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BEVIDSTHED?

VÆVSSKADE?
nerver
ledbånd

sener og muskler
knogler

BLØDNING?

RING 112 ved følgende
Bevidstløshed 
Tiltagende forvirring 
Kramper eller lammelser 
Føleforstyrrelser 
Mistanke om brud på rygsøjlen 
Kraftige blødninger o.lign.

BESLUTNINGEN

JA / MÅSKE

NEJ

STOP SPIL ➔ SEND TIL LÆGE / FYS

VENT TIL NÆSTE PAUSE OG SPØRG IGEN

MISTANKE OM GENER ➔ SE

INGEN GENER ➔ SPIL

FØLER SPILLEREN SIG PÅVIRKET AF SLAGET?

JA / MÅSKE

DEN FØRSTE UGE ELLER TO…

FULD UNDERSØGELSE

PATIENTUDDANNELSE

PROGNOSE OG PLAN

EVALUERING

RELEVANT BEHANDLING



Hjernerystelse er ufarligt
I lighed med andre skader er der en akut 

fase hvor man skal beskytte kroppen, men i 

løbet af 1-4 uger er man i udgangspunktet 

helt frisk igen.

Det er ikke en hjerneskade
Tænk mere på hjernerystelse som hævelse 

(fx et hævet knæ efter et stævne) end som 

et brækket ben.

Hvad kan spilleren selv gøre?
Uddannelse af spilleren betyder også, at 

give viden om tilstanden (fx normale 

symptomer) samt konkrete retningslinjer for 

det næste døgn/indtil næste konsultation. 

Hvad er prognosen?
Det er din opgave at give spilleren tryghed 

og ro til at fokusere på at blive bedre - det 

betyder bl.a. at du har styr på om 

symptomerne udvikler sig 'normalt'.

HÅNDTERING AF HJERNERYSTELSE

Fasthold hverdagen  
fokus på at undgå forværring 

Flere af de normale aktiviteter  
fokus på at undgå forværring 

Genoptag idræt  
fokus på symptomfrihed

Tilføj komplekse opgaver  
fokus på at øge teknik 

Ubegrænset træning  
maksimal belastning 

Kamp/stævne/konkurrence  
maksimal belastning

HVERDAGS-AKTIVITET 
INKLUSIV SKOLE/JOB  
(ALT DER IKKE ØGER 

SYMPTOMERNE)

LÆSE, HØRE MUSIK, SE 
TV, SKÆRMTID

FULD BELASTNING I 
HVERDAGEN 

(ARBEJDE/SKOLE)

FLERE TRÆNINGSPAS / 
KORTERE TID MELLEM 

TRÆNINGER

KLARMELDING FRA 
SUNDHEDSSTAB

KAMP, STÆVNER MV.

FULD AKTIVITET UDEN 
BEKYMRINGER OM 

EVT. GENSKADE

DELTAGE FULDT UD 
SOM 'EN DEL AF 

HOLDET'

INGEN SYMPTOMER 
UANSET TYPE ELLER 

MÆNGDE AF TRÆNING

TRÆNING UDEN 
BEGRÆNSNINGER

EVT. KOMPLEKSE 
TEKNIKKER OG 
STRATEGISKE 

OPGAVER

OPSTART AF STYRKE 
TRÆNING

TRÆNING SAMMEN 
MED HOLDET MEN 

UDEN FYSISK KONTAKT

FYSISK AKTIVITET, DER 
IKKE INVOLVERER EN 

RISIKO FOR AT SLÅ  
HOVEDET

MODERAT PULS-
TRÆNING 

(FX CYKLING/
SVØMNING)

ØGE BELASTNING LET 
SÅ PULSEN STIGER EN 

SMULE

gå/cykle

sportsrelateret træning

Teknisk træning

hvile og normal hverdag

Ubegrænset træning

Tilbage til sport

24-48 TIMER TYPISK 10-14 DAGE

Symptomerne efter hjernerystelse er ikke farlige i sig selv; det betyder, at  belastning, der 
ikke gør symptomerne værre er ok i alle faser. Hver fase nedenfor tager mindst 24 timer, 
og man kan gå videre, når man har været symptomfri i et døgn.

Det er meget individuelt, hvad man kan og ikke kan, og der kommer ikke noget 
godt ud af at provokere symptomerne. Ved forværring går man et 
skridt ned af trappen i ét døgn, før man vender tilbage til 
aktiviteten, der provokerede symptomerne.

HJERNERYSTELSE
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HVIS SYMPTOMERNE BLIVER VÆRRE (ELLER IKKE BEDRES), SKAL MAN SØGE LÆGE

HVAD SÅ DEREFTER?

