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Formålet: 
- At undersøge effekten af VR brille med sansestimulerende og reminiscensbaseret 
indhold blandt plejehjemsbeboere med middelsvær til svær demens.  
- Herudover, at bidrage med anbefalinger til brug af VR briller til målgruppen. 
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Baggrund 
 En forlængelse af Rødovre Kommunes egne ad hoc afprøvning med VR til demente 

beboere, jf klip vist i DR’s Sundhedsmagasinet 
(https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-83-aarige-elisabeth-er-staerkt-dement-
genoplever-fortid-igennem-virtual)  

 Ønsket om at undersøge om målrettet brug af brillen kan have en positiv her-og-nu 
effekt på nogle af de pinefulde symptomer, som fx agitation medfører (uro, vrede, 
ængstelighed og rastløshed).  

 Denne formodning baseres på viden om 
 individuelt tilrettelagt sansestimulation, som fx snoezel kan øge trivsel og 

velbefindende hos målgruppen 
 psykosociale pleje og omsorgsmetoden ”reminiscens”, kan genopvække eller 

forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos bl.a. mennesker med 
demens 

 
 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-83-aarige-elisabeth-er-staerkt-dement-genoplever-fortid-igennem-virtual
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Metode 
Plan: 
 Forskningsforberedende case-serie 

undersøgelse, hvori både kvalitative og 
kvantitative metoder indgår 

 Planlagt interventionsperiode: 4 uger 
 Dataindsamling: Deltagerobservation samt 

The Brief Agitation Scale, BARS* 
 Deltagere: Forsker, et plejecenter, med 

demenskonsulent, 7 beboere (cases) og 
deres kontaktpersoner i plejen.  

 Teknik: VR brillen var HTC Vive samt 
Oculus Rift  

 Film: Der blev optaget 1-2 individuelle film 
á 10 minutter, baseret på 
demenskonsulents viden om beboeren  

 

Realiseret: 
 Brugbar kvalitativ data på case-niveau. 
 Vigtige anbefalinger til plejepersonale,  

der ønsker at fortolke VR til demente 
borgere 

 For spinkelt datagrundlag til at anvende 
BARS-målinger 
 Begrænset deltagerantal, kortere 

interventionsperioden, og færre 
observationer og målinger end planlagt.  

 Udfordringer med teknikken var den 
primære årsag til, at antallet af 
filmvisninger blev færre end planlagt. 
 

 
 

*Deltagerobservation (Descombe, 2014) samt The Brief Agitation Scale, BARS (Finkel et al, 1993)  
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Casebaserede effekter 
Eksempler på de positive effekter 
 For enkelte beboere var VR oplevelsen en 

stor gevinst  
 God orientering i tid og rum 
 Nyt, positivt og overraskende for 

demens-konsulenten, at A har kunnet 
”gå” fra nutid til datid og tilbage igen.  

 Som noget nyt får filmene også A til at 
tale om sig selv som mormor 

 Den efterfølgende seance har stor 
betydning 
 Fortæller for første gang nye historier 

om deres liv  
 B fortsætter af sig selv med at fortælle 

fra sin barndom (i datid). ”det var 
fornøjeligt at se… jeg genoplevede….”  

 Efterspørger selv at få VR brillerne ved 
næste planlagte besøg 

 

Eksempler på de negative effekter:  
 Direkte ubehag alene ved påførelse af VR 

brille, eller undervejs, hvorefter 
interventionen straks blev stoppet 
 ”det trykker for mine øjne…jeg kan ikke 

se det, der er ude i værelset” 
 Negativ ansigtsudtryk, og udtaler om 

brug af VR brillen ”nej”..”det skal jeg 
ikke” 

 River selv VR brillen af 
 Holder kramagtigt fast i 

kontaktpersonens finger 



Konklusioner 
VR bør sidestilles med viften af redskaber og metoder, der kan anvendes i 
demensplejen til at fremkalde minder og stimulere sanser 

