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Heilahristingur er algeng afleiðing höfuðhögga meðal íþróttafólks og
benda erlendar rannsóknir til þess að viðbrögð séu stundum röng. Sextíu og
þrír handboltaiðkendur á aldrinum 15–18 ára voru spurðir út í heilahristing
og viðbrögð við honum. Þriðjungur hafði orðið fyrir heilahristingi á æfingu
eða leik, sumir oftar en einu sinni. Alvarleiki var metinn út frá lengd
minnisleysis og meðvitundarleysis en einnig var spurt um þyngd höggsins og
skammtímaeinkenni. Í næstum fjórðungi tilvika töldu þátttakendur sig hafa
verið hvatta til að halda áfram leik en mun sjaldnar ef heilahristingurinn var
alvarlegur. Í tæplega 60% tilvika hættu þátttakendur leik en ekki var hægt að
greina tengsl við alvarleika, höggþyngd eða fjölda einkenna. Þátttakendur
voru líklegri til að taka hlé á æfingum eftir því sem alvarleiki var meiri en
ekki var hægt að staðfesta tengsl við höggþyngd né fjölda einkenna. Tæplega
þriðjungur þátttakenda leitaði heilbrigðisþjónustu í kjölfar atviksins og
tengdist það alvarleika og höggþyngd. Hafa ber það í huga að alvarleiki og
höggþyngd eru sýnileg og sláandi en einkenni gjarnan dulin. Heilt yfir virðast
viðbrögð við heilahristingi vera nokkuð ábyrg og skynsamleg en of lítið
virðist litið til huglægra einkenna. Til álita kemur að beita stöðluðum
aðferðum við slíkar ákvarðanir, gæta þess að spyrja um einkenni og að allir
hlutaðkomandi séu upplýstir um þau atriði sem eru mikilvægust við mat á
heilahristingi við leikaðstæður
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Lang flestir sem stunda íþróttir lenda í því að meiðast og það að vera meiddur er eitthvað
sem flestir íþróttamenn ganga í gegnum á ferlinum. Heilaáverkar eru meðal algengari
meiðsla í mörgum íþróttagreinum og eru íþróttamenn reglulega frá vegna heilahristings,
þar á meðal í handbolta. Íþróttamenn eru mislengi frá vegna heilahristings og högg sem
veldur heilahristingi getur haft mismunandi áhrif eftir einstaklingnum sem fyrir því
verður. Flestir jafna sig á um það bil viku en hjá öðrum getur batinn tekið lengri tíma.
Rannsóknir (Guskiewicz, Weaver, Padua og Garrett, 2000) hafa leitt í ljós að íþróttamenn
hljóta oftast heilahristing vegna samstuðs, höggs, falls eða bolta í höfuðið. Allir þessir
atburðir gerast reglulega í handbolta, sér í lagi í keppnisleikjum þar sem harkan er
vissulega meiri. Hættan á heilahristing er alltaf til staðar fyrir íþróttamanninn.
Heilahristingar eru sérstök tegund meiðsla og eru vegna áverka á heilanum.
Heilahristingur flokkast ekki sem sýnileg meiðsli. Mun auðveldara er að greina sýnileg
meiðsli á borð við tognun, vöðvakrampa eða beinbrot. Það fer ekki á milli mála þegar
leikmaður fær krampa í fótinn, leikmaðurinn getur ekki beitt fætinum án þess að finna
fyrir miklum sársauka. Afleiðingar sýnilegra meiðsla eru oftast þær að sá meiddi er tekinn
af velli. Það er ekki af ástæðulausu að heilahristingar hafa ítrekað verið kallaðir
„ósýnilegu meiðslin“ (Bloom, Horton, McCrory og Johnston, 2004; Kish og Koutures,
2016). Það er vegna þess að sjáanleg einkenni og líkamleg ummerki eru ekki alltaf til
staðar þegar að leikmaður fær heilahristing. Það er enginn augljós sársauki eins og hjá
leikmanni sem hefur krampa í læri. Skortur á sýnilegum einkennum leiðir til þess að
rangar ákvarðanir eru teknar þegar leikmaður hefur hlotið heilaáverka, vegna þess að
enginn gerði sér grein fyrir því að um heilahristing var að ræða.
Hér áður fjölluðu fjölmiðlar sjaldan um heilahristing hjá íþróttamönnum og þegar þeir
gerðu það þá var talað um „þögla vandann“(Kirkwood, Yeates og Wilson, 2006), þeir
voru vandamál en engin var að tala um þá. Íþróttafréttaritarar gerðu sjálfir lítið úr
alvarleika heilahristinga og áhrifum sem þeir kunnu að hafa á leikmenn. Í íþróttafréttum
þá líktu þeir heilahristingi við smávægileg meiðsli með því að kalla þá högg á höfuð
(Khurana og Kaye, 2012). Það þótti sjálfsagt að leikmaður héldi áfram leik strax eftir að
hafa náð áttum, hann átti að harka þetta af sér þrátt fyrir að hafa mögulega fengið
heilahristing.
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Atvik sem gerðist í úrslitaleik HM í knattspyrnu árið 2014 er lýsandi dæmi um viðbrögð
við heilahristingi á leikvellinum. Þjóðverjinn Christoph Kramer hélt áfram leik eftir að
hafa hlotið heilahristing og var ekki tekinn af velli fyrr en hann hneig niður 14 mínútum
síðar. Í millitíðinni hafði hann spurt dómara leiksins: „hvaða leikur er þetta eiginlega?“
(Press, 2014). Rannsóknir (Kroshus, Garnett, Hawrilenko, Baugh og Calzo, 2015) sýndu
að þegar leikmaður verður fyrir pressu úr mörgum áttum samtímis þá hefur það sterk áhrif
á hegðun hans í kjölfarið. Þetta þýðir að þegar leikmaður er í keppnisleik þá eru fleiri
aðilar sem gætu sett pressu á hann en á æfingu. Maður myndi ætla að Þjóðverjinn Kramer
hafi fundið fyrir gríðarlegri pressu.
Skilningsleysi sumra íþróttafréttamanna á höfuðhöggum mátti sjá á heimsmeistaramótinu
í handbolta árið 2015 (Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 2015). Íslendingurinn Aron Pálmarson
spilaði langt undir getu í fyrsta leik mótsins. Fyrir leik hafði hann tjáð lækni liðsins að
hann væri slappur. Aron hafði hlotið heilahristing skömmu fyrir mót. Eitt af algengustu
skammtímaeinkennum heilahristings er slappleiki. Ísland komst í 16 liði úrslit nokkrum
dögum seinna og þá heyrðust kunnuglegar kröfur. Þekktur íþróttafréttamaður sagði það
vera skyldu Arons að spila leikinn við Dani og harka af sér þessi meiðsli (Ingvi Þór
Sæmundsson, 2015). Vanþekking fréttamannsins á heilaáverkum og hugsunarhátturinn í
íþróttum veldur því að rangar ákvarðanir eru teknar. Leikmaður sem glímir við eftirmála
heilahristings spilar leik þegar hann ætti að vera hvíldur og er í þokkabót síðan hvattur til
að spila annan leik.
Leikmenn hljóta heilahristing í leik nokkuð oftar en opinberar tölur gefi kynna samkvæmt
rannsókn sem gerð var í Áströlsku ruðnings deildinni (McLellan og McKinlay, 2011).
Þetta er vegna þess að þrátt fyrir að grunur sé um heilahristing þá spilar leikmaður samt
áfram. Rannsókn þeirra McLellan og McKinlay sýndi að flestir leikmenn héldu áfram
leik eða tóku einungis stutta hvíld. Ein skýring kann að vera að leikmenn hafa ekki fengið
leiðbeiningar varðandi heilahristing eða þeir hreinlega hunsa þær. Fyrir leikmanninn þá
er það eðlilegra að harka meiðslin af sér og halda áfram. Þeir McLellan og McKinley telja
að þessi hegðun kunni að vera þáttur í því að breyta viðhorfi almennings til heilaáverka,
almennt viðhorf verður það að heilahristingur sé ekki alvarleg meiðsli. Þessi þróun er
hættuleg fyrir leikmenn því hún getur ýtt undir að rangar ákvarðanir séu teknar í kjölfar
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heilahristings. Mikilvægt er að veita leikmönnum fræðslu um heilahristing þannig að þeir
læri að þekkja þá og viti hver rétt viðbrögð við þeim eru.
Nú á dögum þá er ekki lengur talað um „þöglan vanda", þvert á móti þá fá heilahristingar
íþróttamanna mikla athygli í fjölmiðlum og ítarlega rannsóknir eru gerðar af
fræðimönnum. Samtök leikmanna í Danmörku settu af stað sérstakt átak (European Brain
Council, 2015) með það að markmiði að vekja meiri athygli á heilahristingi í íþróttum.
Þá vildu samtökin auka vitund leikmanna og annara sem tengjast íþróttum á hættunni sem
fylgir heilahristingi. Leikmenn fengu fræðslu sem átti að hjálpa þeim að greina
heilahristing og að þekkja einkenni hans til lengri og skemmri tíma. Með átakinu vonast
samtökin fyrst og fremst til þess að leikmenn skaðist síður fái þeir heilahristing. Mikil
fjölgun hefur verið á rannsóknum síðustu 13 ár þar sem heilaáverkar í íþróttum eru
skoðaðir. Reglulega eru haldnar stórar alþjóðlegar ráðstefnur (McCrory o.fl., 2005, 2013,
2017) sem studdar eru af öllum stærstu íþróttasamböndunum. Þar er rætt um allt það
helsta sem tengist heilaáverkum í íþróttum. Það eru atriði eins og fornvarnir, viðbrögð og
meðhöndlun.
Þrátt fyrir þessa vakningu meðal leikmanna og fræðimanna þá er mikið verk enn óunnið.
Það kemur enn of oft fyrir að leikmenn halda áfram leik þrátt fyrir að hafa hlotið
heilahristing. Fyrir því eru fjölmargar ástæður. Ein sú helsta er að leikmaður kann að finna
fyrir mikilli pressu að halda áfram leik þrátt fyrir meiðsli. Pressan getur komið úr mörgum
áttum en í yngri flokkum kemur hún helst frá: þjálfurum, liðsfélögum, áhorfendum og
foreldrum (Kroshus o.fl., 2015). Nægir að líta til áður nefndra atburðarása í kringum
Christoph Kramer og Aron Pálmarson, sem eiga sér stað þrátt fyrir að í báðum tilvikum
voru á hliðarlínunni sérfræðingar sem eiga að þekkja heilahristinga og hvernig bregðast
á við þeim. Í yngri flokkunum er það undantekning ef slík þekking er til staðar og hættan
á mistökum því ennþá meiri.

