideen var, at brugeren

kunne gå ind og åbne forskellige udfordringer, men det blev for stort et arbejde at vurdere, hvad

der var let for nogle og svært for andre. Hvis vi havde haft tiden og overblikket, kunne det evt.

gøres ved at lave en række spørgsmål, som kan bestemme, hvordan brugeren scorer.

4 Horne-moyer, H. L., Moyer, B. H., Messer, D. C., & Messer, E. S. (2014). The Use of Electronic Games in Therapy : a
Review with Clinical Implications. https://doi.org/10.1007/s11920-014-0520-6
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Diskussion/evaluering af jeres teori

Vores teori har været et vigtigt element for både vores opgave, men også selve problemstilling.

Det har været vigtigt for os at finde så præcis, relevant og aktuelt teori som muligt, som vi

kunne tilkoble vores udarbejdelse af applikationen. Derudover har vi valgt teorier og

undersøgelser som ligger sig tæt op ad vores problemformulering, sådan at vi føler at vi er bedst

i stand til at besvare den. Teorierne der brugt, omhandler både psykiatrisk teori og designteori.

Dette har vi bevidst gjort, så vi kunne få største mulige forståelse for opgavens besvarelse og

selve processen hertil. Vores primære teorier har taget udgangspunkt i sammensætningen af

psykiske lidelser og teknologi og hvordan dette kan hjælpe den enkelte individ der lider af en

psykisk lidelse. Derudover har vi, som tidligere benævnt, også kigget på telepsykiatrien som et

værktøj for den psykisk lidende person. Dette har vi især valgt, da det meget nemt kan

perspektiveres til vores opgaveformulering, og at vi derfra ved at vi får et meget præcist og

retvisende billede af tilværelsen for disse individer.

Vi har også brugt designteori, for at få en forståelse for selve processen og udvalget til vores

applikation. Her var det vigtigt for os, at selvom teorien i sig selv ikke er relevant for

problemformulering, at bruge det på sådan en måde som gør teorien relevant og dermed

gavner både vores viden men også styrker vores mulighed for at svare på opgavebeskrivelsen.

Designteorien brugte vi til at hjælpe med selve udviklingsprocessen og hvordan vi skulle gøre

gavnligt brug af vores spørgeskema og herunder databearbejdning, for at sammensætte de

mest omfattende svarmuligheder til spørgeskemaet.

Diskussion/evaluering af jeres metode

Coloured cognitive map:

Ved at bruge coloured cognitive map til vores designproces gav mening for os, fordi vi på den

måde kunne visuelt illustrere hvad vi ville med vores applikation.  For det første kunne vi se de
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problemer/udfordringer, vi ville møde tidligt i designprocessen. For det andet ville vi hurtigere

kunne identificere, hvor vi processen vi skulle rette til, hvis vi opdager et problem/udfordringer i

design og indhold i applikationen . Ved at bruge coloured cognitive map i designprocessen er en

let og overskuelig måde at få overblik i hele designprocessen.

Vi ville hurtigt kunne overskue, hvor og eventuelt hvilke problem vi måske ville møde længere

inde i design processen, så det ikke ville komme bagpå os også vi skulle lave alt for store

ændringer til vores app, men også så man kan få en ide om hvilke problem, da der kan være og

hvordan man finder den bedst tænkelige løsninger til de problem man kan møde senere henne i

processen så tidligste muligt. Der er ikke som sådan nogle store problemer/ulemper ved at

bruge coloured cognitive map, men hvis man skulle finde noget der kunne være et lille

problem/ulemper kan det være, at man bliver mere fokuseret på det, som muligvis kan være et

”hovedproblem”, og derfor kun er fokuseret på at finde løsninger til dette.

Selvfølgelig kan man i designprocessen blive nødt til at revidere coloured cognitive map´en, hvis

man oplever, at det man egentlig havde beskrevet i coloured cognitive mappen viser sig ikke at

holde stik. Ved man kun har et stort ”hovedproblem”, så skal man lave flere coloured cognitive

maps, hvis man har flere problemer i forhold til applikationen  når det kommer til

designprocessen

Storyboard:

Dette afsnit kommer vi til at tale om, hvilke positive og negative sider der ved at bruge et

storyboard som metode, og hvorfor vi syntes, at det var bedre at bruge et storyboard end at

lade undlade at et storyboard i vores designproces til vores applikation.

Grunden til vi valgte storyboard som metode var, at det er en god måde at få overblik over vores

ideer til, hvordan applikationen  skulle bruges, og hvilken effekt vi ønsker applikationen , har for

brugerne. Det at man kan visualisere, og at man kan følge en storyline, i en række tegnede

billeder/sketches, som gruppen har selv tegnet. At man kan følge brugerne i ”rejsen” før og

efter de har brugt applikationen , og vi dermed kan få et overblik over, hvordan vi havde tænkt
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os, hvordan applikationen  skulle hjælpe. Det giver også andre end os selv mulighed at se den

vision, vi som gruppe havde tænkt, at brugerne af skulle bruge applikationen  til.

