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AKUT åtgärd – kanske
viktigast av allt
• Avbryt alltid alla aktiviteter vid
minsta misstanke om
hjärnskakning!
• Detta kan vara om du sett en
otäck kollission, någon som rör
sig ovanligt efter en lätt smäll
eller bara något ovanligt.
• Du ångrar aldrig om du varit
försiktig
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Tidig bedömning på
vår mottagning
”Du har 20 minuter på dig”
- Symtomskattning
- Generell testning
- Anamnes
- Tidig rehab
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SCAT 5 – idrottarens test
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Minnestester 10 ord x 3
Siffror baklänges
Månader baklänges
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TRINN 2: EVALUERING AV SYMPTOMER
Gi idrettsutøveren symptomskjemaet og be om at instruksjonsavsnittet leses høyt. Fyll deretter
ut symptomskalaen. Når det gjelder baselinevurderingen, skal idrettsutøveren vurdere egne
symptomer basert på hvordan han/hun vanligvis føler seg, og når det gjelder skadevurderingen, skal
idrettsutøveren vurdere egne symptomer på nåværendetidspunkt.

Skal utføres når utøveren er avslappet
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Totalt antall symptomer:

Totalvurdering
angitt av foreldre/
Score for symptomgrad:
foresatte/lærer/trener

3
av 21
av 63

Blirsymptomeneverre ved fysisk aktivitet?

J

N

Blirsymptomeneverre ved mental aktivitet?

J

N

Påenskalafra0 til100 %(der 100 %ernormalt), hvordanvurdererdubarnetnå?

Hvis ikke100%,hvordan virker barnet annerledes?

Child Scat 5
Symtomskattning barn –
påståenden: aldrig – ofta
+
Föräldrarnas bedömning

Rehabilitering efter hjärnskakning
Hjärntrappan

Hjärntrappan
Ett rehabiliteringsverktyg
VILA

Generell - Idrottsspecifik
AKTIVITET

Åter i match
och tävling
Full träning

Träning utan
kontakt

Hjärnvila fysisk
aktivitet som ej
utlöser ökade
symtom efter 24 dygn

Aerob träning
30-40 min
Borg 12

Grenspecifik
fysisk samt
teknisk träning

Tegner Y, Gustafsson B, Forssblad M, Lundgren L, Sölveborn SA. Hjärnskakning och idrott – nya
riktlinjer för handläggning. Läkartidningen. 2007;104:1220-3.
Lundgren L, Tegner Y (2017). Hjärnskakning. Rasmussen Barr E & Heijne A (red) Idrottsskada: Från
prevention till säker återgång till idrott. Lund: Studentlitteratur, ss 65-73
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• 24 tim mellan varje steg
• Vid symtom – avbryt och vila
• Upprepa sedan tidigare
avklarad nivå en gång till
• Vid två symtomgivande nivåer
– avbryt trappan och utred
• Om symtom kvarstår eller
upprepas efter 4 veckor –
avbryt trappan och utred

IDROTTSSPECIFIK
Hjärntrappa
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Rest and treatment/rehabilitation following sport-related concussion: a systematic review
Kathryn J Schneider,1 John J Leddy,2 Kevin M Guskiewicz,3 Tad Seifert,4
Michael McCrea,5 Noah D Silverberg,6 Nina Feddermann-Demont,7,8 Grant L Iverson,9 Alix Hayden,10
Michael Makdissi11,12

• Bjsm 2017

Vår syn på Hjärnvila:
En sak i taget
Solglasögon
Öronproppar
Dricka bra, äta bra, sova bra
Följ goda rutiner från dag 1
Ladda aldrig ur telefonen
helt – vila laddar batteriet.
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Rehabilitering efter hjärnskakning
Hjärntrappan

Åter i match
och tävling
Full träning

Träning utan
kontakt

Hjärnvila – fysisk
aktivitet som ej

Aerob träning
30-40 min
Borg 12

Grenspecifik
fysisk samt
teknisk träning

Steg 6 Åter i full idrott med kontakt
Tegner Y, Gustafsson B, Forssblad M, Lundgren L, Sölveborn
SA. Hjärnskakning
och idrott
– nya
Hur
vet
vi
om
idrottaren
är frisk?
riktlinjer för handläggning. Läkartidningen. 2007;104:1220-3.
Lundgren L, Tegner Y (2017). Hjärnskakning. Rasmussen Barr E & Heijne A (red) Idrottsskada: Från
prevention till säker återgång till idrott. Lund: Studentlitteratur, ss 65-73
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• Följ upp mot baseline om det
finns
• Genomförd Hjärntrappa med
full träning utan besvär
• Är du 100 %?
• Anhöriga – 100% hemma?
• Förbättrad minneskapacitet
• Förbättrad koncentration
• Tål hög puls

