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Útdráttur 

Heilahristingur af völdum höfuðáverka er tiltölulega algengur hjá íþróttafólki og hafa áhrifin 

komið betur og betur í ljós síðustu ár. Síðustu 20 ár hefur ákveðin vitundarvakning orðið innan 

íþróttaheimsins hvað varðar heilahristing en aðallega hafa líkamleg áhrif þess á íþróttafólk 

verið skoðuð en minna um áhrif á sálræna líðan en það hefur verið að breytast upp á síðkastið. 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að öðlast dýpri þekkingu og skilning á sálfélagslegum 

áhrifum heilahristings af völdum höfuðáverka á íþróttafólk sem getur leitt til aukinnar 

þekkingar fólks á fyrirbærinu, þá sérstaklega starfsfólks sem vinnur í kringum íþróttalið og 

íþróttafólk.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla íþróttakvenna af áhrifum heilahristings af 

völdum höfuðáverka á sálfélagslega líðan, endurhæfingu og viðbrögðum og almennri þekkingu 

fólks. Stuðst var við eigindlega aðferðafræði, Vancouver skólans í fyrirbærafræði. Tekin voru 

djúpviðtöl við þrjár íþróttakonur sem höfðu fengið heilahristing af völdum höfuðáverka í sinni 

íþrótt og gengið í gegnum endurhæfingu í kjölfarið. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur 

fundu fyrir sálfélagslegum einkennum í kjölfar einangrunar og annarra takmarkana vegna 

líkamlegra einkenna heilahristings. Skyndilegar breytingar urðu á lífi þeirra og áttu þær í 

erfiðleikum með að fara úr mjög virkum lífsstíl yfir í nánast algjöra einangrun vegna ljósfælni, 

svima, sjóntruflana, höfuðverkja og þreytu sem hélt þeim frá því að umgangast annað fólk. 

Einangrunin leiddi til mikillar vanlíðunar og vonleysis. Þátttakendur fundu einnig fyrir mikilli 

óvissu og kvíða á endurhæfingartímabilinu þar sem þær vissu ekki hvert þær áttu að leita og 

vissu ekki hvernig endurhæfingartímabilið liti út né hversu langan tíma það myndi taka. Skortur 

er á meðferðarúrræðum fyrir íþróttafólk sem fær heilahristing sem býður upp á markvisst 

endurhæfingarferli. Samanborið við önnur lönd, t.d. Bandaríkin, er Ísland eftir á hvað varðar 

meðferðarúrræði fyrir íþróttafólk og er þörf á að auka þekkingu fagaðila sem starfa með 

íþróttafólki og auka valmöguleika á meðferðarúrræðum. Lítil áhersla var lögð á sálfélagslega 

líðan þátttakenda í endurhæfingunni en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hlutverks 

sálfræðinga hjá íþróttafólki sem þarf að ganga í gegnum miklar breytingar á daglegu lífi sínu 

vegna heilahristings. 

 

Lykilhugtök: Heilahristingur, sálfélagsleg einkenni, einangrun, endurhæfing, viðtöl 
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Abstract 

Concussion caused by a blow to the head is relatively common among athletes and with time 

the effect it can have on athletes has become more clear. In the past 20 years there has been a 

certain awakening within the sports community regarding concussion and it‘s effect, mostly 

regarding the physical effect it has on athletes but less the effect it can have on the psychosocial 

wellbeing, however it has increased in the recent years. The purpose of this research is to get a 

deeper understanding and gain more knowledge about the psychosocial effect concussion 

caused by a blow to the head can have on athletes and by doing that increasing peoples 

knowledge on the phenomenon, especially the staff that work closely with teams and athletes.  

The research question is: What is female atheletes‘ experience of concussion caused by 

a blow to the head and it‘s effect on their psychosocial wellbeing, the rehabilitation process 

and the reaction of people around them and their knowledge in general of concussion. In this 

research qualitative methodology was used, Vancouver-school of phenomenology. Depth 

interviews were conducted with three athletes that have experienced concussion caused by a 

blow to the head in their sport and have consequently gone through rehabilitation. Results show 

that participants had psychosocial symptoms following the isolation and other limitations of 

their daily life caused by the physical symptoms. Sudden changes to their daily lives caused 

them difficulties going from an active lifestyle into almost complete isolation because of light 

sensitivity, dizziness, vision disturbances, headaches and tiredness that kept them from keeping 

company with people. The isolation caused many depressive symptoms and feelings of 

hopelessness. Participants also felt a lot of uncertainty and anxiety during the rehabilitation 

period due to not knowing what the structure of the rehabilitation process was or how long it 

would take. There is a lack of treatment resources for athletes that get a concussion offering a 

specific rehabilitation process made for concussion injuries. Compared to other countries, e.g. 

