XR NETVÆRKETS ÅRLIGE TEMADAG / GENERALFORSAMLING 2021
PROGRAMMET I DETALJER
XRN byder velkommen om formiddagen d. 18. november, i forbindelse med messen Health & Rehab
Scandinavia 2021, i Bella Center i København (som løber 16.-18. november 2021). Det glæder os at
se jer i Lokalenr. nr B5-M1!
Programmet er som følger:
09:00 - 09:30 Registrering, kaffe/ the og mød dit netværk.
09:30 - 09:40 Velkommen
09:40 – 10:25 Oplæg om VR og adfærd v. Milton Edgardo Mariani)
10:25 – 10:50 Paneldebat v. Milton Edgardo Mariani og Shlomik Daniel Avshalom
10:50 – 11:00 Pause
11:00 – 11:50 XRN Generalforsamling
11:50 – 12:00 Afrunding

09:40 – 10:25
Oplæg om VR og adfærd v. Milton Edgardo Mariani)
Vores formiddag har fokus på Behaviour Change Techniques (BCT), som i denne forbindelse berører
vedligeholdelsen af vedvarende adfærdsmønstre ved hjælp af immersive systemer. I den forbindelse
har XRN inviteret phd. studerende Milton Mariani fra DTU’s Department of Technology, Management
and Economics. Milton vil holde oplæg om hans og kollegers forskningsarbejde, specifikt angående
deres publicerede artikel ‘Sustaining Behavior Change Through Immersive Technologies: Trends,
Perspectives and Approaches’ fra 2020. Artiklen henvender sig til hvordan adfærdsmønstre på den
lange bane påvirker vores samfund, ikke mindst i forhold til sundhed og bæredygtighed.
Adfærdsmønstre påvirkes også af de teknologier vi omgiver os med, og artiklen ser på forholdet
mellem interaktive immersive teknologier og længerevarende, bæredygtig adfærdsændringer.
Arbejdet inkluderer et litterært review med fokus på teknologi-trends indenfor human computer
interaction, human robot interaction, and game design, samt hvordan forfatterne benytter
resultaterne kan påvirke design teori og praksis for immersive systemer.
Obs. Se Milton Edgardo Mariani’s bio neders i programmet.

10:25 – 10:50
Paneldebat v. Milton Edgardo Mariani og Shlomik Daniel Avshalom.
Moderator: Jon Ram Bruun-Pedersen

Efter oplægget vil der blive lagt op til debat på emnet om bæredygtige Behaviour Change Techniques,
med panel-deltagelse af oplægsholder Milton E. Mariani, såvel som Shlomik Avshalom. Shlomik
Avshalom er uddannet ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og har udover en længere akademisk
pædagogisk karriere bag sig, arbejdet i forskellige kommunale roller og sammenhænge - senest som
pædagogisk konsulent hos Hillerød kommune. I sit arbejde har Shlomik været interesseret i hvordan
eks. VR kan bruges i specialiserede socialområder til at regulere adfærd og træne færdigheder.
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I denne forbindelse vil panelet diskutere krydsfeltet mellem deres fagområder med udgangspunkt i
nogle på forhånd givne, brede spørgsmål, eks. i forbindelse med hvordan man skal forstå og arbejde
med VR-baseret adfærdsregulering i en hverdags praksis. Dette inkluderer hvilke udfordringer der er i
skrivende stund, men ligeledes de som venter, i en fremtid hvor vi vil overgå mere og mere til
forskellige immersive teknologiske løsninger, som uden tvivl vil påvirke Social- og Sundhedsområdet.
Som en del af paneldebattens proces vil vi indbyde og integrere publikum til deltagelse. Det specifikke
format vil blive præsenteret som en del af sessionen, men vi kan afsløre at publikum både kommer til
at snakke med hinanden og med paneldeltagerne. Det skal nok blive godt :)
Moderator: XRN medlem Jon Ram Bruun-Pedersen. Kontaktoplysninger på paneldeltagere i bunden af
dokumentet.

11:00 – 11:50
Generalforsamling
Årets generalforsamling gennemgår XR Netværkets år som forening, inkl. formandens beretning og
økonomien i foreningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning (inkl. godkendelse) v. formand Peter Engholm
Gennemgang og godkendelse af regnskab v. kasserer Ege Jespersen
Diskussion og afstemning om indkomne forslag:
1. Vedtægtsændringer v. bestyrelsesmedlem Jon Ram Bruun-Pedersen
Valg af næstformand, kasserer, og bestyrelse for kommende periode v. formand Peter Engholm
Eventuelt v. Peter Engholm

Følgende er både konkret indhold eller forkortede gennemgange af hvad man kan forvente sig af de
ovenstående punkter på generalforsamlingens dagsorden.

