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Patienter med
hjernerystelse
Indledende rådgivning og vejledning.

Gruppen af patienter med følger efter
lettere hovedtraumer fylder mere i
dag end for bare få
år siden. I denne
artikel er der fokus
på, hvordan vi som
læger skal rådgive
patienten ved den
indledende konsultation efter traumet.
Senere følger en
anden artikel om de
komplicerede
tilfælde, som ikke
remitterer inden for
3 måneder.

RESUME: På basis af kontakt til patienter med følger efter milde hovedtraumer samt den forskning, der forligger på området, præsenterer
forfatterne nogle generelle pointer i den indledende rådgivning efter
traumet med henblik på så vidt muligt at undgå langtidsfølger. Patientens negative forventninger til bedringsprocessen er en af de faktorer,
der ifølge nogle studier korrelerer med langvarige symptomer efter
milde hovedtraumer. Da patienterne udgør en meget heterogen gruppe,
opfordres der til, at rådgivningen tilpasses den enkelte patients symptomniveau, personlighed og livsstil.

D

er har i de seneste år været en øget opmærksomhed på hjernerystelser og risikoen for at pådrage sig længerevarende følger.
Mange oplever, at denne gruppe patienter fylder mere hos
lægen, i kommunen og forsikringsselskaberne end tidligere. Statistikken tyder dog ikke på, at der er sket en reel stigning i, hvor mange mennesker der pådrager sig en hjernerystelse i Danmark (1), men formentlig
er der sket en stigning i personer, der henvender sig fx til egen læge med
de symptomer, de har efter et hovedtraume. For at
kunne vejlede denne gruppe patienter hensigtsmæssigt er det derfor væsentligt i hele landet
at beskæftige sig med rådgivningen af patienter med hovedtraumer. Denne artikel adresserer rådgivning i den indledende fase (0-3
måneder efter hjernerystelsen) og vil kunne
bruges af læger i hele landet. Senere følger en
artikel, der beskæftiger sig med rådgivning og
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Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt specialsygehus med
driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Centrets formål har
siden 1985 været at vise, at personer med erhvervet eller medfødt
hjerneskade samt følger efter hjernerystelse gennem intensiv multidisciplinær rådgivning og træning kan forbedre deres personlige og
erhvervsmæssige funktion og vende tilbage til job eller uddannelse og
et aktivt liv selv år efter en hjerneskade.
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vejledning af de patienter, hvor symptomerne ikke er remitteret efter 3
måneder.
Hjernerystelser hører under kategorien milde hovedtraumer og
afgrænser sig i karakter fra hhv. de moderate og svære hovedtraumer.
Selv relativt mindre traumer mod hovedet kan være tilstrækkelige til at
afstedkomme fysiologiske (strukturelle, vaskulære og kemiske) forandringer i hjernen og både fysiske, kognitive og emotionelle symptomer.
Der lader umiddelbart ikke til at være en sammenhæng mellem slagets
kraft (inden for den milde kategori) og det udviklede symptomniveau
(2). Til gengæld er der meget, der aktuelt tyder på, at hjernevævets
rotation i forbindelse med hovedtraumet i højere grad kan have en
negativ betydning for udviklingen af symptomer (3). Der er efterhånden
enighed om, at tab af bevidsthed ikke er en forudsætning for, at en
patient kan diagnosticeres med hjernerystelse (4).
Mange patienter vil derfor kunne beskrive kraftige reaktioner på
relativt milde slag mod hovedet (har fået en bold i hovedet, er stødt
kraftigt op i en skabslåge eller dørkarm osv.) Der kan desuden ses let
udløste tilbagefald i forbindelse med et eventuelt nyt slag eller stød
mod hovedet efter den indledende hjernerystelse. Disse tilbagefald vil
dog som oftest være af kortere varighed.
Vi har på Center for Hjerneskade (CfH) set patienter med langvarige
følger efter hjernerystelse siden centrets begyndelse. Da denne gruppe
patienter dog ikke får udbytte af vores traditionelle intensive genoptræningsprogrammer målrettet personer med erhvervet hjerneskade, har vi
siden 2011 haft et speciﬁkt behandlingstilbud til denne gruppe i vores
commotio-enhed. Vi har aktuelt ca. 150 commotio-forløb igennem
årligt.
Vi ser først patienterne, når hjernerystelsen har udviklet sig til langvarige følger. Typisk kommer de først i kontakt med CfH 1-1½ år efter
hovedtraumet, nogle gange væsentligt senere.

