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Flere og flere danskere lever med følger efter en hjerneskade. Næsten 20.000 danskere 
får hvert år en sygdom, som medfører skade på hjernen. Omkring 150.000 mennesker 
estimeres i DK at leve med følger efter en hjerneskade. Følgerne kan være nedsat 
motorisk funktion af armen og derigennem begrænsninger i de daglige aktiviteteri og 
oplevede livskvalitet.  
Den teknologiske udvikling har bragt nogle muligheder for stimulering og terapi, som ikke 
tidligere har været muligt. National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi for 
mennesker med nedsat funktionsevne efter erhvervet hjerneskade fra 2014 peger på 
Virtual Reality (VR), som en indsats der skal overvejes i behandlingen af mennesker med 
hjerneskade. I dette projekt er der gjort erfaringer med VR i forbindelse med træning af 
armen hos mennesker, som efter en hjerneskade har nedsat motorisk funktion af armen. 
Formålet med projektet er at udvikle nogle øvelser til træning af arm - håndfunktion i et 
virtuelt univers. Øvelserne skal motivere deltagerne til brug af armen på anden vis end 
traditionel træning. Øvelserne skal på sigt gerne bedres og udvides. Nærmere analyse af 
brugeroplevelse og anvendelighed vil styre den videre udvikling. 
Hardware består af en kraftig bærbar PC, Occulus Rift KD2 VR briller, Kinnect sensor og 
tilpasset bord. Softwareprogrammering er baseret på Unity3d og udført af gamification 
firmaet Kanda. Øvelsesindhold og aktivitetskontekst er udviklet i dialog med erfarent 
personale indenfor neurorehabilitering.  
Resultatet er to prototyper af øvelser. Den ene øvelse foregår i et skydetelt, hvor arm/hånd 
fungerer som gevær, og hvor der skydes efter tallerkner, kopper etc. Fokus er her på 
mange gentagne armbevægelser inde i et begrænset arbejdsfelt. Øvelse nummer to er en 
gribe-øvelse, hvor fokus er omkring funktionen at åbne hånden og gribe om et håndtag.  
Udstyr og programmeringen af øvelserne er under fortsat udvikling, men erfaringen med 
brugen af VR deles og fremtidsperspektiver diskuteres. Posteren vil dels beskrive 
udviklingsprocessen samt vise det foreløbige resultat. I forbindelse med poster 
fremlæggelse demonstreres VR udstyret med mulighed for selverfaring.  
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