Hvað er heilahristingur?
Samkvæmt Iverson og Lange (2011) þá er heilahristingur flokkaður sem vægur
heilaáverki. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (Carroll, Cassidy, Holm, Krausog Coronado,
2004) segir orsök heilahristinga vera utanaðkomandi krafta sem verka á heilann.
Heilahristingur einkennist af truflunum á eðlilegri starfsemi heilans (Marr og Coronado,
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2004). Beint högg á höfuðið eða líkamann getur valdið heilahristingi og jafnvel án þess
að valda ytri áverkum. Snögg óvænt hreyfing höfuðsins getur haft þau áhrif að heilinn
kastast snöggt fram og til baka, endurkastast eða snýst innan í höfuðkúpunni og valdið
þannig heilahristingi (Alexander, 1995). Heilahristingur er bráður áverki. Atburðurinn
sem olli honum hefur strax áhrif á heilann. Þetta þýðir að meiðslin koma strax, eru óvænt
og skyndileg en ekki vegna álags yfir lengri tíma. Þrátt fyrir þetta getur sá sem fær
heilahristing verið með öllu einkennalaus.
Áhrif heilahristings birtist á mismunandi hátt á milli ólíkra einstaklinga. Sumir finna
fljótlega fyrir einkennum. Hjá öðrum bitrast þau eftir lengri tíma og hjá enn öðrum koma
einkenni aldrei fram. Sumir sem hljóta heilahristing upplifa mjög sterk einkenni sem há
þeim mikið í daglegu lífi, en hjá öðrum eru einkennin svo væg að lífið heldur áfram sinn
vanagang (Corrigan, Selassie og Orman, 2010; Iverson og Lange, 2011). Reyndar er það
svo að sumir vilja ekki flokka heilahristing sem meiðsli heldur sjúkdóm (Masel og
DeWitt, 2010). Það er vegna þess að þeir telja að afleiðingar heilahristings geti verið
erfiðar við að eiga og haft neikvæð áhrif á líf fólks til langs tíma sé hann ekki
meðhöndlaður á réttan hátt.
Heilahristingar hafa áhrif á rafboð í heilanum og við það verður truflun á starfsemi
heilans. Truflanirnar eru taugafræðilegs eðlis og geta haft áhrif á sýnilega hegðun
einstaklings. Áhrifin á hegðun eru oftast skammvinn og vara yfirleitt ekki lengur en 1
mínútu. Í einhverjum hluta tilfella varir truflunin lengur. Rannsóknir Giza og Hovda
(2001) benda til þess að lífeðlisfræðileg starfsemi heilans breytist hjá einstaklingum sem
hlotið hafa heilahristing. Við höggið getur orðið truflun á taugastarfseminni vegna
stjórnlauss flutnings á jónum yfir frumuhimnur, óstýrðrar losunar á taugaboðefnum,
breytinga á efnaskiptum frumunnar eða skertra frumutengsla. Samkvæmt niðurstöðum
þeirra þá ganga breytingarnar á lífeðlisfræðilegri starfsemi heilans aftur til baka í eðlilegt
horf en þó á mislöngum tíma.
Skyndileg og snögg hreyfing heilans veldur því að heilafrumur skemmast og ákveðnar
lífeðlisfræðilegar breytingar verða á heilanum. Það er vegna þessara breytinga sem að
fólk finnur síðan fyrir þeim einkennum sem eru talin tengjast heilahristingi (Blennow,
Hardy og Zetterberg, 2012; Hayes og Dixon, 1994). Þá sýndi Oppenheimer (1968) fram
á að sjúklingar sem höfðu fengið vægan heilaáverka höfðu útbreiddan skaða í
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taugaþráðum (e. diffuse axonal injury), en samskonar áverkar sjást hjá sjúklingum sem
hafa fengið alvarlega heilaáverka
Myndgreiningar rannsóknir á heila eins og sneiðmynd (CT) og hefðbundin segulómun
(MRI) hjá einstaklingi með heilahristing sýna ekkert óeðlilegt. Ástæðan er sú að
heilahristingur hefur áhrif á starfsemi heilans, en ekki sjáanleg áhrif á uppbyggingu
heilans. Þessar myndgreiningar rannsóknir eru ekki nægilega nákvæmar til þess að greina
skemmdir sem verða við vægan heilaáverka (McCrory o.fl., 2013; Shenton o.fl., 2012).
Við þetta skapast hætta á því að fólk fái ranga greiningu vegna þess að mælitækin eru
ekki nógu nákvæm. Með notkun á sérstakri segulóm myndgreiningartækni (Diffusion
tensor imaging) er mögulegt að greina skemmdir sem verða við heilahristing. Það er
vegna þess að tæknin gerir kleift að sjá skemmdir sem verða á hvíta efninu, taugaþráðum
í heilanum og skemmast við heilaáverka (Hulkower, Poliak, Rosenbaum, Zimmerman og
Lipton, 2013). Þannig er þá hægt að greina heilahristing með áreiðanlegri hætti. Tækin
eru hins vegar mjög dýr og ekki á hverju strái.
Eftir að hafa fengið heilahristing getur fólk fundið fyrir mörgum mismunandi einkennum.
Sumir finna ef til vill ekki fyrir neinu á meðan aðrir finna fyrir mörgum mismunandi
einkennum. Sumir finna fyrir einkennum í stuttan tíma en fyrir aðra vara þau mun lengur.
Þegar einkenni hafa verið til staðar lengur en þrjá mánuði frá höfuðhöggi þá eru þau talinn
vera langtímaeinkenni (Jónas G. Halldórsson, 2013). Þá benda rannsóknir Covassin,
Elbin, Harris, Parker og Kontos (2012) til að einkenni og áhrif á minni séu mismunandi
eftir aldri og kyni. Það er ekki til neinn einn tæmandi listi yfir einkenni sem fólk kann að
finna fyrir eftir að hafa hlotið heilahristing. Til dæmis skiptir CDC stofnunin einkennum
heilahristings upp í fjóra flokka en þeir eru: hugræn einkenni, líkamleg einkenni,
skapgerðar einkenni og svefnbreytingar.
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Lang algengasta einkennið sem fólk sem hefur hlotið heilahristing greinir frá er
höfuðverkur. Rannsóknir Weight (1998) benda til að höfuðverkur getur orðið að
viðvarandi einkenni, sumir höfðu þráláta höfuðverki heilu ári eftir að hafa hlotið
heilahristing. Í töflu 1 má sjá önnur einkenni sem kunna að fylgja heilahristingi.
Tafla 1.
Algeng einkenni heilahristings.
Hugræn / Minnis

Líkamleg

Skapgerðar

Breytingar á

einkenni

einkenni

einkenni

svefnmynstri

Höfuðverkur

Pirringur

Meiri svefnþörf

Depurð

Minni svefnþörf

Tilfinninganæmur

Svefnerfiðleikar

Erfiðleikar að hugsa
skýrt
Hæg hugsun
Einbeitingarerfiðleikar
Erfiðleikar við að muna
nýjar upplýsingar