Bestyrelsens Beretning (v. Peter Engholm)
XR Netværket har haft et år, præget af begyndelse, opstart, kultur opbygning, udforskning og
afgrænsning af muligheder, udvikling af dokumenter, online platforme, mm.
Bestyrelsesarbejdet har været præget af mange gode møder. Frekvensen har som standard været en
gang om måneden, men i visse perioder har det været oftere, og omkring bestemte arbejdsopgaver
har underudvalg har haft daglig kontakt for at nå en milepæl. Vi har således arbejdet meget sammen,
både som helhed og i arbejdsgrupper, som tilmed har varieret meget i hvem der lige arbejdede
sammen om hvad. Det har skabt et sammenhold i bestyrelsen, som vi sætter pris på den dag i dag. Vi
kender hinanden og sætter pris på hinanden som personer, såvel som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesarbejdets har handlet både om de brede linjer, og om detaljeringen. Både i forhold til hvad
XRN egentlig vil være, og hvordan XRN vil være det. Mange ting handler jo om resurser, og i den
forbindelse har diskussionerne eksempelvis kørt på hvilken rolle bestyrelsen og XRN’s medlemmer har
(eller kan tage), hvordan bestyrelsen arbejder mest effektivt med at skabe tilbud til XRN’s medlemmer,
hvordan vi skal forholde os økonomisk til de tilbud vi gerne vil facilitere (herunder hvordan vi
iscenesætter XRN på funding markedet), hvilke fordele man generelt har som XRN-medlem, mm.
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Vores arbejde vil man i nogen grad kunne se på den hjemmeside som vi har lavet over det sidste år.
Den tilbyder et indtryk af hvordan den nuværende bestyrelse anskuer vores rolle, samt hvordan vi
gerne vil byde os til på XR-området indenfor social- og sundhedssektoren.
I maj måned lancerede vi så officielt XRN med ny hjemmeside, en generelt opdateret profil, LinkedIn,
m.m. Vores kerneområder kredser om nysgerrigheden i sundhedssektoren omkring XR, og om en lyst
til at udforske mulighederne indenfor XR i praksis. Da social- og sundhedssektoren er et meget interog multidisciplinært område, som involverer og mange forskellige kompetencer, fokuserer XRN på
krydsfeltet mellem tre hovedområder; Netværk, Teknologi og Anvendelse.

Stemningen i bestyrelsen over det sidste år har været god, til trods for hvordan 2020 og 2021 har været
for mange. Der har været plads til individet, men også seriøsitet. At arbejde for XRN inkluderer at alle
ved hvordan XRN er noget vi gør udover fuldtidsarbejde, familie, jobskifte, landegrænser (mellem
Sjælland og Jylland), Corona og andet. Vi føler os dog trygge i at beskrive det forgangne år som et
fremgangs-år på de interne linjer og en styrkelse af den indre struktur, med konstruktiv attitude, fint
gå-på mod, tværgående støtte og opmuntring mellem bestyrelsesmedlemmerne, en respektfuld tone,
samt en respektabel mængde af klasse! grineture.
Nu ser vi frem mod en periode 2021/2022, hvor vi kan begynde at effektuere de ideer vi har
konstrueret i den forgangne periode. Det inkluderer at udvide arbejdet fra ikke kun at være drevet af
bestyrelsen, men også mindre udvalg, der ikke nødvendigvis består af bestyrelsesmedlemmer.
Som også vist på hjemmesiden inkluderer disse eventudvalg og lokalgrupper. Eventudvalg er tiltænkt
smalle kategorier eller typer af events, som XRN gerne vil stå for en løbende mængde af. Et eksempel
på dette er vores kommende fokus på hackathons, hvor vi ønsker at invitere et tværfagligt hold til
tværfaglig udvikling af både forståelse og koncepter, der kunne gavne social- og sundhedssektoren ved
brug af XR. I skrivende stund har vi tre forskellige hackathon opstillinger i værk, fordelt på Sjælland,
Fyn og Jylland. Et andet eksempel for eventudvalg er mindre lokale nedslag, en såkaldt ‘design &
udvikling møder praksis’ - hvor man eks. i kommunal afgrænsning inviterer enten virksomhed eller
projektteams til at mødes i med lokalområdets eller fagområdet praktikere, til demonstration og
dialog.
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Bestyrelsen har brugt de sidste par måneder på at tænke i det praktiske omkring disse ting, og lad os
bare sige at vi lærer nye ting - eksempelvis om politiske forhold og forbehold, når man tilbyder sin tid,
eller om funding forhold når man gerne vil ansøge om forplejning og befordring :)
Det er en løbende udvikling og som bestyrelse er vi bestemt blevet klogere det sidste år. Men vores
plan er også at blive endnu klogere. Vi har derfor planer om at række ud til en lille håndfuld eksperter
på forskellige kerneområder, om sparring omkring XRN’s nuværende position og virke. Dette
inkluderer en videreudvikling af vores forståelse af at drive en meningsfuld og succesfuld forening,
samt hvordan man som bestyrelse rolle-fordeler og arbejder mest effektivt og retmæssigt.
Det er klart at alle vores erfaringer betyder at foreningen har rykket sig en del på det indre, hvilket
også er hvorfor vi kommer til at foreslå en synlig ændring i vedtægterne til dette års generalforsamling.
Det er også klart, at siden vi har arbejdet mest bag facaden, har vi stadig i vente at vise denne udvikling
tydeligt på det ydre. Dette vil være vores fremadrettede hovedfokus for 2021/2022, og vi glæder os til
det! Dette betyder også at vi forbeholder os retten til at undlade at opkræve yderligere kontingent fra
de medlemmer, der allerede har vist os tillid ved at betale for medlemskab i 2021. Med andre ord; har
du betalt for 2021, så dækker denne betaling også dit medlemskab for hele 2022.
Vi kan dog sige at XRN er begyndt at udvide sin synlighed, eks. ved at have kunne tilbyde medlemmer
gratis mulighed for entre til et ellers lukket evaluerings-seminar mellem Københavns Kommune og VRvirksomheden SyncSense. XRN vil derudover være synlig i slutningen af 2021, såsom Health and Rehab
Scandinavia 2021, og Danish Life Science Cluster’s arrangementer på Sjælland i slut 2021 og Jylland i
start 2022.
Lad også dette være et bud til alle:
•
•
•

