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rEsumé

Postcommotio-syndrom knyttes til senfølger af commotio og 
involverer kognitive, affektive og sensoriske forstyrrelser. Det 
formodes, at en del af årsagen til disse senfølger relateres til 
mangelfuld håndtering af akut commotio cerebri.

en undersøgelse har vist, at fysioterapeuter ikke har tilstræk-
kelig viden om, hvordan akut commotio bør håndteres. Det er 
især begrebet ’hvile’, der volder fysioterapeuter problemer i den 
akutte fase. Smerter og andre gener efter commotio cerebri bør 
behandles tværfagligt og kræver i mange tilfælde udredning 
hos lægelige specialister. Behandlingen tilrettelægges ofte med 
udgangspunkt i, at generne skyldes forandringer i nervesyste-
met, og minder derfor meget om den behandling, man giver til 
patienter med langvarige smerter.

Fysioterapi til patienter med 
postcommotio-syndrom

Fysioterapeuter har en rolle i 
behandlingen af postcommotio-
syndrom og bør kende de  
overordnede principper for  
behandling af akut commotio.  
Artiklen beskriver de overordnede 
principper for undersøgelse og 
behandling
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3 Slår man op på Sundhed.dk, kan man læse, at postcommotio-
syndrom er ”et symptomkompleks, som består af hovedpine, 
svimmelhed, neuropsykiatriske symptomer og kognitive forstyr-
relser”. Men hvad betyder det, og hvorfor bliver nogle patienter 
henvist til fysioterapi?

Commotio cerebri eller hjernerystelse, som vi kalder det, er en 
mild, traumatisk hjerneskade (MTBI - mild traumatic brain injury), 
der påvirker tusinder af mennesker årligt.  Det anslås, at op mod 
80 procent af alle hovedtraumer er milde (Williams et al., 2010), 
og at tallet formentligt er lavt estimeret, da en stor del aldrig 
registreres i Sundhedsvæsenet (Dean et al., 2012). 15-30 procent 
af MTBI-ramte udvikler langvarige symptomer (Hou et al., 2012). 
Det er umuligt at forudsige, hvornår og hvem der vil få en hjerne-
rystelse, men børn og voksne, der dyrker f.eks. bold-, kamp- og 
motorsport er formentlig mere udsatte end andre (Khurana/Kaye 
2012).  

Nyere forskning antyder, at symptomerne, der ses hos patienter 
med MTBI, ikke er unikke for personer, der har fået et slag mod ho-
vedet (Dean et al., 2012), og nogle forskere mener, at risikoen for at 
udvikle langvarige symptomer kan påvirkes af patientens forvent-
ninger og coping-strategier (Hou et al., 2012). Andre forskergrupper  
fokuserer på risikoen for at udvikle degenerative forandringer i hjernen 
som følge af gentagne milde hjernerystelser (Baugh et al., 2012). 

Samlet set tegner der sig et billede af, at konsekvenserne af mang-
lende håndtering af akutte hjernerystelser er en overset problemstil-
ling. Det understøttes af en lille, kvalitativ undersøgelse, der viser, 
at pårørende og sundhedsprofessionelle har utilstrækkelig viden om 
konsekvenserne af MBTI. undersøgelsen fremhæver, at pårørende 
og professionelle ikke har tilstrækkelig viden om, at en anseelig del af 
patienterne får varige symptomer. Som en konsekvens heraf oplever 
mange patienter sig stigmatiserede, fordi de ikke har synlige symp-
tomer på lidelsen (Swift/Wilson 2001).

DiagnosE
Ganske som med andre syndromer, er der ikke enighed om diag-
nosekriterierne for det postcommotionelle syndrom (PCS). Vi-
dencenter for Hjerneskade udgav i 2002 en konsensusrapport, der 
beskriver PCS som et kronisk forløb, og angiver følgende diagnose-
kriterier:

1.  et relevant hovedtraume, der har forårsaget en betydelig  
commotio cerebri.

2.   Klager over nedsat opmærksomhed og/eller hukommelse.
  Mindst tre af følgende symptomer til stede senest fire uger  

efter traumet og varende i mindst 12 måneder: 
 • abnorm trætbarhed
 • søvnforstyrrelse
 • hovedpine
 • vertigo 
 •  irritabilitet eller aggressivitet udløst ved mindste provokation
 • angst, depression eller affektlabilitet
 • oplevelse af personlighedsændring
 • apati eller følelse af manglende spontanitet.

3.  Symptomerne under 2 og 3 er opstået efter hovedtraumet eller 
repræsenterer en væsentlig forværring i eksisterende symptomer.

