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Hvem er vi og hvem bruger vi VR til?

• Rehabiliteringen - Personer der er i specialiseret rehabilitering

• Serviceloven § 107

• Tidsbegrænset rehabilitering 

• Voksne med erhvervet hjerneskade

• Moderat til svært skadede



Formålet med at anvende VR

• Studier viser, at der er fordele ved at anvende VR i 
rehabiliteringen af hjerneskadede (Virtual environments for motor rehabilitation: 

review, Virtual reality for relearning daily living skills, stroke rehabilitation using virtual environment)

• VR øger funktionsniveauet

• Både det kognitive og motoriske færdigheder, som er indlært i VR kan 

overføres til virkeligheden. Dvs. at VR træningen er overførbar og at borgerne 

begår sig bedre i den virkelig verden efter at have trænet med VR.

• Økonomiske fordele – bl.a. mulighed for selvtræning.



Anvendt teknologi

• VR briller 

• Samsung telefon 

• Tablet



Hvad bruger vi VR til?

• Cross the road (Trafik træning, overblik)

• Naming (benævnelse, sprog)

• Shoot the target (Opmærksomhed, mental fleksibilitet, visuel 
genkendelse, koncentration, hukommelse) 

• Groserystore (indkøb, overblik, planlægning)

• Follow the fish (koncentration, opmærksomhed)

• Find objekt (koncentration, opmærksomhed, hukommelse)

• Memory game (hukommelse, mulighed for at afprøve/træne 
strategier)



Hvordan bruger vi VR i Rehabiliteringen?

� Neuropsykolog udarbejder i 

samarbejde med ergoterapeuten 

et træningsprogram til den 

enkelte borger.

� Der laves en detaljeret 

beskrivelse af hvilke spil, hvilke 

indstillinger (sværhedsgrad) og 

varighed.

� Træningsprogrammerne 

tilpasses løbende.

� Der trænes i tværfagligt regi.



Fordelen ved at anvende VR

• Motivation - det er sjovt at 
træne.

• Giver mulighed for at træne 
selv eller sammen med 
tværfagligt personale.

• Mere sikkert for borgeren.

• Mulighed for individuel 
tilpasning.

• Borgerne få konkret 
feedback.

• Learning by imitation 
fremmer genoptræningen.



Udfordringer ved at anvende VR

• VR kan f.eks. ikke anvendes til borger med epilepsi.

• Mange af vores borger har behov for støtte fra personale.

• Implementeringen i afdelingen – ændre praksis/vaner.

• Stiller krav til personalet – lyst og evne til at arbejder med teknologi.

• Nogle spil fungerer bedre end andre. 

• Hvis en borger har en paralytisk arm, kan det være svært selv at tage 
brillerne på/sætte brillen i.

• Det kræver en del plads, hvis borgeren har brug for at sidde i kørestol.



Perspektiver – fremtidens VR 

• Der er mange spændende muligheder i VR

• Teknologien udvikler sig

• Et godt supplement til den kognitive træning