Når det så sagt er der selvfølgelig også et ”problem”, når man snakker om at lave et storyboard i

den sammenhæng, som vi har brugt storyboardet. Fx har vi ikke i vores storyboard taget højde

for de udfordringer, som vi som mennesker i det 21. århundrede kan møde, at vores applikation

kører online og derfor afhængig af internettet, og at der skal være strøm på telefonen.

Udfordringer som folk med social angst helst ikke skal opleve. applikationen  skal være en hjælp,

nem at bruge når der opstår et behov for hjælp, eller hvis personer med social angst bare vil

søge et godt råd eller skrive deres tanker ned.

At man når man laver et storyboard og i dette tilfælde i vores storyboard ikke laver nogle worse

case sernios, at man for eksempel ikke tænker over de hverdags problemer man kan møde. At

vores storyboard er den perfekte version af det vi ønsker af vores app.

Spørgeskema:

Da vi i vores opgave har valgt at arbejde med at lave en applikation til social angst, tænkte vi, at

det ville være en god ide at lave et spørgeskema. På den måde kunne vi finde ud af, om

personer der har social angst overhovedet ville være interesseret i at bruge en applikation til at

håndtere deres sociale angst. Som nævnt var der desværre kun fire personer, som svarede på

vores spørgeskema, hvilket selvfølgelig ikke særligt bredt repræsentativt, og derfor har vi heller

ikke fået så mange forskellige meninger, holdninger samt forslag til hvilke funktioner

applikationen  skulle indeholde.

Selvom vi var glade for der overhovedet nogle der gerne ville svare på vores spørgsmål, så

havde det været givende for vores designproces at vi haft flere personer med social angst give

deres input til vores forestillinger om, hvordan vores design skulle være. Måske kunne

respondenterne have vist os, hvad vi kunne have overset eller ikke tænkt over, så det ved vi til

næste projekt.
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Konklusion

Til at afslutte vores rapport vil vi nu konkludere hvar vi har fundet frem til til vores

problemformulering som den står: Hvordan kan man hjælpe app-interesserede med social

angst til lære at håndtere angsten via et design, der er let tilgængeligt for brugeren?

Vores opgave kommer til at inkludere at vi skulle lave en prototype til en applikation på

baggrund af forskningen om digital terapi, en eksisterende applikation som er fokuseret på

mentalt helbred, og også afdække interessen hos vores målgruppe Grunden til at vi vælge at

lave en applikation med mulighed for brugeren til selv at indtaste og få overblik over data, er, at

kunne hjælpe mest effektivt i situationen, reducere angstsymptomerne i real tid og på sigt samt

at have viden til at forebygge angstanfald i lignende situationer.

Spørgeskemaundersøgelsen var en god indgangsvinkel til at finde ud af, om vores tanker om

applikationen også er, hvad eventuelle kommende mulige brugere har behov for og hvilke

funktioner der er nødvendige også hvad de ikke havde brug for. Resultatet af det svar vi fik ville

være endnu bedre hvis vi havde sent den i god tid. På baggrund af feedback fra

spørgeskemaundersøgelsen kunne vi bedre udarbejde vores coloured cognitive map og

storyboard. Både coloured cognitive map og storyboard er en god måde at visualisere vores

udfordringer og løsninger. Det at man visuelt kan se nogle udfordringer, kan være med til at

søge bedre løsninger på vores udfordring/problem, end hvis man ikke havde det visuelt.

Der er mangel på metakognitive løsninger for folk med psykiske lidelser, inklusive dem der lider

af social angst. Individuelle som ikke har tillid til den teknologiske nedkæmpning af psykiske

lidelser, da konceptet stadig er nyt. Dog viser det sig stadig som værende en effektiv

fremgangsmetode til folk som enten er under et behandlingsforløb, og de som ikke er under et

forløb.

Konklusion er dermed at selvom digital terapi kan være til stor gavn for individuelle der leder

efter et hjælpemiddel som de kan have udover det professional hjælp som de får, og det kan

bruges på flere forskellige måder. Vi valgte de metoder som kan bruges mest effektive i realtid,
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og det fandt vi frem til var både at have værktøjer der bruger det metakognitive og den

kognitive fremgangsmetode. Fordi terapi er så unik kan det ikke betale sig at basere

applikationen på kun en form for terapi. Det er sådan at vi havde tænkt at vi ville hjælpe

app-interesserede med social angst til at håndtere deres social angst via vores prototype.
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