 VR briller giver beboere stærke stimuli og skal derfor anvendes med omtanke 
 VR egner sig ikke til alle borgere med demens 
 VR har for nogle beboere med middelsvær til svær demens en meget positiv effekt 
 VR er for dele af målgruppen forbundet med direkte ubehag; alene det at få brillen 

på 
 
 Demenskoordinator har derfor vigtig rolle 
 Vigtigt at kende den enkelte beboer og deres signaler godt 
 Vigtigt at vurdere også små ydmyge signaler på hhv. over- eller understimulering 
 Beboerne kan ikke altid selv sige fra og flytte sig 

 
 Teknikken skal virke – og den tekniske filmkvalitet har betydning 

 Film, der ”hopper” eller vender på hovedet, eller der pludseligt spoles, kan medføre 
stærke sensorisk (visuelle, perceptuelle, vestibulære mv) ubehag, som potentielt 
kan forværre demenssymptomerne 



Anbefalinger 

 Demenskoordinator/konsulent har en vigtig rolle ift. kvalitetssikring og evt. undervisning 
 Sikre konkrete procedurer for brugen af VR briller: teknisk og demensfagligt 
 Manual kan udarbejdedes ud fra pilotstudiets resultater 
 

 VR oplevelsen skal være en guidet oplevelse 
 Forberedelse, guidning undervejs og en tydelig afslutning 

 Det bør være en person, som beboeren kender godt og er tryg ved, der udfører 
aktiviteten 



Brugermanual (udpluk) 
Forberedelse : 
 Udvælgelse af beboere, der kan have gavn af VR oplevelse 
 Sanseprofiler kan evt. anvendes 

 Optagelse af individuelle film – eller udvælgelse af generiske film 
 Filmene skal have et naturligt forløb med start, midte og en afslutning.  
 10 min film er passende 
 Beboer må ikke sidde tilbage med en følelse af, at noget er uafsluttet 

 Film gøres helt klar inden man møder beboeren – der spoles frem til start. 
 Teknikken skal virke, og skal derfor testes umiddelbart inden hver filmvisning (lyd og billede) 
 Forbered beboer på den kommende film-oplevelse (invitation synlig, så pårørende kan spørge ind) 

 

Under afspilning: 
 Hold beboeren i hånden fra start til slut. 
 Marker tydeligt – med ord – når film starter.. er ved at afslutte…og er slut. 
 Mind om, hvor den er optaget og hvad den handler om 
 Følg med, og stil spørgsmål til det beboeren bemærker og reagerer på 
 Tillad pauser, hvor beboeren uden snak kan suge billeder, lyde og stemning ind 
 Korriger, hvis beboer er i tvivl, om hun er med i filmen  

 

Afslutning: 
Afsæt tid efter afspilning:  
 Filmene sætter følelser og erindringer i gang, som skal have plads til at blive udtrykt og afrundet 



Perspektivering (2019) 
 Færdig løsning (VRPresenter) til fremvisning af VR-film til demente er færdigudviklet og 

anvendes i dag på Broparken Plehjem og bredes i løbet af 2019/2020 ud i den daglig drift 
i Rødovre Kommunes ældrepleje. 

 KP udbyder kurser i VR til demente som en del af workshops om sanseintegration - se 
https://www.linkedin.com/pulse/l%25C3%25A6r-bruge-vr-briller-til-demensramte-jane-
sefort-tidemand/?trackingId=WtFF03cHHfKbK242FVOfYA%3D%3D. 

 Rapport om anvendelsen af VR til Demente (og VR til andre velfærdsteknologi-formål) i 
Rødovre Kommune findes på https://www.rk.dk/om-os/sammen-om-roedovre/vision-for-
velfaerdsfornyelse/velfaerdsteknologi/ 

  
Kontakt: 
 Jane Tidemann, Københavns Professionshøjskole, jtid@kp.dk 
 Ann Rasmussen, Københavns Professionshøjskole,  annr@kp.dk 
 Sune Buch-Sloth, Rødovre Kommune, cn24034@rk.dk 
 Daniel Dassic, Moblos Aps, dd@moblos.com 
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