Foto 1 /
Mange patienter kan
beskrive kraftige
reaktioner på relativt
milde slag mod
hovedet
Foto: Colourbox
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Der lader umiddelbart ikke til at
være en sammenhæng mellem
slagets kraft og
det udviklede
symptomniveau

Vores oplevelse er, at vejledningen af personer, der har pådraget sig
en hjernerystelse, i den indledende fase er vidt forskellig, hvilket måske
ikke er så underligt, givet at de kliniske retningslinjer vedrørende hjernerystelse ikke er særligt speciﬁkke (5). Gennem vores kontakt til denne
patientgruppe og den forskning, der er lavet på området, har vi dog gjort
os nogle erfaringer med, hvilken rådgivning og vejledning der i den
indledende fase efter hovedtraumet kan være givtig eller problematisk i
forhold til udviklingen af længerevarende følger og tilstødende vanskeligheder.
Da patienterne udgør en meget heterogen gruppe, og den enkelte
patients symptomniveau, personlighed, livsstil og anvendelse af den
rådgivning, der bliver givet, er meget forskellig, er det af gode grunde
vanskeligt at anbefale én rådgivningsform eller -metode, som vil virke ens
for alle patienter. Vi vil dog gerne her præsentere nogle generelle pointer i
den indledende rådgivning, baseret på vores erfaringsgrundlag.
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Beroligelse og normalisering
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Litteraturen peger på, at den indledende rådgivning efter en hjernerystelse er væsentlig, og at det for lægen eller skadestuen er vigtigt at give
patienten en fyldig information om, hvad en hjernerystelse er, samt
hvilke symptomer der er normale og forventelige. Det er desuden vigtigt, at patienten beroliges i forhold til prognosen, så man så vidt muligt
mindsker den stress og uro, der kan være med til at forværre symptomerne, samt mindsker negative forventninger til bedringsprocessen (6).
Patientens negative forventninger til bedringsprocessen er en af de
faktorer, der ifølge nogle studier korrelerer med langvarige symptomer
efter milde hovedtraumer (7) (8).
Beroligelse kan typisk opnås gennem information til patienten om
statistikken for, at langt de ﬂeste af de personer, der pådrager sig en
hjernerystelse, vil opleve hurtigt at få det bedre, og at symptomerne
typisk fortager sig gradvist over en kortere periode (14 dage til ca. 3
måneder). Statistikken fortæller også, at hos minimum 85-90 % af de
personer, der får en hjernerystelse, fortager symptomerne sig helt (inden for 1 år).
Det er dog vigtigt, at behandleren er opmærksom på, at nogen forskning peger på, at op mod 25 % af personer ramt af en hjernerystelse stadig
oplever resterende symptomer 6-12 måneder efter hovedtraumet (9).
Generelt er det vores indtryk, at det i den indledende rådgivning kan
være vigtigt at undgå at give patienterne tidsmæssige deadlines for,
hvornår de kan forvente at være raske og ”tilbage til normalen” igen.

”Når hjernen rystes” kan tilsendes som folder ved kontakt
til Center for Hjerneskade på tlf. 35 32 90 06 eller kan
downloades på hjemmesiden www.cfh.ku.dk.