Virksomheder, lad os vide om I vil have hjælp til at arrangere demo-dialoger med praktikere
Forskningsgrupper - lad os vide om I har lyst til at have hjælpe til at sprede jeres resultater
Praktikere - lad os vide hvad I er interesserede i at få ud til jer, eks. med demonstationer eller
ny viden om specifikke områder af enten VR, AR eller MR.

Med disse ord siger bestyrelsen tak for et begivenhedsfuldt år, og byder XRN’s årgang 2021/2022
velkommen!

Gennemgang og godkendelse af regnskab (v. Ege Jespersen)
Følgende er et regnskabs-resume for 2021. Da bestyrelsen har brugt det forgangne år på opbygning,
indeholder regnskabet nærmest ingen poster.
Den nuværende (pr. 11/11 - 2021) beholdning på XR Netværkets foreningskonto er kr. 10.249,39.
Største indtægt i 2021: Akkumuleret kontingentbetalinger fra medlemmer, ca. kr. 3.900,-.
Største udgift i 2021: Dinero Pro, som er XRN’s regnskabsprogram, ca. kr. 1.600,-.
Link til oversigt over betalende medlemmer:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gnYq9mdlrUsNI_ZtZaAVpT37vqNW2c4F/edit?usp=sharin
g&ouid=100234194704915074735&rtpof=true&sd=true
Note: Hvis du ikke bliver tilladt umiddelbar adgang via linket, skriv da til bestyrelsen.
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I håbet om at kunne automatisere og strømline kontingentbetalingerne, har XRN i 2021 anvendt
Dinero, der udover sine regnskabsfunktioner, har et kontingent-betalingssystem. Dette system har
vist sig ikke at være tilstrækkeligt til foreningens behov, da det stadig kræver en del manuelt arbejde
at tilføje nye medlemmer i systemet. Derfor har vi i 2021 også gjort det muligt for medlemmer at
betale via. en alm. netbanks-overførsel, hvor de er blevet bedt om at skrive navn og organisation i
overførslen. Vi ønsker fortsat at finde et kontingent-betalingssystem der automatiserer og
strømliner kontingentbetalingerne. Det vil sige, et system hvor privatpersoner og repræsentanter fra
organisationer kan tilmelde sig netværksgruppen, og samtidig komme ind i en betalingsservice som
trækker betaling enten gennem alm. kortbetaling eller EAN-betaling. Vi har endnu ikke fundet dette
kontingent-betalingssystem, men er fortsat i en proces om at finde det, så det kan integreres på
vores hjemmeside.
Vi har fået foræret 2 måneders gratis Dinero Pro af Dinero i november 2021 og december 2021. Inden
udgangen af december skal Dinero Pro-abonnementet opsiges, da vi ikke har planer om at benytte
Pro-funktioner fremadrettet, og da det er et betydeligt ressourcetræk for foreningen.

