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Introduksjon  

Virtual reality (VR) er teknologi som lar brukeren omsluttes av og interagere 

med en kunstig verden (Rizzo&Koenig, 2017). Gjennom denne teknologien 

utfordres brukerens syn, hørsel, taktil- og vestibularsans, som gjør at den 

virtuelle verden kan oppleves lik den virkelige verden.  

Det er en generell optimisme rundt bruk av VR i rehabilitering begrunnet i at 

teknologien er utviklet for å være morsom og engasjerende. I tillegg observeres 

det at spillerne gjennomfører mange repetisjoner i løpet av relativt kort tid og 

blir satt i virkelighetsnære spillbaserte situasjoner som igjen fremmer 

motivasjon for trening. Siden spillene er så morsomme kan spillerne glemme at 

det er trening de holder på med.  

I denne brukerveilederen vil du bli presentert for de ulike typene VR, tips til 

hvordan lære seg selv og lære bort bruk av VR og generelle tips til hva 

teknologien kan brukes til. For tips til valg av spill kan man benytte VR-fanen på 

www.spilldegbedre.no.  

Ved bruk av VR i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader er det 

viktig å ta sikkerhetshensyn. Sikkerhetsmessige anbefalinger er beskrevet på 

slutten av denne veilederen og anbefales lest før oppstart.    

 

 

  

http://www.spilldegbedre.no/
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Begrepsavklaringer  

VR-briller/Headmounted displays 

Headmounted displays (HMD) er selve brillen som benyttes når man spiller VR-

spill. HMD har to skjermer i brillene, en til hvert øye, hvor bildet endrer seg 

etter hvordan brukeren flytter på hodet.   

Håndkontrollere  

Alle VR-briller som presenteres bruker håndkontroller for å kontrollere objekter 

i det virtuelle miljøet. Disse håndkontrollene kan være ulikt designet ut fra 

hvilket brillesystem som benyttes. Felles for håndkontrollene er at de fanger 

opp alle bevegelser som gjøres i det virtuelle miljøet. 

Bevegelsessensorer  

Bevegelsessensorer er sensorer som fanger opp bevegelsene spilleren gjør med 

håndkontrollene, samt hodets stilling og kroppens plassering i rommet.  

Ulike former for VR- briller 

Det finnes to overordnede typer VR-teknologier, og blir ofte omtalt som PC-

dreven VR og stand alone VR. Disse systemene, inkludert fordeler og ulemper 

med dem, blir presentert i denne veilederen.  

PC-dreven VR 

Slike brillesystemer er koblet til en PC hvor spill og opplevelser lastes ned og 

lagres. Bevegelsessensorer er koblet til PCen og plassert rundt i rommet for å 

fange opp spillerens plassering og håndkontrollenes bevegelser. Fordelen med 

PC dreven VR er at en utenforstående kan se hva spilleren gjør på en skjerm. 

Dette er praktisk i situasjoner som når spilleren har behov for hjelp med å sette 

i gang et spill eller når spilleren står fast og ikke kommer videre på egenhånd. 
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Potensielle ulemper med denne type systemer er en relativt høy kostnad, 

inkludert krav om en spillPC med tilfredsstillende krav til grafikkort, prosessor 

og minne. En kraftig spillPC sikrer full utnyttelse av teknologien slik at spillet 

oppleves som virkelig. PC merket med «VR Ready» vil kunne oppfylle kravene 

til å spille med VR-briller. En rekke spill vil kunne gjennomføres sittende i ro, 

men ikke alle egner seg like godt for dette formålet.  

PC-dreven VR benytter enten Oculus app, VivePort eller Steam for nedlastning 

av spill og til å drive spillene.  

 

Bilde: Eksempel på PC-dreven VR, HTC Vive eye Pro 

Oculus Rift 

Oculus rift er første generasjons VR-briller. Her benytter man to håndkontroller 

og to bevegelssensorer som plasseres på hver side av skjermen med ca. 1 

meters mellomrom. Det settes opp et avgrenset spillområde under første 

oppsett av VR-brillene som bestemmer hvor stort fysisk spillområde som kan 

benyttes. De to håndkontrollene er relativt små og lette. De festes med en ring 

rundt håndleddet som gjør dem godt egnet for personer med nedsatt 

håndfunksjon. At kontrollene er små og lette gjør at de lett kan plasseres i 
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hånden og det er enkelt å få ytterligere festet dem ved hjelp av en bandasje 

eller teip. Oculus Rift bruker Oculus appen til å laste ned og spille av spill og 

opplevelser, men kan også brukes via Steam.  