Hjärntrappan

Rehabilitering efter hjärnskakning
Hjärntrappan

Ett rehabiliteringsverktyg
VILA

AKTIVITET

Åter i match
och tävling
Full träning

Träning utan
kontakt

Aerob träning
30-40 min
Borg 12

Grenspecifik
fysisk samt
teknisk träning

Hjärnvila fysisk
aktivitet som ej
utlöser ökade
symtom efter 24 dygn
Tegner Y, Gustafsson B, Forssblad M, Lundgren L, Sölveborn SA. Hjärnskakning och idrott – nya
riktlinjer för handläggning. Läkartidningen. 2007;104:1220-3.
Lundgren L, Tegner Y (2017). Hjärnskakning. Rasmussen Barr E & Heijne A (red) Idrottsskada: Från
prevention till säker återgång till idrott. Lund: Studentlitteratur, ss 65-73
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Hjärntrappan skall inte användas
längre än 4 veckor
Hjärntrappan skall inte användas
om skadan är äldre än 4 veckor

Hur man kan minska symtom
• Trötthet. Uppmärksamma tecken på trötthet. Uppmuntra barnet att lyssna på
kroppens signaler för trötthet och att ta pauser. Hjälp barnet att ta pauser och att
hitta en bra balans mellan vila och aktivitet. Ha rutiner för mat, sömn och vila.
• Minnesproblem – fotografera information med mobilen, skriv dagbok, använd
påminnelselarm, hjälp det mindre barnet att komma ihåg.
• Huvudvärk eller yrsel – vila i tyst rum.
• Ljuskänslighet – använd solglasögon, släck lampor och dra för en gardin.
• Ljudkänslighet – stäng av störande ljud, gå undan till tyst rum vid behov, öronproppar eller hörselkåpor.
• Humörsvängningar – ge barnet uppmuntran och trygghet, stöd det äldre barnet
att gå undan ett tag, skapa ett vardagsupplägg där barnet lättare kan lyckas med
uppgifter och behålla orken.

När bör man kontakta sjukvården på nytt?
Ibland blir symtomen långvariga och då behöver man riktat stöd
• Kontakta sjukvården om man inte märker en tydlig förbättring av symtomen, eller
om symtomen varar längre än 4–6 veckor.
• För barn och ungdomar med långvariga besvär efter hjärnskakning finns
specialiserade regionala rehabiliteringsteam.
• Kontakta: ...............................................................................................................................

När kan barn starta med kontaktsport efter upprepade hjärnskakningar?
Det är viktigt att inte få ytterligare en hjärnskakning medan hjärnan läker
• Om datortomografi eller magnetkameraundersökning av hjärnan visat på avvikelser
– vänta åtminstone tre månader.
• Efter 2 hjärnskakningar inom 3 månader – vänta ett halvår räknat från den senaste
hjärnskakningen.
• Efter 3 hjärnskakningar eller mer under ett år – vänta ett år räknat från den senaste hjärnskakningen.
• Efter 3 hjärnskakningar är det bra att fundera på byte till en sport utan närkontakt,
speciellt om symtomen har varit långvariga och besvärande.

Broschyrens innehåll är framtagen av SVERE, Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada. Utgivning och tryck är bekostat av Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft. Den kan beställas eller hämtas som pdf på https://hjarnkraft.se/hjarnskakning/
För mer ingående information om hjärnskakning finns häftet Ska jag gasa och bromsa att
köpa på hjarnkraft.se
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HJÄRNSKAKNING HOS BARNOCH
UNGDOMAR
Vägledning föråtergångtillskola
Vad är en hjärnskakning?
En hjärnskakning orsakas av ett slag, en smäll eller en kraftig rörelse mot huvudet
eller kroppen, som gör att hjärnan rör sig inuti skallen. Man kan svimma, bli omtöcknad eller ha svårt att minnas händelsen när man skadade sig, men det är inte alltid
så. Ibland kommer symtomen först efter en stund. Om man är osäker på om man
har fått en hjärnskakning ska man avbryta den aktivitet man håller på med för att
vila. Får man symtom inom 48 timmar efter en hjärnskakning bör man uppsöka
vårdenför att få en bedömning avsjukvårdspersonal.
Vanliga symtom efter hjärnskakning
• Kroppsliga symtom som nackvärk, illamående, huvudvärk, yrsel, ljus- eller ljudkänslighet eller synproblem som att se suddigt eller dubbelt.
• Att ha svårt att hålla balansen eller vara ovanligt klumpig.
• Kognitiva funktioner såsom en upplevelse av att det går långsamt att tänka och
reagera, svårt att koncentrera sig och att komma ihåg saker, eller en känsla av
att vara ”dimmig i huvudet”.
• Att bli ovanligt trött efter fysisk ansträngning eller tankearbete.
• Humörsvängningar som att plötsligt bli ovanligt ledsen, irriterad eller orolig.
• Att ha svårt att somna eller att sova på natten.