Ofte skaber disse deadlines en uhensigtsmæssig stressfaktor − især hvis
patienten ikke når den forventede bedring på det pågældende tidspunkt. Stress, uro og bekymring er en af de faktorer, som forskning og
vores kliniske arbejde peger på kan virke både forværrende og vedligeholdende på symptomerne efter en hjernerystelse (10).
Information om de typiske symptomer er dog væsentlig for at normalisere den tilstand, som patienten kan opleve, mindske angst og uro i
forbindelse med symptomerne og undgå, at patienten føler, at ”der er
noget galt med mig”, eller at ”dette er farligt”. Et væsentligt behov, som
de ﬂeste af de patienter, vi møder, giver udtryk for, er at ”blive taget
alvorligt” både i den indledende og den senere fase og ikke føle, at de
bliver negligeret eller underkendt i de symptomer, de faktisk oplever.
Center for Hjerneskade har udarbejdet en informationspjece, der kan
tilsendes eller downloades fra vores hjemmeside. Den beskriver de
typiske symptomer, man kan opleve efter en hjernerystelse, og indeholder korte råd i forhold til håndteringen af dem. Se mere på http://cfh.
ku.dk/

2. Hvile eller ej?
Der er stadig en del debat om, i hvor høj grad ordineret ro og hvile er den
bedste løsning, lige efter at en person har pådraget sig en hjernerystelse.
Vi ser oftest, at hvis den ramte i den første tid efter hjernerystelsen
enten har lavet alt for meget og for hurtigt er vendt tilbage til sit dagligliv uden hensyntagen til sine symptomer eller har været helt inaktiv/
ustimuleret i længere tid (nogle gange ugevis), så kan det være meget
uhensigtsmæssigt for personens bedringsproces og hjernens evne til at
hele og håndtere aktivitet og input. Derfor er den indledende rådgivning
og anbefaling af ro versus genoptagelse af aktivitet en yderst vigtig
komponent i vejledningen af patienter med hjernerystelse.
Der er bred enighed om, at ro og hvile de første par dage er vigtigt efter
en hjernerystelse, da hjernen har brug for ro til at hele efter den fysiologiske påvirkning. Megen forskning peger dog aktuelt på, at ”fuld ro” ikke er
hensigtsmæssigt ud over de første tre dage efter tilskadekomst. Der ses
ingen signiﬁkant eﬀekt af forlænget ”ro-regime” ud over tre dage ved
hjernerystelser – til gengæld er de fysiske og psykiske ulemper af at være
sengeliggende/inaktiv i længere tid i forhold til muskler, knogler, fysisk
udholdenhed, smerter, humør m.m. velkendte (11).
Det er vores vurdering, at det efter de første par dage er hensigtsmæssigt, at patienten begynder at indgå i let aktivitet (evt. i kortere
intervaller ad gangen), hvor der veksles mellem hvile/pause og let akti723

Neurologi
Kranietraumer
- http://www.medibox.dk/
doc?doc_id=3807

Glascow coma scale – bevidsthedspåvirkning – GCS
http://www.medibox.dk/
doc?doc_id=15226

