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Ágrip 

Bakgrunnur: Heilahristingur er algeng meiðsli í íþróttum sem hafa fengið aukna athygli síðastliðin ár. 

Heilahristingur getur haft víðtæk og langvarandi áhrif á íþróttamenn. Lítið er um greiningartæki fyrir 

heilahristing á íslensku fyrir heilbrigðisstarfsfólk. SCAT3 höfuðáverkamælitækið er hönnun Concussion 

in Sport Group sem hist hefur reglulega síðan 2004. Mælitækið er notað við greiningu á heilahristingi 

og gefur mynd af líðan einstaklings eftir áverka.  

Tilgangur: Tilgangur verkefnisins var að íslenska SCAT3 listann og skoða áreiðanleika 

endurtekinna mælinga með viku millibili hjá einkennalausum  íþróttamönnum. Þá er vísað í þrjú klínísk 

tilfelli, þar sem SCAT3 mælitækið var notað. 

 Aðferðir: Þátttakendur voru 31 og komu úr knattspyrnu- og rugbyliði á aldrinum 18-35 ára. Þrjátíu 

karlar og 1 kona tóku þátt. Tölfræðigögn voru unnin úr grunngildismælingum einstaklinganna og 

Spearman fylgnistuðull var notaður til að skoða áreiðanleika. Þrjú tilfelli heilahristings voru prófuð, öll 

innan 48 klst. frá áverka og aftur þegar einkenni höfðu gengið til baka.  

Niðurstöður: Góða, ásættanlega og lélega fylgni var að finna á milli prófana á undirþáttum SCAT3 

prófsins. Mikil fylgni var á heildarfjölda einkenna, heildarstigum einkenna og SAC áttun. 

Ályktun: SCAT3 er að hluta til áreiðanlegur í íslenskri þýðingu. Frekari rannsóknir vantar í fleiri 

íþróttagreinum og á meðal fleiri einstaklinga. Niðurstöður samrýmdust nýlegri finnskri rannsókn sem 

skoðaði viðmiðunargildi SCAT3. 
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Abstract 

Background: Concussion is a common injury in sports that has gotten increased interest in the past 

years. It can have diverse and long-term effects on athletes and there has been a need for concussion 

assessment tools in Icelandic for health professionals. SCAT3 is designed by the Concussion in Sport 

Group that has met regularly since 2004. The tool is used in the assessment of concussion and gives 

an idea of the athlete’s condition. 

Purpose: The purpose of this study is to translate the SCAT3 into Icelandic and to research the 

test-retest reliability of the SCAT3 with a week’s interval on non-concussed athletes. We also refer to 

three clinical cases of concussed athletes where the Icelandic SCAT3 was used. 

Method: There were 31 participants in the study from a soccer and a rugby team. The age range 

was 18-35 years. Statistical data was processed from baseline testing and Spearman’s coefficient was 

used to calculate test-retest reliability. Three clinical cases were tested within 48 hours from 

concussion and then later on when symptoms had subsided.  

Results: Test-retest correlation of the SCAT3 ranged from good, acceptable to insufficient. Good 

correlation was found between tests for total number of symptoms, symptom severity score and SAC 

orientation. 

Conclusion: Certain tests of the SCAT3 are reliable in an Icelandic translation. Further research is 

needed to test the list on different sports and on more participants. Our results were comparable to a 

recent Finnish research that calculated normative data for the SCAT3. 
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1 Inngangur 
Heilahristingur í íþróttum hefur fengið mikla athygli á síðastliðnum árum. Aukin vitneskja um alvarleika 

heilaáverka eftir heilahristing hefur haft í för með sér vitundarvakningu um algengi, viðbrögð og 

meðferð við heilahristingi. Heilahristingur er þögul meiðsli sem heilbrigðisstarfsfólki getur reynst erfitt 

að greina (King o.fl., 2014), en því er það oft á ábyrgð þess að skoða leikmenn vel og reyna að koma í 

veg fyrir að heilahristingurinn verði ekki að viðvarandi vandamáli. Meginástæða heilahristings er högg 

á höfuð eða líkama, sem veldur því að heilinn hreyfist til inni í höfuðkúpunni (McCrory o.fl., 2013). 

Flest öll íþróttameiðsli hafa staðbundin áhrif á líkamann, en heilahristingur hefur dreifð áhrif, bæði á 

færni og líðan einstaklings og því þarf að huga að þeim meiðslum sem kerfisbundnum vanda. Þegar 

það er haft í huga, sést að gildi hvíldar er mjög mikilvægt sem meðferðarúrræði (Doolan o.fl., 2012). 

Ekki hefur verið sýnt fram á að alvarleiki og kraftur höggs sé tengdur því hversu alvarlegur 

heilahristingurinn verður. Skoðun hjá lækni er því ennþá eina áreiðanlega greiningin á heilahristingi 

(Broglio o.fl., 2010). 

Skilgreining fjórðu alþjóðlegu ráðstefnunnar í Zurich á heilahristingi frá því í nóvember 2012, er 

tekin saman hér að neðan. Heilahristingur er flókið meinalífeðlisfræðilegt ferli sem er af völdum 

lífaflfræðilegra krafta og hefur áhrif á heilann. Beint högg á höfuð, andlit eða líkama sem miðlar 

kraftinum upp í höfuð getur valdið heilahristingi. Heilahristingur leiðir vanalega til 

skammtímaskerðingar á taugafræðilegri virkni, sem alla jafna hverfur að sjálfu sér. Bráð 

taugameinafræðileg einkenni eru oftast tengd truflun á virkni, frekar en að vera tengd sýnilegum 

áverka á heila. Þar af leiðandi sjást oftast engar breytingar á myndum sem teknar eru af heilanum 

með þeirri tækni, sem notuð er nú til dags. Heilahristingur veldur klínískum einkennum sem hægt er að 

gefa stig eftir alvarleika. Dæmi um einkenni eru höfuðverkur, að líða eins og „í þoku“, pirringur eða 

skapstyggð, truflanir á svefni og hægur viðbragðstími. Meðvitundarleysi er líka mögulegt einkenni, en 

er einungis til staðar í litlum hluta tilfella (McCrory o.fl., 2013). 

1.1 Saga heilahristings 
Á undanförnum 20 árum hafa margar rannsóknir verið gerðar tengdar heilahristingi meðal íþróttafólks. 

Í framhaldi af því, hefur umræða innan íþróttahreyfingarinnar aukist og athygli fjölmiðla beinst að 

höfuðáverkum í íþróttum. Síðastliðin ár hefur skráðum tilfellum heilahristings farið ört fjölgandi í 

Bandaríkjunum. Hugsanlega má rekja þessa fjölgun til þess, að tíðni heilahristings hafi raunverulega 

aukist meðal íþróttamanna, en einnig eru íþróttamenn, þjálfarar, foreldrar og heilbrigðisstarfsmenn 

betur meðvitaðir um einkenni og mögulegar afleiðingar heilahristings og annarra höfuðáverka. Þess 

vegna eru íþróttamenn líklegri til að leita til læknis, ef slík einkenni koma upp. Greiningaraðferðir og 

meðferðarúrræði hafa einnig þróast á undanförnum árum (Tucker, 2014). 

1.2 Faraldsfræði 
Í Bandaríkjunum er talið að í kringum 1,6 – 3,8 milljón íþróttatengdir heilaáverkar (e. Traumatic Brain 

injuries, TBIs) eigi sér stað á hverju ári (Langlois o.fl., 2006). Heilahristingur er auk þess talinn vera 

5,5-8,9% af öllum íþróttatengdum meiðslum í Bandaríkjunum (Gessel o.fl., 2007). Niðurstöður 
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rannsóknar um höfuðhögg á meðal 319 íslenskra íþróttamanna (í körfubolta, fótbolta og handbolta) 

sýndi að 40% þeirra höfðu fengið höfuðhögg, sem leiddi til heilahristings eða alvarlegri heilaáverka, en 

það er lægri tala en fundist hefur á meðal almennings á Íslandi eða 47,9% (Ragnar Hjörvar 

Hermannsson o.fl., 2014; Anna Kristín B. Jacobsen, 2014). Hins vegar hafði rúmlega helmingur 

boltaíþróttamanna fengið tvö eða fleiri höfuðhögg, sem eru hærri en tölur á meðal almennings (Ragnar 

Hjörvar Hermannsson o.fl., 2014). Í annarri íslenskri rannsókn sem gerð var á 64 unglingum í 

handbolta, kom í ljós að 56,2% höfðu fengið höfuðhögg yfir ævina og helmingur þeirra tilfella átti sér 

stað á æfingu eða í keppni (Svava Dögg Jónsdóttir, 2015). Þörf er á fleiri rannsóknum á þessu sviði 

hér á landi þar sem notast er við stærri úrtök. 

1.3 Helstu einkenni heilahristings og áhættuþættir 
Heilahristingur er truflun á virkni heilans vegna beinna eða óbeinna krafta á höfuðið. Hann getur valdið 

margvíslegum einkennum svo sem höfuðverk, þrýstingseinkennum í höfði, ógleði, uppköstum, svima, 

óskýrri sjón, skertu jafnvægi, viðkvæmni fyrir ljósi, einbeitingarörðugleikum, þreytu, rugli, 

svefnörðugleikum, persónuleikabreytingum, pirringi, depurð o.fl. Í fæstum tilfellum fylgir 

meðvitundarleysi en það var talið eitt af aðal einkennum heilahristings áður fyrr (McCrory o.fl., 2013). 

Nokkrir áhættuþættir hafa fundist sem taldir geta aukið líkur á að fá heilahristing eða lengt 

bataferlið. Þeir helstu eru: fyrri saga um heilahristing, fjöldi fyrri heilahristinga, kvenkyn, erfðir, fyrri 

saga um námsraskanir, athyglisbrestur (ADHD), mígreni og geðraskanir, ásamt því að ákveðnar 

stöður í valinni íþróttagrein eru taldar vera líklegir áhættuþættir (Harmon o.fl., 2013). Niðurstöður 

rannsóknar sem náði til 100 gagnfræðaskóla (e. high school) og 180 háskóla í Bandaríkjunum leiddi í 

ljós, að í íþróttum sem voru stundaðar af báðum kynjum, var tíðni heilahristings hærri hjá stelpum 

ásamt því að vera hærra hlutfall af heildarfjölda allra íþróttameiðsla miðað við stráka (Gessel o.fl., 

2007). Aðrar rannsóknir styðja þessar niðurstöður. Þar á meðal rannsókn þar sem 2651 tilfelli 

heilahristings voru tilkynnt á 11 ára tímabili. Þar kom fram að áhættan á að fá heilahristing var um það 

bil tvöfalt hærri á meðal stelpna heldur en stráka. Fyrir hvern strák sem fékk heilahristing í körfubolta 

fékk 1,7 stelpna heilahristing. Hlutfallið var 1:2,1 í fótbolta og 1:1,9 í hafnabolta. Í þessari rannsókn var 

þátttaka í einni æfingu eða leik skráð sem ein eining (e. Athletic-Exposure, A-E). Í rannsókninni var 

algengi heilahristings reiknað út fyrir hverjar 1000 A-E þátttöku einingar. (Lincoln o.fl., 2011). Það voru 

500.000+ A-E fyrir þátttöku beggja kynja í flestum tilfellum. Rannsókn sem kannaði faraldursfræði 

heilahristings í 20 íþróttum meðal menntaskólanema í Bandaríkjunum leiddi til svipaðra niðurstaðna 

varðandi tíðnina á heilahristingi á meðal stráka og stelpna. Í þeirri rannsókn var einnig notast við A-E 

einingar til að skrá þátttöku íþróttamanna (Marar o.fl., 2012). 

1.4 Afleiðingar heilahristings 

1.4.1 Eftir-heilahristings heilkenni (e. post concussive syndrome, PCS) 
Á meðan meiri hluti einstaklinga sem fá heilahristing ná bata á 7-10 dögum, þá geta einkenni í sumum 

tilfellum varað í vikur, mánuði og jafnvel ár frá því að meiðslin áttu sér stað (Harmon o.fl., 2013). 

Grunur er um Eftir-heilahristings heilkenni (PCS), þegar einkenni heilahristings hverfa ekki innan 10 

daga til 2 vikna. Mögulegir áhættuþættir hjá íþróttamönnum fyrir því að bati taki lengri tíma eru t.d. að 
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hafa fengið fleiri en einn heilahristing, kvenkyn og ungur aldur (Tucker, 2014). Helstu einkenni sem 

tilgreind eru: höfuðverkur, svimi, ógleði, svefnröskun, þunglyndi, pirringur, kvíði, minnisleysi, 

einbeitingarleysi, þreyta og viðkvæmni fyrir ljósi og hljóði. Önnur einkenni heilahristings geta einnig 

verið til staðar (Jotwani og Harmon, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að minnisleysi, hljóð- og ljósnæmni, mígrenishöfuðverkir og kvíði eftir 

heilahristing geti aukið líkur á að fá Eftir-heilahristings heilkenni. Meðal almennings eru konur og fólk 

með greinda geðsjúkdóma fyrir meiðsli, með hærri tíðni á Eftir-heilahristings heilkenni en aðrir (Jotwani 

og Harmon, 2010).  