Oculus Rift s 

Oculus rift s er en oppgradering av Rift. Systemet benytter også to 

håndkontroller, men kameraer er bygd inn i HMD istedenfor bevegelssensorer 

for å spore brillene i rommet. De to håndkontrollene er relativt like 

Riftkontrollene, og er fortsatt små og lette. Også disse kontrollene kan lett 

plasseres i hånden og det er enkelt å få ytterligere festet dem ved hjelp av en 

bandasje eller teip. Oculus Rift s benytter også Oculus appen til å laste ned og 

spille av spill og opplevelser, men kan også brukes via Steam.  

HTC Vive Pro/eye 

HTC Vive Pro/Pro Eye er to versjoner av samme brille. Forskjellen på de to er at 

Pro eye er en oppgradering av HTC Vive med integrert øyestyring. Brillene har 

to håndkontroller og to bevegelsessensorer som skal fastmonteres på veggen 

diagonalt av spilleområdet. Sensorene setter selv opp et område hvor du kan 

spille, som kalles vaktsystem. Håndkontrollene er større og kan oppleves som 

vanskeligere å benytte for personer med nedsatt håndfunksjon. Brillene har en 

vippemekanisme som gjør det enklere for hjelper/terapeut å tilpasse brillene til 

brukeren. HTC vive Pro/pro eye benytter Steam for å laste ned spill og 

opplevelser.  

HTC vive COSMOS 

HTC vive COSMOS er andre generasjon VR-brille. I likhet med Oculus Rift s 

benyttes kameraer innebygd i HMD istedenfor bevegelsessensorer for å spore 

spillerens bevegelser. Håndkontrollene ligner på Oculus sine i form, men er 

større noe som kan gjøre de noe mer utfordrende å benytte for personer med 

nedsatt håndfunksjon. Håndkontrollene til HTC vive Cosmos er likevel enklere å 
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få festet til hender sammenlignet med de originale HTC vive kontrollene. HTC 

vive COSMOS har også en vippemekanisme liknende HTC vive Pro. HTC vive 

COSMOS benytter VivePort til å laste ned spill og opplevelser.  

Stand alone VR 

Stand alone VR er VR-briller hvor man ikke trenger PC for å drive spillene. 

Brillen inneholder driver og bevegelsessensorer. Fordelen med Stand alone VR 

er at de er noe billigere sammenlignet med PC drevne VR-briller, de er enkle og 

frakte med seg og det kreves ikke noe montering eller oppsett annet enn 

installering med en mobiltelefon. Ulempen er at det varierer hvor stort 

bevegelsesrom man får av de ulike brillene og hvor mange bevegelsessensorer 

som benyttes. Det kan være en utfordring at en utenforstående ikke ser hva 

spilleren gjør i brillen. Det stilles dermed ekstra krav til terapeuten/hjelperen 

om å kunne spillene som benyttes i treningen for å kunne veilede.  

 

Bilde: Eksempel på Stand alone VR, Oculus Quest.  
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Oculus GO 

Oculus GO er første generasjons stand alone VR-brille. Disse brillene har en 

håndkontroll hvor bevegelsene fanges opp av brillen. Det er ingen sensorer 

eller annet oppsett man trenger for å komme i gang. Det er dermed ikke mulig 

å bevege seg rundt i et gitt spillområde og det anbefales derfor å spille 

sittende. Oculus GO har noe begrenset bevegelsesmulighet med den hånden 

som benyttes til å spille med da kontrollen må befinne seg fremfor brukeren for 

å kunne bli sporet.  

 

Oculus Quest 

Oculus quest er andre generasjons stand alone VR. Disse brillene har to 

håndkontroller og fanger opp miljøet rundt spilleren ved hjelp av kameraer 

som er plassert rundt brillene. Det gjør det mulig å ha et relativt stort 

spillområde, som enkelt settes opp hver gang det skal spille et nytt sted. 

Spillene kan gjennomføres sittende eller stående. Håndkontrollene er relativt 

like Oculus rift kontrollene, og er enkle å feste i en hånd med nedsatt funksjon. 

Med Oculus Quest kan et spillområde settes opp basert på tilgjengelig areal.   

