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SAMMANFATTNING 

 

 

Arbetsterapi är ett ämne som framhäver hälsa och välmående genom aktivitet. Det 

huvudsakliga målet som arbetsterapeut är att möjliggöra för personer att delta i 

aktiviteter i det dagliga livet. Virtual Reality är en simulation där datorgrafik används 

för att skapa en tillsynes realistisk miljö och denna värld är inte statisk utan integrerar 

med användaren. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur och varför 

Virtual Reality kan användas av arbetsterapeuter. En systematisk litteraturstudie 

genomfördes och efter databassökning uppkom 14 artiklar som via en manuell sökning 

kompletterades med ytterligare 5 artiklar. Resultaten visar att Virtual Reality kan 

användas för att stödja utförandet av meningsfulla aktiviteter och ge en säker miljö att 

arbeta i. Virtual Reality kan stödja människor med olika funktionsnedsättningar med 

aktiviteter som annars är svåra för dem att utföra som t.ex. olika fritidsaktiviteter. Det 

ger också människor möjlighet att kunna förbereda sig för olika situationer som kan 

uppstå i det verkliga livet som vid hemkomst från sjukhus eller att gå och handla. Det 

saknas dock fortfarande arbetsterapiforskning på de kommersiella systemen som 

Nintendo Wii och det behövs mera forskning för att fortsätta utveckla området.  
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ABSTRACT 

 

 

Occupational therapy is a profession that highlights health and wellbeing through 

activity. Occupational therapists enable people to participate in everyday living. An 

activity means the ordinary and familiar things that humans do every day. Virtual reality 

is a simulation in which computer graphics are used to create a realistic environment. 

This world is not static but is one with which the user can interact. The purpose of this 

literature review is to describe how and why Virtual Reality can be used by 

occupational therapists. After a database search 14 articles were found. Through a 

manual search, five additional articles were added. The result shows that virtual reality 

can support the performance of meaningful activities and provide a safe environment to 

work in. Virtual reality can allow people with disabilities to participate in activities that 

otherwise would be inaccessible, such as different leisure activities. It also offers the 

opportunity for people to prepare themselves for different situations that occur in real 

life, such as returning home from hospital or going shopping. There is still a lack of 

research within occupational therapy on the commercial systems like Nintendo Wii, and 

more research is required to develop this field of research. 
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1. Inledning 

I det samhälle vi lever i idag sker den tekniska utvecklingen allt snabbare. Vi utsätts 

kontinuerligt för nya tekniska lösningar och produkter. Tekniken har kommit att bli 

något som är en normal del av vardagen och påverkar vårt aktivitetsutförande 

(Verdonck & Ryan, 2008). Det var inte längesedan som datorer och mobiltelefoner 

inte användes i den utsträckning som det görs idag och sjukvården är heller inget 

undantag, utan mer blir datoriserad. Våra journalsystem, remisshantering och kontakt 

med patienter utförs på elektronisk väg (Riva, Botella, Légeron & Optale, 2004).  

 

De erfarenheter vi har av utbildningens verksamhetsförlagda utbildning är att det ofta 

finns små möjligheter att kunna erbjuda patienter olika aktiviteter att utföra i 

behandlingen. När urvalet av aktiviteter är begränsat kan det vara svårt som 

arbetsterapeut att erbjuda aktiviteter som intresserar och är meningsfulla för 

patienten. Då är det intressant att läsa att fler äldreboenden och sjukhusenheter väljer 

att köpa in spelkonsoler (Arbetsterapeuten, 2009). Eftersom vi är intresserade av ny 

teknik tyckte vi att det vore intressant att undersöka hur man kan använda detta som 

arbetsterapeut. Vi har även varit involverade i en brukargrupp för universitetets 

utbildningslokaler Clinicum. Där införskaffades ett Nintendo Wii till utbildningen 

för att visa möjligheterna med att använda tv-spel som arbetsterapeut.  

 

Tv-spel har gått ifrån att vara stillasittande framför en dator- eller tv-skärm till att 

uppmuntra spelare att vara mer aktiva (Primack, 2009). Virtual Reality har 

möjligheten att ge patienter en mer aktiv och självständig roll i rehabiliteringen. Det 

kan också ge sjukvården ett verktyg att tillhandhålla en mer motiverande behandling 

än den traditionella för personen (Burdea, 2003). Vi ville undersöka om dessa Virtual 

Reality-system kan vara något som arbetsterapeuter kan använda. För att kartlägga 

området genomfördes en systematisk litteraturstudie. 
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2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 

Arbetsterapi är enligt World Federation of Occupational Therapists (WFOT) en 

profession vars mål är att framhäva hälsa och välmående genom aktivitet. Det 

huvudsakliga målet med arbetsterapi är att möjliggöra för personer att delta i 

aktiviteter i det dagliga livet. Arbetsterapeuter arbetar mot detta mål genom att 

möjliggöra för personer att utföra aktiviteter som ökar deras förmåga att delta eller 

att modifiera miljön för att få en bättre delaktighet (WFOT, 2010). 

 

Arbetsterapeuter arbetar främst inom hälso- och sjukvården, vilket innebär landets 

sjukhus och vårdcentraler. Andra arbetsområden är äldre- och handikappsomsorgen, 

hjälpmedelscentraler, arbetsmarknadsinstitut, företagshälsovård och kriminalvård. 

Det finns även ett fåtal som arbetar inom den privata sektorn (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, FSA, 2010).  

 

Arbetsterapeuters vanligaste klientgrupper är barn, ungdomar, vuxna och äldre med 

vanligt förekommande hälsoproblem. Dessa hälsoproblem inskränker eller kan 

komma att inskränka aktiviteter och delaktighet. Arbetsterapeuten arbetar i ett 

förebyggande, habiliterande och rehabiliterande syfte (Socialstyrelsen, 2001).    

2.2  Aktivitet ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv  

Människan har länge engagerat sig i olika aktiviteter för att det har varit nödvändigt 

för dess existens och välbefinnande (Townsend & Polatjko, 2007).  Med aktiviteter 

menas det ordinära och familjära som personer utför i det dagliga livet (Kielhofner, 

2008). Arbetsterapins filosofiska antaganden utgår ifrån att människan av naturen är 

aktiv och utvecklingsbar (FSA, 2010). Genom aktivitet utvecklas vi som människor 

och det är våra aktiviteter som formar samt ger mening till våra liv (Townsend & 

Polatjko, 2007). Aktiviteter ger oss en identitet och kompetens genom livet. Under 

vår livstid ändras våra aktivitetsmönster men också utförandet av aktiviteterna 

(Kielhofner, 2008). 

 

Aktivitet delas enligt Kielhofner (2008) in i tre olika aktivitetsområden, aktiviteter i 

det dagliga livet (ADL), arbete och lek: 

 

 Aktiviteter i det dagliga livet är t.ex. att gå på toaletten, laga mat och klä på 

sig.  

 

 Arbete är antingen betalt eller obetalt och består av de aktiviteter som utförs i 

form av arbete exempelvis det som utförs på en arbetsplats, eller om man är 

involverad i föreningsliv.  

 

 Lek är de aktiviteter som utförs för nöjes skull t.ex. att arbeta i trädgården 

eller att spela tv-spel (Kielhofner, 2008). 

 

  

Enligt Kielhofner (2008) är det våra intressen som styr vilka aktiviteter som 

genomförs. Intressen är det som är njutbart eller tillfredsställande att göra, alltså de 
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element som styr vad vi gillar att utföra och även vilka aktiviteter som prioriteras 

framför andra och dessa val är högst individuella.  

 

2.2.1 Miljöns påverkan på aktivitet 

Relationen mellan personer och miljön är komplex och har ett inflytande på 

utförande av aktiviteter. För att förstå detta samband mellan personen och miljön kan 

olika arbetsterapeutiska modeller användas. Utförandet av aktiviteten påverkas 

utifrån de krav som miljön ställer. Förutsättningar i miljön kan forma vårt beteende 

t.ex. om en person kör en bil och det snöar kommer man troligen att sakta ner 

hastigheten för att vädret gör det svårare att ta sig fram. Hade det istället varit soligt 

hade det troligen inte utgjort någon förändring på utförandet av aktiviteten (Letts, 

Rigby & Stewart, 2003).  

 

Enligt Kielhofner (2008) är miljön de fysiska och sociala, kulturella, ekonomiska och 

politiska förutsättningarna av en persons kontext som påverkar motivationen, 

organisationen och genomförandet av aktiviteter. Beroende på hur miljön är 

utformad kan den antingen utgöra en hjälp eller vara ett hinder för 

aktivitetsutförandet.  

 

2.3 Aktivitet ur ett hälsoperspektiv 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp och är individuellt för personer och är därför svårt 

att bedöma. WHO definierade 1948 hälsa såhär: ” ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom och svaghet” 

(s.19, Ewles & Simnett, 2005). Definitionen har sedan dess utvecklats och 

kompletterats. Hälsa ses inte längre som ett enkelt tillstånd utan mer dynamiskt och 

beskrivs nu av WHO som att individer ska kunna förverkliga sina mål och 

tillfredställa sina behov, samt kunna hantera och förändra sin omgivning. Hälsa ska 

betraktas som en resurs och inte som ett mål (Ewles & Simnett, 2005).  

 

Wilcock (2006) menar att det finns en stark relation mellan aktivitet och hälsa, samt 

att detta samband är väldigt komplext. Wilcock (2006) menar att aktivitet är hälsans 

naturliga biologiska mekanism och beskriver aktivitet genom tre begrepp: Doing (att 

göra), Being (att vara) och Becoming (att bli). Under en persons livstid utförs olika 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kan både vara frivilliga men kan också vara nödvändiga. 

Genom att utföra aktiviteter bygger vi upp våra sociala interaktioner och utvecklar 

och formar vår identitet. Att vara handlar om medvetenheten om vad som är unikt 

med oss själva och andra. Det bygger på den potential som fås från att utföra 

aktiviteter och leder till att vi kan utföra det som är viktigt för oss. Det kan t.ex. vara 

utlopp för kreativitet eller andlighet. Wilcock (2006) menar att vårt engagemang i 

aktiviteter har samband med vårt välmående. Om man inte kan delta i viktiga 

aktiviteter påverkar det välbefinnandet. Detta formar och utvecklar oss genom våra 

liv och utvecklar oss som människor. Faktorer som påverkar detta är vår fysiska 

kapacitet, vår personlighet, våra gener, men också den yttre påverkan från miljön 

(Wilcock, 2006).    
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2.4 Aktivitet som terapeutiskt verktyg  

Att använda aktivitet för terapeutiska ändamål är det som gör arbetsterapin unik. 

Interventionsstrategierna handlar om att ändra och forma aktiviteter, samt miljön. 

Detta för att antingen möjliggöra för utveckling eller ge en förbättring i ett önskvärt 

utförande men också för att möjliggöra för delaktighet trots begränsningar. När 

arbetsterapeuten väljer aktiviteter för klienter gäller det att anpassa och modifiera 

aktiviteten till klientens nuvarande nivå. Det är viktigt att aktiviteten utgår ifrån 

klientens förmågor och inte är för utmanande, vilket kan påverka motivationen och 

förstöra rehabiliteringsprocessen. Eftersom alla människor är olika gäller det för 

arbetsterapeuten att erbjuda meningsfulla aktiviteter för personen för att skänka mål, 

mening och motivation (Crepeau, Cohn, & Schell, 2009).  

 

Grunden för aktivitetsbaserad verksamhet är utveckling och upprätthållning av 

klienters motivation till förändring (Crepeau, Cohn, & Schell, 2009).  

Motivationsteorier delas ofta in i två grupper. Den första gruppen är inre teorier och 

den andra är kognitiva teorier. De inre teorierna syftar på att det är medfödda interna 

processer som styr motivationen. Individen har ett behov av att uppnå kompetens och 

självbestämmande. Beteende styrs av fritt val och inte som en extern belöning. Flow 

är ett exempel på denna form av teorier. Flow beskriver att när man utför något som 

man gillar att göra och detta moment är lagom utmanande når man ett tillstånd av 

välmående och utför bara den aktiviteten utan att tänka på något annat. De kognitiva 

teorierna fokuserar på rollen av tankeprocesser som influerar målsättning och 

självkontroll. Som person motiveras man av att själv formulera mål och planera och 

anpassar handlingarna för att uppnå syftet (Christiansen & Baum, 1997).    

2.5 Att arbeta klientcentrerat 

Att arbeta klientcentrerat är ett viktigt tillvägagångssätt inom arbetsterapi. Idén med 

klientcentrering utgår från att klienten är den viktigaste komponenten i 

interventionen. Det gäller att klienten är aktiv och delaktig samt att ett samarbete 

med arbetsterapeuten uppstår i mötet dem emellan. Arbetsterapeuten och klienten 

kommer tillsammans fram till mål som är säkra och inte skadar klienten. 