Hur snabbt blir man bra igen?
• 70–80 % av alla barn återhämtar sig inom 1–3
månader, men för en del tar det längre tid.
• Färre än 5% har problem efter ett år.
• Kroppsliga symtom brukar läka snabbare
än kognitiva symtom.
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Ca 80 % blir återställda efter
2-3 veckor

Vad gör vi med de övriga?
Ett axplock av rehabtips
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Fas 2 – rehabilitering
Om rehabiliteringen
påbörjas senare än 4 veckor
från skada
Om hjärntrappan använts
men personen blir inte frisk
inom 4 veckor
Konsensusdiskussion SFAIM
vårmöte 2018; Lundgren,
Tegner, Gustafsson, Marklund
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Fas 2 – rehabilitering
Vilka symtom stör vardagen
mest?
Vilken aktivitet utlöser
detta?
Kan du hitta en brytpunkt
mellan symtomfrihet och
symtom?
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Konstant hastighet – rask gång 5-5,5 km/h
Öka lutning 1 grad per minut
Notera Hjärtfrekvens samt upplevd
ansträngning med Borg-skalan
Notera symtom
Fortsätt till max hr alterantivt Borg 19
alternativt tydligt ökade symtom (Likert scale
+3)
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Ger ett mått på ansträngningstolerans
Tros kunna vara en hjälp för
differentialdiagnos
Ger ett mått på tröskelvärde för
symtom
Diskuteras vara ett sätt att särskilja från
cervikala besvär

A Brief Vestibular/Ocular Motor Screening (VOMS) Assessment to
Evaluate Concussions: Anne Mucha et al, Am J Sports Med. 2014 October
Vestibular/Ocular Motor Test:
BASELINE SYMPTOMS:
Smooth Pursuits

Not
Tested

Headache
0-‐10

Dizziness
0-‐10

Nausea
0-‐10

Fogginess
0-‐10

Comments

N/A

Saccades – Horizontal
Saccades – Vertical

Convergence (Near Point)

VOR – Horizontal

VOR – Vertical
Visual Motion Sensitivity Test

(Near Point in cm):
Measure 1:
Measure 2:
Measure 3:

Fas 2 – rehabilitering
Ögonmotorik
Reproducerar någon
ögonrörelse symtomen?
Går det att göra rörelsen
saktare för att undvika
symtom?
Om du fixerar nacken manuellt
eller lägger patienten, ändras
symtomen?
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Rehab på kliniken Fas 2
Träning nära brytpunkten – hemma om
det går
Följ upp regimen – använder du
glasögonen, sover du, äter du bra, hur
mår du?
Testa någon funktion då och då för att ge
motivation till långsiktighet – var positiv
Blanda inte för många funktioner vid varje
tillfälle, hellre en period av exempelvis
ögon, senare cervikal osv
Gör schema för 2-3 veckor, det tar länge
att bli bra
Testa gränserna med fysisk träning
tillsammans
Lars Lundgren HERMELINEN

Sammanfattning
Avbryt alltid aktivitet vid misstanke om
skada
Gör en tidig analys av symtom
Hjärntrappan
Det är inte farligt att få symtom
De flesta blir bra på 2-3 veckor
Fas 2 rehabilitering
Sök brytpunkt för symtom
Behandla en funktion i taget
Det tar tid att bli bra

Var hittar jag
dessa bilder?

TA PLATS I DIN OMGIVNING FÖR DENNA
PATIENTGRUPP – Vi behöver skapa ett
bra nätverk som hjälps åt.

www.hermelinen.se
hjärnskakning

Lars Lundgren Luleå 20201124
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Commotio i Idrotten
Fördjupningskurs i SAVE THE DATE
Idrottsmedicin
28-30 aug 2021
Visby
Preliminärt program inkluderar:
Yelverton Tegner, Niklas Marklund, Jan Lexell, Lars
Lundgren, Grant Iverson (USA), Inga Körte (GER)
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Lästips
• Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning.
Läkartidningen. 2007;104:1220-3 Tegner Y, Gustafsson B, Forssblad M,
Lundgren L, Sölveborn SA..
• Idrottsskada: Från prevention till säker återgång till idrott. Lund:
Studentlitteratur, ss 65-73 Lundgren L, Tegner Y (2017). Hjärnskakning.
Rasmussen Barr E & Heijne A (red)
• https://hjarnkraft.se/hjarnskakning/
• Konsensusrapporten från Berlin 2016 – sida 3
• Longitudinal changes in oculomotor function in young adults with mild
traumatic brain injury in Sweden: an exploratory prospective
observational study ,Giedre Matuseviciene1,Jan Johansson2,Marika
Möller1,Alison K. Godbolt1,Tony Pansell2,Catharina Nygren Deboussard1
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