Hva trenger du av utstyr og plass 

Ved bruk av PC-drevne VR-briller må PC’en tilfredsstille VR-brillenes 

systemkrav. For å sikre at PCen tilfredstiller de ulike brillene anbefales det ved 

usikkerhet å be om veiledning fra personell i elektronikkbutikk. Best opplevelse 

av PC-drevne VR-briller oppnås ved å ha et spillområde som er minimum 

2mx1,5m men det anbefales det dobbelte. Stand alone VR kreves noe mindre 

areal.   
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Hva kan VR brukes til 

Basert på erfaringer gjort på Sunnaas sykehus og forskning (Howard, 2017, 

Laver, 2018, Cicerone, 2019), anses VR som et godt verktøy for blant annet 

følgende funksjoner:   

Motorisk trening 

Enkelte spill vil kunne motivere til mange repetisjoner av ulike bevegelser. Flere 

presiserer at en viktig faktor for å oppnå endring i funksjon er tilstrekkelig med 

repetisjoner, at aktiviteten oppleves motiverende og at den gir mestringsfølelse 

(Klevberg og Jahnsen, udatert, Helsedirektoratet, 2017). Håndkontrollene gjør 

at spillene utfordrer spilleren til gjentatte bevegelser. 

 

Bilde: Eksempel på tilpasning for personer med nedsatt grepsfunksjon. 

Balanse  

Siden VR kan ha et stort spillområde kan en del av spillene utfordre balanse ved 

å kreve at spilleren flytter seg for hindringer, bøyer seg eller strekker seg etter 

virtuelle objekter. Her er det valg av spill som er avgjørende for 

treningseffekten. Når man trener balanse er det viktig at terapeuten/hjelperen 

vurderer fallfaren for spilleren før treningen begynner.   
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Avledning fra smerte 

Personer med langvarig smerteproblematikk har uttalt at bruk av VR kan ha en 

avledende effekt på smerte, noe som også er rapportert i forskning (Dascal, 

2017). Det er per i dag ikke kjent hvilke mekanismer som gjør at dette fungerer 

for noen, og at det ikke fungerer for alle. Begrunnelsen for bruk av VR mot 

smerte er at de ulike spillene «stjeler» en stor del av den tilgjengelige 

oppmerksomhetskapasiteten til personen som spiller, og dermed i en periode 

har mindre oppmerksomhet rettet mot smerten. Det er her viktig å velge spill 

som ikke er i konflikt eller underbygger smerteopplevelsen, eksempelvis 

dersom smertene til spilleren oppleves som brennende så velger man ikke et 

spill som foregår i et særlig varmt miljø.  

Kondisjonstrening  

Bruk av VR som kondisjonstrening er avhengig av fysisk funksjon og den 

generelle formen som brukeren har fra tidligere. Det anses som spesielt 

effektivt for personer som er svært dekondisjonerte etter skade eller for 

personer som sitter i rullestol. Det kan i noen tilfeller være utfordrende for 

personer i rullestol å finne aktiviteter som er morsomme og som gir økt puls og 

tilstrekkelig aktivitetsnivå. Boksespill er et godt eksempel på spill som kan øke 

puls for både stående og sittende brukere.  

Kognitive funksjoner 

Når det gjelder kognitive funksjoner finnes det per i dag ikke tilstrekkelig 

evidens for å konkludere med at VR kan gi bedre kognitive evner, men noen 

studier viser til lovende resultater (Cicerone et al 2019). Ut fra erfaring og 

lovende funn i forskningsresultatene velger vi å beskrive at disse spillene kan 

utfordre flere kognitive funksjoner. Det å kunne sette spilleren i en 

virkelighetsnær spillbasert situasjon kan gjøre at flere kognitive funksjoner 

utfordres og gir muligheter for mange repetisjoner i en og samme aktivitet.  
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Oppsummering 

Det er fremdeles mye vi ikke vet sikkert om bruk av VR i rehabilitering av 

personer med nevrologiske skader. Erfaringsbasert kunnskap tilsier likevel at 

det er et egnet verktøy for å utfordre ulike funksjoner gjennom en morsom og 

engasjerende aktivitet. Det er imidlertid viktig å huske på at bruk av VR må sees 

i sammenheng med brukerens mål, og det må vurderes om VR kan være et 

verktøy for å oppnå disse.  

 

Bilde: VR gir en omsluttende effekt, i dette tilfellet ligger personen på bakken for å unngå hindringer i spillet. 

Oppsett  

Følg instruksjoner som anvist i pakken når du kjøper utstyret.  

Hvordan lære seg selv å benytte VR-briller 

Husk at det ikke er farlig å gjøre feil. Verken VR-brillene eller spillene vil 

ødelegges ved å gjøre feil. I tillegg har både brillene og spillene instruksjoner 

som enkelt guider spiller i riktig retning. 