Arbetsterapeutens roll är att ge verktygen till patienten och att visa stöd och empati. 

Den arbetsterapeutiska grundsynen och värderingarna bistår med en bra grund för att 

arbeta klientcentrerat (Sumison, 2006). 

 

På alla arbetsplatser finns det olika yttre faktorer som påverkar hur bra 

klientcentrering kan implementeras. Dessa faktorer kan vara tillgänglig personal, 

utrusning på arbetsplatsen, tid och organisation (Sumison, 2006).  

 

2.6 Vikten av utveckling inom professionen 

Varje profession har ett krav gentemot samhället att hela tiden utvecklas och visa att 

det professionen gör fungerar. Det ska alltså finnas evidens för de interventioner som 

utförs. Utan evidens kommer professionen inte längre få stöd från samhället vilket 

kan innebära att professionen inte kan utbilda ny personal för att efterfrågan av 

arbetsterapeuter saknas. Ny forskning kan inte heller bedrivas om detta stöd saknas. 

Denna forskning behövs för att utveckla och stärka professionen och våra 

interventioner (Kielhofner, 2006). Arbetsterapeuter måste utvärdera och uppdatera de 

interventioner och praktiska färdigheter som används för att kunna bistå med 
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interventioner som tillgodoser områden av aktiviteter som personer utför i det 

dagliga livet (Hinojosa, 2007). 

 

Arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2005) beskriver att professionen ska 

upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens, anpassa den 

arbetsterapeutiska verksamheten med hänsyn till samhällets föränderlighet och 

utvärdera och utveckla arbetsterapeutiska metoder. Även Socialstyrelsen skriver i sin 

kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter (2001) att professionen ska följa, använda 

kunskap från och medverka i utvecklingsarbete och forskning. Dessutom står det 

också att man som arbetsterapeut ska välja ut för patienter och ändamålet lämpliga 

medicintekniska produkter bland det tillgängliga utbudet.  

    

2.7 Virtual Reality 

Virtual Reality (VR) är en simulation i vilket datorgrafik används för att skapa en 

tillsynes realistisk miljö eller värld. Denna värld är inte statisk utan integrerar 

tillsammans med användarens interaktion (rörelser, verbala kommandon osv.). Detta 

är en viktig del av VR, att interaktiviteten ska ske i realtid. Med detta menas att 

datorn tolkar vad personen gör och applicerar detta direkt in till en virtuell miljö 

(Burdea & Coiffet, 2003). En definition på VR är:  

 

”Virtuell verklighet är ett high-end dator användargränssnitt som involverar 

realtids simulation och interaktion genom flera sensoriska kanaler. Dessa 

sensoriska sinnesförnimmelser är visuella, audiotoriska, taktila och lukt eller 

smak ” (s.3, Burdea & Coiffet, 2003, egen översättning).   

 

För att skapa denna VR värld behövs tre komponenter. Först ett datasystem som 

klarar av att bygga upp och hantera världen. Något att integrera med världen t.ex. en 

joystick eller sensorisk handske. Det sista som behövs är någon som integrerar med 

världen (Grady, 2003). 

 

VR-system kan delas upp i fyra olika grupper efter hur de projekterar den virtuella 

världen: ”Head mounted display” (HMD), ”Augmented”, ”Fish Tank” och 

”Projection-based”. Inom HMD används en hjälm med inbyggda displayer. Denna 

hjälm täcker ögonen och man blir uppslukad av VR-systemet och ser bara den 

världen. Resterande synintryck är blockerade. Augmented är både datorgenererade 

och verkliga objekt synliga för individen. Datorvärlden ligger över den fysiska 

världen. Med Fish Tank projekteras VR-världen på en monitor framför individen och 

därför blir synfältet begränsat, men då pixlarna är mindre kan grafiken vara mer 

detaljerad. Det är bara inom detta begränsade synfält som interaktion sker med den 

virtuella världen. Project-based VR-system är när en datorgenererad värld 

projekteras på en skärm, ungefär som på bio (Keshner, 2004).  

 

 

2.7.1 Gestureextreme 

Geustureextreme är ett virtuellt system som använder en kamera och med hjälp av 

videorörelser överförs det som görs framför kameran in till den virtuella miljön. Ens 

motsvarighet i verkliga världen ses då på en skärm inuti ett datorgenerat landskap. I 

detta landskap sker också interaktion med den virtuella miljön. Detta fungerar utan 
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att behöva bära, hålla eller att greppa något speciellt föremål, det som behövs är en 

person för att integrera med projektionen. Gestureextreme används bland annat på 

museer, restauranger, nöjesparker och i rehabiliterande syften (GestureTek A, 2010). 

Systemet använder sig av en videokamera för att få in en avatar (en datorgenererad 

motsvarighet till utövaren i VR) på skärmen och det finns två olika alternativ av 

utrustningen: GX100 och GX200. De liknar varandra med undantaget att GX200 kan 

användas av fler personer än vad som går med GX100 (GestureTek B, 2010).   

 

2.7.2 Nintendo Wii 

Nintendo Wii är en spelkonsol och släpptes av företaget Nintendo 2005 och har 

hittills sålts i 50 miljoner exemplar (Nintendo A, 2009). Det nyskapande med denna 

spelkonsol är dess handkontroll, den så kallade Wii-moten. Den liknar en 

fjärrkontroll och är rörelsekänslig, vilket innebär att den tolkar de rörelser som görs 

framför tv-skärmen och ”översätter” detta till spelet. Om ett tennisspel spelas så 

används Wii-moten som en tennisracket. När en person svingar sin arm så tolkas 

detta in till spelet och avataren gör samma rörelse som spelaren. Wii-moten har även 

möjligheten att ge haptic feedback, vilket betyder att spelaren känner att han slår en 

boll i spelet (Nintendo B, 2009).  

 

Förutom Wii-moten har Nintendo även släppt ett spel som heter WiiFit och detta spel 

släpptes tillsammans med tillbehöret Wii Balance Board (WBB). WBB är en 

balansplatta och individen ska genom WiiFit träna och får hjälp med träningen av 

spelets virtuella personliga tränare. Denne instruerar spelaren i olika styrkeövningar 

och yogapositioner. (Nintendo C, 2009).  

 

Nintendo Wii systemet kan användas av terapeuten för att utveckla både fin- och 

grovmotoriska funktioner, samt koordination. Genom WBB kan patienten också öka 

balans- och bålstabilitet (Butler & Willett, 2010).   

 

 

2.7.3 Sony Playstation EyeToy 

Playstation är företaget Sonys spelkonsol och den är för närvarande uppe i version 3 

som heter Playstation 3 (Sony A, 2009). Till föregångaren Playstation 2 (Sony B, 

2009) skapade de ett tillbehör som heter EyeToy. Det är en kamera som placeras vid 

tv:n så att den filmar individen och placerar denne i olika spelmiljöer och personen 

kan då integrera med miljön genom att röra sig i den. Exempel på spel är att putsa 

fönster eller undvika att fallande föremål ramlar ner på marken. Rörelser görs 

framför tv:n och kameran och spelaren ser sig själv i spelet utföra samma rörelser 

(Sony C, 2009). Det har också kommit en uppdaterad EyeToy-kamera till Playstation 

3 (Sony D, 2009). 

 

2.7.4 Terapeutisk användning av VR 

VR har funnits tillgängligt kommersiellt från slutet av 1980 – talet. Inom det 

medicinska fältet har det tidigare använts vid träning av anatomi, diagnostiska 

färdigheter, kirurgi och rehabilitering (Burdea, 2003). Det blir mer vanligt att VR 

används inom rehabilitering bland annat vid ortopedi, neurologi och för personer 

med kognitiva och psykologiska funktionsnedsättningar (Burdea, 2003). 

Anledningen till att VR börjar användas är att det erbjuder möjlighet att få ner 
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komplexiteten i den fysiska miljön till att utföras på ett säkert och kontrollerat sätt. 

VR ger möjligheten att skapa en konstgjord miljö med precis kontroll över fysiska 

variabler som påverkar beteendet. Man kan mäta naturliga rörelser i komplexa 

miljöer (Keshner, 2004). Vid användandet av VR finns det tre olika terapeutiska 

förhållningssätt, att lära genom exempel, att lära genom spel och lära genom 

exponering (Burdea, 2003).   

 

VR används främst på två olika sätt. Antingen som komplement till traditionell 

rehabilitering (VR-förstärkt) eller helt själv då den ersätter traditionell 

rehabiliteringen med VR (VR-baserad) (Burdea & Coiffet, 2003). Användandet av 

VR sker mest på olika sjukhusenheter och med oövervakade träningsprogram i 

hemmet (Burdea & Coiffet, 2003). VR kan göra att terapeuten kan ta ett steg tillbaka 

och låta patienten få mer kontroll över interventionen. (Butler & Willett, 2010). Ett 

traditionellt hemträningsprogram kan för patienten kännas omotiverande att utföra 

själv och bor man inte i närheten av kliniken kan det vara svårt att ta sig till sjukhuset 

för behandling. VR kan då vara ett alternativ att möta detta med en interaktiv och 

underhållande miljö som även kan låta terapeuten övervaka träningen på distans. VR 

kan också gå ”utanför” den verkliga världen och låta patienten utföra meningsfulla 

aktiviteter vilket kan förstärka mentaliteten hos patienten (Burdea & Coiffet, 2003).  

 

Dessutom kan VR hjälpa patienter som inte känner sig säkra att lämna sina hem, t.ex. 

om man har svåra brännskador eller social fobi. VR ger terapeuter ett verktyg att 

även arbeta med de individerna (Ip, 2007).  Fortsatt uppger Ip (2007) tre fördelar 

med VR: 

 

 Patienter med funktionsnedsättningar verkar vara kapabla att lära sig 

motoriska rörelser i virtuella miljöer. 

 Rörelser lärda i VR går i de flesta fall att överföra till likvärdiga rörelser i den 

riktiga världen och i vissa fall att generalisera till andra uppgifter. 

 Man har upptäckt att VR fungerar i studier som jämför traditionell träning 

med virtuell träning. 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur och varför Virtual Reality kan 

användas av arbetsterapeuter. 

 

Arbetet avgränsar sig till att omfatta både avancerade VR-system och kommersiella 

VR-system som Nintendo Wii och Sony EyeToy. 

 

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka VR-system används inom vården? 

2. Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

3. Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

4. Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

5. Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

6. Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 
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4. Metod 

4.1 Design 

Det valdes att göra en systematisk litteraturstudie vilket enligt Forsbergs och 

Wengströms (2008) är ett bra sätt att svara på studiens syfte.  

4.2 Inklusions och exklusions kriterier 

 

Inklusionskriterier 

· Vara publicerade mellan åren 2004-2010 

· Vara skrivna på engelska 

· Titeln ska ha kopplingar till syfte och frågeställningar 

· Ha ett tillgängligt abstrakt 

· Vara tillgänglig genom LIU  

· Vara publicerad i vetenskapliga tidsskrifter 

 

Exklusionskriterier 

·         Litteraturstudie 

4.3 Datainsamling 

Sökningen av artiklar påbörjades lördagen den 16 januari 2010 och databaserna som 

valdes var: AMED, PUBMED, CINAHL, ERIC och PSYCHINFO. Dessa databaser 

valdes i de tre första fallen för att de är medicinska databaser kopplade till medicin 

och rehabilitering, där även AMED har speciella kopplingar till arbetsterapi. Eric 

valdes för att det var en databas som rörde sig i områden psykologi och pedagogik 

och slutligen valdes även Psychinfo för att den tar upp artiklar med angränsning 

till psykologi, psykiatri och sociologi. Dessa fem databaser valdes ut för att kunna ge 

en bred sökgrund för att identifiera många olika fält och områden som virtuella 

miljöer används inom. Enligt Backman (2008) är det bra att använda sig av fler än en 

databas. 