1.4.2 Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE) 
Endurtekin höfuðhögg og heilahristingur geta valdið þróun á sjúkdómnum CTE (e. chronic traumatic 

encephalopathy). Það er sjúkdómur sem veldur vaxandi taugahrörnun í heilanum og einkennist af 

hyper-fosfórilíseruðum tau-prótínum (e. p-tau protein), sem mynda taugatrefjaflækjur (e. neurofibrillary 

tangles) sem leiða til taps á taugungum í heila (McKee o.fl., 2013; Baugh o.fl., 2014). Rannsóknum 

ber ekki saman um, hvernig flokka skuli einkenni CTE. McKee og félagar (2013) skiptu einkennum í 

fjögur stig eftir alvarleika og framvindu sjúkdómsins, en Stern og félagar (2011) skiptu einkennum í 

snemmkomin og síðbúin einkenni. Hins vegar samrýmast rannsóknir um, að helstu einkenni séu skert 

skammtímaminni, skert stýrifærni (e. executive function), þunglyndi, skapofsi, árásarhneigð, 

Parkinson-lík einkenni (e. parkinsonism), heilabilun og sjálfsvígshegðun (McKee o.fl., 2013; Stern o.fl., 

2011; Baugh o.fl., 2014). 

1.5 Upplýsingar um „Concussion in Sport Group“ 
„Concussion in Sport Group“ er hópur vísindamanna og sérfræðinga í höfuðáverkum, sem hafa haldið 

ráðstefnu á fjögurra ára fresti frá árinu 2004. Helstu markmið þessara ráðstefna er að gefa út og 

endurbæta mælitæki (Sport Concussion Assessment Tool, SCAT) og klínískar leiðbeiningar um mat á 

einstaklingum með heilahristing. SCAT mælitækið var fyrst gefið út árið 2005 og uppfært í SCAT2 árið 

2009. Árið 2013 var SCAT3 gefið út, en það er staðlað mælitæki fyrir mat á heilahristingi hjá slösuðum 

íþróttamönnum sem eru 13 ára og eldri. SCAT3 er eingöngu ætlað til notkunar af heilbrigðisstarfsfólki 

(McCrory o.fl., 2013). 

1.6 SCAT3 mælitækið 
SCAT3 mælitækinu er skipt í átta mismunandi hluta,fyrstu tveir hlutar mælitæksins eru notaðir við 

bráðafasa heilahristings.Ætlast er til, að hlutar 3 til 8 séu allir framkvæmdir við rólegar aðstæður, þar 

sem einstaklingur hefur verið í hvíld í a.m.k í 10 mínútur. Prófið tekur um 15-20 mínútur og þarf 

einstaklingur engan undirbúning eða búnað með sér í prófið, eingöngu þægileg föt sem auðvelt er að 

hreyfa sig í. Eftirfarandi hlutar prófsins eru áreiðanleikaprófaðir. 
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1.6.1 Glasgow Coma Scale (GCS) 
GCS er skali, sem er notaður til að meta meðvitundarástand einstaklings eftir höfuðáverka (Zuercher 

o.fl., 2009). Hægt er að skora á bilinu 3-15 stig, þar sem einstaklingur með fulla meðvitund myndi 

skora 15 stig. Fylgst er með viðbrögðum augna við hljóði eða þrýstingi (4 stig), munnlegum 

viðbrögðum við hljóði eða þrýstingi (5 stig) og viðbrögðum hreyfinga við hljóði eða þrýstingi (6 stig) 

(Teasdale o.fl., 2014). Skalinn er vel þekktur á meðal heilbrigðisstétta og er m.a. notaður af 

taugaskurðlæknum, starfsfólki bráðamóttöku, sjúkraflutningamönnum og fleirum (Zuercher o.fl., 2009). 

Skalinn hefur verið gagnrýndur fyrir að vera ekki með sterkan millimælendaáreiðanleika (e.intra rater 

reliability) (Green, 2011). Við höfuðáverka er GCS skali notaður til að meta hversu brýnt það er að 

koma einstaklingi í tölvusneiðmynd og er hann til á íslensku í Klínískum leiðbeiningum um höfuð- og 

hálshryggjaráverka (Landspítali, 2011). 

GCS skalinn er notaður í SCAT3 til að meta meðvitundarástand leikmanns sem liggur eftir 

höfuðhögg. Byrjað er að fylgjast með viðkomandi, þá er leikmaðurinn ávarpaður og loks er auknum 

þrýstingi beitt á fingurnögl eða augabrún viðkomandi. Fylgst er með (1) viðbragði augna, (2) 

viðbrögðum við munnlegu áreiti og (3) viðbrögðum útlima á sama tíma. Það fyrsta sem gert er, þegar 

komið er að liggjandi manni og búið er að tryggja öryggi sjúklings, er að kanna viðbrögð. Það er gert 

með því að fylgjast með einstaklingnum og kanna hvort hann sé vakandi, en þá fær hann 4 stig. Vakni 

hann við ávarp fær hann 3 stig. Vakni hann við þrýsting á fingurnögl eða augabrún fær hann 2 stig. 

Ekkert viðbragð gefur 1 stig (Sternbach, 2000). Við það að ávarpa einstakling er fylgst með hvernig 

hann svarar. Ef viðkomandi svarar strax og er áttaður á stað og stund, fær hann 5 stig. Ef hann talar í 

frösum, en virðist ekki vera að átta sig á aðstæðum eða umhverfi, fær hann 4 stig. Ef aðeins koma 

samhengislaus orð frá honum, fær hann 3 stig. Ef aðeins koma hljóð frá viðkomandi við ávarp eða 

þrýsting, fær hann 2 stig. Ekkert viðbragð gefur 1 stig (Sternbach, 2000). Besta hreyfiviðbragð fæst 

með munnlegum leiðbeiningum og þrýstingi. Einstaklingur fær 6 stig, ef hann hreyfir sig við skipun. Ef 

þrýstingur á fingurnögl eða augabrún veldur viðbragði fær hann 5 stig. Ef einstaklingur beygir fingur, 

úlnlið eða olnboga þegar gripið er í herðar, fær viðkomandi 4 stig. Ef hönd viðkomandi beygir en nær 

ekki fyrir ofan axlarlið, þar sem gripið er um trapezius flokkast það sem óeðlileg beygja og fær 

viðkomandi þá 3 stig. Ef fingur, úlnliður og olnbogi fer í réttu við áreiti fær viðkomandi 2 stig. Engin 

sjáanleg viðbrögð gefa 1 stig (Sternbach, 2000). 

1.6.2 Maddocks spurningarlistinn (e. Maddocks score) 
Maddocks spurningarlistinn er lagður fyrir íþróttamann með meðvitund eftir áverka í leik. Það er gert til 

að athuga skammtímaminni leikmanns. Spurningarnar eru eftirfarandi: 

Á hvaða velli erum við í dag?  

 Hvaða leikhluti er í gangi?  

 Hverjir skoruðu seinast í þessum leik?  

 Hvaða lið spilaðir þú við í síðustu viku/í síðasta leik? 

 Vann liðið þitt síðasta leik?  
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Þessar spurningar hafa sýnt meira næmi fyrir heilahristingi heldur en venjulegar spurningar um 

áttun og geta því verið ábending um heilahristing sé þeim svarað rangt (Maddocks o.fl.,1995). 

1.6.3 Mat á einkennum 
Íþróttamaður fer yfir lista með 22 algengum einkennum, sem geta fylgt heilahristingi og metur 

hugsanleg einkenni (Mittenberg o.fl., 1992). Hvert einkenni er hægt að meta á skalanum 0 (engin) til 6 

(mikil). Þegar leikmaður hefur farið yfir listann, er fjöldi einkenna talin (hámark 22) og fjöldi stiga í 

alvarleika einkenna talin saman (mest hægt að fá 132). Þessi listi hefur verið notaður í mörgum prófum 

til að meta einkenni og alvarleika þeirra (Covassin o.fl., 2001). Leikmaður getur fyllt út listann sjálfur 

(merkir við sjáfsmat) eða fengið aðstoð við framkvæmdina (merkir við sjálfsmat undir eftirliti 

heilbrigðisstarfsmanns/foreldris). Ef prófandi þekkir einstakling getur hann merkt við, hvort einhver 

breyting sé á hegðun leikmanns (McCrory o.fl., 2013). 

1.6.4 Staðlað mat á heilahristingi (e. Standardised Assessment of Concussion) 
SAC (e. Standardised Assessment of Concussion) er stutt próf sem notað er til að meta vitræna færni 

og hefur verið áreiðanleikaprófað í mörgum rannsóknum, þar sem verið er að meta heilahristing 

(McCrea, 2001). Prófið gefur 30 stig og skiptist í: (1) áttun á tíma (hvaða mánuður, mánaðardagur, 

vikudagur, ár og hvað klukkan er), (2) skammtímaminni (muna og hafa eftir 5 orð), (3) einbeiting 

(tölustafir afturábak) og (4) seinkuð endurheimt (e. delayed recall) (sami fimm orða listi í endann á 

prófinu). SAC prófið hefur gott næmi á heilahristing innan 48 klst. frá höfuðhöggi og er létt að gera á 

hliðarlínunni og í rólegum aðstæðum (Barr og McCrea, 2001). Það gefur upplýsingar um vitræna færni 

eftir heilahristing og bætingu á þeim við endurtekna prófun eftir meðferð (McCrea, 2001). 

1.6.5 Skoðun á jafnvægi 
Við skoðun á jafnvægi eru um tvenns slags prófanir að ræða, M-BESS jafnvægisprófið (e. Modified 

Balance Error Examination) og hænufet eftir línu (e. tandem gait). Í M-BESS prófinu er jafnvægi 

skoðað í þremur mismunandi líkamsstöðum sem á að halda í 20 sekúndur með lokuð augu. Fyrsta 

staðan er að hafa fætur saman, önnur er að standa á víkjandi fæti og sú þriðja að standa í hæl-í-tá 

stöðu (e. tandem stance). Prófið fer fram á föstu undirlagi og þarf þátttakandi að fara úr skóm og taka 

af sér teipingar eða spelkur, ef þær eru til staðar. Ökklar og fætur þurfa að vera sýnilegir og eiga 

hendur að vera á mjaðmakömbum. Gefið er villustig fyrir að fara úr þessum stöðum. Fyrir frekari 

prófanir er hægt að notast við miðlungsstífa dýnu (50cm 40cm x 6cm) (Schneiders o.fl., 2010). Prófið á 

að framkvæma a.m.k. 10 mínútum eftir æfingu í rólegum aðstæðum (Wilkins o.fl., 2004). 

Hænufet eftir línu er próf, þar sem þátttakandi á að ganga eftir 3 metra langri línu með hæl-í-tá fram 

og til baka á tíma í fjórum tilraunum þar sem besti tími gildir. Línan er gerð úr 38 mm límbandi eins og 

t.d. íþróttateipi. Villur eru gefnar fyrir að hafa bil á milli hæls og táa í skrefi, taka hendur af mjöðmum, 

hrasa eða detta. Íþróttamenn eiga að klára prófið undir 14 sekúndum. Prófið hefur mikið næmi fyrir 

heilahristingi sé það tekið innan við 3 dögum frá höfuðáverka (Guskiewicz o.fl., 2013). 
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1.6.6 Próf á samhæfingu (e. Finger to nose) 
Fingur-að-nefi á tíma er próf, sem hefur sýnt áreiðanleika og getur gefið betri niðurstöður á 

samhæfingu, heldur en að ganga hænufet (e. tandem gait) (Schneiders o.fl., 2008). Prófið er 

framkvæmt þannig, að einstaklingur situr í stól, setur ríkjandi hönd beint fyrir framan sig (öxl í 90° 

beygju, olnbogi í fullri réttu, úlnliður beinn og vísifingur bendir fram), síðan á hann að snerta nefið á sér 

og rétta úr olnboga fimm sinnum eins hratt og nákvæmlega og hann getur. Leiðbeinandi tekur tímann 

og ef einstaklingurinn nær að framkvæma verkefnið á undir 4 sekúndum, þá nær hann prófinu 

(Schneiders o.fl., 2008). 

1.7 Önnur mælitæki fyrir heilahristing 

1.7.1 Vestibular/Ocular-Motor Screening (VOMS) 
VOMS metur skerðingar á sjónræna hluta andarkerfis (e. vestibulo-ocular system) með því að fá 

upplýsingar frá sjúklingi um einkenni við framkvæmd prófsins. Prófinu er skipt upp í fimm hluta: (1) 

jafna eftirfylgni (e. smooth pursuit), (2) lárétta og lóðrétta augnrykki (e. horizontal and vertical 

saccades), (3) samrunapunkt (e. near point of convergence), (4) lárétt augn- og andarviðbragð (e. 

horizontal vestibular ocular reflex, VOR) og (5) sjónræna hreyfinæmni (e. visual motion sensitivity, 

VMS). Sjúklingur lætur vita eftir hvert próf, hversu mikil einkenni hann finnur fyrir á skalanum 1-10. 

Einkenni sem spurt er um eru eftirfarandi: höfuðverkur, svimi, ógleði og “að líða eins og þoku” (e. 

fogginess) (Mucha o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar Mucha og félaga (2014) á prófinu benda til 

þess, að það hafi hátt innra réttmæti þar sem Cronbach alpha stuðull var upp á 0,92. Einnig getur 

prófið greint á milli viðmiðunarhóps og sjúklinga sem höfðu fengið heilahristing. Fylgni milli VOMS og 

Eftir-heilahristings einkennalista (e. Post Concussion Symptom Scale, PCSS) var reiknuð með 

Spearman rank-order jöfnu og var hún jákvæð á bilinu 0.28 til 0.65 fyrir fimm mismunandi próf innan 

VOMS. 