Bjöguð eða óskýr
sjón
Ógleði eða
uppköst
Svimi

Taugaveiklun

Hljóðnæmi,

Kvíði

Ljósnæmi
Jafnvægistruflanir
Þreyta, lítil orka

Heimild: Signs and Symptoms (Centers for Disease Control and Prevention, 2017)
Sum þessara einkenna koma strax í kjölfarið á því að einstaklingur hlýtur heilahristing og
eru augljós öllum. Í öðrum tilfellum getur liðið töluverður tími áður en þau koma fram.
Lítil hvíld í kjölfar heilahristings getur leitt til þess að einstaklingur finni meira fyrir
einkennum. Aðrir afneita öllum einkennum gagnvart liðsfélögum sínum sem og öðrum í
kringum sig. Hvort tveggja er mikið vandamál í íþróttum en þrýstingurinn að komast í
liðið getur verið orsakavaldur að þessari hegðun. Oft getur það verið mjög erfitt að greina
heilahristing, sá sem hann hlaut kann að virðast heilbrigður þrátt fyrir að hegðun og líðan
hans hafi breyst.
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Mjög skiptar skoðanir (Giza og Hovda, 2001; McCrory o.fl., 2005) virðast vera meðal
manna um hversu langan tími það tekur að ná fullum bata, vera laus við einkenni og að
ná fyrri vitsmunalegu getu. Yfirleitt er samt miðað við að fullur bati taki um 1 til 2 vikur
og á þeim tíma þá nái yfir 90% fólks sér Þá er talið mögulegt að fullur bati taki lengri
tíma hjá börnum og unglingum. Þegar fólk hlýtur alvarlegan heilahristing þá getur það
tekið einstakling lengri tíma að verða laus við einkenni (d’Hemecourt, 2011). Hjá um 15
til 25 % fólks eru einkenni til staðar í lengri tíma. Meðvitundarleysi og minnisleysi eru
oftar til staðar eftir því sem fólk fær alvarlegri heilahristing og þá verður líklegra að fólk
finni meira fyrir langtímaeinkennum (Bigler, 2008; Dikmen, Machamer, Fann og
Temkin, 2010). Í íþróttum þá eru hljóta leikmenn yfirleitt ekki alvarlega heilahristinga og
því snúa þeir fljótt aftur til leiks.
Nýlegar rannsóknir (Henry, Elbin, Collins, Marchetti og Kontos, 2016) sýndu að fullur
bati tekur töluvert lengri tíma. Rannsókn meðal 66 íþróttamanna leiddi í ljós að batatími
var 21 til 28 dagar hjá flestum íþróttamönnum. Á fyrstu tveimur vikunum var mestur bati
á líkamlegum einkennum en ýmsir hugrænir þættir tóku allt að 28 daga. Rannsóknin sýndi
að engin munur var á milli kynja fyrir hugrænan bata en karlar voru líklegri en konur til
að vera lausir við líkamleg einkenni á fjórðu viku. Karlar sýndu minni truflun í
augnhreyfingum og jafnvægisskyni en kvenfólk á vikum eitt og tvö.
Íþróttafólk sem snýr of fljótt aftur til keppni er líklegra til að hljóta annan heilahristing
(May, Marshall, Burns, Popoli og Polikandriotis, 2014), vegna þess að minni kraft þarf
til þess að valda heilahristing en áður (Colvin o.fl., 2009). Mýs sem hlutu fleiri en einn
heilahristing fundu sterkar fyrir einkennum miðað við þær sem hlutu einungis einn (Hylin
o.fl., 2013), þá er talið að slíkt hið sama gildi um manneskjur. Í íþróttum er hættan á
heilahristingi ávallt til staðar. Tryggja verður öryggi leikmanna og því er það mjög
mikilvægt að rétt sé staðið að fyrstu viðbrögðum, meðferð og eftirfylgni.
Algengi
Á árunum 2002-2006 var áætlað (Faul, Xu og Wald, 2010) að minnsta kosti 1,7
milljónir manna í Bandaríkunum hafi leitað sér læknisaðstoðar á hverju ári vegna
heilaáverka. Hjá rúmlega 52.000 þeirra var heilaáverkinn það alvarlegur að fólkið lét lífið.
Fleiri, eða 275.000 manns, voru lögð inn á spítala til meðferðar en langflestir 1.360.000
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manns fóru á heilsugæslu og voru síðan útskrifuð. Sá fjöldi fólks sem hlýtur læknishjálp
annars staðar, svo sem á hernaðarsjúkrahúsum er óþekktur. Þá er talið að gríðarlega stór
hópur fólks leiti sér engrar læknisaðstoðar vegna minniháttar heilaáverka. Samkvæmt
tölum frá árinu 2013 þá hefur orðið mikil fjölgun á fólki sem kemur á sjúkrahús vegna
heilaáverka (Taylor, Bell, Breiding og Xu, 2017). Hlutfallslega færri létust og færri voru
lagðir inn á spítala vegna heilaáverka en áður. Má af þessu leiða að því líkur að fólk sé
duglegra núna við að leita til heilsugæslustöðva en það var áður. Það kann að vera vegna
þess að á síðastliðnum árum hefur verið farið í mikið átak í Bandaríkjunum til að bregðast
rétt við þegar grunur er um að börn í íþróttum hafi hlotið heilahristing.
Árið 2005 var áætlað að um það bil 5.3 milljónir manna í Bandaríkjunum væru að glíma
við varanlega örorku vegna heilaáverka. Miðað við fólksfjölda þá er hægt að áætla að yfir
6,2 milljónir manni séu í sömu sporum í Evrópu (Langlois og Sattin, 2005; Tagliaferri,
Compagnone, Korsic, Servadei og Kraus, 2006). Tíðni þeirra sem leita sér hjálpar vegna
heilaáverka í fyrsta skipti er 262 fyrir hverja 100.000 íbúa í Evrópu. Nýgengni er mjög
ólík milli einstakra landa í álfunni. Minnst er hún 83,3 fyrir hverja 100.000 íbúa og mest
var hún 694 fyrir hverja 100.000 íbúa. Í mörgum löndum Evrópu vantar góð gögn svo
hægt sé að meta nýgengi heilahristinga í öllum ríkjum álfurnar. (Brazinova o.fl., 2015;
Peeters o.fl., 2015)
Komuskýrslur (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) heilbrigðisstofnana í
Bandaríkjunum sýndu að komum barna og unglinga vegna heilahristinga sem þau hlutu
við íþróttaiðkun fer ört vaxandi. Í Bandaríkjunum árin 2001-2009 leituðu 173.285 manns
yngri en 19 ára meðhöndlunar vegna heilaáverka. Fjöldinn árið 2009 var orðinn 248.418
manns, 57% hærri en hann var árið 2001. Stærsti hópurinn sem leitaði meðhöndlunar á
heilbrigðisstofnunum voru drengir á aldrinum 10 – 19 ára. Kanadísk rannsókn (Gordon,
Dooley og Wood, 2006) sýndi enn fremur að börn á aldrinum 0 -14 ára voru einna
líklegust til að hljóta heilahristing. Nýgengni stúlkna var 230 á hverja 100.000 íbúa og
hjá drengjum var hún 170 á hverja 100.000 íbúa. Einungis hjá karlmönnum á aldrinum
15-34 var nýgengi hærri eða 260 á hverja 100.000 íbúa. Þegar allir aldurhópshópar voru
skoðaðir þá tengdust heilahristingar íþróttum í 54% tilfella en í aldurshópnum 16-34 ára
var tíðnin mun hærri, yfir 85% heilahristinga tengdist íþróttaiðkun á einhvern hátt.
Nýlegar rannsóknir (Noble og Hesdorffer, 2013) sýna einmitt það að ung börn fá oftast
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heilahristing þegar þau hrasa en hjá unglingum spilar lífstíll stórt hlutverk í því hvort þeir
séu í aukinni hættu á að hljóta heilaáverka eða ekki. Þeir unglingar sem stunda íþróttir eru
líklegri en jafnaldrar þeirra sem ekki stunda íþróttir.
Í ljósi þess að heilaáverkar eru meðal helstu orsaka örorku meðal barna þá þykir það
furðulegt að nákvæmar tölur um algegni þeirra vantar. Einnig vantar upplýsingar um hver
langtímaáhrif einkenna eru, sem og upplýsingar um fylgikvilla sem börn kunna að þjást
af í kjölfar heilahristings. Rúmlega fjórðungur allra einstaklinga sem hljóta heilaáverka
leita sér ekki læknisaðstoðar, íþróttafólk eru 27% þessa hóps. Langflestir (75%) þeirra
sem ekki leita sér aðstoðar gáfu þá skýringu að þeir töldu sig ekki þurfa meðferð á meðan
næst flestir (7%) gáfu þá skýringu að læknishjálp væri of dýr. Fólk sem hlýtur
smávægilegan eða vægan heilahristing er líklegra til að fara ekki til læknis í skoðun
(Setnik og Bazarian, 2007; Sosin, Sniezek og Thurman, 1996). Þar af leiðandi vanmeta
tölur heilbrigðisstofnanna fjölda þeirra sem að hljóta smávægilega og væga heilaáverka.
Af þessu má sjá að það getur það skipt sköpum að fræða almenning um hætturnar sem
fylgja heilahristingum.
Rannsóknir (Langlois, Rutland-Brown og Wald, 2006) og gögn (Centers for Disease
Control and Prevention, 2011) sýna að allt frá 1,6 til 3,8 milljónum manna fá væga
heilaáverka í Bandaríkjunum á hverju ári. Þá er heildarfjöldi sjúkrahúsheimsókna barna
sem stunda íþróttir vegna heilahristings að aukast miðið við önnur íþróttameiðsli.
Sennilegt þykir að heildarfjöldinn sé enn hærri þar sem svo mörg tilfelli eru ekki tilkynnt
vegna þess að ekki var farið í skoðun. Þá eru flestir heilaheilahristingar sem fólk fær
vægir. Það er því mögulegt að fólk geri sér ekki grein fyrir því að það hafi fengið
heilahristing, íþróttamenn þar með taldir (Delaney, Lacroix, Leclerc og Johnston, 2000).
Þess vegna er öflug fræðsla um heilahristinga mjög mikilvæg, með því að þekkja
einkennin verður fólk líklegra til að bregðast rétt við.
Talið er að fjöldi þeirra sem hlýtur heilahristing árlega sé mun hærri en formlegar tölur
gefa til kynna. Það er vegna þess að einstaklingar fara aldrei á heilsugæslustöð til að fá
formlega greiningu. Þá leiddu athuganir (Blostein og Jones, 2003; De Kruijk, Twijnstra,
Meerhoff og Leffers, 2001) á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðum bæði í Evrópu og í
Bandaríkjunum í ljós mikinn mun á því hvernig ætti að greina vægan heilaáverka.
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Þeir Olsen, Myklebust, Engebretsen og Bahr (2006) könnuðu algengi og mynstur meiðsla
hjá karlkyns og kvenkyns handboltaleikmönnum á aldrinum 15 – 18 ára. Þeir skoðuðu
bæði leikskýrslur og þjálfaraskýrslur. Þeir fundu að tíðni meiðsla hjá ungum
handboltaleikmönnum voru eins há og hjá þeim sem spiluðu á hærra getustigi. Mun fleiri
meiðsli urðu í keppnisleikjum en á æfingum. Ekki reyndist marktækur munur á
meiðslatíðni milli karla og kvenna. Mikill hluti meiðsla (79%) gerðust óvænt í leik eða á
æfingu, svokölluð bráða meiðsli. Aðrar rannsóknir (Wedderkopp, Kaltoft, Lundgaard,
Rosendahl og Froberg, 1997) sýna að hlutfall bráða meiðsla er enn hærra eða 92,9% á
handboltamótum hjá ungum kvenkyns leikmönnum. Í sömu rannsókn Wedderkoop og
félaga kom það fram að fyrri meiðsli spáðu best fyrir um það hvort að einstaklingar
myndu meiðast aftur.
Í faraldsfræðilegri rannsókn (Guskiewicz o.fl., 2000) um heilahristinga hjá ungum
Bandarískum ruðningsmönnum kom það í ljós að þeir sem höfðu hlotið einn heilahristing
voru þrisvar sinnum líklegri til þess að hljóta annan á sömu leiktíð. Talið er að stór þáttur
í því að leikmenn fá aftur heilahristing á sama tímabili sé sá að þeir snúa aftur til leiks
alltof fljótt. Einn af hverjum þrem leikmönnum sneri aftur til leiks sama dag og hinir tveir
þriðju hvíldu sig mun skemur en ráðleggingar lækna sögðu til um .
Olsen og félagar (2006) telja að ýtarlegri upplýsingar fáist um meiðsli þegar notast er við
þjálfaraskýrslur heldur en leikskýrslur. Ástæðan fyrir því er tvíþætt. Annars vegar sú að í
leikskýrslum þá vantaði upplýsingar um öll meiðsli sem gerðust í leikjum sem ekki voru
deildarleikir og upplýsingar um öll meiðsli á æfingum. Hins vegar var það vegna þess að
upplýsingar úr leikskýrslum um meiðsli voru fengnar frá stigavörðum, sem á þessu
getustigi keppnisleikja þarfnast engrar formlegrar þjálfunar og eru ekki viðurkenndir
aðilar. Þetta leiðir til þess að meiðsli eru vanmetin. Þjálfaraskýrslur henta því betur til
þess að ná utan um heildarróf meiðsla þannig að auðvelt sé að greina tegund meiðsla,
nýgengni og alvarleika. Þeir Olsen og félagar telja það sérlega mikilvægt að koma upp
alþjóðlegum staðli um íþróttameiðsl til þess að bera meðal annars saman niðurstöður
mismunandi rannsókna, óháð íþrótt, hvers kyns leikmaður er eða á hvaða getustigi hann
er að spila. Megin markmið faraldsfræðilegra rannsókna á íþróttameiðslum er að koma í
veg fyrir meiðsli. Svo hægt sé að gera það þá telja Olsen og félagar að það verði að gera
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greiningu meiðsla skilvirkari. Það er mikilvægt að sjá mynstrið í meiðslunum svo hægt
sé að breyta leikbúnaði og reglum.
Rannsóknum ber ekki saman um það hvort kyn sé áhættuþáttur fyrir því að hljóta
heilahristing eða ekki. Margar hafa gert það (Frost, Farrer, Primosch og Hedges, 2013;
Langlois og Sattin, 2005) á meðan aðrar hafa ekki talið nægar sannanir fyrir því
(Abrahams, Fie, Patricios, Posthumus og September, 2014). Rannsóknir Frost og félaga
sýndu að karlmenn voru ríflega tvöfalt líklegri til að hljóta heilahristing en kvenfólk.
Niðurstöður þeirra eiga við um allan almenning en ekki bara íþróttafólk. Í íþróttum
sambærilegum við handbolta þá sýna rannsóknir að kvenmenn eru líklegri til þess að
hljóta heilahristing en karlmenn. (Daneshvar, Nowinski, McKee og Cantu, 2011; Marar,
McIlvain, Fields og Comstock, 2012). Þá eru kvenmenn líklegri til að fá sterkari einkenni
og taka lengri tíma að ná fullum bata (Broshek o.fl., 2005; Dick, 2009). Í niðurstöðum
sem Abrahams, Fie, Patricios, Posthumus og September (2014) tóku saman þá þóttu
sannanirnar fyrir kyni sem áhættuþætti ekki nægjanlega sterkar. Það væri einungis í
ákveðnum íþróttum sem kvenmenn voru líklegri til að hljóta heilahristing. Í íþróttum
almennt þá væri það óvíst hvort munur væri milli kynjanna.
Ágreiningur er um þá þætti sem hafa áhrif á tímann sem það tekur að ná fullum bata eftir
heilahristing. Þrír þættir eru oftast taldir skipta mestu máli en þeir eru: fjöldi einkenna,
einkenni sem vara lengur en 10 daga samfleytt og hversu alvarleg einkennin eru (Paul
McCrory o.fl., 2013). Þá eru aðrar rannsóknir sem sýna að lengd meðvitundarleysis í
kjölfar heilahristings hefur áhrif á lengd bata. Hjá þeim einstaklingum þar sem tímabil
meðvitundarleysis varði lengur en 1 mínútu þá tók batinn lengri tíma. Hið sama gildir um
minnisleysi. Því lengra tímabil sem það varir því lengri tíma tekur batinn(Leininger,
Gramling, Farrell, Kreutzer og Peck, 1990; Lovell o.fl., 2003). Rannsóknir Collins o.fl.
(2002) leiddu í ljós að einstaklingar sem höfðu hlotið heilahristing þrisvar til fjórum
sinnum voru níu sinnum líklegri til að sýna sterkari einkenni ef þeir fengu heilahristing
aftur, en þeir sem höfðu aldrei hlotið heilahristing.
Samantekt á fjölda rannsókna (McCrory o.fl., 2013) leiddi meðal annars í ljós að bati
tekur almennt lengri tíma hjá börnum og unglingum en hjá fullorðnum. Möguleg ástæða
er talin vera sú að heilinn hjá þeim er enn að þroskast og breytast. Sú skýring á sérstaklega
við hjá yngri börnum. Þá eru hegðunarþættir taldir til áhættuþátta og þá er aðallega horft
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til hvernig leikstíl hjá einstaklingi er háttað. Leikmaður sem hefur það sem kalla má
hættulegan eða harkalegan leikstíl er líklegri til að lenda í hörðu samstuði við annan
leikmenn eða skella í gólfið eða jörðina á leikvellinum. Leikstíllinn skiptir einkum miklu
máli í íþróttum þar sem snerting og árekstrar eru hluti af leiknum, svo sem fótbolta,
bardagaíþróttum og handbolta. Að lokum þá hefur það komið í ljós að það er samsláttur
og forsláttur (e. premorbidites) milli tímans sem tekur að ná bata og mígrenis, þunglyndis,
ýmissa annara geðraskana, adhd, námsörðuleika og svefnraskanna.
Hvernig er heilahristingur greindur?
Alvarleiki heilaáverkans er greindur og metinn út frá eftirfarandi þáttum: (1) málgetu,
(2) áttun, (3) stigi meðvitundar, (4) lengd minnisleysis og öðrum taugafræðilegum
truflunum, svo sem veikleika í annari hlið líkamans, flogum eða minniháttar innvortis
blæðingum. Standi meðvitundarleysi yfir lengur en 30 mínútur eða minnisleysi varir
lengur en 24 klukkustundir þá er heilaáverki talinn alvarlegur og ekki flokkaður sem
heilahristingur. Þegar verið er að greina heilahristing þá verður að útiloka að einkenni séu
ekki vegna annara ástæðna, svo sem lyfja, sjúkdóms eða andlegra veikinda.(Carroll,
Cassidy, Holm, Kraus og Coronado, 2004). Það hafa verið búin til sérstök próf til þess að
auðvelda greiningu á heilaáverkum. Prófin eiga að veita fagfólki í heilsugæslu tól til að
greina einstaklinga með höfuðáverka fljótt og áreiðanlega.
Fjöldi prófa af þessari tegund hafa komið út í gegnum árin. Eitt af þeim fyrstu og það
þekktasta er Glasgow Coma Scale (GCS) (Teasdale og Jennett, 1974). Það kom fyrst út
árið 1974 og var ætlað að meta meðvitundarstig einstaklings út frá þremur prófþáttum.
Upphaflega þá var bara mögulegt að fá mest 14 stig en síðar var listinn endurútgefin og
þá gat einstaklingur skorað 15 stig. Því færri stig sem einstaklingur fær því alvarlegra er
ástand hans (Teasdale, Murray, Parker og Jennett, 1979).
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GCS er notað af fagfólki víða um heiminn til þess að meta taugafræðilega stöðu sjúklings,
hratt og endurtekið. Það var í upphafi þróað til þess að meta hvernig ástand sjúklings með
bráð höfuðmeiðsli þróaðist (Auken, Crawford og Guerrero, 1998). Stigafjöldi sem
sjúklingur fær á mismunandi tímum er borinn saman til að athuga hvort ástand hans sé
batnandi eða ekki. Í töflu 2 má sjá hvernig svörun og stigagjöf á hverjum þætti fyrir sig
er metin
Tafla 2.
Glascow Coma Scale. Prófið metur hversu alvarlegur heilaverki sé.
Prófþáttur