 

För att bestämma relevanta sökord studerades Mesh termer och en bibliotekarie 

konsulterades. I databassökningen valdes söktermerna: ”Video Games”, ”Wii” och 

”Virtual Reality” ut. Om första söktermen gav för många träffar kompletterades 

söktermerna med ”Rehabilitation” för de två första söktermerna och ”Occupational 

Therapy” för den tredje. ”Rehabilitation” valdes för att arbetsterapi skulle begränsa 

för mycket då området inte är stort. ”Occupational Therapy” fungerade som en bra 

begränsning till ”Virtual reality” och las till för att se att det fanns kopplingar till 

arbetsterapi. För att försäkra oss om att sökningen träffade på hela söktermen 

användes klamrar för att databaserna skulle hitta rätt ord och inte söka på varje 

enskilt ord. Databassökningarna finns redovisade i tabell 1. 
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Tabell 1 Antal träffar av artiklar 

 AMED PUBMED CINAHL PSYCHINFO ERIC 

SÖKORD Antal  

Träffar 

Antal  

Träffar 

Antal  

Träffar 

Antal  

Träffar 

Antal  

Träffar 

”Video games” 

AND 

”rehabilitation” 

3* 40 31 3 1 

”Wii” 3 34 39 6 7 

“Virtual Reality” 

AND 

“Occupational 

therapy” 

7 33 14 1 0 

* I AMED användes enbart ”Video Games” 

4.5 Urval 

4.5.1 Databassökning 

Totalt genererade databassökningen i 222 träffar. Urvalet av artiklarna följde sedan 

de uppsatta inklusions- och exklusions kriterierna. 

 

 Först undersöktes artiklarnas titlar och detta resulterade i att 104 artiklar ansågs vara 

av vidare intresse. Sedan lästes artiklarnas abstrakt, utifrån denna granskning föll ett 

antal artiklar bort då de antingen saknade abstrakt eller inte ansågs svara mot uppsatt 

syfte och frågeställningar. Efter att abstrakten studerats fanns 65 intressanta artiklar 

kvar. 

 

Därefter kontrollerades det om dessa 65 artiklar var tillgängliga genom LIU och av 

dessa 65 artiklar var inte 44 tillgängliga elektroniskt och det ledde till att 22 artiklar 

fanns kvar. Det kontrollerades sedan om artiklarna var publicerade i vetenskapliga 

tidsskrifter via Ulrich Periodical Directory. Alternativt så skedde en sökning av 

tidskriftens hemsida för att därigenom identifiera om de var granskade och 

vetenskapliga. Inga artiklar föll bort genom denna process. 

 

De utvalda 22 artiklarna studerades därefter mer noggrant för att se om de var 

relevanta mot studiens syfte och frågeställningar. Efter detta uteslöts 8 artiklar vilket 

resulterade i att databassökningen genererade 14 artiklar.  

 

4.5.2 Manuell sökning 

För att identifiera om det fanns fler relevanta artiklar som inte framkommit i 

databassökningen genomfördes en manuell sökning i databassökningens artiklars 

referenslistor. Även återkommande författare från databassökningen studerades 

närmare och dessa var, Katz, Reid och Weiss. Även artiklar som identifierats tidigare 

under studiens gång som inte upptäckts i databassökningarna undersöktes. Från den 

manuella sökningen beställdes även en artikel in som ansågs vara intressant för 

studien med hjälp från vår handledare. Urvalet följde återigen de uppsatta inklusions- 

och exklusions kriterierna. Denna manuella sökning gjorde att 5 nya artiklar 

identifierades. Totalt blev det 19 artiklar. De manuella artiklarna har markerats med 

en stjärna i tabell 2.  
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4.6 Analys 

Analysprocessen genomfördes med stöd utifrån Friberg (2006). Enligt Friberg ska 

man först läsa in sig på materialet och sedan dela in det i gemensamma områden. 

 

Analysen påbörjades genom att vi enskilt läste igenom artiklarna för att bilda oss en 

uppfattning om artikelns innehåll och vad som eventuellt svarade mot studiens syfte 

och frågeställningar. Innehållet diskuterades sinsemellan för att uppnå consensus och 

för att bli väl införstådda med artiklarnas material och resultat.  

 

Därefter färgkodades artiklarnas innehåll efter vad som bedömdes svara mot 

respektive frågeställning. Allt som bedömdes vara av intresse i artiklarna 

färgkodades för att få en bredare kartläggning, även bakgrunden i artiklarna. 

Artiklarna användes flera gånger i förhållande till frågeställningarna då vissa 

redovisade flera olika studier och fallrapporter. 

 

De olika färgkodningarnas huvudfynd skrevs sedan ner i ett granskningsraster vilket 

enligt Hart (1998) är ett bra sätt att få en överblick över artiklarna och att 

systematiskt analysera innehållet. Granskningsrastret var utformat att beröra 

artiklarnas syfte, klientgrupp och studiens frågeställningar. Granskringsrastret finns 

redovisat i Bilaga 1.  

 

I frågeställning 1 om vilka VR-system som används inom vården framkom ett tydligt 

mönster där tre olika områden urskiljde sig, de artiklar som berörde mer avancerade 

VR-system, de som använde kommersiellt tillgängliga system och de som utgick 

utifrån användandet av en befintlig dator där en ny programvara användes. Efter det 

bearbetades frågeställning 2 om vilka verksamhetsområden som VR används. Där 

delade vi in områdena utefter vilken klientgrupp som artiklarna beskrev. Områdena 

som framkom var neurologi, habilitering, friskvård, psykiatri och 

brännskaderehabilitering.  

 

Därefter granskades frågeställning 3 om vilka aktiviteter som kan användas i VR. De 

gemensamma områdena som identifierades var fritid och ADL. I frågeställning 4 

som behandlar hur VR kan användas i rehabiliterande syfte delades resultaten först in 

i huvudområden, sedan i underområden. Huvudområdena blev bedömning och 

behandling. Behandling delades senare in i ytterligare underområden nämligen 

aktivitetsträning och träning av kroppsfunktion i aktivitet.  

 

Frågeställning 5 om fördelarna i användningen av VR blev huvudområdena 

motivation, tillgänglighet och anpassningsbar miljö. Sist berördes frågeställning 6 

där frågeställningen var vilka nackdelar som kan finnas i användandet av VR. 

Huvudområden som identifierades i denna frågeställning var begränsningar i 

hårdvara och programvara samt det kliniska införandet av VR.   

 

Efter analysen kodades studiens 19 artiklar med siffror efter utgivningsdatum. De 

redovisas i tabell 2. Hänvisningen av resultatartiklarna sker efter denna kodning både 

i resultatet och diskussionen med siffror med klamrar runt. 
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Tabell 2 Utvalda Resultat artiklar 
Artikel 

nr. 

Titel Tidskrift  Årtal 

1* Stroke survivors’ perceptions of a leisure-

based virtual reality program.  

Technology and Disabilities 2004 

2 The influence of virtual reality on playfulness 

in children with cerebral palsy: A pilot study 

Occupational Therapy International 2004 

3 The influence of virtual reality play on 

children’s motivation 

Canadian Journal of Occupational 

Therapy 

2005 

4 Interactive virtual environment training for 

safe street crossing of right hemisphere stroke 

patients with unilateral spatial neglect 

Disability and Rehabilitation 2005 

5 Video-game based exercises for balance 

rehabilitation: a single-subject design 

Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

2006 

6 Use of a low -cost, commercially available 

gaming console (wii) for rehabilitation of an 

adolescent with cerebral palsy 

Physical Therapy 2008 

7 Task-specific rehabilitation of a finger-hand 

function using interactive computer gaming 

Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

2008 

8 Virtual reality as a leisure activity for young 

adults with physical and intellectual 

disabilities 

Research in Development Disabilities 2008 

9* The Sony Playstation II eye-toy: low -cost 

virtual reality for use in rehabilitation  

Journal of Neurologic Physical Therapy 2008 

10* Clinical evaluation of a non-immersive virtual 

environment in stroke rehabilitation  

Clinical rehabilitation 2009 

11* Intervention using the Vmall for improving 

motor and functional ability of the upper 

extremity in the post stroke participants  

European Journal of Physical and 

Rehabilitation medicine 

2009 

12 Improving physical fitness of individuals and 

development disability through a virtual 

reality intervention program 

Research in Development Disabilities 2009 

13* Training Multitasking in a virtual 

supermarket: A novel intervention after stroke 

The American Journal of Occupational 

Therapy 

2009 

14 Using virtual reality to evaluate executive 

functioning among persons with 

schizophrenia: A validity study 

Schizophrenia Research 2009 

15 Virtual reality: feasibility of implementation 

in a regional burn center 

Burns 2009 

16 Validity and reliability of the Nintendo Wii 

balance board for assessment of standing 

balance 

Gait & Posture 2009 

17 Is the Wii fit a new- generation tool for 

improving balance, health and well-being? A 

pilot study 

Climacteric 2009 

18 In- home virtual reality videogame 

telerehabilitation in adolescents with 

hemiplegic cerebral palsy 

Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

2010 

19 A new standing posture detector to enable 

people with multiple disabilities to control 

environment stimulation by changing their 

standing posture through a commercial wii 

balance board  

Research in Development Disabilities 2010 

*Artiklar från den manuella sökningen.  
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5. Resultat 

Av de 19 framkomna artiklarna i databassökningen och den manuella var det bara 3 

stycken som var publicerade i arbetsterapeutiska tidskrifter [2, 3, 13]. Men av 19 

framkomna artiklar var det 12 stycken som hade arbetsterapeutiska författare med i 

studierna [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18]. En artikel utvärderade 

implementering av VR till arbetsterapeutisk intervention [15]. Resterande artiklar 

hade ingen uttalad koppling till arbetsterapi men användning av VR i aktivitet kunde 

urskiljas [5, 6, 7, 16, 17, 19]. 

5.1 VR-system som används i rehabilitering 

I artiklarna som identifierats fanns tre huvudgrupper av utrustningar som använts. 

Först de mer tekniskt avancerade och kostsamma maskinerna, de kommersiella och 

billigare systemen och sist de system som har sin grund i användandet utav en VR-

programvara på en befintlig PC.  

 

Den första kategorin består huvudsakligen av GestureTeks olika system [1, 2, 3, 8, 9, 

11, 13] som använde sig av ett kamerasystem för att spegla en person på en skärm. 

Det fanns även en dyrare balansplattor [5, 16] där en var Coupling foot center of 

pressure (COP) med spel som var designade mot att användas med COP mattan [5]. 

Det fanns även ett gränssnitt som skapats för att kunna koppla in vardagliga föremål 

tillexempel olika köksutrustningar till olika VR- system [7]. Även en Head Mounted 

Device (HMD) användes i en artikel [15]. 

 

Den andra kategorin är de kommersiella alternativen som finns ute på marknaden. 

Här finns bland annat Nintendo Wii som representerades på två olika sätt: antingen 

genom spelkonsolen [6, 17] eller WBB [16, 17, 19]. Andra kommersiella system som 

användes var Sonys Playstation 2 med tillhörande EyeToy [9, 12] och Playstation 3 

med en sensorisk handske för att läsa av rörelserna samt operativsystemet Linux 

installerat på konsolen [18].  

 

Den sista kategorin utgjordes av olika system som kopplades in i en befintlig dator 

och använde den tillgängliga datorutrustningen för rehabilitering [4, 10, 13].    

 

5.2 Verksamhetsområden där VR används 

Artiklarna visar att användandet av virtuella miljöer sker inom olika 

verksamhetsområden. Flest artiklar fanns inom neurologi [1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13] 

och habilitering [2, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 19]. Andra områden var Friskvård [9, 17], 

Psykiatri [14] och Brännskaderehabilitering [15]. 

 

Inom neurologi användes VR mest inom stroke rehabilitering [1, 5, 7, 9, 10, 11, 13 ] 

och i ett fall det användes det specifikt mot neglekt [4]. Andra klientgrupper som 

finns inom neurologi var patienter som har drabbats av antingen cerabral tumör, 

traumatisk hjärnskada [5] eller en ryggmärgsskada [7]. 

 

Inom habiliteringen var flest artiklar inriktade mot barnhabilitering. Där studierna 

omfattade barn som hade cerebral pares [2, 3] och utvecklingsstörning [6, 12, 19]. 
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Andra klientgrupper var ungdomar och äldre med cerebral pares [7, 18]. Där de äldre 

personerna även hade en utvecklingsstörning [7].  

 

Utöver dessa verksamhetsområden fanns området friskvård [9, 17]. I detta område 

fanns artiklar som var inriktade mot friska individer och testade utrustningarnas 

användbarhet [9] eller att friska äldre kvinnor fick använda utrustningen för att 

komma i bättre fysisk form [17]. 

 

En artikel identifierades inom brännskaderehabilitering [15] och en inom psykiatri 

som var inriktad mot personer med schizofreni [14].  

 

5.3 Virtuella aktiviteter som används 

Av de aktiviteter som används inom VR så var det flest fritidsaktiviteter som 

utfördes.  Där simulerades olika sporter eller spel [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

17, 18]. I flera av artiklarna fick deltagarna prova på olika sporter som fotboll [1, 2, 

3, 8, 9, 11, 13], boxning, tennis, bowling, golf, baseball [6], volleyboll och 

snowboard [2, 3, 11], samt att manövrera ett transportmedel [2, 3, 8]. En artikel 

berörde också ren fysisk träning som aerobics, yoga och olika balansövningar [17]. 