vitet. Alle aktiviteter gælder, fx at gå i bad, lave morgenmad, tage tøj på,
tømme halvdelen af opvaskemaskinen mv. Devisen er ”lidt ad gangen er
vejen frem”.
Nogle af de patienter, vi ser, har indledningsvist været så plagede af
deres symptomer (kvalme, svimmelhed, hovedpine eller træthed), at de
stort set ikke har kunnet bevæge sig i dage - og til tider ugevis − men har
levet af yoghurt og kaﬀe for nedrullede gardiner. Vejledningen må
derfor blive ud fra en individuel vurdering af det konkrete tilfælde og ud
fra, hvor meget patienten kan være oppe og i gang.
Herefter kan aktivitetsniveauet (intensitet og tidsrum) langsomt
øges – under hensyntagen til at patientens symptomniveau ikke bør
stige kraftigt under eller efter aktiviteten. Symptomerne kan fungere
som guideline i forhold til, hvor lidt eller hvor meget aktivitet patienten
kan lave ad gangen uden at overbelaste sin formåen. Da symptomerne
ofte optræder forsinket, kan det være svært at tilrettelægge denne gradvise optrapning, men det anbefales hellere at gå lidt forsigtigt til værks
end fare for hurtigt frem, da kraftige symptomøgninger ved overbelastning bl.a. kan have adfærdsmæssige og psykiske følgevirkninger i form
af isolation, bekymringer og på længere sigt angst og depression.
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3. Fysisk aktivitet og motion
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Umiddelbart efter en hjernerystelse vil de ﬂeste være generet af hovedpine, kvalme og svimmelhed. Disse symptomer vil oftest øges ved fysisk
aktivitet, ofte selv ved forholdsvis let aktivitet som trappegang, kortere
gåture eller cykling. For enkelte vil blot det at stå ud af sengen og bevæge sig rundt i boligen øge symptomerne. Der er ikke evidens for, at
det er den fysiske aktivitet i sig selv, der er problematisk i den helt
akutte fase; det er nok i højere grad summen af aktiviteter, samt hvor
krævende den fysiske aktivitet er. Det kan derfor her være relevant at
være forsigtig med aktiviteter, der indebærer pulsstigning og øger
symptomerne markant.
Efter de første dages ro bør der tilstræbes en gradvis tilbagevenden
til det vanlige aktivitetsniveau, og den ramte må gerne indgå i lettere
fysisk aktivitet i det omfang og den form, som vedkommende trives
godt med (fx gåture, yoga, let løb, cykling, svømning m.m.) En vis øgning af symptomer er acceptabelt under og umiddelbart efter aktiviteten. Generelt bør øget aktivitet efterfølges af hvile, og længden af hvile
bør stå i relation til længden af aktivitet. Hvis man f.eks. har gået en tur
på 10 minutter, er det ikke i orden at have behov for at hvile 1 time
bagefter. I så fald bør turen kortes ned.

Lidt ad gangen
er vejen frem

Den fysiske aktivitet kan herfra optrappes, efterhånden som patientens tilstand bedres, og kapaciteten øges. Dette er en sværere proces,
end det umiddelbart lyder, og sparring og vejledning i forhold til passende aktivitetsniveau er ofte nødvendigt. Motionsvaner kan genoptages, i takt med at symptombilledet mindskes − igen efter devisen ”lidt
ad gangen er vejen frem” (12).
Sport med risiko for fornyede hovedtraumer bør undgås, før patientens symptomer er helt væk.
Blandt gruppen af patienter, hvor hovedpinen er et kernesymptom,
og denne ikke bedres i takt med de øvrige symptomer, er det vores
erfaring, at der ofte eksisterer en cervikal/kraniel problematik udløst i
forbindelse med hovedtraumet. Dette kan ses i form af dysfunktioner i
led og bløddele, især i de højcervikale led og strukturer. Internationalt
er der øget opmærksomhed på denne problematik, uden at man dog
endnu er kommet frem til ensrettede anbefalinger på området. Hvis
patienten efter 2-3 uger fortsat klager over smerter, stramhed eller
ubehag omkring kranie-cervikal-overgangen, kæber, kranie, ansigt,
hovedpine eller indskrænket bevægelighed, vil det være relevant at få
dette udredt nærmere ved en manuel mediciner eller fysioterapeut med
manuel erfaring inden for denne målgruppe.

4. Brug af skærm og læsning
Der er, så vidt vi kan se, ikke megen forskning, der understøtter tesen
om, at brug af skærm (TV og computer) og læsning bør undgås efter en
hjernerystelse, medmindre patientens symptomniveau reagerer tydeligt på disse aktiviteter. Igen er devisen nok nærmere, at ”lidt ad gangen
er vejen frem”. Hvis det er muligt for den enkelte patient at læse, se TV
og bruge computerskærm i kortere intervaller afbrudt af pauser (eller en
anden aktivitet), uden at symptomniveauet øges, synes det ikke umiddelbart problematisk for bedringsprocessen. Udfordringen kan dog for
den enkelte ligge i at vurdere, hvor lange intervaller vedkommende kan
klare ad gangen, da reaktionen kan være forsinket.
Det ses imidlertid jævnligt, at hjernerystelse kan
medføre speciﬁkke visuelle vanskeligheder, fx i form af
øjnenes evne til at fokusere, arbejde sammen m.m.,
som kan betyde, at visuelle indtryk samt læsning, brug
af TV og PC/tablet udtrætter patienten markant og
forværrer vedkommendes symptomniveau.
Denne form for synsvanskeligheder efter en
hjernerystelse kan primært udredes (og evt.
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genoptrænes) ved en optometrist specialiseret i neurooptometrisk
synstræning (13).