1 Stig

2 Stig

Opnar

Engin

Við

augu

svörun

sársauka

Mál

Engin

Óskiljanleg

svörun

svörun

hljóð

Engin

Óeðlileg

Óeðlileg

svörun

rétta

beyging

Hreyfingar

3 Stig

4 Stig

5 Stig

6 Stig

Við kall

Sjálfkrafa

-

-

Stök orð

Ruglaður

Áttaður

-

Staðsetur

Fylgir

sársauka

fyrirmælum

Dregur sig
frá
sársauka

Heimild: Hutchison's clinical methods : an integrated approach to clinical practice
(Glynn, Drake og Hutchison, 2012) og Klínískar leiðbeiningar um höfuð-og
hálshryggjaráverka. Forgangsröðun, mat, rannsókn og fyrsta meðferð höfuðáverka hjá
börnum og fullorðnum (Landspítali, 2011).
GCS mælir þrjá þætti hegðunar, augnþátt, málþátt og hreyfiþátt. Augnþáttur metur hvort
og hvenær einstaklingur opnar augun. Málþáttur metur hvort einstaklingur beiti máli rétt,
hvort og þá hvernig hann svarar einföldum spurningum. Hreyfiþáttur metur hvort og
hvernig einstaklingur hreyfir sig. Samkvæmt rannsóknum (Waterhouse, 2005) eru þessir
þættir taldir til lykilþátta í hegðun. Ýmsar leiðbeiningar eru til fyrir framkvæmd á GCS
prófi (Jevon, 2008; Teasdale, Murray, Parker og Jennett, 1979). Fyrir augnþátt eru gefin
1 til 4 stig, fyrir málþátt eru gefin 1 til 5 stig og fyrir hreyfiþátt eru gefin 1 til 6 stig.
Minnst er hægt að fá þrjú stig á prófinu, einungis eitt stig hvern fyrir af þremur þáttum
sem prófið mælir og væri það til marks um einstakling með enga svörun. Mest er hægt að
fá 15 stig sem væri til marks um vakandi og áttaðan einstakling með eðlilega hreyfigetu.
Einstaklingar sem fá stigafjölda á bilinu 3-8 eru taldir vera með alvarlegan heilaáverka
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og eru í mikilli lífshættu. Einstaklingar sem fá stigafjölda á bilinu 9-12 eru taldir vera með
miðlungs heilaáverka. Einstaklingur sem hefur fengið heilahristing eða vægan
heilaáverka fær stigafjölda á bilinu 13-15.
Eftirfarandi er dæmi um hvernig manneskja með heilahristing væri metin með prófinu:
Hún opnar augu sjálfkrafa og fær 4 stig fyrir augnþátt. Hún svarar þegar hún er spurð hvar
hún er, en telur sig hins vegar ranglega liggja í rúminu heima hjá sér. Þar sem hegðun
manneskjunnar er til marks um rugling varðandi hvar hún er stödd þá fær hún 4 stig fyrir
málþátt. Einstaklingurinn hreyfir sig samkvæmt fyrirmælum þess sem leggur fyrir prófið,
hún er til dæmis beðinn um að setja fingur á nef sitt og fær 6 stig fyrir hreyfiþátt. Samtals
þá eru þetta 14 stig af 15. Manneskja sem fengi þennan stigafjölda í prófinu á
íþróttavellinum ætti tafarlaust að fara til frekari skoðunar hjá sérfræðingi
Mat á því hvort einstaklingur hafi heilaáverka tekur stuttan tíma með GCS. Fljótt mat
kemur sér vel inni á íþróttavellinum þar sem ákvarðanir verða vera teknar snöggt. Helsti
gallinn við notkun þess er að það greinir illa á milli einstaklinga með heilahristing og
þeirra sem hafa hann ekki, prófið er ekki nógu næmt á hæstu stigum þess, mjög líklega
vegna þess að prófið var hannað til að meta sjúklinga sem voru í dái. Rannsóknir
Dziemianowicz o.fl. (2012) sýndu að flestir einstaklingar með heilahristing eru metnir
með 14 eða 15 stig á GCS. Önnur mælitæki hafa því verið þróuð sérstaklega til að greina
heilahristing.
Börn sem komu á spítala vegna heilaáverka voru send heim fyrr ef þau voru greind með
heilahristing en börn sem voru greind með vægan heilaáverka DeMatteo o.fl. (2010) .
Sömuleiðis þá fóru börnin með heilahristings greininguna fyrr til baka í skólann en hin
börnin. Rannsakendur töldu að heilbrigðisstarfsmenn álitu að greining um heilahristing
myndi hræða foreldra minna en greining um vægan heilaáverka.
Sport Concussion Assessment Tool 3 (SCAT3) er sérhæft mælitæki ætlað íþróttafólki til
að meta hvort það hafi hlotið heilahristing. Prófið er einnig til í sérstakri barna útgáfu
Child SCAT3 ætlað börnum á aldrinum 5-12 ára. Til viðbótar við hið hefðbundna GCS
próf þá inniheldur SCAT prófið ýtarlegri greiningartæki til að meta hvort að einstaklingur
hafi hlotið heilahristing. Einstaklingi sem skorar lægra en 15 á GCS er ráðlagt að fara
beint á spítala. Hið sama á við þegar hann sýnir merki um að honum hraki andlega, ef um
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mænuskaða er að ræða eða ef einkenni versna. Eftir GCS prófun þá er Maddocks Score
(Maddocks, Dicker og Saling, 1995) reiknað, þar getur einstaklingur fengið mest 5 stig.
Sá sem grunur leikur á að hafi hlotið heilahristing er spurður fimm spurninga til þess að
komast að því hvort hann viti hvað sé að gerast í kringum hann og hversu áttaður hann er.
Þessi tvö próf eiga að vera framkvæmd strax eða sem fyrst í kjölfarið á atburði sem kann
að hafa leitt til heilahristings. Í viðbót eru 6 önnur próf sem eiga að vera framkvæmd síðar
til þess að meta afleiðingar heilahristings, prófin meta einkenni, hugrænt ástand, háls,
jafnvægi og samhæfingu þess sem fékk heilahristing.
Hver eru réttu viðbrögðin við heilahristing?
Til þess að forðast langtímaafleiðingar er mikilvægt að bregðast rétt við þegar grunur
leikur á að einstaklingur hafi hlotið heilahristing. Fjöldi leiðbeininga (Doolan, Day,
Maerlender, Goforth og Brolinson, 2011; McCrory o.fl., 2013, 2017; Sady, Vaughan og
Gioia, 2011) eru til um hvað leikmenn eiga að gera eftir að hafa hlotið heilahristing. Fyrir
íþróttamann sem hugsanlega hefur fengið heilahristing í leik eða á æfingu þá er fyrsta
skrefið að taka hann út úr leiknum og koma honum í greiningu. Leikmaður á aldrei að
snúa aftur til leiks sama dag ef einhver grunur er um heilahristing. Almennt er mælt með
líkamlegri og andlegri hvíld, í að minnsta kosti eina til tvær vikur. Forðast skal öll
erfiðisverk og alls ekki snúa beint aftur til fullra æfinga. Þá er mikilvægt að leikmaður
hvílist hugrænt, að hann taki sér frí frá skóla og vinnu. Börn og unglingar eiga að snúa
fyrst aftur til skóla áður en þau snúa aftur til æfinga. Þegar leikmaðurinn snýr aftur til
æfinga þá gerir hann einungis léttar æfingar. Smátt og smátt er álag æfinga aukið og
gerðar meiri líkamlegar og hugrænar kröfur til leikmannsins.
Þegar að einstaklingur hlýtur heilahristing þá er honum ráðlagt að hvíla sig líkamlega en
yfirleitt er honum einnig ráðlagt að hvíla sig andlega. Þetta er gert vegna þess að
rannsóknir hafa sýnt að bati tekur lengri tíma þegar að andlegt álag er meira. Það eru
takmarkanir á mörgum af þeim rannsóknum þar sem mælt er með andlegri hvíld (Brown
o.fl., 2014).
Ítarlegar leiðbeiningar um hvernig leikmenn eigi að snúa aftur til leiks hafa verið gefnar
út (McCrory o.fl., 2005, 2013, 2017). Markmiðið með leiðbeiningunum er að stytta
tímann sem leikmaðurinn er frá vegna meiðsla og einnig minnka möguleikann á því að
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hann meiðist aftur. Endurkoma leikmanns til fullra æfinga og keppnisleikja fer fram í
nokkrum skref. Með hverju skrefi þá eykst áreynslan sem leikmaður leggur á sig, jafnt
líkamleg sem andleg. Eftir heilahristing þá er leikmanni ráðlagt að hvíla sig algjörlega.
Fyrsta skrefið snýst fyrst og fremst um hvíld og að takmarka alla áreynslu fyrir
einstaklinginn, bæði líkamlega og andlega. Markmiðið með skrefinu er að forða líkama
og huga frá frekari meiðslum á viðkvæmu tímabili. Í næsta skrefi tekur við létt
líkamsrækt. Þá er hjartslætti leikmanns haldið undir 70% mörkum sem voru ákveðin
fyrirfram í samráði við fagmann. Markmiðið með skrefinu er að auka hjartslátt hægt og
rólega. Í næsta skrefi framkvæmir leikmaður hefðbundnar æfinga fyrir þá íþrótt sem
leikmaður stundar og eykur hann þar fjölbreytileika hreyfinga sinna. Höfðinu er þó aldrei
beitt í neinum æfingum, knattspyrnumaður myndi til dæmis ekki skalla boltann. Þá tekur
við flóknari æfinga áætlun og leikmaður framkvæmir flóknari hreyfingar tengdar
íþróttinni sem hann stundar. Markmið skrefsins er að auka líkamlegt álag, skerpa
samhæfingu, auka snerpu og hugsunargetu leikmanns. Næst snýr leikmaður til venjulegra
æfinga, með þeim fyrirvara að læknir meti hann tilbúinn. Hér er markmiðið að auka trú
leikmanns á eigin hæfileikum og gefa þjálfurum tækifæri til að sjá hvort hann sé tilbúinn
til keppni. Síðasta skrefið er þegar leikmaður snýr aftur til keppni. Gangi allt vel þá tekur
það leikmanninn um það bil viku að fara í gegnum öll skrefin. Leikmaður á aldrei að fara
á næsta skref finni hann fyrir einkennum á einhverjum tímapunkti. Finni hann fyrir
einkennum þá á hann að hvíla sig og nota annan dag í skrefið sem hann er staddur á. Með
réttum viðbrögðum strax frá byrjun getur leikmaður aukið möguleika á góðum bata.
Leiðir til að draga úr höfuðhöggum.
Öll fylki Bandaríkjanna hafa sett sérstök lög varðandi heilahristing og íþróttaiðkun
barna og unglinga (Harvey, 2013; Lowrey, 2015). Lögin voru sett meðal annars vegna
vegna þess að fjöldi barna hlaut heilahristing árlega án þess að fá greiningu. Ástæðan var
sú að börnin fóru aldrei á heilsugæslustöðvar og íþróttafélögin kröfðust þess ekki heldur.
Þá var það einnig stórt vandamál að börn sem fengu greiningu sneru of fljótt aftur til leiks,
regluverk í kringum afturhvarf til leiks var ekki til í flestum ríkjum. Öll ríki nema þrjú
hafa nú sett lög sem krefjast þess að einstaklingur sem hugsanlega hefur heilahristing sé
fjarlægður úr leik tafarlaust. Í lögum eru sett viðmið um hversu lengi einstaklingur sem
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hlaut heilahristing eigi að hvílast áður en hann snýr aftur til leiks og þar að auki er þess
krafist að hann framvísi læknisvottorði um að hann sé fær um að spila.
Í öðrum fylkjum er þess krafist að foreldrar séu látnir vita ef barn þeirra hafi hugsanlega
fengið heilahristing. Þjálfarar eru nú skyldaðir til þess að sækja fræðslunámskeið, þar sem
farið er yfir helstu einkenni og hver fyrstu viðbrögð við hugsanlegum heilahristingi eru.
Þjálfarinn er yfirleitt sá aðili sem tekur ákvörðunina um hvað gera skuli þegar leikmaður
hefur hugsanlega hlotið heilahristing. Skylt er að dreifa upplýsingabæklingum til iðkenda
og foreldra, þar er meðal annars fjallað um ábyrgðarhlutverk hvers og eins. Frá því að
lögin voru fyrst sett á árið 2014 þá hafa fylkin hver í sínu lagi sett inn breytingar á þeim.
Allar breytingarnar hafa verið til þess að herða á löggjöfinni svo að hún verndi börn enn
fremur.
Í gegnum tíðina hafa verið settar fram tillögur um breytingar á reglum til að minnka
möguleikann á því að leikmenn hljóti heilahristing (Pfister, Pfister, Hagel, Ghali og
Ronksley, 2016). Ein af þess tillögum varðar skiptingar á leikmönnum. Hún felur í sér að
þjálfari mætti senda inn tímabundin staðgengil fyrir leikmann sem verið er að meta
ástandið á eftir hugsanleg meiðsli. Fyrir leikmann sem hefur hugsanlega hlotið
heilahristing þá skipta þessar nokkru mínútur miklu máli. Það virðist vera alltof algengt
að leikmenn koma of fljótt aftur inn á völlinn, áður en að ástand þeirra hefur verið metið
nógu vel. Helsta ástæðan fyrir þessu er sú að liðið má ekki við því að standa verr að vígi
gagnvart andstæðinginum (McCrory o.fl., 2005, 2017).
Nokkur lönd hafa nú breytt reglum og sett heilsu leikmanna í forgang (Charles, 2015.).
Krikket samböndin í Ástralíu og á Nýja Sjálandi hafa sett reglur sem heimila liðum að
skipta út leikmönnum tímabundið. Reglubreytingin nær yfir aðstæður þar sem mögulegt
er að leikmaður hafi hlotið heilahristing. Liðið má í þessum aðstæðum setja inn staðgengil
fyrir þann leikmann sem verið er að meta ástandið á. Skiptingin verður varanleg ef að
meiðsli leikmannsins reynast það alvarleg að hann verður að yfirgefa leikinn.
Til að draga úr hættu sem fylgir heilahristingi þá hefur Knattspyrnusamband kvenna í
Bandaríkjunum sett sérstakar reglur fyrir sína iðkendur (Yang og Baugh, 2016). Það hafa
verið settar reglur í kringum það að skalla boltann, þannig að nú er það bannað hjá yngri
flokkunum í knattspyrnu kvenna. Knattspyrnusambandið hefur að auki sett
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endurskoðaðar reglur varðandi skiptingu leikmanna og er liðum nú heimilt að setja
staðgengil inn á völlinn, tímabundið eða til leiksloka.
Rannsóknarspurningar, markmið og tilgátur
Markmið rannsóknar er að skoða hvað það er sem ungt íþróttafólk gerir í kjölfar þess að
hafa fengið heilahristing. Sérstaklega verða athugaðir áhrifa þættir eins og alvarleiki
höggs, upplifuð höggþyngd og fjöldi skammtíma einkenna sem hefur áhrif á þá ákvörðun
að taka sér frí frá æfingum. Hvort farið er til læknis í kjölfar höfuðhöggs, hvort að
leikmaður haldi áfram leik eða æfingu eftir höfuðhögg, hvort að leikmaður hafi fundið
fyrir þrýstingi að halda áfram leik og hvort hann hafi fundið fyrir hvatningu til að halda
áfram leik. Alvarleiki höggs er talinn hafa áhrif á alla þessa þætti. Því alvarlegra sem
höggið er því sennilegra er talið að leikmaður taki sér frí, hitti lækni, hætti leik, finni ekki
fyrir hvatningu né þrýstingi. Sama á við um höggþyngd. Fjöldi einkenna er einkum talinn
skipta máli þegar ákvörðun um hvort tekið sé frí frá æfingum og hvort farið sé í skoðun
til læknis er tekin. Rannsakandi telur fjölda einkenna ekki hafa úrslitaáhrif fyrir hina
þættina, það er að segja hvort leik sé haldið áfram, hvort leikmaður finni fyrir hvatningu
eða þrýsting á því að spila áfram. Það er vegna þess að mjög algengt er að einkenni komi
fram eftir á, stundum mörgum tímum eða dögum seinna og þessar ákvarðanir því teknar
strax í kjölfar heilahristings áður en einkenni koma fram.

Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru 63 talsins, 33 (52,4%) stúlkur og 30 (47,6%) piltar.
Þátttakendur voru fæddir á árunum 1996-2001 (15 - 18 ára). Voru þeir fengnir úr þremur
íþróttafélögum af höfuðborgarsvæðinu og spiluðu allir í 3. og 4. flokki. Að meðaltali
höfðu þeir æft handbolta í 7,3 ár, styst 1 ár og lengst 12 ár. Högg sem leiddu til
heilahristinga hjá þátttakendum urðu þegar þeir voru á aldrinum 11 til 17,5 ára og voru
þeir að meðaltali 14,62 ára. Upphaflega samþykkti 91 unglingur að taka þátt í
rannsókninni og var því brottfall nokkuð lágt. Það mátti rekja að mestu leyti til þess að
unglingarnir skiluðu ekki samþykktarblaði til baka, þrátt fyrir að foreldrar höfðu skrifað
undir. Gögn frá einum unglingi voru fjarlægð vegna þess að rannsakandi taldi líklegt að
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hann hefði misskilið fyrirmælin og skráð niður högg sem ekki leiddu til heilahristings.
Sami spurningalisti var lagður fyrir annað foreldri þeirra unglinga sem tóku þátt og
svöruðu foreldrar honum í gegnum síma. Fengust svör frá foreldri hjá öllum endanlegum
þátttakendum.
Mælitæki
Þrír spurningalistar voru notaðir til gagnaöflunar og voru þeir unnir út frá eldri
spurningalistum sem höfðu verið í þróun og lagðir fram í íslenskum rannsóknum áður
(Jónas Halldórsson, 2013; Hanna Valdís Hallsdóttir, 2014; Ragnar Hjörvar Hermannsson,
Sonja Dögg Jónsdóttir og Tryggvi Kaspersen, 2014). Nokkrar breytingar voru gerðar á
eldri spurningarlistanum fyrir þessa rannsókn. Eldri listinn náði til fleiri boltaíþrótta en
handbolta og því þurfti að breyta orðalagi nokkurra spurninga. Þá þurfti að breyta
uppsetningu og röðun spurninga vegna þess að listinn var lagður fyrir þátttakendur
skriflega eða gegnum síma en ekki á netinu.
Alls voru 34 spurningar á spurningarlistanum sem lagður var fram og var honum skipt
upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn (Sjá viðauka 1) innihélt fimm spurningar og þar var spurt
um aldur, kyn, æfingaaldur og fjölda heilahristinga. Þeir þátttakendur sem höfðu hlotið
heilahristing svöruðu öðrum hluta spurningalistans en aðrir höfðu lokið þátttöku sinni.
Þátttakendur urðu að svara öðrum listanum fyrir hvern heilahristing sem þeir höfðu hlotið,
þannig að sá sem hafði hlotið einn svaraði honum einu sinni en sá sem hafði hlotið þrjá
svaraði honum þrisvar. Þessi hluti listans (Sjá viðauka 2) innihélt 19 spurningar sem
skiptust í tvo kafla. Þátttakandi svaraði spurningum um aldur við höfuðhögg, hvort
meðvitundarleysi eða minnisleysi hefði fylgt í kjölfar höfuðhöggs, hvort farið hafi verið
á slysa-, bráðadeild eða heilsugæslustöð, hvort þátttakandi hafi verið lagður inn á
sjúkradeild og þá hversu lengi; eigið mat á þyngd höfuðhöggs (vægt, nokkuð þungt, þungt
og mjög þungt); hvaða einkennum hann hafi fundið fyrir innan sólarhrings frá
höfuðhöggi; hver ástæða fyrir höfuðhöggi hafi verið. Næst var þátttakandi spurður um
hvort höfuðhöggið hafi gerst þegar hann var að æfa eða keppa í handbolta. Þátttakandi
svaraði næstu tíu spurningum ef höfuðhöggið átti sér stað við handboltaiðkun. Hvað
þátttakandi var að gera (í sókn, í vörn, í hraðaupphlaupi o.s.frv.) þegar hann fékk
höfuðhögg, viðbrögð annara við höfuðhöggi, hegðun þátttakanda eftir höfuðhögg (hélt
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áfram leik, hætti leik), mat þátttakanda á ábyrgð, mat þátttakanda á þrýstingi sem hann
upplifði og hvort hann hafi hætt keppni og æfingum tímabundið og þá hversu lengi.
Þriðji hluti spurningalistans (Sjá viðauka 3) innihélt tíu spurningar um langtímaeinkenni
(einkenni sem voru til staðar lengur en 3 mánuði) sem geta komið í kjölfar höfuðhöggs.
Spurt var um sýnileg merki, langvarandi verki (í höfði, hálsi, herðum, öxlum, hrygg og
víðar), hugræna skerðingu, skerðingu á hreyfifærni, líkamlega þreytu, tilfinningaleg
einkenni, vandamál tengd félagslegum samskiptum og hvort að þátttakandi fyndi enn fyrir
þessum langtímaeinkennum.
Framkvæmd
Umsókn var send til Vísindasiðanefndar og veitti hún leyfi fyrir rannsókninni. Haft var
samband við fimm íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu og þau beðin um að taka þátt í
rannsókninni. Öll félögin samþykktu þátttöku en vegna þess hve langan tíma það tók að
afla gagna gafst einungis tími til að fara í þrjú félög. Rannsakendur fengu leyfi félaganna
til að mæta á æfingar hjá þátttakendum til að kynna rannsóknina fyrir þeim og safna
gögnum. Rannsóknin var kynnt fyrir tilvonandi þátttakendum á u.þ.b. 5 mínútum.
Kynningin fór fram fyrir eða eftir æfingu eftir því hvort þjálfari taldi henta betur. Sagt var
frá því að á næstu æfingu myndu þeir sem samþykktu þátttöku svara spurningalista en
leyfi frá foreldrum þyrfti fyrir þátttakendur yngri en 18 ára. Þeir þátttakendur sem voru
yngri en 18 ára og samþykktu þátttöku fengu með sér samþykkisblað til að láta foreldra
skrifa undir. Til að tryggja frekar að foreldrar hefðu upplýsingar um rannsóknina voru
þjálfarar fengnir til gefa upplýsingar um rannsóknina í samskiptahópum á Facebook (sjá
viðauka 4).
Að því loknu fengu þátttakendur undir 18 ára aldri samþykkisbréf (sjá viðauka 4) sem
þeir voru beðnir um að fara með heim og fá undirskrift foreldris og skila síðan aftur til
rannsakenda á næstu æfingu. Í samþykkisbréfinu voru allar helstu upplýsingar um
rannsóknina. Foreldrum var gefin leið til að hafa samband við rannsakendur ef þeir hefðu
einhverjar spurningar um rannsóknina. Þeir þátttakendur sem höfðu náð 18 ára aldri
samþykktu sjálfir þátttöku en voru beðnir um leyfi fyrir því að rannsakendur hefðu
samband við foreldra þeirra. Rannsakendur skráðu niður nöfn allra sem tóku
samþykkisbréfið með heim. Þátttakendur voru minntir á það að koma til baka á næstu
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æfingu með undirritað samþykkisbréf. Þjálfarar aðstoðuðu með því að minna leikmenn á
að skila samþykkisbréfinu með skilaboðum á Facebook.
Rannsakendur mættu aftur á æfingu hjá þeim sem höfðu fengið samþykkisbréfin, í því
skyni að leggja fyrir spurningarlistann. Í flestum tilvikum þá var mætt strax á næstu
æfingu en það var þó ekki alltaf mögulegt, en þá voru þjálfarar beðnir um að taka við
samþykkisbréfum. Rannsakendur fengu þá þátttakendur sem höfðu samþykkt þátttöku til
að svara fyrsta spurningarlistanum, svörunin fór fram ýmist fyrir eða eftir æfingu á
rólegum stað. Þátttakendur voru aldrei fleiri en sex þegar þeir svöruðu
spurningarlistanum. Rannsakendur létu einungis nokkra þátttakendur í einu svara
spurningarlistanum. Þetta var gert svo að rannsakendur gætu aðstoðað fljótt þá sem
þurftu. Reyndar gerðist það ekki oft að mjög margir áttu kost á því að svara
spurningarlistanum í einu, vegna þess að þeir höfðu ekki samþykktarblaðið með sér. Sú
skýring var oftast gefin að bréfið hefði gleymst, þó að búið væri að undirrita það. Þeir
þátttakendur voru beðnir um að koma með samþykkisbréfið á næstu æfingu.
Vegna þessa þá mættu rannsakendur á ótal margar æfingar hjá hverjum flokki, allt frá
fjórum til átta sinnum í þeim tilgangi að leggja fyrir spurningarlistann. Við það bættust
þátttakendur sem höfðu ekki verið á æfingu þegar rannsóknin var fyrst kynnt. Þeir fengu
þá kynningu og tóku með sér samþykkisblað heim. Vegna þessa fyrirkomulags þá
skapaðist ákveðinn hringekja, fleiri þátttakendur hugðust ætla taka þátt í rannsókninni en
einungis hluti þeirra mætti á næstu æfingu með samþykkisbréfið.
Til þess að reyna fá svör þeirra sem sögðust ætla að taka þátt og sögðu að foreldrar þeirra
væru búnir að undirrita samþykkisbréfið þá var þeim boðið að svara spurningarlistanum
gegnum síma. Haft var samband við foreldra þeirra símleiðis og fengið skriflegt leyfi fyrir
þátttöku barns þeirra. Þegar fyrirlögnin fór fram í gegnum síma þá lásu rannsakendur upp
spurninguna og skráðu svör þátttakenda. Til að tryggja að svörun væri áreiðanlegri þá
voru þátttakendur beðnir um að hafa spurningarlistann fyrir framan sig er þeir svöruðu
símleiðis, rétt eins og þeir væru að svara á æfingu. Foreldrar þeirra sem samþykktu
þátttöku voru beðnir um að svara spurningarlistanum í gegnum síma. Tveir rannsakenda
sáu um að hringja í foreldra og fylgdu þeir handriti við fyrirlögnina (sjá viðauka 5).
Handritið var mjög nákvæmt og rannsakendur fylgdu því algjörlega til að tryggja
áreiðanleika fyrirlagnar.
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Kóðun á alvarleika högga
Rannsakendur höfðu ekki aðgang að sjúkragögnum þeirra sem greindu frá heilahristingi
og einnig var óvissa um skráningu og geymslu gagna. Því höfðu rannsakendur ekki
aðgang að GCS mati þeirra sem töldu sig hafa hlotið heilahristing. Það þurfti því að nota
aðra aðferð til þess að flokka alvarleika heilahristinganna. Flokkunin var byggð á Head
Injury Severity Scale (HISS) (Stein og Spettell, 1995) en þar er alvarleiki metin út frá
tímalengd meðvitundar- og minnisleysi en einnig stigafjölda á GCS. Í þessari rannsókn
var því einungis notast við tímalengd minnis- og meðvitundarleysis. Í rannsókninni var
höggum skipt upp í þrjá flokka eftir alvarleika: smávægileg högg, væg högg og
meðalslæm högg. Heilahristingur (heilaáverki) taldist vera smávægilegur þegar að tímabil
meðvitundar- og minnisleysis var ekkert. Heilahristingur taldist vera vægur þegar að
tímabil meðvitundarleysis var skemur en fimm mínútur og eða þá tímabil minnisleysis
var skemur en ein klukkustund. Meðalslæmur heilahristingur var þegar meðvitundarleysi
varði lengur en fimm mínútur eða minnisleysi lengur en ein klukkustund. Með hliðsjón
af HISS flokkuninni þá taldist enginn af áverkunum vera alvarlegur eða verri. Fyrir
tölfræðilega úrvinnslu var ákveðið að sameina flokkana vægur og meðalslæmur
heilahristingur. Þetta var gert vegna þess að tilfelli í flokknum meðalslæmur voru svo fá.
Tölfræðileg úrvinnsla
Höggin sem unglingarnir og foreldrarnir sögðu frá voru borin saman og sameinuð í eina
gagnaskrá. Þótti það nóg ef annar aðilinn segði frá högginu til þess að það taldist gilt.
Sama hugsun var þegar að annar aðilinn sagði frá atburðum sem tengdust höggunum, svo
sem hvort unglingurinn hafði farið til læknis eða tekið sér frí frá handbolta. Þegar annar
aðilinn sagði frá atburðinum þá var það talið að hann hafi gerst, þrátt fyrir að hinn
svarandinn hafi ekki greint frá því sama. Þegar báðir aðilar sögðu frá högginu og misræmi
var í frásögn þeirra á einstaka þáttum þá var metið hvort svarið væri líklegra til að vera
rétt. Helst horfði rannsakandi til aldurs unglings þegar höggið átti sér stað og þar sem
unglingurinn var í öllum tilfellum eldri en 11 ára þá var talið að hans svar væri það rétta.
Fyrir einstakar breytur eins og fjölda einkenna og höggþyngd þá þurfti að sameina svörun
þegar misræmi var. Með fjölda einkenna þá voru talinn öll þau einkenni sem unglingurinn
taldi fram og eins með foreldrið. Einstök einkenni voru talinn hjá hvorum fyrir sig og
meðaltal fyrir fjölda einstakra einkenna notað í gagnaskrá. Í einu tilviki þá var
einstaklingur fjarlægður úr gögnunum. Unglingurinn sagði frá alls tíu heilahristingum
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sem þótti alltof há tala. Engin svör voru frá foreldrum unglingsins og því ekki hægt að
bera saman til að staðfesta svörun þátttakanda.
Við úrvinnslu var notuð aðfallsgreining hlutfalla og þannig kannað hvort þeir þættir sem
rannsakandi taldi vera mikilvæga hefðu áhrif á útkomubreyturnar. Þrír þættir voru
skoðaðir: alvarleiki höggs, upplifuð þyngd höggs og fjöldi skammtíma einkenna.
Útkomubreyturnar voru: hvort að unglingur hafði tekið sér frí frá handbolta í kjölfar
heilahristings, hvort hann hefði farið til læknis, haldið áfram leik, hvort hann hafi fundið
fyrir þrýstingi á að halda áfram og hvort að hann hafi verið hvattur til þess að halda áfram.
Til þess að meta hvort að líkönin voru góð til þess að spá fyrir um útkomu þá var
tölfræðileg marktekt reiknuð með kíkvaðratprófi sennileikahlutfalls.
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Niðurstöður
22 einstaklingar höfðu hlotið höfuðhögg í handbolta sem leiddi til heilahristings, sumir
oftar en einu sinni. Heildarfjöldi heilahristinga var 32 hjá þessum 22 leikmönnum, piltar
eru hlutu 18 heilahristinga en stúlkur hlutu 14. Í rannsókninni var unnið með þrjár megin
breytur en þær voru: Alvarleiki heilahristings, Fjöldi skammtímaeinkenna og upplifuð
höggþyngd.
Alvarleiki heilahristings var skipt í tvö flokka, smávægilegur heilahristingur og vægur
eða meðalslæmur heilahristingur. Þátttakendur hlutu smávægilegan heilahristing í 17
skipti en vægan eða meðalslæman heilahristing í 15 skipti.
Þátttakendur töldu höggþyngd hafa verið væga í 4 skipti, þeir töldu hana hafa verið
nokkuð þunga í 11 skipti , í 13 skipti hafi höggþyngdin verið þung og í 4 skipti hafi hún
verið mjög þung.
Fjöldi skammtímaeinkenna skiptist eftirfarandi hjá þátttakendum:
Tafla 3.
Skipting einkenna eftir fjölda.
Fjöldi einkenna