Det fanns också olika kreativa aktiviteter, som att spela trummor [1, 2, 8, 11] och att 

måla [1, 2, 3]. I VR-systemen fanns olika typer av spel. Ett spel som användes i flera 

studier var ”birds and balls” [1, 2, 8, 9, 11] där man skulle fånga bollar och undvika 

fåglar. Två andra spel var ”tvätta fönster” (att torka bort smuts från tv-skärmen) och 

”Kung-Fu” (att slå ninjor som dyker upp på skärmen) [9, 12]. Dessutom fanns det 

olika sällskapsspel, t.ex. memory och luffarschack [5]. Två artiklar redovisade inte 

vilka spel som kunde utövas [7, 18]. 

 

Andra aktiviteter som identifierades var kopplade till ADL, som att sköta 

hushållssysslor och omfattade bland annat att handla i en virtuell stormarknad [11, 

13, 14], att göra en kopp med varm dryck [10], samt att vara i en virtuell lägenhet för 

att träna på medicinhantering [14]. Det fanns även ett virtuellt kök att träna i [13]. En 

del av aktiviteterna innebar träning i att kunna navigera och förflytta sig i sin 

omgivning. T.ex. att lära sig manövrera en rullstol [1, 4], att gå över en gata på ett 

säkert sätt [3, 4, 13], att kunna navigera sig i en tunnelbana [4] och på en 

centralstation [13].  

5.4 Användningen av VR inom rehabilitering och habilitering 

 

5.4.1 Bedömning 

Det identifierades att några artiklar hade inbyggd bedömning i själva VR-systemen 

[13, 14, 16, 17]. I flera artiklar bedöms deltagarnas balans genom antingen WBB [16, 

17, 19] eller COP matta [5]. Genom WBB får patienten några uppdrag eller mål som 

denna ska utföra medans den står på plattan. Dessa mätningar utfördes inte av 

arbetsterapeuter men skedde i aktivitet [16, 17, 19]. VR- system ger klinikern ett 

verktyg som i användandet tillsammans med patienter kan ge data om utförandet. Det 

ger en objektiv bedömning efter genomfört moment [16].  I en annan studie fick 

deltagarna uppgiften att gå och handla i en virtuell affär. I systemet mättes olika data 

om hur mycket misstag som skedde under aktiviteten samt strategier och brutna 

sociala regler. Detta gav arbetsterapeuten direkt data som användes som bedömning 
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innan interventionen och sen efter som utvärdering [13].  Även individer med 

schizofreni fick gå i en virtuell affär och utföra olika komplexa uppgifter för att 

bedömas efter sin simultan, planerings- och organisationsförmåga [14].  

 

5.4.2 Behandling 

5.4.2.1 Träning i aktivitet 

I VR kan man träna en uppgift i aktivitet [1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14]. I en artikel 

framkom det att aktivitetsträning på sjukhus eller liknande miljöer inte ger personer 

de färdigheter som krävs för mer vardagliga aktiviteter som att handla, laga mat och 

förflytta sig. Detta pågrund av att det är svårt att implementera praktiskt och kräver 

mycket tid [13]. Genom att använda VR kan man öka en patients förutsättningar att 

utföra samma aktiviteter som i verkligheten [11], som träning i instrumentell ADL 

(iADL) som att göra en kopp med het dryck [10], laga mat [13] eller träning att 

handla i butik [11, 13, 14]. Det fanns också möjlighet att träna på att etablera rutiner 

kring sin medicinering [14].  

 

Genom VR fick deltagarna en uppgift att gå och handla i en affär, vilket kräver både 

planering och problemlösning i komplexa uppgifter [11, 13, 14]. Efter interventionen 

hade några deltagare börjat aktivera sig mera och börjat handla mer själva [13]. 

 

VR har också använts för att lära individer att förflytta sig genom att få pröva på att 

använda olika transportsystem genom VR som tunnelbana [13] och åka 

kollektivtrafik [4], samt att lära sig att manövrera en rullstol säkert och att kunna gå 

över en gatukorsning [4]. 

 

I två artiklar använder arbetsterapeuter VR som ett interventionsverktyg för barn med 

utvecklingsstörning och cerebral pares för att uppleva lek. Genom VR upplevde 

barnen lekfullhet och motivation [2, 3], samt volition [3].  

 

Att använda VR i syfte som fritidsintervention identifierades i två artiklar [1, 8]. VR 

användes som ett fritidsbaserat VR- program [1] och som aktivitet [8] för personer 

med stroke [1] och utvecklingsstörning [8]. 

 

5.4.2.2 Träning av kroppsfunktion i aktivitet 

VR kan användas till att träna upp kroppsfunktioner i aktivitet [5, 6, 7, 11, 12, 17, 

18,19 ].  Exempel på detta var att träna övre extremiteten [6, 7, 11, 17]. Dels kan VR 

användas genom att man sitter i sin rullstol och ser sig själv utföra aktiviteter på en 

skärm. Detta bidrar både till aktiva rörelser genom att man ska sträcka och greppa 

olika föremål [12]. Wii Sports ger också möjligheter till aktiva rörelser, motorik, 

kroppskännedom och koordination i sittandes och ståendes. Trots att träningen var 

sjukgymnastisk utfördes den i aktivitet [6].  

 

I flera rehabiliteringsartiklar utfördes balansträning med olika typer balansmattor. I 

de flesta fall fick patienterna en uppgift att spela olika spel och utföra sporter. Genom 

uppgifterna får deltagarna träna på att balansera och manövrera kroppen ståendes på 

mattan [5, 17, 19]. 
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VR gav även möjlighet att träna upp handfunktion [7, 11, 18]. I en studie kunde 

deltagarna träna händerna genom sjukgymnastisk. Träningen utfördes med hjälp av 

dagliga föremål som bollar, köksredskap och dörrhandtag. Deltagarna fick använda 

föremålen i VR och fick på så sätt träna grepp och styrka i handen [7]. Handfunktion 

tränades även för ungdomar som skulle kunna fortsätta utföra arbetsterapiträning i 

hemmet för att få en bättre handfunktion och bättre benhälsa. De tränade styrka, 

koordination och aktiva handrörelser.[18].  

 

Dessutom användes VR i två artiklar som rena träningsprogram för att öka 

individernas fysiska kapacitet [12, 17]. WiiFit användes tillsammans med WBB för 

att träna upp styrka, balans, uthållighet och smidighet [17].  

 

5.5 Fördelar med att använda VR 

5.5.1 Motivation 

I flera artiklar framkom det att deltagarna upplevde att användandet av VR kändes 

meningsfullt [1, 2, 3, 11] och njutbart [1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13]. Genom VR är det 

möjligt att få ett aktivt engagemang i rehabiliteringen av individen [1, 2, 3, 6, 8, 9]. 

Att använda VR var ett motiverande verktyg [1, 3, 4, 5, 6, 9, 12] och gjorde att fler 

deltagare ville upprepa behandlingen [2, 5, 7, 9, 10]. Genom detta blev 

interventionen mer effektiv [7, 9, 12]. När deltagarna utförde en uppgift som var 

rolig och motiverande så försvann känslan av att bara fokusera på den nedsatta 

funktionen och istället aktivera hela kroppen. De tränade alltså upp funktioner utan 

att uppleva träning [1, 11]. I en artikel framkom det att deltagarna var så engagerade i 

aktiviteten att författarna drog slutsatsen att de upplevde flow [1]. 

 

5.5.2 Tillgänglighet och delaktighet 

När man har en sjukdom eller en funktionsnedsättning så kan man vara begränsad att 

delta i vissa aktiviteter [1, 2, 8].  Detta kan bero på att byggnader är otillgängliga och 

att man inte har transportmöjligheter eller tillgång till personal [8]. I två artiklar 

menar författarna att fritidsaktiviteter kan vara svårt att utföra för personer som 

drabbats av stroke eller som har en utvecklingsstörning och cerebral pares [1, 8]. VR 

kan användas som verktyg för att kunna utföra fritidsaktiviteter igen [1], eller att få 

syssla med lekaktiviteter som annars är otillgängliga vilket ger en möjlighet för barn 

att testa nya färdigheter och rörelser utan oro för att skada sig [2]. Som det tidigare 

identifierats gav VR barn med utvecklingsstörning och personer med stroke 

möjligheten att utöva lek [2, 3] och fritidsaktiviteter [1, 8]. Deltagarna med stroke 

kände att VR var en möjlighet för dem att delta i aktiviteter där de fick uttrycka sig 

samt delta i sporter som människor utan funktionsnedsättning kunde göra. De kände 

att de fick ökad självkänsla och mer positiva känslor om sin kapacitet, samt att 

uppleva känslan att vara som alla andra. De blev medvetna om att återigen kunna 

delta i fritidsaktiviteter, även om aktiviteten utfördes på ett annat sätt än tidigare [1]. 

Även personer med utvecklingsstörning upplevde att de kunde delta i aktiviteter som 

tidigare varit otillgängliga för dem och de upplevde att de hade uppnått något med 

aktiviteten, samt att de fick en ny roll [8].  
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5.5.3 Anpassningsbar miljö 

I VR ges patienten möjligheten till konstant feedback av VR-system som visuell, 

auditiv och andra sensoriska intryck [1, 2, 3, 4, 9, 10, 16]. VR miljöer kan skapa 

kroppsmedvetenhet och uppmana individer till mer spontana och aktiva rörelser på 

grund av att de själva reglerar olika sensoriska strukturer som färg, rytm och ljud [2, 

3]. 

 

Genom att använda VR så har också terapeuten kontroll över all stimuli i miljön. Att 

använda sig utav VR ger möjligheten att tillhandahålla säkra aktiviteter som annars 

skulle kunna medföra fara för patienten i utförandet [ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14] I och 

med den säkra miljön har patienter möjlighet att göra fel och kunna genomföra 

aktiviteten igen utan att ta skada [4, 11, 14]. Detta kan bidra till ett mer aktivt lärande 

hos patienter [10]. 

 

I flera artiklar kunde man anpassa svårighetsgraden efter patientens förutsättningar 

vilket bidrog till att patienterna kunde utmana sig själva och på så sätt bli mer 

motiverade att fortsätta med interventionen [1, 3, 4, 6, 11]. Genom att komplexiteten 

av uppgifterna kunde ökas kunde också stödet från terapeuten minskas. Deltagarna 

kunde utmana sig själva genom att sätta egna terapeutiska mål [11, 13]. 

 

5.6 Nackdelar med att använda VR 

De negativa aspekterna med att använda VR var antingen att hårdvaran och 

programvaran hade begränsningar eller att det fanns praktiska problem i införandet 

och användningen av systemen. 

5.6.1  Begränsningar i hårdvara och programvara  

Ett hinder för användandet av de avancerade systemen var att dyrare VR- 

utrustningar inte gick att ta hem till patienter utan bara fanns tillgängligt på 

sjukhusen. Detta leder till att patienter som bor avsides inte alltid har möjligheten att 

ta sig dit träningssystemen finns för att dra nytta av dem [18].  De VR-system som 

finns ute på marknaden har heller inte många alternativa sätt att integrera med 

utrustningarna förutom systemets standardkontroller. Dessutom kräver kommersiella 

systemen ofta en högre nivå av precision, att man klarar av att ha varierande rörelser 

i olika hastigheter, amplituder och riktningar [7]. Ofta är de kommersiella spelen 

anpassade för individer med normal motorisk funktion och kan vara frustrerande att 

använda för de som har någon form av funktionsnedsättning [3].  

 

Där en VR-programvara projekterades på en dataskärm saknades den realism som 

andra VR-system kunde uppnå [1, 3, 4]. En viktig detalj för de olika VR-systemen är 

att de inte ska hindra klienten från att kunna delta i rehabilitationen utan vara 

utformad så att klientgruppen i fråga ska kunna använda den [3].  

 

Det fanns även problem med vad utrustningen är designad att kunna genomföra. 

WBB klarar inte att mäta alla krafter som den dyrare kraftplattan klarar. Dessutom är 

den anpassad till massproduktion vilket innebär att den inte är konstruerad att klara 

stora fysiska påfrestningar som att springa eller hoppa på den. Detta gör att WBB får 

svårt att helt ersätta dyrare utrustningar [16].  
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En annan nackdel med de utrustningar som baseras på användandet av en kamera var 

att de bara kunde återskapa patienten i ett plan på skärmen [12]. EyeToy hade också 

nackdelen att resultaten som uppnåddes när en patient spelade inte går att spara i 

spelet [1, 9]. VR-system som utgår ifrån användandet av en kamera saknar också att 

man kan få uppleva haptic [6]. Vilket innebär att den fysiska känslan av att integrera 

med något i en VR miljö. I användandet av det specialanpassade Playstation 3 

krävdes det tillgång till internet [18]. 