Bli godt kjent med teknologien 

Etter å ha anskaffet utstyr er det fornuftig å sette av god tid til å bli kjent med 

VR-brillene, menyene og spillene. Som terapeut/hjelper vil det være slik at 
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desto bedre man kjenner spillet, jo bedre blir opplevelsen for både pasienten 

og den som hjelper til. Det anbefales at terapeut/hjelper føler seg trygg på 

spillet før man bruker det i trening. Kollegaveiledning anbefales. 

Lære bort og bruke VR 

Når man skal lære bort VR til noen som ikke har spilt tidligere er det viktig at du 

selv er trygg på det du skal lære bort. Det er vanlig å oppleve at det er uvant og 

litt vanskelig i starten.  

God tid 

Sett av god tid til opplæringen. La dem som skal læres opp ta seg tid til å bli 

kjent med kontrollene og med det virtuelle miljøet, samt menyer i de ulike 

HMD og spillene. Det finnes egne opplæringsspill i de ulike brillene som er 

utviklet for å bli kjent med teknologiens muligheter. Gjenta opplæringen etter 

behov og gjerne flere ganger. 

 “Hands on” – praktisk opplæring 

La den som skal lære seg å spille få lov til å gjøre alt under muntlig veiledning. 

For eksempel la spilleren: 

 

 Koble til brillene 

 Starte brillene og programvaren 

 Manøvrere seg fra ulike menyer frem til der spillene starter 

 

Det er viktig å bli trygg på hvordan man kommer i gang med spillet. Å trykke på 

knappene og finne «veien» i spillet selv kan være en god måte å lære på.   
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Feilsøking 

En del av det å bli trygg er å lære seg og feilsøke. Iblant vil det kunne dukke opp 

feilmeldinger eller det dukker opp situasjoner hvor det er vanskelig å komme 

seg videre i spillet, og det er da en fordel å kunne feilsøke på egen hånd. I slike 

situasjoner anbefales det å forsøke og komme seg tilbake til en meny eller et 

sted i spillet som er kjent. Hvis mulig, be om hjelp dersom det ikke er mulig å 

komme seg videre.  

Vedlikehold 

Vedlikehold av lærte ferdigheter er viktig. Hvis en ferdighet ikke benyttes på en 

stund, så er det lett å glemme den. Det er en forutsetning for effektiv og god 

bruk av VR som treningsmetode at terapeut/hjelper er trygg på hvordan spillet 

startes. Sett derfor regelmessig av tid til egentrening for alle spilløkter.  

 

Bilde: VR-spill er utviklet for å være morsomme, noe som kan bidra til at spilleren glemmer at den trener. 
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Sikkerhet 

Følg alltid sikkerhetsanbefalingene som er angitt av produsentene. I tillegg er 

det viktig å tenke på at VR er kraftig stimuli for hjernen. Spesielt for personer 

med hjerneskader er det viktig å tilse at de ikke spiller for lenge av gangen. Det 

er søkt etter kilder med anbefalinger om varighet for personer med 

hjerneskader, uten at dette er funnet. Det er derfor laget et forslag fra Sunnaas 

Sykehus basert på erfaringer. Anbefalingene som gis internt på sykehuset for 

denne pasientgruppen (subakutt fase etter skade) er å starte med at en økt 

inneholder maks 3 ganger 7 minutter med 5 min pause mellom. Antall minutter 

og ganger kan deretter økes gradvis etterhvert som toleransen til spilleren 

øker. For personer som ikke har skade på hjernen er det ikke laget noen 

anbefalinger fra Sunnaas sykehus, men det anbefales likevel en forsiktig 

oppstart og øke gradvis.  

Angående epilepsi er det fra Statens senter for epilepsi kommet anbefaling om 

at personer som er følsomme for flikkerstimulering ikke bør benytte VR-spill 

med flimrende lys, og det anbefales å utøve forsiktighet. Andre personer med 

epilepsi kan benytte VR som treningsmetode. Personer som er i tidlig fase etter 

hjerneskade bør ikke benytte VR før dette er avklart med lege.  

VR-syke er en reel opplevelse. Dette forekommer ofte når hjernen merker at 

det er diskrepans mellom hodets bevegelse og det øyet ser, i tillegg til når det 

er mye bevegelse i spillene og at omgivelsene flytter seg uten at spilleren 

faktisk flytter seg. Her er anbefalingen å være oppmerksom på om spilleren 

føler ubehag som kaldsvette eller svimmelhet. Dersom dette forekommer er 

det smart å avbryte treningen med en gang og heller prøve igjen senere.  

Sist men ikke minst, pass på et det alltid er ryddig i spillområdet. Husk også at 

spilleren ikke kan se tilskuere.  
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