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TEMA JAKOB DRAMINSKY

  BREMS, 
     BEDØM,
BESLUT

Flere tusinde danske idrætsfolk registreres årligt 
på en af landets skadestuer med en hjernerystelse. 
Det er i hovedparten af tilfældene ufarligt, hvis blot 
man bruger sin sunde fornuft og lytter til kroppens 
signaler, lyder det i ny kampagne fra DIF.

 H
vis uheldet er ude, og du får en hjernerystelse, så skal du 

straks lægge dig under dynen, rulle gardinerne ned, slukke 

for tv’et og lade telefonen få en pause. 

  Nogenlunde sådan har man sagt i mange år. Men er det 

en usand myte eller netop den korrekte måde at behandle 

en hjernerystelse på?

  ”Den nyeste forskning viser, at det er vigtigt at komme tidligt i 

gang, hvis man har pådraget sig en hjernerystelse. Der er i hvert fald 

ikke noget, der taler for, at man skal gemme sig i et mørkt kammer i 

månedsvis,” siger Niels Christian Kaldau, der er læge, bestyrelsesmed-

lem i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og formand for en ekspertgruppe, 

der gennem det seneste års tid har arbejdet med hjernerystelser i 

idrættens verden. Han fortsætter: 

  ”I de første cirka 48 timer skal man tage den med ro, men derefter 

skal man lige så stille forsøge at øge sanseindtrykkene og belastnin-

gen på kroppen. Men det skal hele tiden være sådan, at man ikke får 

det værre.” 
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  Det kan naturligvis være vanskeligt at bedømme, 

om en udøver har fået en hjernerystelse eller ej, hvis 

ikke man er læge. Men her er der hjælp at hente, for 

det handler først og fremmest om at kigge udøve-

ren i øjnene, stille nogle basale spørgsmål som ’hvad 

er stillingen i kampen’, og ’hvor er du henne’, og på 

baggrund af blikket og svarene vurdere, om udøve-

ren virker normal og er ved sine fulde fem. 

  ”Vi har lavet en række guidelines, hjælpespørgs-

mål og anbefalinger, men dem har man jo ikke lige 

ved hånden, når man står i idrætshallen, hvis uhel-

det er ude, og når adrenalinen suser rundt i kroppen. 

Derfor er en af vores anbefalinger også, at man skal 

bruge sin sunde fornuft. Er udøveren forvirret, flak-

ker vedkommendes blik, og klager han eller hun over 

smerter i hoved eller nakke, så skal vedkommende 

have en pause og eventuelt tilses af en læge. Tviv-

len skal altid komme udøveren til gode på den lange 

bane.” siger Nina Bundgaard.

  Den betragtning bakkes op af Niels Christian 

Kaldau, som dog tilføjer, at det ikke nødvendigvis er 

en nem situation at bremse en udøver i at fortsætte 

idrætsaktiviteten.

  ”Det kan selvfølgelig være en vanskelig beslut-

ning for eksempel at hive en god håndboldspiller ud, 

hvis der er tale om en vigtig kamp. Men man skal hel-

lere hive vedkommende ud en gang for meget end 

en gang for lidt. Her vil træneren med stor sandsyn-

lighed være under et pres fra spilleren, som gerne vil 

spille videre, og fra andre spillere og omgivelserne, 

som gerne vil have spilleren til at fortsætte. Der må 

man bare sige, at er der den mindste tvivl, så skal man 

trække spilleren ud. Det ansvar har man som træner.” 

Den ufarlige hjernerystelse
At få en hjernerystelse er noget, som man skal tage 

alvorligt, da den kan medføre langvarige – til tider 

invaliderende symptomer, hvis ikke den behand-

les korrekt. Desuden kan hjernerystelsen ikke blot 

få indflydelse på den videre aktive idrætskarriere, 

men også på hverdagslivet. Som udgangspunkt er 

en hjernerystelse dog ikke farlig, men skaden er 

DE 
TRE 
B’ER 

BREMS:  
Sørg for, at udøveren stopper idrætsak-
tiviteten med det samme.

BEDØM: 
Vurdér, om udøveren viser symptomer 
på hjernerystelse - fx synsforstyrrelser, 
kvalme, opkast eller hovedpine. Brug 
din sunde fornuft.

BESLUT: 
Hvis der er den mindste tvivl, om udøve-
ren har fået en hjernerystelse, skal I 
tale med en sundhedsfaglig person, for 
eksempel egen læge. Hvis udøveren 
eksempelvis er bevidstløs, har tegn på 
kraniebrud eller nakke, er lammet, har 
kramper eller er tiltagende forvirret, så 
ring straks 1-1-2. 