 

Andra nackdelar var att kunna anpassa programvarorna för att bättre fungera efter ett 

kliniskt behov eller att programvaran behövde utvecklas för att täcka upp ett större 

register av aktiviteter att kunna genomföra [1, 10, 13, 14]. Vid användandet av 

GestureTek GX uttrycktes det att ha fler aktiviteter som var mer anpassade för äldre 

klientel som baseball, trädgårdssysslor, kortspel i grupp och äventyrs- eller 

mysteriespel. Andra intressanta aktiviteter som också nämndes var golf, bowling och 

matlagning [1]. Även där man gjorde en kopp med het dryck rekommenderade 

författarna att utveckla programvaran så att den skulle klara av hantering av pengar, 

köra bil, laga mat [10]. Den virtuella köpcentret skulle kunna utvecklas så att 

deltagaren kan få möjlighet att betala för varor man köpt för att få in fler moment och 

göra aktiviteten mer verklighetstrogen [13].         

 

De utrustningar som använt Head Mounted Device (HMD) har tidigare lett till 

patienter fått yrsel och åksjuka när de använt utrustningen [3, 10].   

5.6.2  Kliniskt införande av VR 

Användandet av de dyrare systemen var mer kostsamt och krävde mer utbildning för 

personalen [6, 12, 15]. För ett brännrehabiliteringscenter innebar detta problem för 

införandet av en VR-utrustning. Det krävdes att mycket tid lades på utbildning av 

personalen för att ta fram effektiva rutiner i användningen av utrustningen. De var 

tvungna att sterilisera och montera plastskydd på utrustningen för att skydda och 

rengöra utrustning inför varje ny patient. Vid varje behandlingstillfälle krävdes det 

två personer från personalen, en som skötte utrustningen och en som skötte 

rehabiliteringen [15]. En annan sjukhusenhet anställde arbetsterapeutstudenter med 

kunskaper i användandet av systemet och de fick sköta rehabiliteringen med 

utrustningen [12]. Vid användandet av det specialanpassade Playstation 3 systemet 

fick patienterna först lära sig hur utrustningen fungerade och hur träningen skulle 

genomföras innan rehabiliteringsperioden påbörjades [18].   

 

Några artiklar identifierade att anpassning utav aktiviteternas svårighetsnivå i spelen 

var en viktig faktor för om patienterna ville utföra dem igen. Om spelen var för svåra 

och svårighetsgraden inte gick att ställa in så blev resultatet att patienterna inte 

motiverades att spela de spel som var för svåra. Detta gällde både GestureTek och 

EyeToy [1, 2, 3, 8, 9, 12], men även för spelen till balansmattan [5].  

 

Dessutom finns det inte många VR-system som är avancerade, billiga, lättillgängliga 

och anpassade efter de behov som behövs för att fungera effektivt i kliniska 

förhållanden [6, 9].  
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6. Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur och varför Virtual Reality kan 

användas av arbetsterapeuter. Vi anser att syftet i helhet är uppnått. En del 

frågeställningar var svårare att hitta fakta om än andra. Vilket gör att 

frågeställningarna 4 till 6 har varit svårare att bearbeta än de övriga.  

 

6.1 Metod diskussion 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie för att få en översikt över hur 

arbetsterapeuter kan arbeta med ny teknologi som VR. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är en litteraturstudie en bra metod för att skapa en överblick över 

ett område. Anledningen till en översikt valdes att göra var för att området är nytt 

inom arbetsterapin. Vi anser att det är ett angeläget område som ligger väldigt rätt i 

tiden och är betydelsefullt för arbetsterapeuter att undersöka då fler tekniska 

möjligheter presenteras för oss. Detta var anledningen till att vi valde att utföra denna 

systematiska litteraturstudie.   

 

Samma definition av VR användes oberoende av vilket system som har använts i 

artiklarna. Anledningen till att denna definition användes var att den ansågs vara 

generell och täckte upp olika VR-system. Detta kan både ses som en fördel och en 

nackdel. Fördelen är att fler studier kan användas i översikten vilket ger en större 

omfattning att undersöka och jämföra olika system. Nackdelen blir att en 

generalisering blir svår att göra då vissa system i sin uppbyggnad kan skilja sig åt, ha 

olika tekniska förutsättningar och kräva olika resurser i införandet och användandet 

av systemen. En annan aspekt är att olika klientgrupper berörs. Olika klientgrupper 

har olika förutsättningar att använda VR utrustningarna. Det som fungerar bra för en 

grupp kan vara svårare att utföra för andra. Det gör det också svårt att generalisera.  

 

För att få fram relevanta artiklar till studien genomfördes en databassökning och en 

manuell sökning. Eftersom syftet var att få en översikt valdes fem databaser ut som 

inriktade sig mot olika områden. Databaserna valdes efter Backman (2008) och 

tidigare erfarenheter samt konsultation med en bibliotekarie.  

 

Det var svårt att identifiera vilka sökord som skulle användas i databaserna. Området 

är ännu nytt och det finns inte etablerade MESH-termer för VR och tv-spel. 

Eventuellt kunde sökorden ha utökats och kombinerats i fler sökkombinationer. Detta 

skulle kunna vara en eventuell svaghet med studien och vissa relevanta artiklar kan 

ha fallit bort från databassökningen. Det var en anledning till att genomföra den 

manuella sökningen för att täcka upp ett större område ifall någon intressant artikel 

hade fallit bort under databassökningarna. 

 

Från tidigare erfarenheter upptäcktes det att om det begränsades till en sökterm som 

”Virtual Reality” så uppkom artiklar som berörde de kommersiella systemen, men 

många föll också bort. Därför kompletterades det med andra söktermer för att få en 

större överblick och därför valdes även sökorden ”Video Games” och ”Wii”. 

Anledningen till att inte EyeToy valdes var att den täcktes in bra under termen 

”Video Games”. De kompletterande söktermerna valdes för att få ner antalet träffar i 

databaserna. Anledningen till att ”Rehabilitation” valdes istället för ”Occupational 

Therapy” var att arbetsterapi begränsade för mycket i ”Video Games”. Däremot 

användes ”Occupational Therapy” tillsammans med ”Virtual Reality” och var där en 
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bra begränsning där ”Rehabilitation” istället gav för många träffar. Det gav också en 

tydligare koppling till arbetsterapi vilket saknades inom de två andra söktermerna. 

Detta visar på att arbetsterapi inte kommit lika långt i sin forskning på de 

kommersiella produkterna. Därför gjordes valet att inbegripa andra tidskrifter och 

arbetsfält som kanske inte är direkt arbetsterapeutiska men som kan ha ett klart 

användningsområde för arbetsterapi.  

 

Eftersom detta är ett aktuellt område där ny hårdvara utvecklas snabbt så valdes 

inklusionskriterien att artiklarna skulle vara publicerade inom de sex senaste åren. De 

mer avancerade VR-systemen kan ha funnits längre, men vissa kommersiella system 

som också inkluderats i studien började användas för ungefär sex år sedan (Sony D, 

2009).  Dessutom ville vi att systemen som identifierades i artiklarna fortfarande 

användes pågrund av teknikens snabba framsteg, där ett kommersiellt system har en 

livslängd på cirka fyra till sex år (M3, 2009). Ytterligare urvalskriterier var att 

artiklarna skulle vara tillgängliga genom LIU. Detta innebar att många artiklar föll 

bort, även artiklar som ansågs vara av intresse. Många av artiklarna var inte 

publicerade elektroniskt och gick inte att få tag på genom e-publikation. 

Tidskrifterna fanns inte heller i universitetsbibliotekets katalog. Pågrund av 

kostnaderna att beställa in artiklar valdes det att inte beställa in några om de inte 

ansågs vara av stort intresse för studien. Ett fåtal artiklar ansågs vara så pass 

relevanta och beställdes in med hjälp av vår handledare. Detta har troligtvis påverkat 

resultatet då fler intressanta artiklar hade kunnat identifieras om det gått att få tag i 

dem.  

 

 

Det var 3 artiklar som var publicerade i arbetsterapeutiska tidsskrifter [2, 3, 13] och 

12 artiklar hade med arbetsterapeutiska författare [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

18]. Dessutom hade en tidskrift koppling till arbetsterapiintervention [15]. Detta 

tycker vi är viktigt för att det ger en koppling till arbetsterapi och är något som gör så 

att resultatet får en tydligare arbetsterapeutisk koppling. Vilket vi anser stärker vårt 

resultat när det ska användas av arbetsterapeuter. 

 

Något som också försvårade arbetet var att 19 artiklar identifierades vilket har 

inneburit att mycket fakta har bearbetats och analyserats. Trots att ett 

granskningsraster skapats som är bra för att få en översikt över materialet enligt Hart 

(1998) blev det mycket information att bearbeta. Flera artiklar svarade också mot 

samma frågeställningar flera gånger. Själva analysen blev därför svår för att vi hela 

tiden ställdes inför problemet hur mycket man kan tolka av texterna och vad exakt är 

arbetsterapi och vad är traditionell rehabilitering. Detta blev dessutom svårare om 

frågeställningarna var mer specifika, vilket de blev på slutet då det blev mer fakta att 

analysera. Dessutom hade artiklarna ett annat syfte än det som berörde studiens 

frågeställningar. Detta ledde till en analys var tidskrävande och komplicerad för att 

identifiera gemensamma huvudområden och underområden. Detta har försvårat 

arbetet med resultatet.  

 

Någon evidensgradering på de framkomna artiklarna genomfördes inte. Detta ses inte 

som en nackdel eftersom syftet med studien inte var att studera interventionernas 

effektivitet utan att få en översikt hur användandet av ny teknologi inom arbetsterapi 

kan se ut. Något som ändå stärker studien är att alla artiklar är peer-reviewed.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar på att VR används inom en rad olika områden och de två 

största är neurologi och habilitering. De tre mest vanliga VR-systemen i studien är 

GestureTeks Gestureextreme, Nintendos Wii och Sonys Playstation EyeToy. VR kan 

både användas som interventionsverktyg men också som bedömning. VR ger en 

möjlighet att arbeta med meningsfulla aktiviteter som annars kanske inte vore 

möjliga. Personer kan träna i aktiviteter som de sedan kommer utföra vid hemgång. 

Det ger också möjligheter att kunna genomföra aktiviteter som annars inte är möjliga 

att utföra pågrund av olika funktionsnedsättningar. 

 

Det finns ett stort utbud av olika VR-system på marknaden idag. Det finns de mer 

avancerade och mer rehabiliteringsanpassade systemen som de GestureTek tillverkar 

[1, 2, 3, 8, 9, 11, 13] och kommersiella system som Nintendo Wii [6, 17] och Sonys 

Playstation [9, 12, 18]. Vad ger den största kliniska nyttan? Att ha ett anpassat 

system som blir dyrt och kan vara krångligt att implementera på arbetsplatsen? Eller 

ett mer kommersiellt system som också går att använda, men som inte har samma 

inställningsmöjligheter? Vad ger det bästa resultatet kopplat till kostnad och tid att 

implementera?  

 

Ett hinder för implementering av VR är införskaffandet av utrustningen. Enligt 

Gallichio och Kluding (2004) så är en stor aspekt som påverkar införandet av VR 

kostnaden att köpa in produkten.  Butler och Willetts (2010) säger då att de 

kommersiella systemen har en fördel då de kostar mindre och kan vara mer 

motiverande att köpa in till en arbetsplats. En artikel visade att skapa effektiva 

rutiner kring användandet av ett VR-system var komplicerat. Det krävdes också tid 

för personalen att starta upp systemet och förbereda det till nästa träningstillfälle 

[15]. Personalen som ska använda VR-utrustningen måste också vara utbildade och 

kompetenta nog för att kunna använda VR. Förutom att köpa in systemet 

uppkommer då en extra kostnad när personal också ska utbildas. (Riva, Botella, 

Légeron & Optale, 2004).  

 

Det börjar också komma fler alternativ på rörelsekänsliga kontrollmetoder på den 

kommersiella marknaden. Både Microsoft och Sony som är de två andra aktörerna 

bredvid Nintendo på den kommersiella marknaden ska snart släppa sina egna 

rörelsekänsliga kontrollsystem (Microsoft, 2009; Sony E, 2010). Även Nintendo har 

uppdaterat känsligheten och precisionen i Wii-moten (Nintendo D, 2009). Detta tror 

vi kan skapa fler alternativ och möjligheter för användandet av VR. 

 

Burdea (2003) menar att en utmaning i införandet av VR är attityder och kunskaper. 