4.  Forandringerne har medført væsentlig forringelse af social,  
erhvervsmæssig eller skolemæssig funktion.

5.  Symptomerne må ikke opfylde kriterierne for demens efter 
hovedtraume og må ikke kunne forklares ved anden mental 
forstyrrelse (f.eks. amnestisk forstyrrelse efter hovedtraume, 
posttraumatisk stress-reaktion eller personlighedsændring ef-
ter hovedtraume).

fysioTErapEuTEns rollE i unDErsøgElsE og 
uDrEDning af pcs
Den lidt kontroversielle diagnose PCS betegner derfor en tilstand, 
der kan adskilles fra andre lignende syndromer ved at være udløst 
af et hovedtraume. Traumets størrelse er formentlig ikke afgø-
rende for risikoen for at udvikle PCS, men omfanget af symptomer 
i den akutte fase kan være prædiktive (Williams et al., 2010). Diag-
nosen PCS bør i henhold til konsensusrapportens diagnosekriterier 
først ske et år efter traumet, da symptomerne herefter anses for 
at være mere varige (Pinner et al., 2002).

Da symptombilledet er meget varierende, er det afgørende, at 
patienten får en grundig neurologisk udredning. Denne kan udfø-
res hos praktiserende læge eller fysioterapeut, men ved mistanke 
om varige skader på hjernen bør patienten udredes på neurologisk 
afdeling. Specialiserede enheder som f.eks. Center for Hjerneskade 
anvender desuden ofte neuropsykologer som led i udredningen (se 
side 34).

Den fysioterapeutiske undersøgelse af alle langvarige lidelser 
skal ses som en del af en tværfaglig indsats. I udredningsfasen vil 

sympTomEr på mTbi

Kognitive
Koncentrationsproblemer, svært ved at fokusere og huske, 
svært ved at orientere sig.

Fysiske
Hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, udtrætning, ændret 
gangmønster, kvalme, sløret syn, (epileptiske) anfald.

Adfærdsændringer 
Irritabilitet, depression, bekymring, søvnbesvær, svært ved 
at kontrollere følelser, mister initiativ.

Sociale
Problemer med job, ægteskab/forhold, husførelse og evt. skole.

Adapteret fra: Centers for Disease Control and 
Prevention,”Facts for Physicians”.
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patientens praktiserende læge oftest være tovholder, og fysio- 
terapeutens rolle bliver at undersøge for gener relaterede til 
bevægeapparatet.

forEbyggElsE og fysioTErapEuTisk bEHanDling
ud over forebyggelse af slag mod hovedet (hjelme, ru overfla-
der, gribehåndtag m.fl.) er det svært at forebygge PCS. Hou 
og kolleger (2012) mener, at der er lighed mellem PCS og nogle 
funktionelle syndromer som f.eks. irritable bowel syndrome 
og chronic fatigue syndrome. De mener derfor, at tidlig inter-
vention med kognitiv adfærdsterapi kan være relevant for en 
gruppe af patienter med hovedtraume.

Hos patienten, der har udviklet PCS, vil behandlingen oftest 
være multifaktoriel og symptombaseret. I praksis betyder det, 
at der ikke findes en helbredende behandling, men at patien-
tens daglige funktioner, livskvalitet og sociale behov tænkes i 
forløbet.

akuT HånDTEring af HjErnErysTElsE

Hvad enten fysioterapeuter er til stede som pårørende, 
deltagere eller professionelle, bør de kunne reagere 
adækvat, når en person i deres omgivelser får en hjer-
nerystelse. Derfor stiller Fagforum for Idrætsfysioterapi 
krav om undervisning i akutte skader, før man kan gå til 
Del A eksamen. 

en ny undersøgelse viser, at fysioterapeuter ikke har 
opdateret og nødvendig forståelse for ét af de centrale 
elementer i behandlingen af hjernerystelse: hvile (Sul-
livan et al., 2012).

Hvile skal give hjernen mulighed for at komme sig 
efter skaden ved bl.a. at genskabe balance i hjernens 
stofskifte og de neurologiske funktioner (McCrory et al., 
2009, Khurana/Kaye, 2012). Hvileperioden kan let vare 
2-14 dage for voksne og længere for børn/unge og skal 
følges af en trænet professionel, der kan monitorere 
symptomer som f.eks. hovedpine, svimmelhed, udtræt-
ning og irritabilitet (Sullivan et al., 2012, Khurana/Kaye, 
2012).

Det er vigtigt at slå fast, at hvile ikke kun betyder 
fravær af fysisk aktivitet, men at hjernerystelse også 
behandles med kognitiv hvile, altså fravær af sensorisk 
stimuli såsom tv, computer, læsning og høje lyde.