TÆNK BREDT!

behandling følger 
symptombilledet

speciallæge til afklaring

fokus på funktion (fastholde/øge)

undgå 'overbehandling'

vigtigt at spilleren har en tovholder



HJERNERYSTELSE ELLER 'SYNDROM'
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Opdaterede guidelines baseret på ekspertkonsensus
Hjernerystelse i sport

Af Morten Høgh, fysioterapeut, MSc Pain, PhD-stud., specialist i idrætsfysioterapi (RISPT) og i muskuloskeletal fysioterapi (DipMT)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI, Aalborg Universitet / FysioDanmark Aarhus / www.videnomsmerter.dk

Det seneste årti er fokus på risikoen for, identifikationen af og rehabilitering efter hjernerystelse blevet et fokusområde 
for internationale idrætsorganisationer og videnskabelige selskaber. 

Eksperter fra hele Verden var samlet i Berlin i oktober 2016, hvor de diskuterede evidens og anbefalinger baseret på 
mere end 60.000 videnskabelige artikler. Formålet med dette indlæg er at give læserne indsigt i denne konsensus. For 
fuldstændig forståelse for emnet anbefaler vi læserne at hente Consensus statement on concussion in sport – the 5th internati-
onal conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016 (1) sammen med de tilhørende systematiske reviews samt 
DSSF’s faglige katalog om hjernerystelser i sport. 

Du kan hente konsensus (McCrory P, et al. Br J Sports Med 2017;51:838-847) og reviews (referencerne 1-5 i konsensus-
artiklen) gratis på http://bjsm.bmj.com og DSSF’s faglige katalog på www.sportsfysioterapi.dk

Hvad er en sportsrelateret 
hjernerystelse? 
En sportsrelateret hjernerystelse (SH) 
kan defineres som en traumatisk hjer-
neskade forårsaget gennem biomekaniske 
kræfter. Der er en række fælles træk, 
som ofte ses hos SH, og før diagnosen 
stilles, skal relevante differential-
diagnoser afklares (inkl. medicinske 
bivirkninger og co-morbide tilstande). 
Ætiologien tager udgangspunkt i et 
traume, der indikerer, at udøveren har 
været udsat for en mekanisk påvirk-
ning direkte mod kraniet eller andre 
dele af kroppen, så de mekaniske kræf-
ter har forplantet sig til hjernen. I den 
akutte fase er det normalt, at atleterne 
oplever akut, kortvarig påvirkning af 
neurologiske funktioner, der normali-
seres af sig selv. Nogle atleter oplever, 
at symptomerne og funktionspåvirk-
ninger tiltager eller varer ved i de 
efterfølgende timer. Mistanke om, og 
senere diagnostik af SH, baserer sig på 
funktionelle forandringer i udøverens 

kognitive, emotionelle, sensoriske, 
motoriske og komplekse neurologiske 
funktioner (fx balance, koordination 
og hukommelse). Det er ikke normalt 
og heller ikke nødvendigt, at udøveren 
udviser tegn på strukturelle foran-
dringer i hjernevævet for at de kan få 
’diagnosen’ Sportsrelateret hjernerystelse. 
Efter en SH vil udøveren oftest udvise 
flere kliniske fund og symptomer evt. 
inklusiv bevidstløshed. Symptomer og 
funktionstab aftager oftest gradvist. I 
nogle tilfælde kan symptomerne være 
langvarige. 

Mistanke om hjernerystelse 
– hvad gør du? 
(2016-opdatering af anbefalinger fra eks-
pertgruppen)

På sidelinjen
Efter et akut hovedtraume er fokus på 
alvorlige problemstillinger, fx ustabile 
frakturer og intrakraniale blødninger. 
Hvis udøveren ikke har behov for 

førstehjælp eller akut medicinsk assi-
stance, skal man overveje SH. Sympto-
mer efter SH kan udvikle sig efter den 
akutte påvirkning, hvilket gør det til 
én af de meste komplicerede idrætsre-
laterede påvirkninger at diagnosticere, 
undersøge og behandle. 

Størstedelen af alle SH opstår uden 
samtidig bevidstløshed eller tydelige 
neurologiske påvirkninger, og der fin-
des ikke specifikke biomarkører, der 
kan bidrage til specifik diagnostik. Det 
er med andre ord ikke muligt med de 
eksisterende værktøjer at udelukke SH, 
når en udøver optræder med neurolo-
giske (eller neuropsykologiske) fund 
efter et hovedtraume. Derfor er der 
fortsat enighed om, at SH bør lede til 
direkte spilstop for den pågældende 
udøver, som efterfølgende må sendes 
til undersøgelse hos en kvalificeret 
sundhedsprofessionel. 

Nøglen til undersøgelsen på side-
linjen er en hurtig screening for at 
vurdere, om spilleren har pådraget sig 
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