Fjöldi leikmanna.

Engin einkenni

2

Eitt einkenni

7

Tvö einkenni

4

Þrjú einkenni

6

Fjögur einkenni 6
Fimm einkenni

2

Sex einkenni

2

Sjö einkenni

7

Eru leikmenn hvattir til að spila áfram?
Til að spá fyrir um hvort að unglingar finni fyrir hvatningu að halda áfram leik í kjölfar
heilahristings þá var aðfallsgreining hlutfalla framkvæmd. Þeir þættir sem voru taldir hafa
áhrif voru alvarleiki höggs, upplifuð höggþyngd og fjöldi skammtíma einkenna. Þessir
sömu þrír þættir voru notaðir til að spá fyrir um útkomu allra fylgibreytna í rannsókninni.
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Mögulegar útkomur voru tvær,: annars vegar „unglingur fannst hann hvattur áfram“ eða
hins vegar „unglingur fannst hann ekki hvattur áfram“.
Tafla 3.
Áhrif alvarleika, fjölda einkenna og höggþyngdar á hvatningu?
Prófþáttur

Hlutföll

Marktektarpróf

75% voru

Hlutsfallslíkur
innan spáþáttar

Einstakir þættir

Alvarleiki: 0,12

Alvarleiki: χ² (1) =

(CI: 0,00 – 0,95)

4,04 p < 0.05

Hvattir til að

ekki hvattir

χ²(3) = 5,35,

Einkenni: 0,73

Einkenni: χ² (1) =

spila áfram

22% voru

p = 0,15

(CI: 0,35 – 1,26)

1.20, p = 0,27

Höggþyngd: 0,91

Höggþyngd: χ²(1)

(CI: 0,30-2,80)

= 0,03, p = 0,86

hvattir

Athugasemd. CI = 95% öryggisbil.
Allar helstu niðurstöður má sjá í töflu 3. Útkoman úr marktektarprófi fyrir heildarlíkanið
var ómarktæk og því ekki að segja fyrir víst að saman hafi þættirnir þrír áhrif á hvort
leikmaður taldi sig hvattan til að spila áfram. Af þáttunum þremur þá hafði alvarleiki
höggs mest áhrif.

Mynd 1. Áhrif alvarleika heilahristings á hvatningu
Á mynd 1 sést að líkurnar á því að leikmaður finni fyrir hvatningu lækka verulega mikið
þegar heilahristingur verður alvarlegri. Leikmenn eru almennt ekki hvattir til þess að spila
áfram af liðfélögum, þjálfurum eða öðrum. Séu endurtekin úrtök gerð á sama þýðinu og
95% öryggisbil reiknuð í hvert sinn þá ætti raunverulega þýðistalan að lenda innan 95%
af þessum öryggisbilum. Óvissan í úrtakinu er mjög mikil, 95% öryggisbilin eru nokkuð
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breið hvort sem um smávægilegan eða vægan/meðalslæman heilahristing sé að ræða. Það
kann því að vera möguleiki að leikmenn séu hvattir töluvert meira hvort sem sé um
smávægilegan heilahristing eða alvarlegri. Einnig er það sennilegt að leikmenn með
smávægilegan heilahristing séu síður hvattir að spila áfram en úrtakið gefur til kynna.
Vegna þess hve fáir með alvarlegri heilahristing fundu fyrir hvatningu þá eru sennilegt
ákveðnum gólfhrifum sé þar náð, svörunin er nálægt 0 nú þegar.
Á mynd 2 sést skýrt að eftir því sem einkennum fjölgar þá minnka jafnframt líkurnar á
því að leikmenn telja sig hafa fundið fyrir hvatningu að spila áfram.

Mynd 2. Áhrif fjölda einkenna á líkur að halda leik áfram
Það sést að 95% öryggisbilin eru gríðarlega breið sums staðar og óvissan hér er meiri
heldur en þegar um alvarleiki heilahristings var skoðaður. Óvissan er mest þegar að
einkenni eru engin og næst mest þegar einkenni er eitt eða sjö talsins. Eftir því sem
einkennum fjölgar þá fer að gæta að gólfhrifum en öryggisbilið þrengist í kringum 2 til 4
einkenni sem gefur en frekar til kynna að hvatning fari minkandi frekar en hækkandi með
fjölgun einkenna.
Finna leikmenn fyrir þrýsting að halda áfram leik eftir heilahristing?
Athugað var hver áhrif alvarleika, fjölda einkenna og höggþyngdar var á upplifun
leikmanns á því hvort hann fann fyrir þrýsting að spila áfram eða ekki. Útkomubreytan
gat tekið tvö gildi: „leikmaðurinn fann fyrir þrýstingi“ eða „leikmaðurinn fann ekki fyrir
þrýstingi“. Í töflu má sjá hverjar helstu niðurstöðurnar voru. Mikil meirihluti leikmann
telja sig ekki hafa verið beitta þrýstingi frá liðfélögum, þjálfara eða öðrum. Að öðru leyti
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er ekki hægt að segja mikið, alherjar dreifigreiningin var ómarktæk og engin einn þáttur
er talinn skipta miklu máli til að spá fyrir um útkomuna.
Tafla 4.
Áhrif alvarleiki, fjöldi einkenna og höggþyngd áhrif á hvort leikmaður finni til þrýstings
að spila?
Prófþáttur

Hlutföll

Hlutsfallslíkur
innan spáþáttar

Marktektarpróf

Einstakir þættir
Alvarleiki: χ²

Alvarleiki: 1,06

(1) ≈ 0,01,

75% fundu ekki

CI [0,16, 6,86]

p = 0.95

Þrýstingur til að

fyrir þrýsting

Einkenni: 1.00

χ²(3) = 0,82,

Einkenni: χ²(1)

spila áfram

22% fundu fyrir

CI [0,61 , 1,57]

p = 0,84

≈ 0,01, p = 0,99

þrýsting

Höggþyngd:0,63

Höggþyngd:

CI [0,19 , 1,82]

χ²(1) = 0,72 ,
p = 0,39

Athugasemd. CI = 95% öryggisbil.
Á mynd 3 sést hvaða áhrif höggþyngd hefur á það hvort að leikmenn finni fyrir
þrýstingi að spila áfram eða ekki. Þar sést það greinilega að eftir því sem höggþyngdin
var meiri þá fóru líkurnar á því að leikmenn voru beittir þrýstingi lækkandi. 95%
öryggisbilið er mjög breitt í báða endana við vægt högg og mjög þungt högg, það
þrengist hins vegar í miðjunni sem gefur enn frekar til kynna eins og áður að sennilega
er þrýstingur frá öðrum minni þegar að höggþyngd verður meiri.