1.7.2 King-Devick próf 
King-Devick próf skoðar breytingar á augnhreyfingum, athygli, tungumáli og öðrum svæðum sem 

tengjast saman í heila. Prófið mælir hversu hratt þú getur lesið upphátt einstafstölur á blaði, sem fara 

frá vinstri til hægri með mismunandi löngu bili á milli talnanna. Fyrst er tekin æfingartilraun og síðan 

koma þrjár tilraunir sem eru í erfiðleikaröð. Þátttakendur eru beðnir um að lesa þessar tölur upphátt frá 

vinstri til hægri, án þess að gera villu, eins hratt og þeir geta. Summa tímanna í prófunum þremur gefur 

lokaniðurstöðu, en einnig á að telja villurnar, sem einstaklingurinn gerir (Galetta, 2011; King-Devick 

Test, e.d.). Galetta og félagar (2013) báru saman King-Devick próf og SCAT2 og komust að því, að 

prófin vinna vel saman, en virka á mismunandi heilasvæði, þ.e. að King-Devick prófið metur sjón og 

svæði sem tengjast skilningi, á meðan SCAT2 metur minni og jafnvægi. Mögulegir gallar á King-

Devick prófinu geta verið að ekki hefur verið framkvæmt grunnmat áður en leiktíð hefst, lærdómsáhrif 

prófsins og mismunandi lestrarhæfileikar einstaklinga (Tjarks o.fl., 2013). 
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1.7.3 ImPACT 
ImPACT er taugasálfræðipróf sem er notað fyrir einstaklinga sem verða fyrir heilahristingi. Prófið er 

tekið í gegnum tölvu og metur úrvinnslu sjónræns áreitis einstaklings með heilahristing, t.d. hraða 

sjónhreyfinga (e. visual motor speed), viðbragðstíma (e. reaction time) og sjónrænt minni (e. visual 

memory). Niðurstöður úr þessum þremur prófum gefa upplýsingar um sjónræna úrvinnslu, næmni og 

hreyfingarhraða augna. Frávik frá þessum prófum geta bent til skaða á augntaugum (Tjarks o.fl., 

2013). Hægt er að taka grunngildismat í byrjun leiktíðar á einstaklingum, þannig að gögn séu til um 

hvernig færni einstaklinga er við venjulegar aðstæður, sem síðan má bera saman við útkomu prófs 

eftir mögulegan heilahristing. Forritið metur stöðu einstaklinga út frá alvarleika heilahristings og býr til 

meðferðaráætlun þar sem foreldrar og þjálfarar geta fylgst með framgangi (ImPACT, e.d.). 

1.8 Hvernig skal bregðast við heilahristingi 
Rétt viðbrögð við heilahristingi hjá leikmanni geta skipt höfuðmáli til þess að hann skaðist ekki frekar, 

sé misgreindur og sendur aftur inn á leikvöllinn. Fræðsla til þjálfara, leikmanna og foreldra um einkenni 

heilahristings er mikilvæg. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar og þjálfarar skortir þekkingu til að taka 

upplýstar ákvarðanir um viðbrögð við heilahristingi (Kaut o.fl., 2003; Valovich McLeod o.fl., 2007). 

Heilbrigðismenntaðir einstaklingar eru ekki alltaf til staðar til að meta heilahristing og því þurfa 

leikmenn, foreldrar og þjálfarar að fá fræðslu um heilahristing og hvernig skuli bregðast við (King o.fl., 

2014). Í rannsókn sem Kaut og félagar (2003) gerðu á leikmönnum í ýmsum íþróttum í Bandaríkjunum 

voru aðeins 43% sem töldu sig þekkja einkenni íþróttatengds heilahristings og minna en 50% þeirra 

vissu að ákveðin einkenni tengdust heilahristingi. Meehan og Bachur (2009) gerðu kerfisbundna leit að 

greinum um þekkingu leikmanna á heilahristingi. Niðurstöður þeirra sýndu að meira en einn þriðji hluti 

leikmanna þekktu ekki einkenni heilahristings. Það voru 19% sem höfðu fengið heilahristing og höfðu 

áttað sig á því og sumir þeirra höfðu misst meðvitund. Þá höfðu 47% fengið einkenni heilahristings, en 

ekki tilkynnt þjálfara eða foreldrum um einkenni sín. Ástæður þess að leikmenn tilkynntu ekki um 

einkenni sín voru oftast vegna þrýstings um að halda áfram að spila. 

Í rannsókn Valovich McLeod og félaga (2007) þar sem þjálfarar yngri leikmanna voru látnir svara 

spurningalista kom fram, að 60% þekktu minnisleysi, rugl, svima, höfuðverk og meðvitundarleysi sem 

einkenni er tengjast heilahristingi. Það voru 42% þjálfara sem héldu að meðvitundarleysi þyrfti að vera 

til staðar, svo um væri að ræða heilahristing og 32% þeirra héldu, að það væri í lagi að láta leikmann 

spila áfram eftir að hafa fengið fyrsta stigs heilahristing. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að það 

er brýn þörf á fræðslu fyrir þjálfara um einkenni og áhrif heilahristings á íþróttamenn. Áhættan á að 

halda áfram æfingu/leik eftir heilahristing er mikil. Við heilahristing verða breytingar á starfsemi 

heilans. Heilataugar sýna ekki sömu virkni og vökvaflæði í heila truflast, sem veldur einkennum 

(Barkhoudarian o.fl., 2011). Komi annað högg á höfuð í þessu viðkvæma ástandi getur það valdið 

versnun á einkennum og aukið líkurnar á því að einkenni vari lengur (Shrey o.fl., 2011). 

1.8.1 Skoðun á leikvelli 
Rannsókn Guskiewicz og félaga (2000) gefur til kynna að 8-9% leikmanna missa meðvitund við 

höfuðáverka. Ef einstaklingur er meðvitundarlaus er mælt með að reyna að vekja hann með því að 
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tala við hann eða beita þrýstingi á fingurnögl, efri trapezius vöðva eða augabrún (Glasgow Coma 

Scale, e.d.). Glasgow Coma Scale er gott að hafa meðferðis til að átta sig á meðvitundarástandi. GCS 

er í vasaútgáfu SCAT3 prófsins. Ef einhver grunur vaknar hjá sjúkraþjálfara eða lækni liðs um háls- 

eða hryggáverka eða ef meðvitundarleysi er viðvarandi skal hringja í neyðarlínuna og ekki hreyfa 

einstakling fyrr en hann er kominn í hendur sjúkraflutningsmanna (Meehan og Bachur, 2009). Ef færa 

þarf leikmann að hliðarlínu til að geta haldið leik áfram, þarf að setja á hann stífan hálskraga og koma 

honum á börur með eins lítilli hreyfingu og mögulegt er. Ef sjúkraþjálfari eða læknir er til staðar stjórna 

þeir aðgerðum og sjá um að háls og hryggur einstaklings sé skorðaður ásamt því að koma honum á 

börur (Khurana og Kaye, 2012). Sé leikmaður með meðvitund þarf að búast við því, að hann muni ekki 

eftir að hafa lent í samstuði og eru því meiri líkur en minni, að hann vilji fá að halda áfram að spila. 

Margir ganga svo langt að reyna að fela einkenni sín (Khurana og Kaye, 2012; Meehan og Bachur, 

2009). Í þeim aðstæðum er mikilvægt að þekkja þá leikmenn sem verið er að vinna með. Fyrsta skrefið 

er að útiloka áverka, eins og kúlu eða sár á höfði, því næst að spyrja leikmann Maddocks spurninga. 

Þær gefa til kynna hvort leikmaður átti sig á umhverfi og aðstæðum sínum (Maddocks o.fl.,1995). Gott 

er að horfa í augu leikmanns og athuga hvort sjáöldur séu jafnstór, en misstór sjáöldur geta bent til 

alvarlegs heilaskaða (Hoffmann o.fl., 2012). Frekara mat á leikmanni skal fara fram utan leikvallar eða 

í rólegum aðstæðum eins og t.d. í sjúkraherbergi (McCrory o.fl., 2013). Til að meta hvernig einkenni 

leikmanns eru að þróast eftir heilahristing, er mælt með að taka SCAT3 á leikmanni 2-3 klst. eftir 

áverka, síðan 24 klst., 48 klst. og 72 klst. eftir áverka (Khurana og Kaye, 2012). Í mörgum íþróttum er 

þörf á lagabreytingum svo það sé hægt að taka íþróttamann úr leik, hafi hann fengið höfuðáverka til 

þess að meta hann m.t.t. heilahristings. Settar hafa verið alþjóðlegar reglur í Rugby er varða mat á 

heilahristingi leikmanna. Taka má leikmann út af velli í 10 mínútna mat vegna einkenna heilahristings. 

Þá er annar leikmaður settur inn á völlinn á meðan matið fer fram og má fyrri leikmaður koma aftur inn 

á ef hann stenst læknisskoðun (World Rugby, e.d.-a). 

1.8.2 Myndatökur 
Í flestum tilfellum þurfa íþróttamenn ekki að fara í tölvusneiðmynd (e. computerized tomography) eða 

segulómskoðun (e. magneting resonance imaging) eftir að hafa fengið heilahristing. 

Heilahristingsáverkinn sést yfirleitt ekki í þessum myndgreiningum. Hins vegar ef grunur er um að 

áverkinn sé alvarlegri, t.d. beinbrot, blæðing inn á heilahólf eða versnun á einkennum, þá er mælt með 

að senda íþróttamanninn í þessar myndgreiningar (Harmon o.fl., 2013; Landspítali, 2011). 

Landspítalinn háskólasjúkrahús (LSH) hefur gefið út leiðbeiningar um greiningarrannsóknir á 

höfuðáverkum. Taka skal tölvusneiðmynd og lesa úr niðurstöðum innan 1 klst. frá móttökubeiðni ef 

eftirfarandi einkenni eru til staðar: GCS < 13 við fyrstu skoðun á bráðamóttöku, GCS < 15 við skoðun 

á bráðamóttöku 2 klst. eftir áverka. Einnig ef grunur er um opið eða innkýlt höfuðkúpubrot, um brot í 

höfuðkúpubotni (blæðing í eða frá eyrum), augntóftarmar (þvottabjarnaraugu), mænuvökvaleki frá 

eyrum eða nefi, mar er bak við eyru (e. Battle’s sign), krampar í kjölfar áverka, 

sjóntruflanir/sjónskerðing, staðbundin brottfallseinkenni. Ef eftirfarandi á við skal taka tölvusneiðmynd 

strax: ef minnisleysi varir lengur en síðustu 30 mínútur fyrir áverka, meðvitundaleysi eða minnistap í 

kjölfar áverka og ef eitthvað af eftirfarandi á við: 65 ára eða eldri, aukin blæðingarhneigð eða 

blóðþynningarmeðferð og háorkuáverki (Landspítali, 2011). 
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Til eru rannsóknaraðferðir sem nota fMRI tækni (e. functional magnetic resonance imaging) til að 

skoða áhrif PCS á virkni heilans með því að mæla breytingar súrefnis í blóði. Niðurstöður sýna að 

sjúklingar með vitræn einkenni PCS fyrstu mánuðina eftir heilahristing eru með minnkaða virkni á 

ákveðnum svæðum heilans. Í rannsókninni kom einnig fram forspárgildi um hverjir gætu fundið fyrir 

þunglyndi eftir heilahristing. Einnig kom fram að virknin á heilasvæðum jókst á sama tíma og að 

einkenni sjúklings fóru minnkandi. Ef þessar rannsóknir reynast áreiðanlegar, þá renna þær enn frekar 

stoðum undir að PCS sé lífeðlisfræðilegt ástand en ekki breyting á líkamsbyggingu og að fMRI getur 

hjálpað við greiningu á PCS og við eftirfylgni (Ptito og Chen, 2007). 

1.9 Meðferð og aftur til leiks (e. return to play) 
Hingað til hafa rannsóknir ekki bent til annars en að andleg og líkamleg hvíld sé besta 

meðferðarformið til að draga úr einkennum heilahristings (Khurana og Kaye, 2012; Meehan, 2011). 

Einkenni ættu í 80-90% tilvika að ganga yfir á 2-10 dögum (King o.fl., 2014). Líkamleg hvíld er 

auðskilin fyrir flesta leikmenn, en hún felst í því að taka leikmann af öllum æfingum, ekki bara í þeim 

greinum þar sem hann getur fengið högg á höfuðið, heldur einnig öllum öðrum æfingum, s.s. 

þolæfingum (loftháðum), tækniæfingum (loftháð) og lyftingaæfingum (loftháð/loftfyrrt). Þegar einkenni 

eru horfin í hvíld má hefja stigvaxandi þjálfun samkvæmt áætlun. Ef einkenni koma fram á einhverju 

stigi áætlunarinnar skal hætta þjálfun, bíða í sólarhring og ef einkenni hverfa má byrja aftur á stiginu 

fyrir neðan það stig sem einkenni komu fram á. Leikmaður gæti þurft að dvelja aðeins á því stigi, áður 

en hann færir sig aftur upp um stig í átt að fullri þátttöku (Khurana og Kaye, 2012; King o.fl., 2014; 

Meehan, 2011).  

Vitræn hvíld getur reynst aðeins flóknari fyrir óvanan leikmann. Þegar talað er um vitræna hvíld er 

átt við athygli og einbeitingu á hvaða sviði sem er, t.d. lestur, heimavinna, SMS skilaboð, tölvuleikir og 

borðspil sem þarfnast einbeitingar. Þekkt er að einstaklingar þurfi að hagræða skóla, heimanámi og 

vinnu á meðan einkenni heilahristings ganga yfir (Meehan, 2011). 