Anbefalingerne
I ekspertgruppen, hvor Niels Chri-

stian Kaldau er formand, sidder 

specialister fra blandt andet DIF, 

Dansk Selskab for Sportsfysiote-

rapi og Dansk Idrætsmedicinsk 

Selskab. Gennem et år er de mød-

tes for at drøfte alt fra alternative 

behandlingsformer til anbefalin-

ger til de uheldige danskere, der 

rammes af en hjernerystelse i 

idrættens verden. 

  DIF-konsulent Nina Bundgaard 

er en af initiativtagerne til eks-

pertgruppen. Hun siger, at flere 

af anbefalingerne ikke er raket-

videnskab, men derimod almen 

sund fornuft: 

  ”Hvis en træner har mistanke 

om, at en udøver har pådraget sig 

en hjernerystelse, så er anbefa-

lingen klar: Først skal træneren 

bremse aktiviteten, så skal han 

eller hun bedømme, om udøveren 

virker normal og er ved sine fulde 

fem, og så skal træneren beslutte, 

om udøveren kan fortsætte eller 

ej. Vi kalder anbefalingen for 

’brems, bedøm, beslut’.”

"Det er ikke farligt at gå til 
idræt. Det er mere farligt at 
lade være”
Nina Bundgaard, DIF-konsulent
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ofte sværere at forholde sig til 

end for eksempel en forstuvning 

i ankelleddet.

  ”Det er som sådan ikke far-

ligt at få en hjernerystelse, for 

så har man en diagnose at agere 

ud fra. Det kan først blive farligt, 

hvis ikke man er god til at styre 

det efterfølgende forløb, fordi man 

eksempelvis forcerer at komme 

retur til sin idræt. De fleste har 

nemlig svært ved at erkende, at 

det er en skade på linje med en 

forstuvning af anklen, og mange 

har derfor en tendens til at neg-

ligere den. Man bremses ikke 

nødvendigvis af en hjernery-

stelse som med en forstuvning, 

for man kan mange gange godt 

løbe, hoppe, drible osv. Hjernery-

stelsen giver nogle mere diffuse 

symptomer, som gør, at man let-

tere forsøger at tilsidesætte den. 

Det er den del, som kan gøre ska-

den farlig,” sider Niels Christian 

Kaldau med alvor i stemmen. 

Tilbage på 
træningsbanen
Mange udøvere kender til pro-

blemstillingen med at forcere 

genoptræningen. Måske kæm-

per man for en plads på holdet, 

og den plads går til konkurren-

ten, hvis ikke man er hurtigt retur 

på træningsbanen. I den situation 

spiller træneren en vigtig rolle, og 

i 90 procent af alle tilfælde med 

hjernerystelser kan udøverne 

være tilbage i træningstøjet igen 

i løbet af to uger. 

  ”Hvis man har en god træner, 

så kan man hurtigt være tilbage 

hos sine holdkammerater igen. 

Det kræver blot, at der bliver 

taget hensyn til en, og at man 

laver noget rolig træning, hvor belastningen grad-

vist øges,” siger Niels Christian Kaldau og skynder 

sig at fortsætte: 

  ”Virkeligheden er dog ofte en anden. Det er svært 

at komme tilbage på træningsbanen, fordi både 

udøvere og trænere har svært ved at tage de for-

nødne hensyn. Så selvom træneren har et ansvar, så 

kan han eller hun ikke kigge ind i udøverens hoved 

og mærke, hvordan han eller hun har det.”

Viden skal deles
Hjernerystelser er langt fra den hyppigste skade i 

sportens verden, men fordi den kan have store kon-

sekvenser for hverdagslivet, så får den meget fokus. 

Det er ifølge Nina Bundgaard kun godt, for med et øget 

fokus følger videndeling. Og det er viden på området, 

der skal til, så sportsfolk ikke negligerer skaden, men 

tager den alvorligt og følger anbefalingerne til, hvor-

dan man skal behandle den.  

”Det er ikke farligt at gå til idræt. Det er mere farligt 

at lade være. Men når man eksempelvis løber rundt 

efter en bold, så kan man få en forstrækning, man 

kan brække en tå eller man kan slå hovedet. Sådan 

har det altid været, og det er ikke farligt. Det er først 

farligt, hvis ikke man ved, hvordan man skal forholde 

sig, hvis der er mistanke om en hjernerystelse, og 

derfor har vi valgt at sætte spot på området med 

en kampagne i foråret. Omdrejningspunktet bliver 

Sportshjernerystelse.dk, hvor man kan finde nyttig 

viden om alt fra symptomer til, hvordan man kommer 

tilbage på træningsbanen,” slutter Nina Bundgaard. 

 

SPORTSHJERNERYSTELSE.DK
På Sportshjernerystelse.dk kan du læse mere 
om symptomerne på en hjernerystelse. Her 
finder du gode råd til, hvordan du hjælper 
idrætsudøveren, der har slået hovedet, og hvor-
dan du skal forholde dig, hvis du selv får en hjer-
nerystelse.

