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Elda upp din cancerångest i VR
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Cancerrehabilitering har under de senaste åren experimenterat med virtuella up-
plevelser. Hur mottas dessa och hur ska en utvecklare gå tillväga för att arbeta i
en sådan här kontext?

Cancer är en sjukdom som skapar stort lidande
både under och efter behandling. Skälet till detta
är att även om en behandling lyckas så finns alltid
risken för återfall. Problematiken med att leva
kring sjukdomen skapar därför ett behov av att
ta hand om sin mentala hälsa. Som ett led i be-
handlingen av mental hälsa kring cancer har vissa
ställen börjat experimentera med VR som en del
av behandlingsprocessen.

I mitt examensarbete har jag utvecklat och
utvärderat en VR-lösning för dessa syften. Den
tar formen av en interaktiv upplevelse där använ-
daren spänner på sig en HMD (Head Mounted Dis-
play) som är ett visir med en skärm för varje öga.
Visiret spåras sedan i ett begränsat utrymme till-
sammans med två handkontroller, deras rörelser
speglas i den virtuella värden vilket gör så att an-
vändaren upplever sig närvarande. I den virtuella
världen kan användaren plocka upp objekt och
elda upp dem vid en lägereld under en skogshim-
mel. Objekten brinner intensivt i spännande
färger när de kastas in i elden, sen krymper de
ända till de försvinner.
Projektet utvecklades i tillsammans med can-

cersjuka under hösten 2019 och testades senare
på en klinik för cancerrehabilitering i december
samma år. Resultaten från testerna visade att pa-
tientera på kliniken uppskattade och tycke det var
roligt att pröva på VR. Däremot så fanns det vissa

Figure 1: Översikt av den virtuella miljön

problem med att interagera som kan förklaras med
att de var nya på att använda VR och att vad som
var möjligt inte var helt tydligt. Baserat på de-
ras återkoppling och teorier om användarcentrerad
design formulerades flera förbättringar till den här
virtuella upplevelsen, en av dem var att lägga in
ett par virtuella händer för att tydligare berätta
för en ny användare vad som är möjligt i appen
eller att skapa en ”lära-sig” upplevelse där använ-
daren får bekanta sig med appen.

Detta är ett spännande steg i utvecklingen king
VR för rehabilitering. Med rätt kunskap är det
bara fantasin som sätter gränser för vad som kan
göras.