Om inte VR är en del av den akademiska utbildningen för terapeuter kan det skapa 

motstånd i användandet av det pågrund av att det är okänt område (Burdea, 2003).  I 

det hårda sjukvårds klimat som råder idag (Kielhofner, 2006), tror vi att nya idéer 

som VR kan väljas bort gentemot redan etablerade interventioner som kan anses vara 

billigare och enklare att implementera till verksamheten. 

 

I två av artiklarna framkom det att kommersiella VR-system som finns ute på 

marknaden är anpassade till personer som har en normal funktionsförmåga [3, 7]. 

Dessutom uppger Burdea (2003) att ett av problemen med VR idag är att de inte är 

anpassade efter medicinskt bruk t.ex. är det svårt att sterilisera utrustningen efter 

användningen. Enligt Crepeau, Cohn och Schell (2009) ska arbetsterapeuten anpassa 
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och modifiera interventionen efter klientens behov och förmågor (Crepeau, Cohn & 

Schell, 2009). En sådan övervägning behöver även göras med VR när en intervention 

väljs ut för klienten.  Uppgiften ska heller inte vara för utmanande och dessutom 

vara säkert för klienten att utföra.   

 

Resultatet visade att VR användes inom flera verksamhetsområden som neurologi [1, 

4, 5, 7, 9, 10, 11, 13] och habilitering [2, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 19]. Andra områden var 

friskvård [9, 17], psykiatri [14] och brännskaderehabilitering [15]. Vi ser 

möjligheterna för arbetsterapeuter att använda VR. Anledningen till detta är att är att 

arbetsterapeuter kan vara verksamma inom de berörda områdena (FSA, 2010) och 

mot klientgrupperna (Socialstyrelsen, 2001).  

 

En av grundpelarna inom arbetsterapi är användningen av meningsfulla aktiviteter i 

arbetet med klienter (Crepeau, Cohn, & Schell, 2009). VR kan erbjuda en möjlighet 

att utföra fler aktiviteter än vad som kan erbjudas på sjukhus idag. T.ex. kan ett 

köpcenter simuleras [11, 13, 14] och då kan arbetsterapeuten bedöma hur patienten 

klarar att utföra iADL aktiviteter.  I flera studier upplevde deltagarna användandet av 

aktiviteter i VR som meningsfullt [1, 2, 3, 11]. Detta är enligt Hubbard, Parsons, 

Neilson och Carey (2009) viktigt i rehabiliteringsprocessen, att uppgiftsspecifik 

träning i aktivitet ska vara repetitivt. Det framkom i flera artiklar att deltagarna var 

aktivt engagerade [1, 2, 3, 6, 8, 9] och att uppgifterna upprepades flera gånger [2, 5, 

7, 9, 10]. I två studier upplevde deltagarna att de inte hade tränat trots att utförandet 

hade förbättrats [1, 11]. Vi ser att VR kan ge individen en meningsfull aktivitet som 

kan vara motiverande. Detta tillsammans med att individen står i centrum i 

aktiviteten och gör egna aktiva val bidrar till mer delaktighet i interventionen.  

 

Med VR kan en individ få uppleva en känsla av att utföra aktiviteter igen som 

tidigare varit ottillgängliga. Det identifierades i en av artiklarna att det kanske inte 

gick att utföra aktiviteten som den utfördes innan, men att få upplevelsen att 

genomföra aktiviteten igen var viktigt för individerna [1]. Om man ska utföra en 

aktivitet igen är det bäst om den kan tränas så nära som den normalt utförs för 

individen (Hubbard et al., 2009). Då kan VR användas för att simulera hur 

aktiviteten kan te sig i verkligheten.  

 

VR användes också för att bistå med fritidsaktiviteter och lek till personer med 

aktivitetsbegränsningar [1, 2, 3, 6, 8]. Ett mål med arbetsterapi är att möjliggöra för 

delaktighet i aktivitet trots eventuella begränsningar (Crepeau, Cohn, & Schell, 

2009). Detta ser vi som en potential med VR att trots begränsningar kunna erbjuda 

aktiviteter som kanske inte annars vore möjliga att utföra.     

 

Tre artiklar identifierade att programvarorna de använde även fungerade som ett 

verktyg att genomföra bedömningar i aktivitet [4, 13, 14]. Andra artiklar mätte också 

resultaten av hur det gick att utföra de olika momenten i systemen [6, 9, 10] och fyra 

artiklar mätte balansen för olika klienter [5, 16, 17, 18]. Enligt Law, Baum och Dunn 

(2001) finns det problem att bedöma i kliniska miljöer pågrund av att det är svårt att 

simulera olika miljöer. Det vi undrar är om VR har kommit så långt i utveckling att 

det går att överföra det som man lärt sig i VR till den verkliga aktiviteten? Vi ser 

potentialen i att använda VR i bedömning men att det fortfarande finns hinder som 

ekologisk validitet.  
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VR kan också ge arbetsterapeuter ett tillfälle att komma ifrån klientnivån och kunna 

arbeta mot en återgång på en samhällsnivå. Då kan träningen bestå av att handla i 

virtuella shoppingcenter [11, 13, 14], lära sig att vara ute och gå i olika miljöer, korsa 

gator och även träna på att kunna använda allmänna trafiktjänster som tunnelbanetåg 

[4]. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter (2001) står det att 

man inte bara ska arbeta för att få hem individen efter interventionerna utan att de 

också ska kunna bli mer delaktiga ute i samhället.  

 

Som arbetsterapeut ska man också arbeta efter klientcentrering (Sumison, 2006). En 

anledning till att det är svårt att implementera klientcentrering är att klienten inte har 

någon kontroll över att kunna sätta egna mål och göra val i rehabiliteringsprocessen 

(Sumison & Law, 2006). Klienten kan i VR själv sätta egna mål genom att göra 

aktiva val och kunna välja vilken svårighetsgrad de vill utföra aktiviteten på [1, 3, 4, 

6, 11]. Med VR ser vi en fördel att individen kan få ett större inflytande över 

rehabiliteringen. Detta ser vi som en av de större fördelarna med att använda VR 

inom arbetsterapi.  

 

Enligt en artikel från Hinjosa (2007) så befinner sig både arbetsterapeuter och 

individer i samhället i hyperchange (hyperförändring) vilket innebär att förändringar 

sker väldigt snabbt. Detta ställer krav på professionen att följa med i den snabba 

utveckling och att vi både ska se till att det vi gör är beforskat. Men även att 

arbetsterapeuter ska kunna bemöta olika individers intressen (Hinjosa, 2007).  

 

Samhället idag är väldigt teknikinriktat och fler personer använder sig av teknik i sitt 

arbete och på fritiden. Tekniken har fått ett stort inflytande på aktivitetsutförandet 

(Verdonck & Ryan, 2008). Det står i arbetsterapeuternas etiska kod att professionen 

ska följa med i samhällets utveckling (FSA, 2004).  Tekniken påverkar mer vårt 

aktivitetsutförande. Linjerna för vad som är arbete och vad som är fritid kopplat till 

vårt användande av teknik suddas ut allt mer. Därför bör arbetsterapeuter värdera in 

teknikens betydelse för meningsfulla aktiviteter (Verdonck & Ryan, 2008). Står vi 

still i vår utveckling som profession och inte strävar efter att utvecklas kommer vi att 

förlora det stöd vi idag har fått från samhället och kommer att sluta existera som 

profession (Kielhofner, 2006). Vi anser att om vi inte kan bemöta denna tekniska 

utveckling när patienter kommer för att behandlas arbetar vi varken för patients bästa 

eller på ett klientcentrerat sätt. Just därför är det så viktigt att vi håller oss 

uppdaterade inom nya interventioner. Vi kan inte som profession ta oss den lyxen att 

inte hålla oss uppdaterade i samhällsutvecklingar som påverkar generationerna som 

växer upp idag. Kan vi inte bemöta och förstå våra klienter i mötet med dem kommer 

vi att anses vara onödiga och vi kan inte uppfylla vårt syfte till att finnas och behövas 

ute på arbetsmarknaden. 

 

7. Slutsats 

Att använda sig av VR inom arbetsterapi är ett nytt och spännande område för 

arbetsterapeuter. Det ger oss som profession större möjligheter att arbeta med ett 

större register av aktiviteter tillsammans med våra klienter och därigenom arbeta mer 

klientcentrerat. Utveckling av ny teknik sker snabbt i vår vardag och fler tekniska 

möjligheter presenteras för våra klienter och professionen. Det gäller då för 

arbetsterapin att följa med i utvecklingen.  
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Något som skulle ha varit intressant att undersöka är den kulturella aspekten av att 

använda ny teknik. Om det skiljer sig mellan ålder, kön och grupper. Detta var dock 

inget som framkom i artiklarna. En annan viktig aspekt är att undersöka 

överförbarheten av träning av en aktivitet i en virtuell värld. T.ex. går det efter att 

handlat i en virtuell butik att också genomföra det i en riktig?  

 

Slutligen ser vi den kliniska nyttan och möjligheterna med VR inom arbetsterapi. 

Men inser att i det hårda sjukvårdsklimat som råder idag så behövs mer forskning för 

att öppna upp ögonen och se användbarheten med VR.  
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Bilaga 1 

Namn/ Artikelnummer 1. Stroke survivors’ perceptions of a leisure-based virtual reality program.  

Utgivningsår Technology and Disabilities 

Tidskrift 2004 

Syfte Att utforska perceptionen och personlig erfarenheter av stroke patienter angående ett fritids VR program. 

Samt att se över forskning inom området. 

Klientgrupp Män med stroke 49-90 år.  

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Mandala Gesture Xtreme VR 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Birds and balls, volleyboll, fotboll, målning, dansa, och spela trummor. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Möjlighet att genomföra fritidsaktiviteter för personer som drabbats av stroke. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Att personen ser sig själv på skärmen ökar känslan av uppslukande. VR är programmerbart och olika typer av 

feedback och att förbättra inlärning kan ske. Kan fungera som ett bra rehabiliteringsverktyg med 

inställningar. Går att använda som ett verktyg att göra aktiviteter som inte går att genomföra längre. Gav 

möjligheten att prova aktiviteter. De kände meningsfullhet och nöje och uppslukande i aktiviteten. Kände att 

de klarade att genomföra saker igen och ha kontroll. Gav träning utan känslan att träna.   

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

De system som syns på skrivbord saknar den uppslukande känslan andra system kan ge då man t.ex. tvingas 

integrera med joystick eller liknande. System som inte är ”sanna” VR världar saknar det djup som de andra 

system (t.ex. PS2) kan ge.  

6 av deltagarna kände att kontrollerna i några spel kunde förbättras. Hajspelets svårighetsnivå var för svår. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Namn/ Artikelnummer 2. The influence of virtual reality on playfulness in children with cerebral palsy: A pilot study 

Utgivningsår 2004 

Tidskrift Occupational Therapy International 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av virtuell lek intervention och nivån av lekfullhet hos barn med 

cerebral pares 

1. vad är nivån av lekfullhet bland barn med cp under VR lek 

2. hur ändras lekfullhet jämfört till olika VR miljöer 

3.Vilka möjligheter av de olika miljöerna relaterar till nivån av lekfullhet 

Klientgrupp 13 Barn med Cerebral Pares. 3 rullstols-användare och 6 var gående med eller utan hjälpmedel. 8-12 år 

gamla.  

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Mandala Gesture Xtreme VR 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Birds and balls, fotboll, volleyboll, målning, spela trummor, flyga ett rymdskepp, köra en bil, åka 

snowboard och fler. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Tillgodose att barn med cerebral pares kan få uppleva lek genom VR som annars är otillgänglig för dem. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Spel liknande i VR har samband med motivation utövande och nöjdhet hos barn. Deltagarna var 

engagerade och ville upprepa deras handling för att lyckas. VR gav möjlighet till ny lek som annars inte 

var möjlig. VR gav möjligheten att styra svårighetsnivån på miljön. VR stimulerade till lek. 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Trummor och gravball var rankade lägst för att de inte var precisa (timing reaktionstid) eller för svåra för 

och kan ha lett till en känsla av kontroll inte uppnåddes i aktiviteten.  

När lek ska framhävas är det viktigt att rätt miljö hittas, detsamma gäller även för VR. 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 3. Interactive virtual environment training for safe street crossing of right hemisphere stroke patients 

with unilateral spatial neglect 

Utgivningsår 2005 

Tidskrift Disability and Rehabilitation 

Syfte 1. Att använda virtuell miljö för korsande av gata för att träna patienter med UNS- skapa medvetenhet i en 

säker och graderad miljö. 

 2. Att jämföra utförande av VR och vanlig dataträning. 

3. Testa aktiviteten i den verkliga världen och jämföra grupperna. 

Klientgrupp N= 19 

Två grupper 

1.  VR grupp (n=11) 

2. Kontrollgrupp (n=8) 

 

Individer med högerhemisfär stroke och 

Neglect. 

