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Hjernerystelser er blandt de mest komplekse sportsskader 
at undersøge og behandle. Husk derfor, at såkaldte ”milde 
hjernerystelser” ikke findes og at alle symptomer skal tages 
alvorligt, så varige mén kan forebygges med den rette behandling.

Symptomer på hjernerystelse kan udvikle sig længe efter et styrt. Derfor bør man altid opsøge sin læge, 
hvis man i ugerne efter et styrt oplever adfærd eller symptomer, der giver mistanke om hjernerystelse. Vær 
opmærksom på, at symptomer hos børn kan udvikle sig inden for den første måned efter et styrt.

Man bør have mistanke om hjernerystelse, hvis en eller flere af følgende tegn eller symptomer er til stede 
efter et styrt:

Synlige tegn på hjernerystelse: 
•	 Tab af bevidsthed eller manglende reaktionsevne 
•	 At ligge ubevægelig på underlaget/være langsom til at komme på benene 
•	 At være usikker på benene/problemer med balancen/ukoordineret 
•	 At tage sig til hovedet 
•	 Et fortumlet, tomt eller fraværende blik 
•	 At være forvirret/ikke klar over, hvad der er sket på banen 



Tjek for hjernerystelse lige efter styrt 
Du kan stille en række spørgsmål og udføre en balancetest for at 
tjekke for en mulig hjernerystelse. Manglende evne til at besvare 
flere af disse spørgsmål korrekt kan tyde på en hjernerystelse efter 
et styrt: 
•	 Hvilken klub er du medlem af?
•	 Hvilket løb var du til sidst? 
•	 Hvilken bane er du på nu? 
•	 Hvilken by er du i? 
•	 Hvilken placering fik du, sidst du kørte løb? 

Balancetesten
•	 Køreren skal stå stille i 20 sekunder med lukkede øjne, hænderne 

på hofterne og almindelig stand mens fødderne peger ligefrem.
•	 Mister køreren balancen mere end 5 gange, bør man mistænke  

hjernerystelse.

Svares der rigtigt på spørgsmålene og bestås balancetesten, kan køreren 
fortsætte kørslen, så længe han/hun holdes under opsyn og ikke har andre 
symptomer, der kan give mistanke om hjernerystelse.  

Kørere med en formodet hjernerystelse skal omgående tages ud af løbet og må ikke fortsætte, før de er 
blevet tilset af en læge eller fagperson. Fastslår lægen eller fagpersonen en hjernerystelse, må køreren ikke 
vende tilbage til løbet. 

Kørere med en formodet hjernerystelse bør ikke efterlades alene, bør ikke køre bil og bør hvile sig fysisk og 
mentalt i 24-48 timer. 

Andre symptomer på hjernerystelse - personen oplever: 
•	 Tab af bevidsthed 
•	 Anfald eller kramper 
•	 Problemer med balancen 
•	 Kvalme eller opkast 
•	 Sløvhed 
•	 Irritation 
•	 Tristhed 
•	 Træthed eller lav energi 
•	 Nervøsitet eller angst 
•	 ”At føle sig forkert” 
•	 Hovedpine 
•	 Svimmelhed 

•	 Forvirring 
•	 En følelse af at være langsom 
•	 ”Tryk inde i hovedet” 
•	 Sløret syn 
•	 Lysfølsomhed 
•	 Lydfølsomhed
•	 Hukommelsesbesvær 
•	 Hukommelsestab 
•	 En følelse af at være i en tåge 
•	 Nakkesmerter 
•	 Koncentrationsbesvær 



Husk kørerens sikkerhed efter et styrt
Som forælder eller official ønsker man at reagere hurtigt, når der sker et styrt. Dog skal du altid være yderst 
opmærksom på kørerens sikkerhed og helbred, hvis du forsøger at hjælpe. Ellers kan skaden gøres værre. 

HUSK 
•	 Følg principperne om førstehjælp: Fjern faren, og tjek bevidstheden, luftveje samt åndedræt.
•	 Forsøg ikke at flytte på køreren, medmindre du er trænet til det. Flyt i det omfang, det er nødvendigt,  

for at holde kørerens luftveje frie. 
•	 Tag ikke hjelm eller udstyr af køreren, medmindre du er trænet til det. 

Alvorlige faretegn 
Hvis en eller flere af følgende symptomer er til stede efter et styrt, bør køreren straks stoppe al aktivitet.  
Hvis der ikke er en læge eller andet uddannet personale til stede, bør der tilkaldes en ambulance med henblik 
på en akut vurdering, hvis køreren oplever: 
•	 Nakkesmerter 
•	 Tiltagende forvirring eller irritation 
•	 Gentagne opkastninger 
•	 Anfald eller kramper 
•	 Svaghed eller prikkende/brændende fornemmelse i arme eller ben 
•	 Forværring i bevidsthedstilstand 
•	 Voldsom eller tiltagende hovedpine 
•	 Usædvanlig adfærdsændring  
•	 Dobbeltsyn 

I alle tilfælde med en formodet hjernerystelse anbefales det, at køreren henvises til sin læge for at modtage 
en diagnose og vejledning, herunder om og hvordan køreren skal vende tilbage til sporten, selv hvis sympto-
merne ophører. Dertil kan lægen også henvise til en fysioterapeut med fokus på hjernerystelse. Se oversigt 
på: https://www.sportsfysioterapi.dk/find-en-sportsfysioterapeut

I alvorlige tilfælde kan symptomerne være langvarige og kræve gentagne lægebesøg, før lægen kan vurdere, 
om det er sikkert for køreren at vende tilbage til sporten.  

Danmarks Idrætsforbund udvikler løbende materiale og retningslinjer for sportsudøvere, trænere og pårøren-
de i forbindelse med hjernerystelse. Du kan finde DIF’s materiale på: https://www.dif.dk/hjernerystelser  
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