Engin lyf eru til við heilahristingi, þó að ýmislegt hafi verið notað. Beauchamp og félagar könnuðu 

með afturskyggri rannsókn áhrif stera og bólgueyðandi lyfja á höfuðáverka, bæði af völdum 

háorkuslysa og mildra höfuðáverka. Niðurstöður voru allar á þá leið, að þessi lyf minnki ekki bólgur 

sem eiga uppruna sinn í heila (Beauchamp o.fl., 2008). Hins vegar eru til lyf sem geta dregið úr 

minniháttar einkennum heilahristings, eins og t.d. svefnvandamálum, líkamlegum verkum, höfuðverk, 

tilfinningalegum og vitrænum vandamálum (Meehan, 2011). Í rannsókn sem Burke og félagar (2015) 

stóðu fyrir í Bandaríkjunum kom í ljós, að 28,2% einstaklinga höfðu notað lyf eða fæðubótarefni til að 

minnka einkenni, en svefnleysi og höfuðverkir voru aðaleinkenni einstaklinga. Í annarri rannsókn var 

ráðlagt að neyta ekki alkóhóls á meðan einkenni voru til staðar (Harmon o.fl., 2013). 

Skammtímavandamál heilahristings svo sem höfuðverkur, svimi og þreyta leysast yfirleitt á 7-10 

dögum. Á þeim tíma er mesta hættan á öðru höggi. Af þeim sem fá heilahristing eru 10% sem fá 

annan heilahristing á sama leiktímabili og er algengt að sá seinni valdi verri og lengri einkennum en 

fyrri heilahristingurinn (Khurana og Kaye, 2012). 

Langtímavandamál sem fylgja heilahristingi geta t.d verið þunglyndi og snemmbær einkenni 

Alzheimer‘s sjúkdóms eða Parkinson-lík einkenni (Khurana og Kaye, 2012). Guskiewicz og félagar 
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(2007) komust að því að þunglyndi er algengara hjá leikmönnum í Amerískum fótbolta (NFL) sem 

höfðu fengið heilahristing. Leikmenn voru 1,5 sinnum líklegri til að greinast með þunglyndi eftir að hafa 

fengið einu sinni til tvisvar sinnum heilahristing. Þeir voru þrisvar sinnum líklegri til að verða þunglyndir 

ef þeir höfðu hlotið heilahristing þrisvar sinnum (Guskiewicz o.fl., 2007). Þeir sem greindust með 

þunglyndi komu síðan marktækt verr út á SF36 lífsgæðaspurningalistanum, þar sem þeir voru oftar 

með líkamlega verki, áfengisvandamál og fjölskylduerfiðleika. Í gegnum tíðina hafa verið gefnar út 

margar mismunandi leiðbeiningar og viðmið um alvarleika heilahristings og hvenær megi leyfa 

íþróttafólki að snúa aftur til leiks (Porcher og Solecki, 2013). 

Það er ekki til neinn alþjóðlega samþykktur staðall eða viðmið yfir hvenær íþróttamenn megi snúa 

aftur til keppni eftir að hafa hlotið heilahristing (Cantu, 2001; Doolan o.fl., 2012). Það þarf að hafa í 

huga að enginn heilahristingur er eins og því er greining og meðferðarúrræði ólík hverju sinni (Doolan 

o.fl., 2012). Samt sem áður hafa öll viðmið sem gefin hafa verið út verið sammála um, að áður en 

leikmaður snýr aftur til leiks, þá þarf hann að vera einkennalaus bæði í hvíld og í hreyfingu (Cantu, 

2001). Í yfirlitsgrein um endurkomu íþróttamanna til íþrótta eftir heilahristing voru tekin saman einkenni 

og áhrif heilahristings á leikmenn sem höfðu fengið samþykki fyrir því að byrja að spila aftur. Þar kom 

fram að leikmenn voru með ákveðin einkenni, bæði lífeðlisfræðileg og taugatengd sem geta haft áhrif 

á frammistöðu þeirra í leik. Því þarf enn að halda áfram að rannsaka þetta efni og komast að því 

hvenær leikmaður er í raun tilbúinn til byrja að spila aftur (Porcher og Solecki, 2013). 

Til er meðferðaráætlun sem felst í því að koma leikmanni sem fengið hefur heilahristing aftur til 

leiks. Áætluninni er skipt upp í sex stig: fyrsta stigið er hvíld þar til einkenni eru horfin. Því næst tekur 

við létt loftháð þjálfun til að auka hjartsláttartíðni í allt að 70% af hámarki íþróttamanns. Stig þrjú felst í 

aukinni hreyfingu og bætir tækniæfingum við loftháða þjálfun, en gætt er að engar æfingar sem geta 

valdið höggi á höfuð séu í áætlun. Fjórða stigið felst í frekari tækniæfingum þar sem unnið er með 

sendingar, hopp, spretti og vitrænt álag er aukið. Farið er á fimmta stig eftir staðfestingu frá lækni um 

að fyrri stig hafi gengið vel og án einkenna. Leikmaður má þá taka fullan þátt í æfingum og byggir upp 

sjálfstraust. Á sjötta stiginu snýr leikmaður sér aftur til keppni (McCrory, 2013). Í Töflu 1 má sjá nánari 

uppsetningu á meðferðaráætluninni sem um ræðir. 
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Tafla 1. Meðferðaráætlun fyrir endurkomu til leiks (e. return to play) (McCrory, 2013). 

Stig Endurhæfingarstig Virk þjálfun á hverju stigi endurhæfingar Markmið hvers stigs 

1 Engin hreyfing Líkamleg og vitræn hvíld Endurheimt 

2 Létt loftháð þjálfun Ganga, sund eða þrekhjól, hámarks ákefð má 
vera 70% af hámarks hjartsætti. Engar 
mótstöðuæfingar 

Auka hjartsláttartíðni 

3 Íþróttatengdar æfingar Skautatækni í íshokkí, hlaupatækni í fótbolta. 
Engar æfingar sem valda höggi á höfuð 

Auka hreyfingu 

4 Tækni æfingar á 
snertingar 

Stignun í flóknari tækni æfingar, t.d. Sendingar 
með bolta og íshokkí. Má byrja með stignandi 
mótstöðuæfingar.  

Æfingar samhæfing og 
aukið vitrænt álag 

5 Æfingar með fullri 
snertingu 

Eftir staðfestingu frá lækni, má íþróttamaðurinn 
taka þátt í venjulegum æfingum.  

Byggja upp sjálfstraust og 
meta færni með þjálfurum. 

6 Snúið aftur til keppni Tekið þátt í keppni  

 

Samband milli leikmanns, þjálfara og meðferðaraðila þarf að vera gott til að allir viti hvar leikmaður 

standi hverju sinni. Ef leikmaður upplifir einkenni heilahristings á einhverjum af ofangreindum stigum í 

Töflu 1, þarf hann að fara af æfingu, bíða í 24 klst. og byrja svo aftur á síðasta stigi, sem var án 

einkenna. Sé leikmaður ekki hreinskilinn við þjálfara, meðferðaraðila, foreldra eða forráðamann, getur 

skapast hætta fyrir leikmann fái hann annað högg eða að einkenni verði viðvarandi, þannig að 

leikmaður nái ekki fullum bata (Meehan og Bachur, 2009). 

1.9.1 Yngri iðkendur 
Buzzini og Guskiewics (2006) telja eftirfarandi þætti vera ástæður þess að börn séu viðkvæmari fyrir 

heilahristingi. Þynnri höfuðkúpa, veikari vöðvar í hálsi, hlutfallslega stórt höfuð miðað við líkama, 

minna af myelintaugafrumum, minni eiginleiki líkama til að gera við sjálfan sig. Það þarf því að fylgjast 

sérstaklega vel með ungum iðkendum fái þeir heilahristing. Óþroskað heilabú þeirra er viðkvæmara 

fyrir heilahristingi og tekur meðferð þeirra yfirleitt lengri tíma (McCrory o.fl., 2013). Ef ungir iðkendur 

eru undir miklu vitrænu og líkamlegu álagi, eins og t.d. í skóla og íþróttum meðan þeir eru að jafna sig 

eftir heilahristing geta einkennin varað mun lengur og þróast yfir í Eftir-heilahristings heilkenni (Shrey 

o.fl., 2011). Börn undir 18 ára ættu að hvíla í a.m.k. 14 daga áður en þau hefja aftur hreyfingu 

samkvæmt áætluninni í Töflu 1 að ofan eða þangað til öll einkenni eru horfin og barnið getur hafið 

aftur skólagöngu án einkenna (McCrory o.fl., 2013). 

1.10 Hvað er til af leiðbeiningum varðandi höfuðáverka á Íslandi og 
erlendis? 

Kínískar leiðbeiningar við höfuðáverkum eru til hjá LSH og Landlæknisembættinu. Upplýsingar sem 

almenningur á Íslandi hefur aðgang að er takmarkaður. Hægt er að finna upplýsingar á íslenskum 

heimasíðum eins og www.doktor.is, www.visindavefur.is, www.heilahreysti.is og www.aflid.is. LSH 

hefur gefið út bækling um höfuðhögg sem hefur ekki verið endurbættur frá því í júní 2003. Í janúar 

2016 var aðeins eitt sérsamband, Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ), með opna fræðslu um 
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heilahristing á heimasíðu sinni. Um var að ræða leiðbeiningar frá heilbrigðisnefnd KSÍ og komu þær út 

þann 21. febrúar 2014. Einnig mátti finna opinn fyrirlestur á heimasíðu KSÍ, sem Reynir Björnsson og 

Sveinbjörn Brandsson, læknar hjá KSÍ, fluttu á opnum hádegisfundi í apríl 2014. Á heimasíðu Íþrótta- 

og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) má finna veggspjald um helstu einkenni og hættur heilahristings. 

Veggspjaldið er í fjórum útgáfum þar sem höfðað er til mismunandi íþróttagreina (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.-a) 

Enska fótboltasambandið, FA (e. Football Association) gaf út nýjar endurbættar leiðbeiningar á 

ensku í nóvember 2015, sem gilda fyrir leiktíðina 2015 til 2016. Þar er ítarlega farið í gegnum hversu 

margir starfsmenn í læknateymi þurfa að vera til taks á hverjum leik. Það er alltaf skráður læknir og 

sjúkraþjálfari hjá hverju liði sem og læknir sem þjónustar áhorfendur og kalla má til á öllum stundum. 

Neyðaráætlun er til fyrir hvern völl á Englandi. Í henni kemur fram hvar læknaaðstaða er, hvar 

sjúkrabíll er staðsettur og hvar neyðartæknar (e. paramedics) eiga að vera staðsettir. Lið sem koma í 

heimsókn á velli eiga að fá allar þessar upplýsingar útlistaðar og er teymi hvers liðs leitt í gegnum 

helstu staði, sem þeir þurfa að þekkja, komi upp neyðarástand. Í læknareglum FA fyrir 2014-2015 var 

mælt með að allir einstaklingar sem spila í ensku úrvalsdeildinni skuli vera prófaðir með 

taugasálfræðilegu prófi eða SCAT3 prófi til að leikmenn væru með grunnlínumat fyrir hverja leiktíð. 

Þessar reglur eru líka fyrir leiktíðina 2015-2016, en þar var bætt við að leikmenn með tvö eða fleiri 

skráð tilfelli heilahristings á síðasta leikári væru skyldugir til að fara í taugasálfræðilegt mat eða taka 

SCAT3 próf reglulega (Football Association, e.d.). 

Vefsíða Alþjóðlega Rugby Sambandsins (e. World Rugby) býður upp á leiðbeiningar og gagnvirka 

fræðslu um heilahristing, þar sem svarað er krossaspurningum eftir hvern hluta fræðslunnar. Í boði eru 

tvær útgáfur af fræðslu, ein fyrir leikmenn, foreldra, þjálfara og dómara og hin fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn. Einnig er þar að finna fræðslumyndband, veggspjald og frekari upplýsingar um 

heilahristing (World Rugby, e.d.-b). Vefsíða Centers for Disease Control and Prevention (CDC) býður 

upp á gagnvirka fræðslu um heilahristing fyrir heilbrigðisstarfsmenn og þjálfara, ásamt því að vera með 

frekari fræðslu fyrir leikmenn, foreldra, þjálfara og heilbrigðisstarfsmenn. Nafn fræðslunnar kallast 

Heads Up og er þar að finna fjöldan alla af myndböndum, veggspjöldum og upplýsingum á vefsíðu 

þeirra (Centers for Disease Control and Prevention, e.d.). 
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að íslenska SCAT3 mælitækið og skoða áreiðanleika endurtekinna 

mælinga listans með viku millibili á einkennalausum íþróttamönnum. Þá var vísað í þrjú klínísk tilfelli 

þar sem SCAT3 listinn var lagður fyrir einstaklinga sem höfðu fengið heilahristing innan 48 klst. frá 

höfuðhöggi. Listinn var svo lagður aftur fyrir sömu einstaklinga þegar einkenni höfðu dvínað. 

2.1 Rannsóknarspurningar 
1. Er SCAT3 áreiðanlegt mælitæki í íslenskri þýðingu? 

Tilgáta: SCAT3 prófið er áreiðanlegt í íslenskri þýðingu. 

2. Er jákvæð fylgni á undirþáttum SCAT3 prófsins með viku millibili? 

Tilgáta: Jákvæð fylgni er á undirþáttum SCAT3 prófsins með viku millibili. 
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3 Efni og aðferðir 
Haft var samband við Paul McCrory, forsvarsmann Concussion in Sport Group, sem er einn af 

höfundum SCAT3 listans og óskað eftir leyfi til þess að íslenska og áreiðanleikaprófa mælitækið. Svar 

barst um að endanlegt leyfi fengist ekki fyrr en búið væri að þýða og áreiðanleikaprófa listann á 

Íslandi. Auk þess þurfti íslenska þýðingin að vera vottuð og staðfest af taugasálfræðingi.  