5. Pårørende og netværket
Det kan være givtigt for patienterne i denne gruppe, at de pårørende og
netværket tænkes ind fra starten, da det kan være hensigtsmæssigt
(eller simpelthen nødvendigt), at patienten i en periode skruer ned for
fx praktiske dagligdagsaktiviteter i hjemmet såsom rengøring, indkøb,
madlavning, afhentning og pasning af børn mv. Ofte kan det være meget
hjælpsomt, at netværket træder ind og hjælper med diverse opgaver,
som patienten ikke selv kan indgå i eller har overskud til. Dette betyder,
at den generelle arbejdsbyrde/belastning lettere kan tilpasses og tilrettelægges patientens niveau/overskud og gradvist kan udvides igen,
efterhånden som patienten får det bedre.
Den information, råd og vejledning, som er afgørende for patienten,
kan her være lige så væsentlig for netværket for at kunne støtte på en
hensigtsmæssig måde.
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6. Tilbagevenden til arbejde
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Det er en vanskelig vurdering, hvad der er bedst for den enkelte patient i
forhold til tilbagevenden til arbejde efter en hjernerystelse. Vores erfaring
er dog, at de patienter, vi ser, ofte er kommet for intensivt og for hurtigt
tilbage på deres arbejde efter hjernerystelsen. For de ﬂeste vil det formentlig være hensigtsmæssigt med nedsat arbejdstid (eller evt. intet
arbejde) de første 2-14 arbejdsdage efter et hovedtraume for at give hjernen mulighed for at restituere efter den neurale påvirkning fra slaget.
Det er vores indtryk, at man formentlig kan hente meget ved fx en
forebyggende deltidsfunktion på arbejdet indledningsvist, hvor patienten fastholder sin tilknytning til sit arbejde (hvis muligt!), men ikke
overbelastes. Herefter kan der ske en gradvis optrapning i tid og opgaver, efterhånden som patienten synes at kunne magte det. Det kan være
relevant at være lidt konservativ med optrapningen i arbejdstid og
opgavekompleksitet, hvis der ses fortsatte symptomer. Vi ser ofte med
denne patientgruppe, at den arbejdsmæssige optrapning skal ske langsommere end ved ﬂere af vores andre neurologiske patienter.
I ﬂere tilfælde kan det dog være det mest hensigtsmæssige med en
fuld sygemelding fra arbejdet i nogen tid, afhængigt af hvor dårligt
patientens funktionsniveau er efter hjernerystelsen. Her er det stadig
hensigtsmæssigt at have fokus på, hvordan aktivitetsniveauet sideløbende kan tilpasses og gradvist udvides i de hjemlige rammer.

7. Opfølgning
Regelmæssige opfølgningssamtaler med patienter, der har pådraget sig
en hjernerystelse, er væsentlige, da man her vil kunne opdage de patienter, hvor fremgangen ikke sker som forventet, og dermed iværksætte
målrettede tiltag i tide. Det vil ofte være mest hensigtsmæssigt, at lægen/sygeplejersken sikrer, at der aftales tider til opfølgningssamtaler,
inden patienten tager hjem. Mange patienter vil efter en hjernerystelse
ofte selv have svært ved dels at vurdere deres behov, dels at overskue at
kontakte klinikken og få bestilt tid.
Økonomiske interessekonﬂikter: ingen angivet
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