"Er der den mindste tvivl, så skal man 
trække spilleren ud. Det ansvar har 
man som træner”
Niels Christian Kaldau, bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsmedicinsk 
Selskab
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Hvordan fik du hjernerystelsen?
”Jeg spillede en fodboldkamp her i efteråret, hvor jeg efter 

cirka 88 minutter lavede en glidende tackling for at stoppe 

et kontraangreb. Da jeg ville rejse mig op igen efter tacklin-

gen, så forsøgte modspilleren at hoppe over mig. Det lykkedes 

dog ikke for hende, så i stedet endte hun med at banke sit knæ 

lige ind i tindingen på mig.” 

Hvad skete der i sekunderne efter, at du blev ramt af hen-
des knæ?
”Jeg mistede bevidstheden og var væk i et par sekunder. Det 

blev mørkt og sort. Heldigvis var der i det her tilfælde en fysi-

oterapeut til stede, som hurtigt kom ind på banen. Jeg var 

forvirret, havde ingen situationsfornemmelse og sagde noget 

vrøvl til fysioterapeuten. Jeg kom derfor ud på sidelinjen, hvor 

jeg kan huske, at jeg syntes, at stadionlyset var meget skarpt. 

Jeg var rundt på gulvet og fik kvalme af lyset, så jeg blev bare 

siddende. Stille.” 

Hvad skete der efterfølgende?
”Jeg tog det med ro resten af dagen, og min værelseskamme-

rat fik at vide, at hun skulle vække mig hver anden time hele 

natten for at se, om alting var ok. Det var det. Allerede dagen 

efter følte jeg mig i bedring, og selvom jeg havde fået at vide, 

at jeg ikke skulle belaste hjernen for meget i begyndelsen, så 

forsøgte jeg ret hurtigt at leve min almindelige hverdag igen 

med tv, telefon osv. 

 Jeg mærkede dog langsomt, at jeg alligevel ikke var på 

toppen. Jeg blev tung i hovedet og følte det som om, at jeg 

havde en plasticpose over hovedet.”

Hvornår begyndte du at spille fodbold igen?
”Fire til fem dage efter uheldet, vendte jeg tilbage til træ-

ningsbanen. Jeg var god til at overbevise mig selv om, at 

jeg havde det 

fint. Det betød, at jeg løb med til træningen, og da jeg ikke 

følte ubehag, så deltog jeg også i en spiløvelse. Da spillet slut-

tede, mærkede jeg, at jeg havde presset mig selv for hårdt. 

Jeg fik hovedpine og kvalme og blev nervøs. Fysioterapeuten 

i klubben sagde derfor, at jeg ikke skulle komme til træning 

i minimum en uge, før en læge havde givet mig grønt lys til 

at deltage.”

Hvorfor pressede du dig selv så meget og så hurtigt?
”Jeg ville gerne hurtigt tilbage og spille. Måske skyldes det, 

at jeg er i et konkurrencemiljø, hvor jeg skal præstere for 

træneren for at komme på hold. Jeg ville ikke være den som 

beklagede mig.”

Men du var jo skadet? 
”Ja, det er rigtigt, men en hjernerystelse er en speciel skade. 

Det havde været noget andet, hvis benet havde været bræk-

ket, for så havde jeg haft en fysisk skade. Den er nemmere at 

forholde sig til. Med en hjernerystelse kan det være svært 

for andre at forstå, at man ikke er på toppen. Hvis du bræk-

ker benet, så har du også en klar varighed at forholde dig til. 

Så ved du fx, at du kan begynde igen efter seks uger. Det, der 

var mest stressende for mig, var netop, at jeg ikke havde et 

overblik over, hvornår jeg kunne vende retur.” 

Hvad har du lært af situationen med din hjernerystelse?
”Jeg har helt klart lært, at man skal tage hjernerystelser alvor-

ligt og altid lytte til sin krops signaler. Jeg gik alt for hurtigt frem, 

fordi jeg bare gerne ville spille fodbold igen. Hvis jeg havde 

lyttet mere til min krop i begyndelsen, så tror jeg også, at mit 

forløb havde været kortere. Jeg har også lært, 

at det er afgørende, at der var nogen rundt 

om en, som trækker i håndbremsen og er 

forstående. Det var fx vigtigt for mig 

med støtte fra både fysioterapeut og 

træneren, for man skal huske på, at 

hovedet er det vigtige. Det skal du 

bruge resten af livet.” 

”HOVEDET ER DET VIGTIGE. DET 
SKAL DU BRUGE RESTEN AF LIVET”
18-årige Lærke Tingleff Søndergaard var en af de cirka 25.000 danskere, der i 
2017 fik registreret en hjernerystelse forårsaget af et uheld i idrættens verden. 
Hun har lært af episoden, at det er vigtigt at lytte til sin krop og få støtte fra sine 
omgivelser, når man slår hovedet.
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