Alla deltagare hade hjälpmedel för mobilisering (rullstol). 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Ett program programmerat genom Superscape 3D webmaster övergångssimulering via dator. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Träna att gå över en gata i en säker miljö för personer med neglekt. Även utbildning i användandet av 

kollektivtrafik. Träna manövrering av rullstol.   

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Att träna upp en förmåga i en säker miljö för att sedan kunna testa det i den verkliga världen. 

Aktivitetsträning/intervention. I utbildande syfte. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

VR ger ekologisk validitet som ger terapeuter en intervention som är både realistisk och mera meningsfull 

för klienten. Tillfälle att experimentera och hitta rätt svårighetsnivå och gradera interventionen. VR träning 

var lika bra som vanlig träning i utbildning av en virtuell rullstol. Kontrollerbar och säker miljö. Roligt att 

delta i VR.   

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Skrivbords VR anses vara mindre uppslukande och genererar en mindre känsla av närvaro i VR 

miljön.Invasive tracking utrustningar begränsar dem med fysiska funktionsnedsättningar eller stora 

sensoriska nedsättningar från att delta. För att få ut det mesta av VR system kan man inte begränsas av 

utrustningen. Personer som använt HMD har rapporterat yrsel och åksjuka 

Vissa spel var för svåra och därför inte lika motiverande. 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 4. Interactive virtual environment training for safe street crossing of right hemisphere stroke patients 

with unilateral spatial neglect 

Utgivningsår 2005 

Tidskrift Disability and Rehabilitation 

Syfte 1. Att använda virtuell miljö för korsande av gata för att träna patienter med UNS- skapa medvetenhet i en 

säker och graderad miljö. 

 2. Att jämföra utförande av VR och vanlig dataträning. 

3. Testa aktiviteten i den verkliga världen och jämföra grupperna. 

Klientgrupp N= 19 

Två grupper 

1.  VR grupp (n=11) 

2. Kontrollgrupp (n=8) 

 

Individer med högerhemisfär stroke och 

Neglect. 

Alla deltagare hade hjälpmedel för mobilisering (rullstol). 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Ett program programmerat genom Superscape 3D webmaster övergångssimulering via dator. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Träna att gå över en gata i en säker miljö för personer med neglekt. Även utbildning i användandet av 

kollektivtrafik. Träna manövrering av rullstol.   

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Att träna upp en förmåga i en säker miljö för att sedan kunna testa det i den verkliga världen. 

Aktivitetsträning/intervention. I utbildande syfte. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

VR ger ekologisk validitet som ger terapeuter en intervention som är både realistisk och mera meningsfull 

för klienten. Tillfälle att experimentera och hitta rätt svårighetsnivå och gradera interventionen. VR träning 

var lika bra som vanlig träning i utbildning av en virtuell rullstol. Kontrollerbar och säker miljö. Roligt att 

delta i VR.   

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Skrivbords VR anses vara mindre uppslukande och genererar en mindre känsla av närvaro i VR 

miljön.Invasive tracking utrustningar begränsar dem med fysiska funktionsnedsättningar eller stora 

sensoriska nedsättningar från att delta. För att få ut det mesta av VR system kan man inte begränsas av 

utrustningen. Personer som använt HMD har rapporterat yrsel och åksjuka 

Vissa spel var för svåra och därför inte lika motiverande. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
Namn/ Artikelnummer 5. Video-game based exercises for balance rehabilitation: a single-subject design 

Utgivningsår 2006 

Tidskrift Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

Syfte Målet med denna studie var att undersöka om deras COP- kontrollerade videospels övningar förbättrade 

dynamisk balans kontroll i tre olika klienter. 

Klientgrupp Case 1: 20 årig, cerebral tumör. 

 

Case 2: 58 årig som hade haft en stroke på höger sida. 

 

Case 3: 41 åring som haft en traumatisk hjärnskada. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Foot Center of Pressure (COP) matta, 3 spel som gjordes specifikt för mattan. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

3 spel: Under Pressure (Fånga ramlande föremål), Memory Match (memory) och Tick-Tac-Toe (luffar 

schack). 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Balansträning, bedömningsinstrument. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

VR är interaktivt och roligt och därför är patienter mer benägna att regelbunden och långtidsträning. Roligt 

att genomföra, utmanande att spela och gick att anpassa efter klienters behov och kapacitetsnivå. Ger 

genast feedback om genomförande och mål uppnående.   

 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

COP matta är koncentrerad till ett fast plan. Balanssystemet måste kunna hantera oförbereda ändringar.  

Spelen är bara i 2D vilket är sämre än jämfört med andra VR-system.Vissa spel var för svåra och därför 

inte lika motiverande. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 6. Use of a low -cost, commercially available gaming console (wii) for rehabilitation of an 

adolescent with cerebral palsy 

Utgivningsår 2008 

Tidskrift Physical Therapy 

Syfte Syftet med denna fall rapport är att beskriva möjligheterna och utkomsterna av användning av Wii. För att 

öka rehabilitationen av denna klient genom att använda individ och grupp sessioner. 

Klientgrupp 13 års person med utvecklingstörning, för att hantera wii-moten krävs en viss grad av motorik.  

Han var tvungen att ha tillräcklig grovmotorik för att stå eller sitta, och tillräckligt med kognitiv funktion 

för att förstå instruktioner och spelen. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Nintendo Wii, Wii Sports. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Tennis, Baseball, Golf, Bowling och Boxning. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Sätt att skapa meningsfullhet och delaktighet i intervention, mer motiverande i hemmiljö (dock inte i denna 

aktivitet). 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

VR ger kliniker kontroll över övningens, duration, intensivitet och miljön som inte går i riktiga världen. 

Samt utföra aktiviteter på ett säkert sätt men även aktiviteter som inte går att genomföra alls. Uppmuntrar 

rörelser både sittande och stående. Får kroppskännedom. Kan kontrollera flow av aktiviteten. Uppmuntrar 

till social interaktion. Ger multisensoriska intryck. 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Special utvecklade VR finns inte tillgängligt kommersiellt och är dyra. 

Motion capture feedback saknar haptic och möjlighet till fler än en spelare och sämre känsla av närvaro. 

Efter ett par gånger blev klienten uttråkad av spelet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 7. Task-specific rehabilitation of a finger-hand function using interactive computer gaming 

Utgivningsår 2008 

Tidskrift Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

Syfte Utvärdera möjligheten av deras interaktiva spelsystem som kopplar objekt manipulation med träning. 

Genom vanliga föremål, verktyg och köksredskap bistår deras system med en bas för repetitiva, uppgifts-

specifik terapi fokuserad på finger och handfunktion. 

Klientgrupp Case 1: 32 årig högerhänt man med incomplete spinal cord injury 15 månader innan studiens start. 

 

Case 2: högerhänt 60 årig man som haft en vänstersidig ischemisk stroke 18 månader innan studiestart. 

 

Case 3: högerhänt 38 årig kvinna med högersidig hemiplegisk cp. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Eget gjort gränssnitt som använder en miniBIRD eller microBIRD miniatyr motion tracking apparat som 

kodar om nästan vilket objekt som helst till en datormus eller joystick till kommersiella spel. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi och habilitering. 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Vanliga videospel som spelades med hjälp av gränssnittet och normala vardagsartiklar. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Använda sig av vardagliga produkter i meningsfulla aktiviteter. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Deras system låter en spela vilket kommersiellt video spel som helst med ny utrustning. Viktigt med 

variation vilket kommersiellt spel kan ge vilket ökar intresse och motivation. Deltagarna uppskattade 

interventionen. Gick att anpassa miljön efter klienten. Kan användas vid utskrivning och i hemmet.   

  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Olika dator och videospels kommersiella utformning använder sig inte av diverse objekt för att integrera 

med VRn. Kommersiella spel kräver bredare  nivå av precision och rörelser som varierar i hastighet, 

amplitud och mål.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 8. Virtual reality as a leisure activity for young adults with physical and intellectual disabilities 

Utgivningsår 2008 

Tidskrift Research in Development Disabilities 

Syfte Dokumentera beteende under och efter klinisk intervention som inkluderar en serie av VR baserade fritids 

upplevelser för att demonstrera möjligheterna att använda tillvängagånssättet till denna population och att 

bestämma karakteristiska av deras respons till fritids aktiviteter. 

Klientgrupp N=33 

Lätt utvecklingsstörning och cerbral pares 

 

1 kontroll grupp 

 

1 experimentell grupp 

 

Ålder 20-39 icke-verbal, rullstolsanvändare och behövde stöd i ADL. 

 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

GestureTek GX single camera-based video capture VR system. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Birds and balls, fotboll, trummor, racing med bil, jonglera, Ocean (hav) och Parachute (fallskärm). 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Tillgodose att barn med utvecklingsstörning cerebral pares kan få uppleva lek genom VR som annars är 

otillgänglig för dem. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Ger personer med funktionsnedsättning tillgång till säkra och interaktiva och realistiska situationer som 

annars skulle vara otillgängliga. Deltagarna upplevde nöje med VR spelen och ge en känsla av framgång. VR 

kan ge större vilja att göra aktiva och fysiskt krävande fritids aktiviteter. Göra aktiva val.  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

- 

 

 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 9. The Sony Playstation II eye-toy: low -cost virtual reality for use in rehabilitation 

Utgivningsår 2008 

Tidskrift Journal of Neurologic Physical Therapy 

Syfte 1. Att bedöma utförandet, sideffekterna, känslan av närvaro och fysisk nivå i jämförelse mellan systemen.  

2. samma som ettan, fast eyetoy och äldre, samt att jämföra med de yngre.  

3. möjligheterna att använda eyetoy vid personer som fått stroke och som befinner sig i olika 

rehabiliteringsfaser. 

Klientgrupp 1. n= 34 (19-40 år) 17 tejer och 17 killar. 

 

2. n=10 (59-80 år) utan funktionsnedsättningar, 6 kvinnor och 4 män. 

 

3. n=12 med stroke. 7 var i den kroniska delen av rehab (1-5 år efter stroke) 4 män och 3 kvinnor (50-80 år), 

5 var i den subakuta fasen (1-3 månader efter stroke), 4 kvinnor och 1 man (59-91 år). 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

IREX VR och Sony Playstation 2 med EyeToy. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Friska individer, Friska äldre personer, neurologi. 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

IREX: Fotboll, birds and balls EyeToy: Kung-Foo (slå små ninja gubbar) Wishy-Washy (tvätta fönster), 

Keep-Ups (dutta en boll på huvudet). 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Ge en trygg och säker miljö samt använda meningsfulla aktiviter. Hemrehabilitering. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Kan ge en säker och ekologisk valid säker miljö. Kan individanpassa behandlingen samtidigt som nivån 

stärks och minska hjälpen från klinikern. Roligt vilket kan ge högre motivation att fortsätta med 

behandlingen och träna mera samt i hemmet. IREX är bra för att man ser sig själv istället för en avatar och 

inte behöver bära någon speciell utrustning. EyeToy ger en enkel installation och är billig vilket kan göra den 

tillgängligare för en större grupp. Båda systemen gav en känsla av närvaro i första studien. Studie två gillade 

individerna upplevelsen. Ingen signifikans fanns i närvaron, njutningen eller tröttheten mellan de äldre och 

unga. EyeToy ansågs vara användbar för personer med akut eller kronisk stroke. EyeToy går att styra till en 

viss del genom att flytta sig i proportion till kameran.   

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Utmaning att hitta ett kommersiellt VR-system som klarar mycket men ändå går att köpa in till enheten. 

Personer med kronisk stroke verkade ha bättre hjälp av EyeToy än de med akuta fasen. Att inte kunna ställa 

in svårighetsnivån på Eyetoy är en begränsning. Går inte att spara resultaten av övningarna med eyetoy i 

programvaran. 

 

 



 
 

 
 

 

 
Namn/ Artikelnummer 10. Clinical evaluation of a non-immersive virtual environment in stroke rehabilitation 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Clinical rehabilitation 

Syfte Beskrivning av försöken att utvärdera effektiviteten av en virtuell miljö som utvecklats för att rehabilitera 

stroke patienter i uppgiften att göra en kopp med het dryck. 

Klientgrupp 13 singel case studies genomfördes med patienter med stroke. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

En virtuell miljö tillverkades med Virtools genom en dator. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Göra en kopp med het dryck. iADL. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Simulera en meningsfull aktivitet.   

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Potentiellt farliga aktiviteter kan praktiseras i en säker miljö. 

Kan potentiellt användas utan stöd av terapeuten. Njutbara och motiverande för patienten. Programmet var 

utformat att replikera feedbacken efter hur en arbetsterapeut skulle reagera. Miljön kunde därför upprepas 

och ge errorless learning.  