3.1 Þýðing 
Á haustmánuðum 2015 þýddu rannsakendur SCAT3 listann í sitt hvoru lagi frá ensku yfir á íslensku. 

Þýðingu var lokið í nóvember og voru þýðingarnar tvær sameinaðar af rannsakendum og 

leiðbeinanda, Dr. Árna Árnasyni. Lokaútgáfa þýðingar var send til Belindu Chenery, sjúkraþjálfara hjá 

Styrk, sem sá um að bakþýða listann aftur yfir á ensku. Hún er með bakgrunn í taugasjúkraþjálfun og 

hefur komið að mörgum þýðingum í gegnum tíðina. Farið var yfir bakþýðinguna á fundum með 

leiðbeinanda 15.-20. janúar og aftur þann 8. apríl 2016 og hún lagfærð enn frekar. Magnús Elvar 

Jónsson, grafískur hönnuður, aðstoðaði við að koma þýðingunni í SCAT3 sniðmát sem hægt var að 

aðlaga að íslenskum texta. Fenginn verður taugasálfræðingur til að yfirfara þýðinguna og staðfesta 

hana áður en hún verður send til höfunda SCAT3, Concussion in Sport Group, en óskað verður eftir 

leyfi þeirra fyrir notkun listans á Íslandi. 

3.2 Þátttakendur og rannsókn 
Sótt var um leyfi fyrir rannsóknina hjá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd og fékkst leyfi frá 

Vísindasiðanefnd (VSN-15-227) og samþykki Persónuverndar. Úrtak í rannsóknina var fengið frá 

tveimur íþróttaliðum á Íslandi, annað var keppnislið Rugbyfélags og hitt meistaraflokkur 

knattspyrnuliðs í efstu deild. Haft var samband við forsvarsmenn og þjálfara félaganna þar sem 

rannsóknin var kynnt og óskað eftir þátttöku. Að því samþykki fengnu var rannsóknin kynnt fyrir 

tilvonandi þátttakendum á fundi og þeim afhent kynningarblað (Viðauki I) og þurftu þátttakendur að 

undirrita upplýst samþykki (Viðauki II) til að vera gjaldgengir í rannsóknina. Auk þess þurftu 

þátttakendur að vera 18 ára eða eldri, hafa íslensku sem móðurmál og ekki vera veikir þegar SCAT3 

var lagt fyrir. Tveir rannsakendur sáu um að leggja SCAT3 fyrir leikmenn tvisvar sinnum með viku 

millibili. Við mælingar á þátttakendum var farið eftir leiðbeiningum SCAT3 og gengið úr skugga um að 

öll próf væru framkvæmd og skráð af nákvæmni. Nöfn þátttakanda voru kóðuð með tölum og ekki var 

leyfilegt að skoða fyrra próf áður en seinna prófið var tekið. Þátttakendur voru 34 í byrjun, en þrír 

uppfylltu ekki þátttökuskilyrði og voru því ekki teknir með í rannsóknina. Endanlegur fjöldi þátttakenda 

var því 31. 

3.3 Stigagjöf í SCAT3 
Í Töflu 2 hér fyrir neðan sést hvernig stig eru gefin í SCAT3 mælitækinu. Misjafnt er eftir undirþáttum 

hvort best sé að fá fullt hús stiga eða engin stig. 
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Tafla 2. Stigagjöf fyrir undirþætti SCAT3. 

Undirþættir SCAT3 Stig Upplýsingar 

Glasgow Coma Scale (GCS)* 3 – 15 Próf ekki lagt fyrir. 15 stig = full meðvitund 

Maddocks spurningar* 0 – 5 Próf ekki lagt fyrir. 5 stig = full áttun 

Fjöldi einkenna 0 – 22  0 stig = einkennalaus 

Stigafjöldi einkenna 0 – 132  0 stig = einkennalaus 

SAC áttun 0 – 5  5 stig = full áttun 

SAC skammtímaminni 0 – 15  15 stig = fullt skammtímaminni 

SAC einbeiting 0 – 5  5 stig = full einbeiting 

SAC seinkuð endurheimt 0 – 5  5 stig = full seinkuð endurheimt 

SAC samtals 0 – 30  30 stig = hæsti stigafjöldi á vitrænu mati. 

Skoðun á hálsi  Huglægt mat 

M-BESS - standa í báða fætur 0 – 10  0 stig = engin villa – mest hægt að fá 10 villur 

M-BESS - standa á öðrum fæti 0 – 10  0 stig = engin villa – mest hægt að fá 10 villur 

M-BESS - staðið með tær við hæl 0 – 10  0 stig = engin villa – mest hægt að fá 10 villur 

M-BESS – samtals 0 – 30  0 stig = engin villa – mest hægt að fá 10 villur 

Hænufet eftir línu (tandem ganga) 0 – 1  Ganga undir 14 sekúndum = 1 stig 

Skoðun á samhæfingu 0 – 1  Snerta nef 5 sinnum undir 4 sekúndum = 1 stig 

*Mælingar sem eru einungis teknar á leikvelli 

3.4 Tölfræði 
Niðurstöðum var raðað upp í Microsoft Excel töflureikni. Fundið var meðaltal og miðgildi fyrir hvert próf 
fyrir sig. Samtals voru 10 þættir sem vinna þurfti upplýsingar upp úr, þeir eru: fjöldi einkenna, fjöldi 
stiga einkenna, spurningar um áttun (e. orientation), skammtímaminni (e. immediate memory), 
einbeiting: tölur afturábak og mánuðir í öfugri röð. (e. concentration: digits backward and month in 
reverse order), seinkuð endurheimt (e. delayed recall), summa SAC prófa, M-BESS jafnvægisprófið 
(e. Modified Balance Error Scoring System) og skoðun á samhæfingu (e. coordination examination). 
Gögnin úr þessum prófum voru keyrð í gegnum tölfræðiforritið SAS 6.1 Enterprise. Skoðuð var 
normaldreifing með pöruðum t-prófum og út frá því ákveðið hvaða tölfræðipróf hentuðu í framhaldinu 
með tilliti til dreifni gagnanna. Aðeins um helmingur gagna var normaldreifður og því voru þau gögn 
keyrð í gegnum óparametrísk próf til að skoða fylgnistuðla. Spearman fylgnistuðull var notaður á öll 
prófin. Kappastuðull og two sided Pr var reiknað fyrir hænufet eftir línu og skoðun á samhæfingu.  

4 Niðurstöður 
Alls tóku 34 einstaklingar þátt í áreiðanleikaprófun á SCAT3, 33 karlmenn og 1 kona á aldrinum 18-35 

ára og var meðalaldur 23,5 ár. Við vinnslu á gögnum voru þrír þátttakendur teknir út, tveir einstaklingar 

voru veikir í fyrri prófun og getur það valdið ákveðinni skekkju á gögnum. Einn þátttakandi var ekki 

með íslensku sem móðurmál og því talið að íslenskunnátta hans væri ekki nægilega góð til þess að 

geta tekið þátt og var hann því útilokaður frá rannsókninni. Þátttakendur voru einkennalausir og fóru í 
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gegnum alla hluta SCAT3 mælitækisins að undanskyldum Glasgow Coma Scale og Maddocks 

spurningum, þar sem að þeir hlutar eiga við í bráðafasa heilahristings og því ekki hægt að prófa þá 

hluta í okkar rannsókn. 

4.1 Niðurstöður endurtekinna mælinga á SCAT3 
Tafla 3 sýnir meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi við prófun á undirþáttum SCAT3 með viku millibili. 

Niðurstöður töflurnar eru í takt við grein sem Hänninen og félagar (2015) gáfu út um viðmiðunargildi 

íshokkímanna í efstu deild í Finnlandi. Þeir fengu lækna og sjúkraþjálfara liðanna til að leggja 

mælitækið fyrir 304 einstaklinga í þeim tilgangi að safna grunngildum fyrir SCAT3 sem hægt væri að 

búa til viðmiðunargildi úr. Prófið var einungis tekið einu sinni og gögn unnin úr þeim niðurstöðum. 

Margir undirþættir úr þeirri rannsókn eru sambærilegir niðurstöðum í Töflu 3. Sérstaklega voru 

eftirfarandi undirþættir hjá Hänninen og félögum með líkar niðurstöður: Meðaltal seinkaðrar 

endurheimtar var 3,7 (SD 1,1), meðaltal áttunar 4,9 (SD 0,4), skammtímaminni 14,5 (SD 1,0), SAC 

samtals 26,8 (SD 1,7), M-BESS samtals 1,9 (SD 2,4). Leikmenn í rannsókn Hänninen voru með færri 

einkenni og einkennastig að meðaltali, ásamt því að vera í kringum sekúndu fljótari í hænufets eftir 

línu prófi.  

Tafla 3. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi undirþátta SCAT3. 

 Stig Fjöldi 
þátttakenda 

Meðaltal fyrri 
mælingar (SD) 

Meðaltal seinni 
mælingar (SD) 

Meðaltal beggja 
mælinga (SD) 

Miðgildi fyrri og 
seinni mælingar 

Fjöldi einkenna 0-22 31 3,65 (3,34) 2,84 (2,92) 3,23 (3,14) 3 / 3 

Stig einkenna 0-132 31 5,9 (7,03) 3,77 (4,45) 4,8 (5,93) 4 / 3 
SAC samtals 0-30 31 26,55 (2,06) 26,13 (2,29) 26,34 (2,17) 27 / 26 
Áttun 0-5 31 4,94 (0,25) 4,97 (0,28) 4,95 (0,22) 5 / 5 
Skammtíma minni 0-15 31 14,1 (1,33) 14,77 (0,56) 14,45 (1,07) 15 / 15 
Einbeiting 0-5 31 3,26 (0,93) 3,29 (1,19) 3,27 (1,06) 3 / 3 
Seinkuð endurheimt 0-5 31 4,26 (0,73) 3,1 (1,27) 3,67 (1,18) 4 / 3 
M-BESS 0-30 31 1,81 (2,02) 2,06 (2,25) 1,91 (2,13) 1 / 1 
Staða með fætur saman 0-10 31 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 / 0 
Staða á öðrum fæti 0-10 31 1,51 (1,5) 1,65 (1,76) 1,58 (1,42) 1 / 1 
Staðið með tær við hæl 0-10 31 0,45 (1,06) 0,55 (0,82) 0,5 (0,94) 0 / 0 
Hænufet eftir línu Sek. 31 12,72 (2,09) 11,23 (1,55) 11,97 (1,82) 13,1 / 11 
Skoðun á samhæfingu 0-1 31 0,61 (0,5) 0,97 (0,18) 0,8 (0,41) 1 / 1 

 

Skólaganga þátttakanda var að meðaltali 14,72 ár. Aðeins 25,8% (n=8) af þátttakendum höfðu fengið 
heilahristing áður, fjöldi heilahristinga hjá hverjum þessara einstaklinga var á bilinu einn (9,6%) til þrír 
(6,4%), og hafði enginn þeirra verið lagður inn á sjúkrahús eða farið í myndatöku vegna heilahristings, 
og voru þeir að meðaltali 2,7 daga að ná sér af einkennum. Meðalaldur þátttakenda sem höfðu fengið 
heilahristing var 25,5 ár.  

4.1.1 Mat á einkennum 
Einkenni sem þátttakendur merktu við ásamt alvarleika má sjá hér fyrir neðan á Mynd 1 og 2 Í fyrri 

prófun var oftast merkt við einkennið þreyta eða lítil orka (n=19, 61,3%), syfja (n=13, 41,9%) og 

erfiðleikar við að sofna (n=11, 35,5%). Í seinni prófun var oftast merkt við þreyta eða lítil orka og syfja 

(n=11, 35,5%) og síðan verkur í hálsi (n=10, 32,3%). Aðeins 19,6% (n=6) voru ekki með nein einkenni 

í báðum prófum en 35,5% (n=11) voru einkennalausir í seinna prófinu. 
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Mynd 1. Fjöldi einkenna í fyrra prófi. 

Mynd 2. Fjöldi einkenna í seinna prófi 
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Spearman fylgnistuðull fyrir einkennalistann er að finna í Töflu 4 og var hann hár, r = 0,82 (p 

<0,0001). Einnig má sjá í Töflu 4 fylgni fyrir heildarstig einkenna og var hún mikil, r = 0,77 (p <0,0001). 

Kannað var hvort tölfræðilegur munur væri á einkennafjölda þeirra sem höfðu fengið heilahristing yfir 

ævina og þeirra sem höfðu aldrei fengið heilahristing. Ekki fannst tölfræðilega marktækur munur milli 

þessa hópa. Meirihluti þátttakenda var með eitt eða fleiri einkenni og þeir sem voru með sögu um 

heilahristing merktu allir nema einn við einkenni (12,5%), af þeim sem merktu við einkenni voru 62,5% 

sem voru með færri einkenni í seinna prófinu. 

Tafla 4. Fylgni milli undirþátta SCAT3. 