Vedtægtsændringer (v. Jon Ram Bruun-Pedersen)
Som nævnt i Bestyrelsens Beretning, blev XRN’s allerførste vedtægter godkendt ved XRN’s
generalforsamling november 2020. Siden da har foreningen udviklet sig, fermenteret og skærpet sin
forståelse af form og formål. Vi præsenterer derfor til XRN’s generalforsamling 2021 et nærmest
fuldstændigt gennemrevideret dokument, som vi vil præsentere for generalforsamlingen. Både de
gamle vedtægter og de nye kan findes på hjemmesiden https://xrnetværket.dk, og kan derfor læses
op til generalforsamlingen.
De nye vedtægter vil blive gennemgået og godkendt, med gennemgang og udgangspunkt i hver
paragraf. Generalforsamlingen vil indledningsvist bede de fremmødte medlemmer om der er nogen
der stemmer imod et eller flere punkter i vedtægterne. Er det ikke tilfældet, bliver paragraffen med alt
dens indhold godkendt. Hvis der er protekst mod en eller flere punkter i paragraffen vil dette blive
taget op før afstemning. Hvis protesten vedholdes efter eks. afklarende dialog, vil paragraffen føres til
afstemning på baggrund af hvert enkelt punkt. Punkter der ikke bliver godkendt vil ikke fremgå af XRN’s
vedtægter før de (i en revideret form) bliver foreslået og godkendt på en kommende
generalforsamling.
De fremmødte medlemmer på generalforsamlingen udgør beslutningsgrundlaget. Vedtægtsændringer
skal, ligesom andre problemstillinger, vedtages med almindeligt flertal.

Valg af næstformand, kasserer, og bestyrelsesmedlemmer for perioden 2021/2022
Formandsposten er ikke på valg i år, da vedtægterne dikterer at dette kun sker på lige år. Der er således
valg til bestyrelsen på følgende poster:
•
•
•

Næstformanden (på valg alle ulige år).
Kassereren (på valg hvert år).
Bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år).

Såfremt der er ønske om at melde sit kandidatur til bestyrelsen, kan dette ske op til
generalforsamlingen ved at skrive til XRNs bestyrelse på bestyrelse@xn--xrnetvrket-i6a.dk. Det er også
muligt at indstille medlemmer til bestyrelsen. I så fald, skriv personens kontaktinformationer til XRNs
bestyrelse, hvorefter de vil tage kontakt til vedkommende.
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Eventuelt
I dette punkt kan der åbnes debat eller lign. for generalforsamlingen, men der kan ikke vedtages på
baggrund af emner rejst under Eventuelt.

Paneldeltagere

Shlomik Daniel Avshalom
Pædagogisk konsulent
Tlf.72326014
shlav@hillerod.dk

Milton Edgardo Mariani
PhD Student, Department of Technology,
Management and Economics
miema@dtu.dk

ReHyb Projektet
Artiklen som oplægget til Temadagen beskæftiger sig med og som paneldebatten kredser om, har rod i dette projekt.
For yderligere information, kontakt Milton E. Mariani.
A European Horizon 2020 project aimed at developing an exoskeleton system to assist stroke patients in rehabilitation at
home. Patients conducting rehabilitation at home face many challenges many of which fall under categories of technological,
physiological, emotional, and cognitive. Developing a solution to disease that is very subjective in its afflictions on patients
is also extremely difficult. Therefore, it is imperative that we look at developing platform technologies that are adaptable
and learn to assist the patients to their level of need. At DTU, we are researching the advanced interfaces that will connect
human to the computers and robotics. One component is the socially cooperative feedback system which will not only
engage the human user but also the other stakeholders in the patients rehabilitation journey. Throughout this journey, the
multitude of sensors embedded in the technologies will collect data that will feed into the system’s digital twin engine. This
engine is the backbone of the system’s capability to learn and adapt to the needs of the patient based on the patient’s
progress through rehabilitation.
Serious Games are the medium to implement rehabilitation protocols and behavior change techniques. For stroke patients,
serious games need to be accessible on multiple technological platforms from tablets to immersive technologies such as
virtual reality headsets. In our paper, Sustaining Behaviour Change Through Immersive Technologies: Trends, Perspectives,
and Approaches, we explored how immersive technology used for behavior change interventions in literature. Three themes
emerged: Conveyor of Information, Augmenter of Feedback, and Embodiment of Empathy. When cross referenced to
Michie’s Behavior Change Techniques (BCTs), each theme substantially affects certain BCTs providing an avenue for better
intervention planning.
Long-term rehabilitation at home is very difficult to adhere to for patients. As designers of technology, we can take into
account the emergent themes and the respective BCTs to improve the technological tools patients will utilize for
rehabilitation. As implementers of the technology in the patient’s rehabilitation journey, the knowledge about the themes
and the affected BCTs allows for better targeted planning and matching of the technology to rehab routines to meet the
needs of the patient.
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