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Agenda
• Kort bakgrund om Virtual Reality (VR), samt VR-behandling av 

stress, smärta och ångestsyndrom

• Tre pågående kliniska studier 
1. Virtuella Lugna rummet @ Sahlgrenska

2. Post-operativ VR-smärtlindring @ SÖS

3. VR-exponeringsterapi för talängslan @ PBM

• Lärdomar och vägen framöver
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VR-historia
• Modern VR-teknik uppstod på 90-talet och 

kliniska tillämpningar kom snabbt
• Ingen VR-konsumentteknik på den tiden, men 

psykologiforskare höll fältet i liv med dyr, 
svårtillgänglig utrustning

• 2012 återuppväcktes VR som teknik när Oculus
presenterade konsument-riktad VR

• Sedan 2016 har vi multipla VR-plattformar för 
konsumenter, både mobila och stationära, från 
50 kr (+ smartphone), fristående mobila 
headsets (2-5 tkr), till stationära (7 tkr + dator)



VR-behandling
• Vi har full kontroll över den virtuella miljön: vad personer 

ser/hör och vad som händer

• Grunden för all VR-behandling är att vi utnyttjar detta för att 
skapa upplevelser som fungerar terapeutiskt

• Handlar inte bara om att återskapa virtuella motsvarigheter av 
sånt vi vet fungerar i verkliga världen, utan vi kan utnyttja den 
fulla kontrollen till att möjliggöra upplevelser vi inte kan ha i 
verkliga världen



VR-behandling: Avslappning och smärtlindring
• Vi kan använda VR för att skapa fängslande miljöer som antingen är

– Väldigt lugnande, utan sysselsättning (avslappning)

– Lagom lugnande och tillräckligt sysselsättande för att distrahera 
(smärtlindring)

• Den virtuella miljön är vanligtvis en naturmiljö (avslappning) eller 
enkelt spel (smärtlindring)

• VR-smärtlindring fungerar väl! (Kenney & Milling, 2016, Malloy & 
Milling, 2010)

• VR-avslappning fungerar väl! (Anderson et al. 2017, Serrano et al. 
2016, Annerstedt et al. 2013)







VR-behandling: Exponering för rädslor/ångest
• Exponeringsterapi = systematisk, gradvis exponering för 

fruktat stimuli (spindlar, publiker, trauman) till dess att 
rädsloresponsen avbetingats
– Fungerar extremt väl med verkligt eller imaginärt stimuli!

• I VR-exponeringsterapi så skapar vi virtuella motsvarigheter 
av dessa stimuli och följer samma kliniska procedur!
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Virtuella Lugna rummet @ Sahlgrenska
• Affektiva slutenvården har två avdelningar, varav den ena 

redan har ett sk Lugnt rum
– Alternativ till lugnande psykofarmaka

– Minskar agitationsutbrott och behov av tvångsåtgärder

– Populärt bland patienter!

• I en kvasi-randomiserad studie jämför vi sessionseffekten 
(självskattad välbefinnande, blodtryck mm) av fysiskt Lugnt 
rum mot VR-motsvarighet

• Rekrytering igång







Post-operativ VR-smärtlindring @ SÖS
• Barn/ungdomar som opererat blindtarmen erbjuds VR-

smärtlindring under postop-vistelsen (utöver ev analgetika)

• Multiple baseline-studie där varje deltagare (n=25-50) är sin egen 
”kontroll”, genomgår flera faser under programmet (kontroll >> 
smärtlindring >> kontroll)

• Kontroll = icke smärtlindrande VR-upplevelse

• Utfall: smärta enligt VAS (mäts var 5:e minut direkt i VR-miljön)

• Status: rekrytering påbörjas i höst





VR-exponeringsterapi för talängslan @ PBM
• Multiple baseline-studie där varje deltagare (n=25) 

är sin egen ”kontroll”

• Deltagare har nedsättande hög talängslan

• Behandling: 3h VR-exponeringsterapi tillsammans 
med psykolog, med olika talövningar inför virtuell 
publik

• Utfall: självskattad talängslan

• Preliminära resultat visar mycket god effekt! 
(Rekrytering nu stängd)
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Lärdomar och vägen framåt
• Enligt preliminära siffror fungerar interventionerna väldigt väl i reguljär vård

• Inget motstånd bland kliniker (som ser nyttan med detta och är positiva), men 
ibland viss försiktighet från ledning på olika nivåer

• Så länge VR används som behandlarverktyg eller som tilläggsmetod till ordinarie 
utbud, och inte som regelrätt behandling – smidig klinisk integrering (ej behov av 
särskild KVÅ-kod, ersättningssystem mm)

• Väldigt skalbar lösning som både underlättar för vårdgivare och gör patienten nöjd

• Prioritering framöver:
– Sprida till fler mottagningar och typer av mottagningar

– Hitta nya användningsområden

– Fler och större studier på användning under helt ordinarie kliniska förutsättningar

– Automatiserade, regelrätta behandlingar



Relevant forskning



Tack!
Din mottagning intresserade av att delta i vetenskaplig 

utprövning av nya VR-interventioner? Hör av dig!
philip.lindner@psychology.su.se

Mimerse: William Hamilton, Niclas Wijkström

SU: Per Carlbring

PBM: Jesper Dagöö, Andreas Schill

SÖS: Anders Sondén, Ivan Ernudd

VGR: Almira Osmanovic Thunström, Steinn Steingrimsson