Prófþættir Spearman fylgnistuðull Kappa stuðull Two sided Pr Fylgni 

Heildarfjöldi einkenna r = 0,82  (p <0,0001)   Mikil 

Fjöldi stiga einkenna r = 0,77  (p <0,0001)   Mikil 

Áttun r = 0,69  (p <0,0001)   Mikil 

Skammtímaminni r = 0,47  (p = 0,01)   Ásættanleg 

Einbeiting r = 0,54  (p = 0,002)   Ásættanleg 

Seinkuð endurheimt r = 0,13  (p = 0,46)   Lítil 

SAC samtals r = 0,56  (p = 0,001)   Ásættanleg 

Fætur saman r = 1,00    Mikil 

Staðið á öðrum fæti r = 0,36  (p = 0,05)   Lítil 

Staðið með hæl við tá r = 0,27  (p = 0,14)   Lítil 

M-BESS samtals r = 0,42  (p = 0,02)   Ásættanleg 

Hænufetganga r = 0,24  (p = 0,19) 0,11 0,18 Lítil 

Skoðun á samhæfingu r = 0,22  (p = 0,23) 0,01 0,21 Lítil 

 

Í Töflu 5 má finna upplýsingar um fylgni milli einstakra undirþátta í Eftir-heilahristings 

einkennalistanum. Eins og sést var fylgnin mjög dreifð milli undirþátta og var allt frá því að vera mikil 

jákvæð fylgni yfir í að vera neikvæð í nokkrum undirþáttum.  
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Tafla 5. Spearman fylgnistuðlar fyrir undirþætti Eftir-heilahristings einkennalistans (PCSS). 

Einkenni Spearman fylgnistuðull 
Höfuðverkur 0,54  (p = 0,002) 
“Þrýstingur í höfði” 0,74  (p <0,0001) 
Verkur í hálsi 0,52  (p = 0,003) 
Ógleði eða uppköst 1,00 
Svimi 0,47  (p = 0,008) 
Óskýr sjón 1,00  
Skert jafnvægi -0,05 (p =0,80) 
Viðkvæmni fyrir ljósi 1,00  (p <0,0001) 
Viðkvæmni fyrir hávaða 0,25  (p = 0,18) 
Líður eins og “hægt sé á þér” -0,05 (p = 0,80) 
Líður eins og “í þoku” 1,00 
“Líður ekki eins og venjulega” 1,00  
Einbeitingarerfiðleikar 0,38  (p = 0,03) 
Minniserfiðleikar 0,48  (p = 0,01) 
Þreyta eða lítil orka 0,18  (p = 0,34) 
Rugl Enginn merkti við 
Syfja 0,56  (p = 0,001)  
Erfiðleikar við að sofna  0,33  (p = 0,07) 
Tilfinningaríkari en venjulega 0,79  (p <0,0001) 
Pirringur 0,58  (p = 0,001) 
Depurð 1,00  
Stress eða kvíði 0,56  (p = 0,001) 

 

4.1.2 Vitrænt mat (SAC) 
Á SAC heildarskori er mest hægt að ná 30 stigum og voru aðeins þrír þátttakendur (9,7%) sem náðu 

því í öðru hvoru prófinu (2 í því fyrra og 1 í því seinna). Í einbeitingarhluta SAC prófsins var aðeins 

einn þátttakandi (3,2%) sem náði 5 af 5 mögulegum í báðum prófum. Sjö einstaklingar (22,6%) náðu 

einbeitingarhluta SAC í fyrri eða seinni tilraun (3 í fyrri og 4 í seinni tilraun). Spearman fylgnistuðull var 

ásættanlegur fyrir áttun. Skammtímaminni var með ásættanlega fylgni en seinkuð endurheimt kom 

verst út í fylgni milli prófa. Heildarsumma SAC prófsins var með ásættanlega fylgni (Tafla 4). 

4.1.3 Skoðun á hálsi 
Stutt skoðun á hálsi var framkvæmd á öllum þátttakendum í báðum prófunum. Í henni voru virkar 

hreyfingar í hálsi skoðaðar og einstaklingur spurður hvort hann finndi fyrir eymslum og truflun á skyni 

eða styrk í efri eða neðri útlimum. Margir þátttakendur minntust á stífleika í hálsi. Alls voru 59,1% 

(n=18) þátttakenda einkennalausir við hálsskoðun, á meðan 38,7% (n=12) voru með eitt eða fleiri 

einkenni (stífleiki, skert hreyfing, verkur).  

 

4.1.4 Skoðun á jafnvægi 
Allir þátttakendur náðu M-BESS prófinu þar sem staðið var með fætur saman (e. double stance). Sex 

þátttakendur (19,4%) gerðu annarrar fótar stöðuna (e. single leg stance) villulaust í báðum prófum 
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(meðaltal = 1,58. SD = 1,63). Alls 18 þátttakendur (58,1%) gerðu hænufetsstöðu (e. tandem stance) 

villulaust (meðaltal = 0,50. SD = 0,94). Spearman fylgnistuðull var reiknaður fyrir öll M-BESS prófin 

samanlögð og var fylgni milli prófana ásættanleg. Fylgni undirþátta M-BESS var einnig skoðuð. Hún 

var léleg þegar staðið var á öðrum fæti og með tær við hæl, en um fullkomna jákvæða fylgni var að 

ræða, þegar staðið var með fætur saman.  

Meðaltíminn í hænufeti eftir línu (e. tandem gait) var í fyrra prófinu 12,72 sek. og í seinna prófinu 

11,23 sek. Aðeins 2 þátttakendur (6,5%) náðu ekki prófinu undir 14 sekúndum sem þurfti til að ná því í 

báðum tilraunum. Þessir sömu þátttakendur voru þeir einu, sem ekki náðu prófinu undir 14 sekúndum 

í seinni tilraun, en 11 þátttakendur (35,5%) náðu ekki fyrra prófi. Spearman fylgni milli prófa í 

hænufetsgöngu var léleg en einnig var reiknaður Kappa stuðull og Two sided Pr (Tafla 4). 

4.1.5 Skoðun á samhæfingu 
 Í fingur að nefi prófinu var einn þátttakandi sem náði ekki prófinu í báðum tilraunum. 12 þátttakendur 

(38,7%) náðu ekki prófinu í fyrri tilraun og í seinni tilraun náðu allir nema einn (3,2%). Fylgni milli prófa 

var léleg. Reiknaður var Kappa stuðull og Two sided Pr sem einnig sýndu litla fylgni (Tafla 4). 

4.2 Niðurstöður klínískra tilfella (SCAT3) 
Eftir að frumþýðingu SCAT3 var lokið, var hafist handa við að leita að nýlegum tilfellum heilahristings 

meðal íþróttamanna. Leitað var eftir viðbrögðum frá sjúkraþjálfurum inn á Facebook síðu sjúkraþjálfara 

á Íslandi, einnig var fylgst með íþróttafréttum og vefmiðlum. Tilfellin sem fundust voru þrjú talsins, það 

fyrsta fannst eftir ábendingu frá sjúkraþjálfaranema, tilfelli tvö var annar rannsakandi vitni að við vinnu 

og þriðja tilfellið kom eftir ábendingu frá knattspyrnuþjálfara. Í Töflu 6 má finna prófanir sem voru 

gerðar á þátttakendunum þremur. 
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Tafla 6. Klínísk tilfelli sem prófuð voruð með íslenskri útgáfu SCAT3. 

Tilfelli 
(stigafjöldi) 

Tilfelli 1 
Próf 1 

Tilfelli 1 
Próf 2 

Tilfelli 2 
Próf 1 

Tilfelli 2 
Próf 2 

Tilfelli2 
Próf 3 

Tilfelli 3 
Próf 1 

Tilfelli 3 
Próf 2 

Tími frá meiðslum 1 klst. 10 dagar 48 klst. 6 vikur 3 mánuðir 47 klst. 7 dagar 
Heildarfjöldi 
einkenna (0-22) 

12 4 11 10 0 10 1 

Samtals stig 
einkenna (0-132) 

51 10 31 23 0 20 1 

Áttun (0-5) 5 5 4 4 5 5 5 
Skammtímaminni  
(0-15) 

14 14 15 14 15 13 14 

Einbeiting (0-5) 3 5 2 3 3 2 0 
Seinkuð 
endurheimt (0-5) 

5 5 4 4 5 4 5 

SAC samtals stig  
(0-30) 

27 28 25 26 27 24 24 

Hálsskoðun Verkur í 
hæ. 
Levator 
scapulae 

Stífleiki í 
öxlum, 
bilateralt 

Skert 
hreyfing og 
verkur við 
snúning og 
hliðbeygju  

Stíf í hálsi 
þegar 
líður á 
daginn 

Í lagi Skert 
ROM til 
hægri, 
hliðbeygja 
til hægri, 
verkur 

Í lagi 

M-BESS Samtals  
(0-30) 

3 1 5 2 0 2 1 

Staða með fætur 
saman (0-10) 

0 0 0 0 0 0 0 

Staða á öðrum fæti 
(0-10) 

3 1 4 1 0 2 0 

Staða hæl við tá  
(0-10) 

0 0 1 1 1 0 1 

Hæl við tá ganga  
(0-1, sek.) 

X X 0 (15,03) 1 (13,24) 1 (12,42) 1 (13,55) 1 (12,69) 

Samhæfing  
(0-1, sek.) 

0 (5,0) 1 (3,5) 1 (3,76) 1 (3,81) 1 (3,5) 0 (6,15) 1 (3,69) 
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5 Umræða 
Rannsóknarspurningar okkar beindust að SCAT3 listanum, hvort hann væri áreiðanlegur sem heild í 

íslenskri þýðingu og hvort einstakir undirþættir hans væru áreiðanlegir milli mælinga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær, að hluti SCAT3 mælitækisins er áreiðanlegur í endurteknum prófunum 

(einkenni, stig einkenna, áttun, M-BESS fætur saman). Önnur próf bera meðalfylgni (skammtímaminni, 

einbeiting, SAC samtals og M-BESS samtals), eða litla fylgni (seinkuð endurheimt, hænufetsganga, M-

BESS staðið á öðrum fæti, M-BESS staðið með hæl við tá).  

Þýðingarferlið gekk vel fyrir sig, en mestur tími þýðingar fór í að aðlaga orðalag yfir á íslensku. 

Reynt var að hafa þýðinguna eins líka og þá ensku, en fyrst og fremst var lögð áhersla á að sama 

merking héldist á báðum tungumálum. Í sumum tilfellum var um að ræða orð sem voru samheiti á 

íslensku en ekki á ensku og hefðu því verið tvítekning í þýðingunni. Þar má nefna sem dæmi, orðin í 

einkennahluta prófsins, symptoms and signs, en þar var auðvelt að þýða symptoms sem einkenni en 

ekki er til eins gott orð merkingarlega séð fyrir orðið signs og er það vanalega einnig þýtt sem einkenni 

á íslensku. 

5.1 Kostir og gallar SCAT3 mælitækisins  
Þegar þetta verkefni er ritað hefur einungis ein grein verið birt um viðmiðunargildi (e. normative data) 

fyrir SCAT3 svo vitað sé (Hänninen o.fl., 2015; Yengo-Khan o.fl., 2016). Í þeirri rannsókn voru 

grunngildismælingar á SCAT3 teknar á undirbúningstímabili íshokkímanna og úr þeim gögnum voru 

viðmiðunargildi unnin. Þátttakendur voru karlmenn á aldrinum 16 til 40 ára. Fjöldi þátttakenda var 304. 

Rannsóknin vann því með takmarkað úrtak sem erfitt er að færa yfir á almennt þýði íþróttamanna, en 

er hægt að nota fyrir karlkyns íshokkíleikmenn (Hänninen, 2015). 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á hvernig leikmönnum gengur við svörun á spurningalistum tengdum 

heilahristingi. Aldur, kyn, íþróttagrein, vitræn færni, trú, menning og félagshagfræðileg staða eru allt 

þættir sem geta valdið breytileika á niðurstöðum í grunnmælingu (Echemendia o.fl., 2009; Harmon 

o.fl., 2013). Þar með eru grunngildismælingar sem teknar eru fyrir áverka líklegri til að vera nákvæmari 

en viðmiðunargildi, þar sem þær bera saman sama einstaklinginn og hans einstöku niðurstöður 

(Echemendia o.fl., 2009). Vegna þess hversu lítið er til um viðmiðunargildi fyrir fyrir SCAT3 er besta 

leiðin til þess að nýta sér mælitækið að framkvæma grunngildismælingu á íþróttamönnum í byrjun 

leiktíðar og nota þær niðurstöður til viðmiðunar ef áverki á sér stað. Eins og áður er nefnt þá er helsti 

kostur grunngildismælinga að þær eru einstaklingsmiðaðar. Það getur hins vegar verið tímafrekt að 

leggja þær fyrir og einnig fylgja því ákveðin lærdómsáhrif að hafa tekið prófið áður, sem getur leitt til 

þess að einstaklingur stendur sig betur en hann hefði annars gert í seinna prófi (Echemendia o.fl., 

2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að skerðing á andarkerfi er algeng eftir heilahristing (Hoffer o.fl., 2004; 

Naguib o.fl., 2012). Andarkerfið er flókið og skiptist í marga mismunandi þætti, en hægt er að skipta 

því í tvo hluta eftir virkni, annars vegar þann hluta sem styður við stjórnun á sjónrænum stöðugleika 

við höfuðhreyfingar (e. vestibulo-ocular system) og hins vegar þann hluta sem aðstoðar við stöðustjórn 

líkamans (e. vestibulospinal system) (Cullen, 2012). Algeng einkenni sem trufla sjónræna hluta 
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andarkerfisins eftir heilahristing er svimi, óskýr sjón, erfiðleikar við að lesa, tvísýni, höfuðverkur og 

sjónrænn óstöðugleiki. Helsta einkenni sem truflar stöðustjórnarhluta andarkerfisins eftir heilahristing 

er jafnvægisleysi (Ciuffreda o.fl., 2011; Collins o.fl., 2014; Mucha o.fl., 2014). Svimi getur haft 

forspárgildi um lengri bata. Í rannsókn Lau og félaga (2011) kom í ljós ef einstaklingur með 

heilahristing var með svima, þá var 6,4 sinnum meiri líkur á að bataferlið yrði lengra, þ.e. 21 dagur eða 

lengra á meðan önnur einkenni höfðu ekki marktækt forspárgildi um lengra bataferli. 