Mynd 3. Áhrif höggþyngdar á þrýsting um að spila áfram
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Hætta leikmenn að spila eftir heilahristing?
Eins og áður þá var athugað var hver áhrif alvarleika, fjölda einkenna og höggþyngdar
voru á hegðun leikmanns. Nú var skoðað hvort leikmaður héldi áfram að spila eða æfa í
kjölfarið á því að hljóta heilahristing. Útkomubreytan gat tekið tvö gildi: „leikmaðurinn
hélt áfram að spila“ eða „leikmaðurinn hélt ekki áfram að spila“ Helstu niðurstöður má
sjá í töflu 4. Marktektarpróf og próf einstakra þátta eru hvort tveggja ómarktæk. Hlutföllin
úr úrtakinu sýna hins vegar að næstum því helmingur leikmanna spilaði áfram eftir að
hafa hlotið heilahristing. Þá eru hlutfallslíkurnar nokkuð furðulegar, þær eru lækkandi
fyrir alvarleika eins búist er við. Hins vegar þá aukast þær þegar einkennum fer fjölgandi
og lítillega þegar höggþyng eykst.
Tafla 5.
Hafa alvarleiki, fjöldi einkenna og höggþyngd áhrif á hvort leikmaður haldi áfram að
spila eftir heilahristing?
Prófþáttur

Hlutföll

Hlutsfallslíkur
innan spáþáttar

Marktektarpróf Einstakir þættir
Alvarleiki:

40%
Hætti

spiluðu

leikmaður að

áfram

spila

56% hættu
leik

χ² (1) = 1,82,

Alvarleiki: 0,36

p = 0,18

CI [0,07 , 1,59]
Einkenni: 1,08

χ²(3) = 2,09,

CI [0,72 , 1,65]

p = 0,55

Höggþyngd: 1,02
CI [0,41 , 2,55]

Einkenni:
χ²(1) = 0,15,
p = 0,70
Höggþyngd:
χ²(1) ≈ 0,01,
p = 0,96

Athugasemd. CI = 95% öryggisbil.
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Mynd 4. Áhrif alvarleika á líkur á að leik sé haldið áfram
Á mynd 4 sést hvernig líkurnar á því að leik sé haldið áfram fara lækkandi eftir því sem
að heilahristingur verður alvarlegri. Það er möguleiki að líkurnar á því að leik sé haldið
áfram fari hækkandi eftir því sem heilahristingur verður alvarlegri, það er vegna þess að
öryggisbilin skarast. Almenn skynsemi segir okkur hins vegar að svo sé líklegast ekki,
ein ástæða er til dæmis sú að þegar um vægan eða meðalslæman heilahristing er að ræða,
þá er tímabil minnis og meðvitundarleysis það langt að ólíklegt er að fleiri en færri spili
áfram í því ástandi.

Mynd 5: Líkur á að leik sé haldið áfram útfrá fjölda einkenna
Á mynd 5 sjáum við að líkurnar á því að leik sé haldið áfram aukast þegar að einkenni
verða fleiri. Þetta er verður að teljast mjög skrýtið. Skýringin á þessari niðurstöðu liggur
í því að úrtakið er lítið og þetta tiltekna úrtak er að öllum líkindum skekkt á þennan veg.
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Fara leikmenn til læknis eftir heilahristing?
Helstu niðurstöður fyrir athugun á því hvað hefur áhrif á það hvort leikmenn fari til læknis
í skoðun eftir að hafa hlotið heilahristing má sjá í töflu 5. Mikil meiri hluti leikmanna hitti
ekki lækni eftir að hafa hlotið heilahristing. Spálíkanið er marktækt núna og er talið að
alvarleiki og höggþyngd sé mikilvægustu þættirnir, fjöldi einkenna er alveg á mörkunum
við það að vera marktækur þáttur
Tafla 6.
Áhrif alvarleika, fjöldi einkenna og höggþyngdar á hvort leikmaður fari í greiningu eftir
heilahristing.
Prófþáttur

Hlutföll

Hlutsfallslíkur
innan spáþáttar

Marktektarpróf Einstakir þættir
Alvarleiki:

69% fara
ekki í
Fór leikmaður

skoðun

til skoðunar
31% fara
í skoðun

χ² (1) = 15,50,

Alvarleiki: 259

p < 0.01

CI: [8,54 , 109787]
Einkenni: 1,80

χ²(3) = 21,89,

CI: [0,96 , 4,46]

p < 0,01

Höggþyngd: 9,64
CI: [1,31 , 217,91]

Einkenni:
χ²(1) = 3.28,
p = 0,07
Höggþyngd:
χ²(1) = 5,26,
p< 0.05

Athugasemd. CI = 95% öryggisbil
Á mynd 6 sést greinilega að alvarleiki höggs hefur mikil áhrif á það hvort farið sé til
læknis eða ekki eftir höfuðhögg. Áhættuhlutfallið er mjög hátt 259, þegar að alvarleiki

Mynd 6: Líkurnar á því að hitta lækni eftir að alvarleika heilahristings
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heilahristings er smávægilegur þá eru líkurnar á því að unglingur í handbolta fari til læknis
0,001% en hann er næstum því 260 sinnum líklegri til það gera það ef að höggið flokkast
sem vægt eða meðalslæmt. Öryggisbilin á líkunum að hitta lækni fyrir báðar flokkanir
alvarleika eru breið í báðum tilvikum, sérstaklega fyrir væg og meðalslæm högg þar sem
þau ná frá p:0,29 til p:0,89.

Mynd 7. Áhrif fjölda einkenna á líkur á því hvort farið sé til læknis.
Á mynd 7 sést að líkurnar að leikmaður fari til skoðunar hjá lækni verða hærri eftir því
sem einkenni verða fleiri. Þegar að leikmaður sem fékk höfuðhögg í handbolta hefur
engin einkenni þá er líkur á því að hann fari til læknis í kjölfar heilahristings 1,5% en hjá
leikmanni með sjö einkenni þá eru líkurnar 47.9%. Líkurnar á því að hitta lækni aukast
mikið eftir því sem einkennum fjölgar. Hins vegar eru líkurnar yfir höfuð lágar og fara
ekki yfir helmings líkur, öryggisbilið breikkar gríðarlega mikið eftir því sem einkennum
fjölgar, efri mörkin hækka nánast upp í topp á meðan þau neðri haldast nánast óbreytt.
Úrtakið gefur til kynna mikla óvissu um hvort að einstaklingur leiti til læknis eftir því
sem einkennum fjölgar. Almenn skynsemi segir okkur hins vegar að svo ætti að vera sé
leikmaður meðvitaður um fjölda einkenna.
Á mynd 8 sjáum við líkurnar á því að hitta lækni eftir vægt höfuðhögg eru litlar sem
engar, enginn úr úrtakinu hitti lækni sem taldi höfuðhögg sitt vera vægt. Munurinn á vægu
höggi og nokkuð þungu höggi er sama og enginn, líkurnar á því að hitta lækni fara frá
0,00% í 2,75% og öryggisbilið breytist ekki neitt. Líkurnar aukast verulega þegar um
þungt högg er að ræða, eru þá 21,44% og öryggisbilið byrjar að leita upp á við. Neðri
mörkin fara upp í 5,81% líkur og þróunin heldur áfram þegar um mjög þung högg er að
ræða, neðri mörkin þar eru 20,25%. Óvissan um hversu líklegt það er að unglingur leiti
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til læknis verður meiri eftir því sem höggið verður þyngra vegna þess hversu efri mörkin
á öryggisbilinu hækka hratt. Yfir heildina sýnir mynd 8 að unglingur sem verður fyrir því
sem hann telur vera mjög þungt högg er líklegri til þess að hitta lækni en sá sem telur sig
hafa orðið fyrir vægu höggi.

Mynd 8. Líkur á því að hitta lækni eftir höggþyngd
Tóku leikmenn sér frí frá handbolta í kjölfar heilahristings?
Helstu niðurstöður fyrir athugun á því hvað hefur áhrif á það hvort leikmenn sér frí frá
handbolta eftir að hafa hlotið heilahristing má sjá í töflu 5. Helmingur leikmanna tók sér
ekki hlé frá handbolta iðkun eftir að hafa hlotið heilahristing. Spálíkanið er aftur marktækt
einungis alvarleiki var talin skipta miklu máli fyrir útkomuna.
Tafla 7.
Áhrif alvarleika, fjöldi einkenna og höggþyngdar á hvort leikmaður fari í greiningu eftir
heilahristing?
Prófþáttur

Hlutföll

Hlutsfallslíkur
innan spáþáttar

Marktektarpróf Einstakir þættir
Alvarleiki: χ² (1)

Alvarleiki: 39,24
Tók leikmaður
frí frá
handbolta

= 15,43, p < 0.01

50 % tóku CI: [5,25 , 776]
ekki hlé

Einkenni: 1,33

χ²(3) = 17,93,

47% tóku

CI: [0,71 , 2,79]

p < 0,01

hlé

Höggþyngd: 1,77
CI: [0,57 , 7,16]

Athugasemd. CI = 95% öryggisbil.
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Einkenni: χ²(1) =
078, p = 0,38
Höggþyngd:
χ²(1) = 0,94 , p =
0,33

Á mynd 9 sést það vel greinilega að alvarleiki heilahristings hefur mikil áhrif á það hvort
leikmaður taki sér hlé frá æfingum. 15% þeirra sem fengu smávægilegan heilahristing
tóku sér frí eins og sést á en á sama tíma tóku 88% þeirra sem hlutu vægan eða
meðalslæman heilahristing sér frí frá æfingum.