 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Tidiga tester med immersive VR teknik gav upphov till åksjuka och yrslighet. Inte många kunde använda 

detta system så vilken nytta får det i praktiken? Mer utveckling behövs för att utveckla programvaran att 

inbegripa fler aktiviteter än bara göra en het kopp (t.ex. köra bil, hantera pengar laga mat osv.). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 11. Intervention using the Vmall for improving motor and functional ability of the upper extremity in 

the post stroke participants 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift European Journal of Physical and Rehabilitation medicine 

Syfte Var att diskutera effektiviteten av Vmall, en virtuell supermarket på en video fångar system som en 

interventions verktyg för att behandla personer med stroke som har svaga övre extremiteter. 

Klientgrupp 6 stroke patienter som levde med en partner hemma. 4 gick självständigt utan hjälpmedel och två personer 

gick själständigt med ett hjälpmedel. En hade rullator och en käpp. 

Alla hade svårt att använda deras övre extremitet i ett funktionellt sätt. Svårigheter med IADL. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

GestureTek IREX VR med programvaran The Virtual Mall (VMall). 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

VMall, Birds and Balls, fotboll, trummor, snowboard och volleyball. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Sätt att träna aktivitet som normalt sker utanför enheten (handla på köpcenter). 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Aktivt lärande som motiverar och uppmuntrar patienten och individ anpassade terapeutiska mål, samt att 

patienter kan arbeta självständigt utan terapeut. Ger en ekologiskt valid miljö. Att använda Vmall är säkrare, 

mer kostnadseffektivt och mindre tidskrävande än att besöka en riktig butik. Träna utan att känna känslan av 

att träna. Ledde till mer spontana rörelser  inom daglig aktivitet och gav färdighet att utföra aktivteter i den 

verkliga världen. 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

I början var deltagarna för svaga för att aktivera systemet med den röda handsken och de fick använda ett 

rött pingisracket istället. Andra VR simulatorer använder sig av dator vilket inte ger kognitiv och motorisk 

träning. 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 12. Improving physical fitness of individuals and development disability through a virtual reality 

intervention program 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Research in Development Disabilities 

Syfte Undersöka effektiviteten av video capture VR för att förstärka den fysiska träningen för individer med 

utvecklingsstörning. Ett till mål med undersökningen var att jämföra med en tidigare undersökning om 

samma motivation även gick att observera med mindre kostsamma ”från hyllan” video capture VR. 

Klientgrupp N= 60 Personer med utvecklingsstörning 

1 kontroll grupp (n=30) 

1 experimentiell  grupp (n=30).  

Alla deltagare varierade när det kom till rullstolsanvändning och gånghjälpmedel. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Sony Playstation 2 med EyeToy. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Olika spel som fanns tillgängliga genom EyeToy, t.ex. wishy Washy eller ett sport spel och ett kungfu spel. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Få patienter att göra fysisk aktiviteter som annars inte är tillgängliga, delaktighet meningsfullhet. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Ger en förmåga att objektivt mäta beteende i en utmanande men säker och ekologiskt valid miljö, samtidigt 

som kontroll över stimuli och mätningar att individualisera behandlingen kan ges. Flesta deltagarna gillade 

VR aktiviteten och hade en hög känsla av att lyckas och njutbarhet genom interventionsperioden.  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Då ett kamerasystem används sker all integration i det coronala planet. 

Måste tränas att använda utrustningen (i denna studie anställdes arbetsterapeut studenter). Gick inte att 

anpassa svårighetsnivån av VR-spelen och därför var det bara personer med måttlig utvecklingsstörning som 

var med i studien. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 13. Training Multitasking in a virtual supermarket: A novel intervention after stroke 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift The American Journal of Occupational Therapy 

Syfte Att undersöka potentialen av ett virtuellt köpcenter, VMall, som ett interventions verktyg för personer efter 

stroke som har svårt simultanförmåga. 

Klientgrupp N=4, åldrarna 53-70 år (3 män, 1 kvinna). 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

GestureTek GX VR system med VMall. 

 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Neurologi 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Handla i ett virtuellt köpcenter, spel som fanns i VR-systemet. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Träna aktivitet i verklig miljö som inte finns att tillgå normalt. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

VR är ett bra verktyg för kognitiv rehabilitering för att den ger vid ekologisk och kontrollerbar miljö. Vmall 

är ett dynamiskt verktyg som ger variation på uppgifter och ger träning av exekutiva funktioner. Alla 

deltagare fann interventionen rolig och att tillfällena var utmanande och relevanta till deras rehabilitation. 

Kunde ställa in individuella mål.  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Patienter fick träna i systemet innan de började interventionen. Programvaran behöver utvecklas till att 

innehålla mer aktiviteter och typer av miljöer (bokaffär, snabbmats restaurang). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 14. Using virtual reality to evaluate executive functioning among persons with schizophrenia: A 

validity study 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Schizophrenia Research 

Syfte 1. att fastställa möjligheterna och validiteten av VAP-S för bedömning av Exekutiv funktion (EF) hos 

personer med Schizofreni jämfört med BADS. 

2. att jämföra genomförandet av personer med schizofreni och hälso matchade kontroller i VAP-S. 

3. att utröna möjligheten av VAP-S att variera mellan olika nivåer av EF i schizofreni. 

4. Att undersöka relationerna mellan negativa och positiva symtom och resultatet på testen.  

Klientgrupp Två grupper: kontroll (normal), forsknings grupp (personer med schizofreni). 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Virtual Action Planning-Supermarket (VAP-S) som är en portabel programvara som går att ladda in i en PC. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Psykosocial 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Ett virtuellt köpcenter. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Träna aktivitet i verklig miljö som inte finns att tillgå normalt. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Ger tillfälle mäta beteende i en utmanande men säker och skologisk-valid testad miljö. Bra som bedömning 

mot EF i miljöer som ter sig som verkliga.  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Skulle kunna utveckla programvaran för större variation. Få in en kvalitativ utvärdering för att få reda på 

personernas upplevelser. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 15. Virtual reality: feasibility of implementation in a regional burn center 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Burns 

Syfte Syftet var att utröna personalresurser som behövs för att implementera VR i ett regionalt bränncenter. 

Klientgrupp N=10  

Patienter med brännskador, äldre än 8 år, och hade inte delirium, psykos, hjärnskada, kramphistoria, eller 

benägenhet att bli åksjuk. Var tvungen att kunna utvärdera sin smärta. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

En portabel dator och HMD och programvaran SnowWorld. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Brännskaderehabiliteringen 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Snöaktiviteter, men uppges ej i artikeln. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Distrahera från smärta i rehabilitering. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Fördelar: 

VR har visat sig vara effektivt i bekämpning av smärta av brännskador.  

Nackdelar: 

Tar tid att göra iordning utrustningen till varje ny patient samt att plocka bort den igen. Krävdes två personal, 

en som skötte utrustningen och en som skötte rehabiliteringen. Tog tid att börja använda utrustningen och få 

effektiva rutiner uppsatta för användandet. Medeltid för att få upp och igång VR-utrustningen var 59 min 

(29-85). En tredjedel av tiden las ner på patienter.  

Inlärningskurvan av utrustningen och samarbetet med patienter. Svårare för små enheter att hantera i 

dagsläget (personalbrist osv.). 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 16. Validity and reliability of the Nintendo Wii balance board for assessment of standing balance 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Gait & Posture 

Syfte Utvärdera WBB jämfört en dyrare balansmätningsmatta. 

Klientgrupp N= 30 i övrigt friska individer. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Wii Balance Board (som sedan kopplades in I en dator) och en Force Platform. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Test av validitet av WBB på friska individer. 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Balanstester 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

- 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

WBB besitter liknande karakteristiska som den dyrare plattan. Kan ge feedback direkt och bistå med 

biofeedback och som spel verktyg och är billig. En billig  och portabel balansplatta som kan bedöma balans 

ger stora fördelar till klinikern och WBB gör detta COP path lenght. WBB kan användas för att täcka upp 

lucka mellan dyra produkter och kliniken.   

 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Huvudsakligen en kontroll till ett videospel och kravet att den ska vara billig ger vissa begränsningar och 

kan därför inte helt ersätta den dyrare FP plattan i aktiviteter som snabba hög krafts rörelser som att springa 

eller hoppa. Klarar inte att mäta krafter i det horisontallinjen (som är en viktig del i uträkningen av COP). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Namn/ Artikelnummer 17. Is the Wii fit a new- generation tool for improving balance, health and well-being? A pilot study 

Utgivningsår 2009 

Tidskrift Climacteric 

Syfte Att genom en pilotstudie undersöka responsen till deltagande I ett WiiFit program. Hypotesen som testades 

var att genom att använda WiiFit, är det möjligt att förbättra träning, balans, reaktions tid, flexibilitet, styrka 

och somatos sensation. 

Klientgrupp N=10 

Friska kvinnor som var tvungna att ha Wii Fit tillgängligt och vara i åldrarna 30 – 60 år. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Nintendo Wii, WiiFit och Wii Blanace Board. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Preventiv friskvård. 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

WiiFit, yoga, balansövningar, fysisk aktivitet. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Träna fallprevention, välbefinnande. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

WiiFit ger anpassningsbar nivå av träningarna, aktiviteterna är varierade och attraktiva och kräver 

koncentration för att lyckas. Visuell feedbacks ges i de flesta övningarna. WiiFit är konstruerat att vara roligt 

och motiverande för att bättre motivera till träning. Kan vara ett alternativ till prvention till balans och 

fallprevention. 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

- 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 18. In- home virtual reality videogame telerehabilitation in adolescents with hemiplegic cerebral palsy 

Utgivningsår 2010 

Tidskrift Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

Syfte Att undersöka huruvida hem övervaknings VR videospels-baserad telerehabilitation i ungdomar med 

halvsidesförlamning och CP kan förbättra handfunktion och underarms ben hälsa och demonstrera 

förändringar i motorik. 

Klientgrupp N= 3 ungdomar med Cerebral Pares. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Playstation 3 med sensorisk handske och linux som operativsystem 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Spel, t.ex. ”tvätta rutor” och ”jaga iväg fjärilar”. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Hemrehabilitering och uppföljning, bedömningsinstrument. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Även om inte individerna kunde göra exakt rätt rörelse agerade avataren på skärmen som att rörelsen 

genomförts, vilket gav en funktion som de inte hade i verkliga livet. Pilot studien visar på att handfunktion 

och benhälsa kan förbättras. Dessutom kan detta vara ett alternativ för personer som åldrats förbi tidig 

interventions program, bor långt ifrån rehabiliteringscenter. Bygger vidare på hemträning vilket kan ge ett 

verktyg att följa upp och ge råd av en kliniker på avstånd vilket ger en bättre tillgänglighet på vården. Kan 

också bli ett billigt alternativ för träning i hemmet. 

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

Personer som bor långt ifrån sjukhusen har svårt att ta del av system som finns där (inte i detta system). 

Kommersiella spel är riktade mot personer med normal motorisk funktion vilket kan vara frustrerande för 

personer med funktionsnedsättning. Systemet krävde internetuppkoppling. Patienter fick testa och utbildning 

i spelet innan träningen började. Pågrund av tekniskt strul slutade subjekt 3 att träna ett tag. 

Spelen var inte lika engagerande som de kommersiella. 

 



 
 

 
 

 

Namn/ Artikelnummer 19. A new standing posture detector to enable people with multiple disabilities to control environment 

stimulation by changing their standing posture through a commercial wii balance board 

Utgivningsår 2010 

Tidskrift Research in Development Disabilities 

Syfte Ta reda på om två personer med multipla funktionsnedsättningar skulle klara att kontrollera miljö 

stimulation med hjälp av kropps rörelser och ett Wii balance board med ett nytt utvecklat stående detektions 

program. 

Klientgrupp Två personer med multipla funktionsnedsättningar, som hade abnormal hållning. 11 och 9 år, barn med en 

utvecklingsstörning och spasticitet. 

Vilka VR-system används inom vården? 

 

Wii Balance Board kopplad till en PC. 

Inom vilka verksamhetsområden används VR?  

 

Habilitering 

Vilka sorts virtuella aktiviteter kan användas?  

 

Tittar på tv samtidigt som de använde Wii Balance Board. 

Hur kan VR användas i rehabiliterande syfte? 

 

Bedömningsinstrument hjälpmedel. 

Vilka fördelar finns i användandet av VR? 

 

Alla av utrustningarna som WBB är kommersiella produkter som inte behöver ytterligare design eller 

modifikation för att fungera och är billiga, enkla att få tag på, har bra teknisk support och är enkla att 

uppdatera med senaste teknologin.  

Vilka nackdelar finns i användandet av VR? 

 

- 

 

 

 