Í SCAT3 er M-BESS jafnvægisskoðun sem prófar fyrir hluta af jafnvægisþáttum andarkerfisins en 

skoðar ekki sjónræna hluta þess. Því eru einkenni frá sjónræna hluta þess trúlega vangreind og fá því 

hugsanlega ekki nægilega athygli frá heilbrigðisstarfsmönnum (Collins o.fl., 2014; Mucha o.fl., 2014). 

Þar sem sjónræn einkenni frá andarkerfi eru algeng við heilahristing (Hoffer o.fl., 2004; Naguib o.fl., 

2012), ásamt áhrifum svima á lengd bataferils (Lau o.fl., 2011), teljum við það góða hugmynd að bæta 

við prófi eins og VOMS (Mucha o.fl., 2014), eða King-Devick prófi (Galetta o.fl., 2011), inn í SCAT 

mælitækið til þess að skoða betur sjónrænan þátt andarkerfisins í tengslum við heilahristing. Hins 

vegar tekur notkun SCAT3 mælitækisins um 15-20 mínútur í framkvæmd og þarf því hugsanlega að 

endurskoða uppsetningu þess með tilliti til tíma ef bæta á við nýju prófi.           

5.2 Áreiðanleiki, fylgni, kostir og gallar einstaka prófa í SCAT3 

5.2.1 Glasgow coma scale 
GCS er mest notaði skalinn til þess að mæla meðvitundarástand. Hann mælir viðbrögð augna, tals og 

hreyfinga hjá einstaklingum sem hafa hlotið höfuðáverka (Teasdale o.fl., 2014). Kostir hans eru að 

hægt er að meta gróflega hvort heilaáverki hafi átt sér stað og hversu fljótlegur skalinn er í notkun 

(Dziemianowicz o.fl., 2012). Skalinn hefur verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki nægilega gott mat á 

virkni heilastofns. Erfitt er að greina á milli einstaklinga með heilahristing og þeirra sem eru ekki með 

heilahristing með GCS og er skalinn talinn vera ónákvæmur og geti því gefið ranga mynd af ástandi 

einstaklings (Sternbach, 2000; Dziemianowicz o.fl. 2012). Teasdale og Jennet, höfundar listans, hafa 

ekki sýnt fram á réttmæti eða áreiðanleika hans frá árinu 1974 (Sternbach, 2000). Í rannsókn sem Gill 

og félagar gerðu árið 2004 á GCS var 74% millimælendaáreiðanleiki milli tveggja lækna á bráðasviði 

sem mátu 116 sjúklinga með 5 mínútna millibili. Reith og félagar gerðu kerfisbundna leit að greinum 

um GCS þar sem skoðuð voru gæði rannsókna og niðurstöður þeirra. Eftir því sem gæði voru meiri í 

rannsóknunum, því betri var áreiðanleikinn en samt töldu þeir að bæta mætti rannsóknir á mælitækinu 

(Reith o.fl., 2016). Til eru fleiri listar sem eru notaðir í sama tilgangi og GCS, t.d. Reaction Level Scale 

85 (RLS85) sem er mest notaður í Svíþjóð. Hann var hannaður í þeim tilgangi að einfalda og 

betrumbæta GCS. Í honum eru átta stig meðvitundarástands og er hann án milliflokka (Sternbach, 

2000). 

5.2.2 Maddocks spurningalistinn 
Maddocks spurningalistinn byggir á rannsókn Maddocks og félaga (1995) á íþróttamönnum sem 
stunda ástralskan fótbolta (e. Australian rules football, AFL). Þátttakendur voru 56 í rannsókninni, 28 
höfðu fengið heilahristing og 28 höfðu fengið annars konar áverka í leik og voru þeir notaðir sem 
viðmiðunarhópur. Samtals voru 14 spurningar lagðar fyrir sjúklinga eftir áverka og þeim skipt í tvo 
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hópa eftir eðli þeirra: (1) spurningar til að meta áttun og (2) spurningar til að meta skammtímaminni. 
Þátttakendur áttu auðveldara með að svara spurningum um áttun og var ekki marktækur munur milli 
hópanna í þeim spurningum. Hins vegar var marktækur munur á milli hópanna í öllum spurningum 
tengdum skammtímaminni og einstaklingar sem höfðu fengið heilahristing stóðu sig marktækt verr. 
Þær spurningar sem notaðar eru í Maddocks spurningalistanum tengjast allar skammtímaminni 
(Maddocks o.fl., 1995).  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Maddocks spurningum en þær sem hafa verið gerðar 
hafa aðallega verið að bera saman spurningarnar við önnur mælitæki. Í rannsókn Hayter og félaga 
voru tveir spurningalistar bornir saman, annars vegar Abbreviated Western Post-traumatic Amnesia 
Scale (A-WPTAS) og Pocket Concussion Recognition Tool (Pocket CRT) hins vegar. Sá síðarnefndi 
inniheldur Maddocks spurningarnar og sama einkennalista og er notaður í SCAT3, Post Concussion 
Symptom Scale (PCSS). Þátttakendur voru 127 leikmenn í áströlskum fótbolta. Niðurstöður 
rannsóknirnar sýndu að meiri líkur væru á falskt jákvæðri (e. false positive) greiningu á heilahristingi ef 
spurningarlistinn með Maddocks spurrningum og einkennalistanum var borin undir leikmenn sem 
nýlega höfðu fengið heilahristing. Mælt var með, að hann væri notaður í sameiningu með öðrum 
spurningarlistum til þess að minnka líkurnar á rangri greiningu (Hayter o.fl., 2016). 

5.2.3  Mat á einkennum  
Í yfirlitsgrein Dziemianowicz og félaga eru kostir og gallar einkennalistans teknir fram. Helstu kostir eru 
hversu auðveldur listinn er í framkvæmd og að hann bendir á mörg aðaleinkenni heilahristings. Listinn 
er að sjálfsögðu hlutlægur og geta einstaklingar viljandi dregið úr einkennum sínum þegar þeir svara 
honum, einkum í þeirri von um að fá að halda áfram leik (Dziemianowicz o.fl., 2012). Í þessu verkefni 
var fylgni heildarstigafjölda einkenna og alvarleika þeirra reiknuð og var hún mikil. Hins vegar var fylgni 
milli einstakra undirþátta á einkennalistanum mjög dreifð. Því segja niðurstöður okkur, að á milli prófa 
merktu þátttakendur við svipaðan stigafjölda þegar kom að heildareinkennum og alvarleika þeirra, en 
voru ekki endilega að merkja við sömu einkennin með viku millibili. 

5.2.4 Vitrænt mat (Standardized Assessment of Concussion, SAC) 
Helsti kostur SAC mælitækisins er að það mælir virknistig í heila sem heilahristingur hefur áhrif á 
(áttun, skammtímaminni, einbeiting og seinkuð endurheimt). Það hefur hátt næmi (95%) (e. sensitivity) 
og sértæki (76%) (e. specificity) og það eru lítil sem engin lærdómsáhrif í prófinu (McCrea, 2001). SAC 
hefur samt litla fylgni við taugasálfræðileg próf sem bendir til að prófið sé eflaust ekki nægilega ítarlegt 
(Valovich McLeod o.fl., 2006). Ekki er hægt að nota SAC prófið eitt og sér til þess að greina 
heilahristing (Schneiders o.fl., 2012) og það getur ekki greint einkenni heilahristings 48 klst. eftir 
áverkann (Dziemianowicz o.fl., 2012).  

Í okkar rannsókn var seinni prófunin á SAC sérstök að því leiti að frammistaða þátttakenda í einum 
þætti prófsins var mun verri en í því fyrra. SAC seinkuð endurheimt kom mun verr út þrátt fyrir að 
þátttakendur höfðu tekið prófið áður og áttu því að vita, að í lokin þyrftu þeir að muna orðin úr 
skammtímaminnishlutanum. Í seinni prófun hefði því mátt búast við lærdómsáhrifum í SAC og að 
þátttakendur myndu standa sig betur, en sú var ekki raunin. Ekki fundust neinar sambærilegar 
rannsóknir þar sem einkennalaus hópur var prófaður tvisvar. Það væri því áhugavert ef farið væri út í 
frekari rannsóknir á þessu sviði. 
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5.2.5 Skoðun á hálsi 
Rannsakendur fundu engar rannsóknir sem fjölluðu um þennan hluta SCAT3 prófsins. Stór hluti 

þátttakenda kvörtuðu undan stífleika í hálsi við skoðun. Hugsanlega má tengja þau eymsli við að 

Rugby er íþrótt með snertingu og að í fótbolta þurfa leikmenn m.a. að skalla bolta í leik. Tekið var 

saman hversu margir voru með einkenni við skoðun.  

5.2.6 Skoðun á jafnvægi  
Í jafnvægishluta mælitækisins kemur fram að þátttakendur eigi að fara úr skóm, taka af sér annan 

fótabúnað eins og teip og spelkur. Ástæðan fyrir að prófið er sett svona upp er svo að hægt sé að skrá 

fótabúnað sé prófið tekið í einhverju öðru umhverfi en í sjúkraherbergi, t.d. á hliðarlínu á leikvelli eða á 

öðrum stað, þar sem ekki er mögulegt að taka fótabúnað af sér. Saga um ökklameiðsli og 

óstöðugleika geta haft áhrif á niðurstöður (Doherty o.fl., 2006). 

5.2.6.1 Modified Balance Error Scoring System (M-BESS) 
Útgáfan af BESS (e. Balance Error Scoring System) sem er notuð í SCAT3 og sú sem við notuðum í 

rannsókninni er breytt frá upprunalega prófinu og nefnist M-BESS. Í upprunalegu útgáfunni er jafnvægi 

mælt bæði á föstu undirlagi og á meðalstífum jafnvægispúða, en í breyttu útgáfunni er það einungis 

gert á föstu undirlagi. Í SCAT3 er hins vegar minnst á að það megi endurtaka prófin á meðalstífri dýnu, 

en það sé ekki skylda (McCrory o.fl., 2013). Harmon og félagar (2013) hafa lýst efasemdum um 

notagildi M-BESS út frá því að engar upplýsingar voru til um áreiðanleika, sértæki og næmi þessarar 

breyttu útgáfu prófsins. Í nýlegri rannsókn þar sem munur á BESS og M-BESS var skoðaður á fólki 

með heilahristing og á samanburðarhópi kom í ljós, að BESS gat greint á milli hópanna meðan M-

BESS gat það ekki (Furman o.fl., 2013). Til er mikið af rannsóknum um notagildi BESS og 

áreiðanleika, næmi og sértæki prófsins. BESS tekur um 3-5 mínútur í framkvæmd (McCrea o.fl., 

2005), hefur hátt sértæki, 91-96% 1-7 dögum eftir áverka (Finnoff o.fl., 2009). Góður áreiðanleiki er í 

endurteknum prófunum (0,87 til 0,97) (Riemann o.fl., 1999). Þó hefur BESS útgáfan verið gagnrýnd og 

felst sú gagnrýni í því, að þættir eins og þreyta, íþróttagrein og saga um ökklameiðsli geta haft áhrif á 

frammistöðu í prófinu ásamt lærdómsáhrifum (Dziemianowicz o.fl., 2012). Einnig hafa niðurstöður úr 

rannsókn Giza og félaga (2013) sýnt, að BESS sé aðeins áreiðanlegt innan 48 klst. frá meiðslum. 

Rannsóknir hafa sýnt að prófið hefur lágt næmi 0,34 til 0,64 (e. sensitivity) (Finnoff o.fl., 2009; Giza 

o.fl., 2013.). Í rannsókn Finnoff og félaga kom í ljós að heildarstigafjöldi úr prófinu er ekki áreiðanlegur 

og að einungis nokkrir undirþættir prófsins séu áreiðanlegir. Stinga þeir upp á að í 

framhaldsrannsóknum verði  reynt að breyta listanum til þess að auka áreiðanleika hans (Finnoff o.fl., 

2009). Okkar álit er að það þurfi að endurskoða jafnvægishluta SCAT3 mælitækisins og ef notast á við 

útgáfu af BESS áfram, þá ætti það frekar að vera upprunalega útgáfan.  

5.2.6.2 Hænufet eftir línu – (e. tandem gait) 
Rannsókn hefur sýnt að hænufet eftir línu er áreiðanlegt ef sami mælingarmaður framkvæmir bæðir 

prófin. Tekið var tillit aldurs, kyns og líkamsþyngdarstuðuls (e. Body Mass Index, BMI), sem höfðu ekki 

áhrif á niðurstöður, en rannsóknin var með þröngt aldursbil frá 18-24 ára og segja niðurstöður því ekki 

til um áreiðanleika hjá t.d. eldri einstaklingum (Schneiders o.fl., 2010). Í þessari rannsókn voru ekki allir 
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þátttakendur mældir af sama aðila og gæti það mögulega haft áhrif á niðurstöður. Þátttakendum gekk 

mun betur í hænufetsgöngunni í seinni mælingu og gengu þeir í 74,2% tilfella hraðar, sem hugsanlega 

gæti verið vegna lærdómsáhrifa.  

5.2.7 Skoðun á samhæfingu 
Karlmenn eru að meðaltali 7% (0,12 sek) fljótari en konur og BMI hefur líka neikvæð áhrif á hversu 

fljótir einstaklingar eru að klára prófið. Mælingin er aðeins áreiðanleg, ef sami mælingaraðili er í 

báðum prófum (Schneiders o.fl., 2010). Í þessari rannsókn var ekki alltaf sami mælingaraðili og gæti 

það mögulega haft áhrif á niðurstöður. Í fyrri mælingu féllu 38,7% (n=12) á samhæfingarprófinu og 

náðu ekki að framkvæma fimm endurtekningar undir 4 sekúndum. Í seinni mælingunni voru einungis 

3,23% (n=1) sem náðu ekki prófinu sem hugsanlega gæti verið vegna lærdómsáhrifa. 