Mynd 9. Áhrif alvarleika á hvort leikmaður taki sér frí frá handbolta
Þeir sem hlutu vægan eða meðalslæman heilahristing voru samkvæmt áhættuhlutfalli
39,24 sinnum líklegri til þess að taka sér frí en þeir sem hlutu smávægilegt höfuðhögg.
Öryggisbilin eru nokkuð breið hjá báðum hópum en þau skarast ekki sem gefur til kynna
að munur sé á hópunum, í úrtakinu allavega. Mjög sennilegt þykir að alvarlegri högg leiði
til þess að það verði líklegra að einstaklingur fari í tímabundið frí frá handbolta.
Á myndum 10 og 11 má sjá hvaða áhrif fjöldi skammtíma einkenna og höggþyngd hafa
á þá hegðun að taka sér frí frá handbolta. Hvorki fjöldi einkenna né höggþyngd var talið

Mynd 10. Líkur á því að taka sér frí útfrá fjölda einkenna:
mikilvægt til að spá fyrir um útkomuna í líkaninu en hugsanlega hafa báðar breytur
einhver áhrif. Öryggisbilin fyrir áhættuhlutföll beggja breytna er gríðarlega vítt á báðum
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endum, hins vegar þá sést í báðum tilfellum að öryggisbilið þrengist þegar dregur að
miðjum x ásnum . Eins og sést á mynd 10 minnkar stærð öryggisbilsins og verður þrengst
við ca. 3 einkenni.
Á mynd 11 þar sem tengsl höggþyngdar og líkurnar á því að taka sér frí eru skoðuð sést
að þróunin er svipuð og fyrir fjölda einkenna og alvarleika, línan færist nær hærri líkum

Mynd 11. Líkur á því að taka sér frí út frá höggþyngd
á því að taka sér frí eftir því sem höggþyngd eykst. Rétt eins og þegar um fjölda einkenna
var að ræða þá er öryggisbilið gríðarlega stórt og stærst á endunum en þrengist í miðjunni.
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Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort rétt sé brugðist við í kjölfar heilahristings,
þ.e. hvort leikmaður hættir leik eftir heilahristing, fer til læknis eða tekur sér frí og hvílist.
Upplifun leikmanns á hvatningu og þrýsting var einnig skoðuð. Skoðað var hvaða áhrif
alvarleiki höggs, upplifuð höggþyngd og fjöldi skammtímaeinkenna hafði á slík viðbrögð
og upplifun leikmannsins.
Næstum því fjórðungur (21,9%) leikmanna taldi sig hafa verið hvatta til að spila áfram
eftir að hafa hlotið heilahristing. Hlutfallið var hærra (35,3%) hjá þeim leikmönnum sem
hlutu smávægilegan heilahristing en hjá þeim sem hlutu vægan eða meðalslæman
heilahristing (6,7%). Sama hlutfall (21,9%) leikmanna taldi sig hafa fundið fyrir þrýstingi
að spila áfram eftir að hafa hlotið heilahristing.
Það kemur lítið á óvart að svo margir leikmenn telja að þeir finni fyrir hvatningu til að
spila eftir höfuðhögg. Það er öllu verra að niðurstöðurnar sýndu að jafn stór hópur
leikmanna taldi sig finna fyrir þrýsting til að halda áfram. Leikmaðurinn kann að finna
fyrir hvatningu og þrýstingi á þessum tímapunkti vegna þess að þetta var „bara högg“,
sýnileg einkenni eru ekki alltaf til staðar og engin formleg greining hefur verið gerð. Þegar
maður hugsar um atburðarrásina í kringum heilahristing Arons Pálmarssonar (Ingvi Þór
Sæmundsson, 2015), þá kemur það ekki á óvart að leikmenn finni fyrir hvatningu eða
þrýstingi um að spila áfram. Þar var það vitað að leikmaður hafði hlotið heilahristing en
hann var samt hvattur og beittur þrýstingi til að halda áfram. Þá samræmist niðurstaðan
einnig þeim sem fengust úr Ástralska ruðningsboltanum. Normið er að halda áfram og
harka af sér (McLellan og McKinlay, 2011). Hugsunarháttur ungra leikmann verður því
sá að heilahristing ber ekki að taka alvarlega. Þeir hvetja og beita hver annan þrýstingi.
Nokkuð stór hluti (40,6%) leikmanna hélt áfram leik þrátt fyrir að hafa hlotið
heilahristing. Ríflega helmingur þeirra leikmanna sem hlutu smávægilegan heilahristing
héldu áfram leik og rúmur fjórðungur þeirra sem hlutu vægan eða meðalslæman
heilahristing gerðu slíkt hið sama. Þetta er mjög hátt hlutfall leikmanna sem heldur áfram
að spila eftir að hafa hlotið höfuðhögg, nokkuð hærra en rannsókn Guskiewicz og félaga
(2000) sýndi. Það virðist því miður vera svo að fyrirmyndin sem þessir ungu leikmenn
hafa er sú að halda áfram leik, rétt eins og Christoph Kramer (Press, 2014) gerði í
úrslitaleik HM. Maður veltir því fyrir sér hver það er sem að tekur ákvörðunina um hvað
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leikmaður gerir. Mun fleiri leikmenn hlutu heilahristing í keppnisleik miðað við á
æfingum, þrátt fyrir að leikmenn verji mun meiri tíma við æfingar miðað við keppnisleiki.
Þetta kann að stafa af því að leikmennirnir taka meiri áhættu og spila harðar í keppnisleik.
Ákvörðun um að spila áfram er hugsanlega tekin í flýti, leikmaðurinn vill sanna að hann
sé harðjaxl og bregðist ekki liði sínu. Þess vegna kann það að vera mjög mikilvægt að
taka upp reglur sem heimila liðum að skipta út leikmönnum eins og nýsjálenska
krikketsambandið gerði.
Tæplega þriðjungur leikmanna fór á heilbrigðisstofnun í kjölfarið á því að þeir hlutu
heilahristing. Mjög fáir fóru í greiningu eftir að hafa hlotið smávægilegan heilahristing
en það passar við niðurstöður fjölda rannsókna (Blostein og Jones, 2003; De Kruijk o.fl.,
2001; Langlois o.fl., 2006) um að fjöldi fólks fari aldrei í formlega greiningu. Höfundur
veltur því fyrir sér hvort að leikmenn hafi ef til vill á þeim tímapunkti sem höfuðhöggið
varð ekki talið sig hafa fengið heilahristing, heldur hafi þeir gert það eftir á er þeir svöruðu
spurningarlistunum. Öllu líklegri skýring er þó sennilega sú að leikmenn hafi ekki talið
heilahristinginn vera nógu alvarlegan og því ekki talið nauðsynlegt að hitta lækni, eins og
kom fram í niðurstöðum Setnik og Bazarian (2007). Meira en helmingur af þeim sem
hlutu vægan eða meðalslæman heilahristing fóru í greiningu á heilbrigðisstofnun. Þeir
sem voru taldir hafa hlotið vægan eða meðalslæman heilahristing í þessari rannsókn
upplifðu einhvers konar minnis eða meðvitundarleysi. Það spilar ábyggilega mjög stórt
hlutverk í því að leikmenn fari til greiningar eftir höfuðhögg. Þetta tvennt eru klassísku
merkin um heilahristing og sú merki sem flestir þekkja. Því er mikilvægt fyrir
íþróttahreyfinguna að bæði upplýsa og fræða íþróttafólk um það að meðvitundarleysi og
minnisleysi fylgja ekki alltaf heilahristingi, rétt eins og fjöldi rannsókna hafa sýnt
(McCrory o.fl., 2017).
Tæplega helmingur leikmanna tóku sér frí frá æfingum í kjölfar heilahristings. Hjá þeim
leikmönnum sem hlutu smávægilegan heilahristing þá tók aðeins einn af hverjum sex
þeirra sér frí frá æfingum. Þetta kann meðal annars að stafa af því að einungis einn
leikmaður sem hlaut smávægilegan heilahristing fór til læknis í skoðun, því fengu þeir
ekki fyrirmæli læknis um að taka sér frí frá æfingum. Lang flestir af þeim leikmönnum
sem hlutu vægan eða meðalslæman heilahristing tóku sér frí frá æfingum í kjölfarið. Allir
nema einn leikmaður sem fékk greiningu hjá lækni tóku sér tímabundið frí frá íþróttinni.
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Það breytir ekki því að meirihluti leikmanna snýr aftur til leiks of snemma en það
samræmist niðurstöðu rannsóknar Guskiewicz og félaga (2000). Hafa ber í huga að
minnstu kröfur eru þær að leikmaður hvílist í 24 til 48 klukkustundir áður en einhverjar
æfingar hefjast, þetta á einnig við um þá sem hljóta einungis smávægilegan heilahristing.
Í yfirlýsingu frá nýlega afstaðinni alþjóðaráðstefnu um heilahristinga (McCrory o.fl.,
2017) er ráðlagt að leikmenn snúi aftur til skóla áður en þeir snúi aftur til æfinga. Skólar
eigi að hafa öfluga fræðslu um hvernig koma megi í veg fyrir heilahristing og hvernig
eigi að meðhöndla þá. Allir viðkomandi aðilar svo sem; starfsfólk, kennarar, nemendur
og foreldar ættu að sækja þessa fræðslu. Þá ætti skólinn að styðja nemendur í námi sem
hafa hlotið og eru að jafna sig á heilahristingi. Reynist það nauðsynlegt þá eigi skólar að
veita nemendum tímabundið frí frá námi. Þetta er meðal annars vegna þess að höfuðverkir
og einbeitingartruflanir eru algeng einkenni heilahristings.
Það er því deginum ljósara að einhvers konar úrbóta er þörf, því alltof margir leikmenn
eru ekki að fara eftir þeim ráðleggingum sem mælt er með. Það er þörf á meiri fræðslu
fyrir leikmenn, þjálfara, foreldra og aðra viðeigandi aðila um heilahristinga. Aukin
þekking um heilahristing leiðir til þess að leikmenn meiðast síður aftur. Þá getur öflug
fræðsla hjálpað leikmönnum og öðrum að þekkja einkenni heilahristings betur og þar með
taka réttar ákvarðanir um framhaldið þegar grunur er á heilahristingi. Þá eru
reglubreytingar varðandi skiptingar leikmanna eins og Pfister og félagar (2016) fjölluðu
um eitthvað sem auðvelt væri að innleiða og gætu hjálpað mikið.
Höfundur hefur þá skoðun að íþróttahreyfingin sjálf verður að setja strangar reglur um
viðbrögð og eftirfylgni þegar grunur er um að leikmaður hafi hlotið heilahristing. Félögin
ættu að hafa greiningartól eins og SCAT5 til staðar fyrir þjálfara eða einhvern sem hefur
fengið fræðslu um hvernig eigi að nota það. Svo virðist sem það sé algjörlega undir
leikmanninum sjálfum komið hvort hann spili áfram og hvenær hann snúi aftur til æfinga.
Skýrar verkreglur sem ber að fylgja verða að vera til staðar. Það verður að skrá niður
kringumstæðurnar sem leiddu til heilahristings. Sé grunur um heilahristing þá ætti félagið
að sjá til þess að viðkomandi fari í greiningu hjá lækni. Félagið á að senda foreldrum
upplýsingar um atvikið. Þá mættu félögin krefjast þess að leikmenn hafi vottorð frá lækni
um að þeir megi snúa aftur til æfinga. Taki íþróttahreyfingin sjálf ekki fastar á málunum
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þá telur höfundur það nauðsynlegt að ríki og sveitarfélög grípi inn í og setji lög (Harvey,
2013; Lowrey, 2015) eins og gert hefur verið í Bandaríkjunum.
Einn galli við rannsóknina er sá að félögin voru valin af hentugleika og voru þau öll frá
höfuðborgarsvæðinu. Á landsbyggðinni gætu hafa fengist mjög ólíkar niðurstöður. Hins
vegar þá var helsti gallinn við rannsóknina sá hversu lítið úrtakið var. Heilaáverkanir sem
þátttakendur greindu frá að hefðu gerst í handbolta voru einungis 32 talsins. Með því að
hafa stærra úrtak þá hefði það gert spálíkön betri en verulega mikil óvissa er í þeim vegna
smæðar úrtaksins. Þá er það líklegt að rannsóknin vanmeti algengi meðalslæmra
heilaáverka sem verða í handbolta. Þeir einstaklingar sem höfðu fengið verri heilaáverka
voru ef til vill hættir að æfa og því töpuðust þær upplýsingar sem gátu komið frá þeim.
Rannsakendur fengu engar upplýsingar frá þjálfurum varðandi það hvort einhverjir hefðu
þurft að hætta vegna heilahristings. Það væri mjög áhugavert að framkvæma rannsóknina
í fleiri félögum og víðar um landið og sjá hvort að skýrari niðurstöður fengjust þá. Mjög
fróðlegt væri einnig að rannsaka hvort að skýrari verklagsreglur hjá íþróttafélögunum
sjálfum myndu hafa áhrif á viðbrögð leikmanna.
Það er samt greinilegt að í flestum tilfellum er rétt staðið að málum. Leikmenn finna
almennt ekki fyrir miklum þrýsting né hvatningu um að spila áfram eftir að hafa hlotið
heilahristing. Hins vegar þá er það alltof algengt að leikmenn fari ekki til skoðunar eftir
að hafa hlotið heilahristing og of margir leikmenn snúa aftur til baka of snemma. Hvort
tveggja eru atriði sem að íþróttafélögin sjálf gætu auðveldlega bætt úr, til dæmis með því
að setja vinnureglur um það hvað gera skuli þegar að grunur er um heilahristing. Höfundur
sjálfur þekkir svipað dæmi þegar hans eigin sonur fékk hugsamlega heilahristing í
leikfimi í skólanum. Þá tilkynnti skólinn hvorki foreldrum um atburðinn né sendi barnið
til skólahjúkrunarfræðings til skoðunar. Svona vinnubrögð ber að bæta og h0fundur vonar
að hann geti eitthvað gert til að leggja æsku landsins lið.
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