I den akutte fase kan undersøgelsesskemaet Sport 
Concussion Assessment Tool 2 (SCAT2) anvendes. Ske-
maet kan downloades gratis enten som pdf eller som 
app til enten iPhone og iPad eller android smartphones 
eller tablets. Skemaet giver et mere reelt billede af ska-
dens omfang, hvis udøveren er screenet et par gange 
før skaden (Valovich McLeod et al., 2012).

Tilbagevenden til sport bør ikke ske alene på basis af 
symptomfrihed. Derimod anbefales gradvis tilbageven-
den over mindst en uge ud fra et stigeprincip (adapteret 
fra Khurana/Kaye, 2012, ”An overview of concussion in 
sport”):

1.  Kognitiv og fysisk hvile, så længe der er kognitive, 
affektive eller sensoriske symptomer.

2.  Let aerob aktivitet (f.eks. gå, svømme, motions-
cykel) under 70 procent MVC (maksimal voluntær 
kraft). 

3.  Idræts-specifik træning (f.eks. drible med en bold) 
med gradvist stigende kognitive belastninger (f.eks. 
løse simple regnestykker, mens man dribler). Ingen 
fysiske belastninger af hovedet.

4.  Træning uden kontakt med stigende kognitive krav 
(f.eks. komplekse spillersystemer).

5.  Fuld kontakttræning med monitorering af sympto-
mer ved maksimale belastninger. Husk tilstrækkelig 
restitutionstid efter hvert træningspas. Hvis muligt 
kan man deltage i kortere sekvenser af kamp/løb, 
men ikke konkurrence.

6. Kamp.

2  Download undersøgelsesskema SCAT2 som pdf fra 
kortlink.dk/cces/bwsz

TjEklisTE for unDErsøgElsE af pcs

1.  Oplysninger om selve traumet og det akutte forløb.

2. Beskrivelse af symptomer og forløb. 

3.  Oplysninger om forud eksisterende konkurrerende 
årsagsfaktorer. 

4.  Oplysninger om komplicerende forhold i efterforløbet. 

5.  Klinisk vurdering af den aktuelle tilstand med afvej-
ning af differentialdiagnostiske muligheder (somati-
ske, psykiske, sociale). 

6.  Objektiv undersøgelse (neurologisk, neuropsykolo-
gisk, psykiatrisk). 

7.  stillingtagen til motivation og samarbejdsvilje af 
betydning for undersøgelsen. 

8.  Vurdering af resultaterne i forhold til undersøgelses-
tidspunktet efter traumet. 

9. Diagnose og konklusion. 

10. Behandlingsmuligheder og prognose.

11. Tilbagemelding til patienten og relevante instanser.

Adapteret fra Pinner et al. 2002, ’Konsensusrapport om 
Commotio Cerebri og det postcommotionelle syndrom’, 
Videncenter for Hjerneskade
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blå bog

Morten Høgh har, siden han blev uddannet fysioterapeut 
fra skolen i Aarhus (1999), fokuseret på at efteruddanne 
sig inden for klinisk videnskab med uddannelser som DipMT 
(2005) og MSc Pain: Science & Society (2012). Han arbej-
der i dag som fagligt ansvarlig hos Fysiocenter Aarhus, er 
foredragsholder og underviser i flere fagfora under Danske 
Fysioterapeuter samt som timelærer på Aarhus universitet. 
Siden 2011 er han skribent på sin blog om smerte (www.
videnomsmerter.dk).

Fysioterapeutens rolle kan omfatte behandling af symptom-
givende dysfunktioner (f.eks. stabilitetstræning, bløddelsbe-
handling eller ledmobilisering), funktions- og styrketræning 
samt smertebehandling (f.eks. kognitiv terapi, undervisning, 
akupunktur og pacing).

Principperne for behandling følger retningslinjer for sensibi-
lisering dvs. tværfaglig, individuelt tilpasset behandling med 
fokus på stigende funktion uden symptomforværring. 

Da behandlingen af PCS i mange tilfælde ikke vil resultere i 
helbredelse eller symptomfrihed, er det vigtigt, at den fysiote-
rapeutiske behandling har til formål at give patienten værktøj 
til selv at håndtere sine symptomer. I dette lys kan manuel 
behandling, i lighed med medicinsk behandling, stadig være 
relevant i det omfang, det giver patienterne et pusterum, så 
de kan opretholde en funktionel livsførelse. Men overordnet 
set bør behandlingen stræbe direkte mod at give patienterne 
værktøjer til en socialt aktiv og funktionel hverdag.  1

2  En komplet referenceliste kan downloades fra  
fysio.dk/Fysioterapeuten/artikelbilag
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NY patenteret “FingerPrint” teknologi bringer os til næste 
niveau inden for kinesiotapening. 

• Gold FP giver nano-touch mikrostimulation til epidermis og de 
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