5.3 Klínísk tilfelli  
SCAT3 listinn var lagður fyrir þrjá þátttakendur sem höfðu fengið heilahristing innan 48 klst. frá 

höfuðhöggi. Listinn var svo lagður aftur fyrir sömu einstaklinga, einu sinni eða tvisvar í viðbót þegar 

einkenni höfðu dvínað. Eins og sjá má í Töflu 6, þá er frammistaða þátttakanda í fyrstu prófun eftir að 

hafa fengið heilahristing verri en meðaltal þátttakenda sem ekki höfðu fengið heilahristing í nær öllum 

undirþáttum. Sérstaklega er vert að nefna hversu mörg einkenni þátttakendur í klínísku tilfellunum 

fengu og að alvarleiki einkennana var mun meiri. Þessar niðurstöður eru sambærilegar þremur 

klínískum tilfellum sem Hänninen og félagar (2015) tóku saman í sinni rannsókn.  

5.4 Takmarkanir rannsóknar  
Það hefði styrkt rannsóknina að hafa jafnara kynjahlutfall og fleiri þátttakendur. Skortur á tíma og 

stærð verkefnisins stöðvaði okkur í að taka inn fleiri konur, en búið var að tala við þjálfara eins 

kvennaliðs í meistaraflokki fótbolta um hugsanlega þátttöku í verkefninu. Í rannsókn Schneiders og 

félaga (2008) kom fram að konur kæmu yfirleitt betur út úr prófunum á SCAT3 en karlar. Áhugavert 

væri að skoða hvort þetta reyndist sambærilegt ef íslenska mælitækið yrði notað í 

framhaldsrannsóknum. Þeir sem tóku þátt í okkar rannsókn máttu ráða hvort þeir voru á sokkum eða 

berfættir. Mögulega hefði það gefið nákvæmari niðurstöður að hafa sömu stöðlun á fótabúnaði í öllum 

tilfellum í stað þess að bjóða upp á tvo kosti. M-BESS jafnvægisprófið var með óáreiðanlega fylgni 

milli prófanna, þ.e. að þátttakendur voru að fá mismunandi fjölda villa við jafnvægisprófanir. Stigagjöf á 

M-BESS fer eftir huglægu mati mælenda og því er aukin hætta á millimælendamælivillu þar sem ekki 

voru allir mældir af sama aðila. Vegna stærðar verkefnisins og tímaskorts var það ekki raunsætt að 

allir leikmenn væru mældir af sama rannsakanda í bæði skiptin. Hänninen og félagar (2015) fengu 

lækna og sjúkraþjálfara í finnsku íshokkídeildinni til að leggja fyrir SCAT3 á einstaklinga í sínu liði. Sú 

hugmynd kom upp í vinnslu rannsóknarinnar að gera slíkt hið sama, en að lokum var ákveðið að 

rannsakendur myndu sjálfir framkvæma prófið vegna þekkingar á mælitækinu. Ef að leyfi fyrir þýðingu 

hefði hins vegar fengist fyrr í ferlinu, þá hefði mögulega verið hægt að setja upp kennslu fyrir lækna og 

sjúkraþjálfara um hvernig ætti að framkvæma prófið og þar með fá fleiri þátttakendur. 
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5.5 Hvað tekur við? 
Concussion in Sport Group heldur ráðstefnu á fjögurra ára fresti. Næsta ráðstefna verður haldin þann 

27. - 28. október 2016 í Berlín, Þýskalandi. Hingað til hefur SCAT listinn verið uppfærður í hvert skipti 

sem ráðstefnan hefur verið haldin og því eru líkur á, að einhverjar breytingar verði gerðar á 

mælitækinu. Gott væri því að nýta þá grunnvinnu sem hefur verið unnin með þessari þýðingu ef 

breytingar verða gerðar á listanum til þess að uppfæra hann. Hægt væri að nota SCAT3 listann í 

frekari rannsóknarvinnu sem mælitæki, þar sem unnið væri með stærra úrtak en þessi rannsókn hafði 

tök á. Stefnt er að því að hægt verði að gefa út listann í íslenskri þýðingu á haustmánuðum þessa árs. 

Listinn verður kynntur í tímaritinu Sjúkraþjálfarinn og hugsanlega verður hægt að kynna hann fyrir 

heilbrigðistarfsfólki sem hefur áhuga á notkun mælitækisins.  

Eins og hefur komið fram er fræðslu um heilahristing ábótavant á Íslandi. Fræðsluna mætti setja 

þannig fram, að foreldrar sem og iðkendur gætu nálgast hana auðveldlega og fylgt þeim leiðbeiningum 

eftir í kjölfar heilahristings. Fræðslan gæti t.d. verið í formi heimasíðu með gagnvirku efni, þar sem 

hægt væri að fara að fyrirmynd erlends fræðsluefnis t.d. á heimasíðum World Rugby og FA.  

Þá má finna upplýsingar um einkenni og viðbrögð við heilahristingi á veggspjaldi, sem ÍSÍ gaf út 

vorið 2016. Á heimasíðu þeirra má einnig finna fræðslumyndband á ensku og upplýsingar um SCAT3 

mælitækið í enskri útgáfu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-a). Einnig er þar skjal með 

leiðbeiningum um fyrstu viðbrögð og meðferð við heilahristingi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

e.d.-b). Þá mætti uppfæra dreifildi frá LSH um höfuðáverka sem var gefið út 2003. Þar koma fram allar 

helstu upplýsingar um heilahristing en þó vantar frekari upplýsingar um mikilvægi hvíldar og hvert 

einstaklingur eigi að leita ef einkennin eru viðvarandi. Á Grensásdeild LSH er teymi sem sérhæfir sig í 

höfuðáverkum bæði vegna slysa og íþrótta. Um 20 íþróttamenn koma þar á hverju ári í 

taugasálfræðilegt mat og þjálfun vegna langvarandi einkenna (>3 mánuði) eftir höfuðáverka (Ludvig 

Guðmundsson, munnleg heimild, 20. apríl 2016). 
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6 Ályktanir 
Tilgangur þessa verkefnis var að íslenska SCAT3 mælitækið og skoða áreiðanleika endurtekinna 

mælinga á einkennalausum íþróttamönnum. SCAT3 mælitækið hefur verið þýtt á finnsku og er því 

fordæmi fyrir þýðingu á listanum (Hänninen o.fl., 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar eru að SCAT3 

mælitækið er að hluta til áreiðanlegt og að ákveðnir undirþættir þess sýndu mikla fylgni, meðan aðrir 

þættir sýndu ásættanlega eða litla fylgni. Þörf er á frekari rannsóknum á SCAT3 mælitækinu þar sem 

skoðaðar eru fleiri íþróttagreinar og notast er við stærra úrtak íþróttamanna. Ekkert mælitæki er 

fullkomið og eru nokkrir undirþættir í SCAT3 sem mætti endurskoða, s.s. Glasgow Coma Scale og M-

BESS, sem báðir hafa verið gagnrýndir í öðrum rannsóknum (Furman o.fl. 2013; Gill o.fl., 2004; 

Harmon o.fl., 2013; Reith o.fl., 2016; Sternbach, 2000). Einnig benda nýjar rannsóknir til þess að 

prófanir á sjónræna hluta andarkerfis geti hjálpað við greiningu á heilahristingi, en engan slíkan þátt er 

að finna í SCAT3 (Hoffer o.fl., 2004; Mucha o.fl., 2014; Naguib o.fl., 2012).  

 SCAT3 mælitækið í íslenskri þýðingu gæti haft mikið notagildi fyrir sjúkraþjálfara á Íslandi. Hægt 

væri að nota mælitækið til að hjálpa við greiningu á heilahristingi við framtíðarrannsóknir ásamt því að 

nota það til að fylgjast með gangi meðferðar og sjá hvernig einkenni heilahristings þróast. 

Vitundarvakning hefur orðið um áhrif heilahristings á síðastliðnum árum og gæti listinn hjálpað við að 

auka fræðslu um áverkann og áhrif hans á heilsu íþróttamanna.  
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Markmið rannsóknarinnar er að áreiðanleikaprófa íslensku útgáfuna af SCAT3 heilahristings 
mælitækinu. Rannsóknir sýna að greining á heilahristingi hefur aukist mikið á síðustu 20 
árum og má tengja það við aukna vitundarvakningu um alvarleika heilahristings. Hér á Íslandi 
hefur lengi vantað íslenska þýðingu á mælitæki til greiningar á heilahristingi fyrir íþróttafólk. 
Þetta rannsóknarverkefni er ætlað að bæta greiningarferlið og gefa heilbrigðisstarfsmönnum 
áreiðanlegt mælitæki sem hægt er að nota í starfi og við frekari rannsóknarvinnu.  

 
Framkvæmd 
Leitað verður eftir þátttakendum í rannsóknina á meðal skjólstæðinga sjúkraþjálfara. 
Þátttakendur munu fylla út SCAT3 spurningarlistann ásamt því að svara spurningum og 
framkvæma próf sem að eru sérstaklega hönnuð til að kanna einkenni heilahristings. Viku 
síðar mun þátttakandi endurtaka sömu mælingar aftur. Með þessu er verið að skoða 
áreiðanleika SCAT3 mælitækisins. Skilyrði til þátttöku í rannsókninni eru sú að þátttakandi er 
13 ára eða eldri og hafi ekki fengið heilahristing innan við viku áður en mælingin er 
framkvæmd. Þátttakendur sem ahfa ekki náð 18 ára aldri þurfa þó að fá foreldra eða 
forráðamenn til að lesa þetta kynningarblað og undirrita meðfylgjandi upplýst samþykki. 
Áætlað er að þátttakendur verðu 30-60 talsins.  

 
Áður en rannsókn hefst þarf þátttakandi að skila undirrituðu upplýstu samþykki til 
rannsakenda um að hann hafi lesið þetta kynningarbréf og fengið fullnægjandi skýringar á 
tilgangi og framkvæmd rannsóknar.  

 
Þátttaka í rannsókninni mun fara fram með sjúkraþjálfara viðstöddum. Rannsakandi mætir 
með mælitækið og verður til staðar þegar þátttakendur fara í gegnum listann. Rannsóknin fer 
fram á tímabilinu 11. janúar – 15. mars 2016. Gert er ráð fyrir því að taka í kringum 10-15 
mín að fara í gegnum eina mælingu. Sjúkraþjálfari fær mælingarnar til vörslu eftir að 
rannsókn lýkur ef ske kynni að þátttakandi fái heilahristing. 
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Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður við þátttakendur 
Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni, verða meðhöndlaðar samkvæmt 
ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 
persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 
stað, pappírsgögn í læstum hirslum og tölvugögn í tölvum læstum með notendanafni og 
lykilorði sem aðeins rannsakendur hafa aðgang að. Nöfn þátttakenda og persónuupplýsingar 
koma hvergi fram, hvorki við mælingar, úrvinnslu gagna, né við birtingu niðurstaða og því 
verður ómögulegt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Öllum rannsóknargögnum 
(þ.m.t. spurningalistum) verður eytt að rannsókn lokinni. 

 
Ávinningur af þátttöku í rannsókninni: 
Grunngildum um ástand einstaklings er safnað sem hægt er að nota í framtíðinni ef að hann 
fær höfuðhögg til að meta alvarleika heilahristings og hvernig meðferð einstaklingur skuli 
gangast undir.  

 
Tekið skal fram að þátttakanda er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á 
hvaða stigi sem er án útskýringa og án afleiðinga 

 
________________________________ 
Dr. Árni Árnason, dósent 
Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar 
Sími: 525-4007 
 
_________________________________   ________________________________     
Gunnar Smári Jónbjörnsson   Tómas Gunnar Tómasson 
4. árs nemi í sjúkraþjálfun    4. árs nemi í sjúkraþjálfun 
Sími: 697-8114     Sími: 698-0939  
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Viðauki II 

 

 

 

Upplýst samþykki 
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Upplýst samþykki 
Áreiðanleikaprófun á íslenskri útgáfu af SCAT3 mælitækinu fyrir heilahristing 

 

Markmið rannsóknarinnar er að áreiðanleikaprófa íslensku útgáfuna af SCAT3 mælitækinu, 
sem metur alvarleika heilahristings. Leitað verður eftir þátttakendum í rannsóknina hjá 
nokkrum íþróttaliðum. Skilyrði til þátttöku í rannsókninni er að þátttakandi sé 18 ára eða eldri 
og sé ekki með einkenni heilahristings.  
Þátttakendur verða beðnir um að fylla út hluta af SCAT3 spurningalistanum ásamt því að 
svara spurningum og framkvæma próf sem eru sérstaklega hönnuð til að kanna einkenni 
heilahristings. Viku síðar verða þátttakendur beðnir um að endurtaka sömu mælingar aftur. 
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 
mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 
fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum 
vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa 
samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á 
þá læknisþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni. 
Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en eftir 5 
árum frá úrvinnslu rannsóknargagna.  

 
 

____________________________  ______________________________ 
Staður og dagsetning    Undirskrift þátttakanda 

 
 

 
Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 
eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 
 
  

__________________________________________________________  
Gunnar Smári Jónbjörnsson / Tómas Gunnar Tómasson 
Rannsakandi og BS nemi við Námsbraut í sjúkraþjálfun 
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