USA, Iceland is behind in terms of treatment resources for athletes and more knowledge is 

needed for professionals that work for and around athletes and teams. Little emphasis was put 

on the psychosocial health of the participants during rehabilitation, results from previous 

research have shown the importance of psychologist involvement in helping athletes when they 

are going through changes to their daily life following a concussion  

 

Key terms: Concussion, psychosocial symptoms, isolation, rehabilitation, interviews 
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Formáli 

Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri vorið 2020. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á 

reynslu íþróttakvenna á heilahristing af völdum höfuðáverka og sálfélagslegum einkennum 

sem koma í kjölfar höggsins og endurhæfingarferlinu. Höfundur rannsóknarinnar vonast til að 

þessi rannsókn hjálpi til við að auka þekkingu og skilning fólks á heilahristingi.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum henni Hafdísi Skúladóttur, lektor við hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, fyrir frábæra leiðsögn og samstarf við 

ritgerðarskrifin. Auk þess vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að deila reynslu sinni með 

mér. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, kærasta og vinum fyrir hjálpina, stuðninginn og 

hvatninguna í gegnum skrifin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áhrif heilahristings á andlega líðan  

 

 

iv 

Efnisyfirlit 

Inngangur ...............................................................................................................................................1 

Fræðilegur bakgrunnur ........................................................................................................................3 

Hvað er heilahristingur? ...................................................................................................................3 

Algengi heilahristings ........................................................................................................................3 

Áhrif heilahristings á andlega líðan íþróttafólks ............................................................................4 

Greining og meðferð heilahristings ..................................................................................................7 

Viðhorf fólks til afleiðinga heilahristings ........................................................................................9 

Aðferðir ................................................................................................................................................ 11 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði ............................................................................................. 11 

Þátttakendur ................................................................................................................................... 12 

Siðfræði ............................................................................................................................................ 15 

Niðurstöður ......................................................................................................................................... 17 

Að fara úr virkum lífsstíl í félagslega einangrun og aftur tilbaka ............................................. 17 

Mismunandi líkamleg einkenni komu fram ................................................................................. 18 

Að geta ekki gert það sem maður er vanur .................................................................................. 19 

Togstreita, kvíði og vanlíðan .......................................................................................................... 20 

Skortur á markvissri meðferð fyrir íþróttafólk ........................................................................... 21 

Áhersla á sálfélagslega líðan og jafningjastuðningur .................................................................. 24 

Skilningur og þekking fólks á heilahristingi skiptir máli ............................................................ 25 

Umræður ............................................................................................................................................. 26 

Takmarkanir og framtíðarrannsóknir ......................................................................................... 27 

Heimildaskrá ....................................................................................................................................... 29 

Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi .................................................................................................................. 33 

Fylgiskjal 2: Upplýst samþykki ........................................................................................................... 35 

Fylgiskjal 3: Kynningarbréf ................................................................................................................. 36 

 

 

 

  

 

 

 

 



Áhrif heilahristings á andlega líðan 

 

 

1 

Inngangur 

Niðurstöður könnunar National Health Interview í Bandaríkjunum sýna að 1,5 milljón 

Bandaríkjamanna fá höfuðhögg sem leiðir til heilahristings og 25% af þeim, eða 375,000 

manns, leita ekki til hjálpar vegna höggsins (Sosin, Sniezek og Thurman, 2009). Tvær 

rannsóknir á algengi heilahristings á meðal íþróttafólks á Íslandi sýna að tæplega helmingur 

íþróttafólks hefur fengið heilahristing (Anna Kristín B. Jacobsen, 2014; Ragnar Hjörvar 

Hermannsson, Sonja Dögg Jónsdóttir og Tryggvi Kaspersen, 2014). 

Samkvæmt skýrslu sem gerð var í Berlín er heilahristingur skilgreindur sem heilaáverki 

af völdum lífaflfræðilegs afls á höfuð, andlit, háls eða annars staðar á líkamann sem leiðir til 

höfuðs (McCrory o.fl., 2017). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi en fleiri hafa verið 

gerðar í Bandaríkjunum síðastliðin tuttugu ár. Ein þeirra var rannsókn sem framkvæmd var árið 

2002. Þar voru skoðaðir heilar látinna íþróttamanna sem spiluðu amerískan fótbolta. Þessi 

rannsókn var byltingarkennd þar sem niðurstöður sýndu hversu slæm áhrif heilahristingur af 

völdum höfuðhögga hefur á heilann (Mullally, 2017). 

Umfjöllun um heilahristing hefur verið nokkuð áberandi síðastliðin ár eftir að nokkrir 

íþróttamenn stigu fram og lýstu höfuðmeiðslum sínum og alvarlegum afleiðingum þeirra. Í 

kjölfarið hefur ákveðin vitundarvakning orðið í íslenska íþróttasamfélaginu. Þessi 

vitundarvakning náði sérstaklega til fólks þegar  sjónvarpsþátturinn Kveikur á fréttamiðlinum 

RÚV fjallaði um rannsókn Hafrúnar Kristjánsdóttur, doktors í sálfræði og sviðsstjóra 

íþróttafræðisviðs Háskólans í Reykjavík, og Maríu Jónsdóttur, taugasálfræðings. Í rannsókn 

þeirra skoðuðu þær m.a. tíðni, einkenni og afleiðingar heilahristings hjá íþróttafólki á Íslandi. 

Í sama þætti var einnig rætt við fyrrum íþróttafólk sem lýsti afleiðingum heilahristings 

(Ingólfur Bjarni Sigfússon, Ingvar Haukur Guðmundsson og Katrín Ásmundsdóttir, 2019). 

Mikið hefur verið fjallað um líkamleg einkenni heilahristings en ekki er eins mikið vitað um 

áhrif á andlega líðan íþróttafólks. Hafrún Kristjánsdóttir hefur verið sú sem hefur rannsakað 

þessa hlið heilahristings hvað mest á Íslandi og hefur meðal annars fundið tengsl á milli 

heilahristings og þunglyndis (Bergljót Baldursdóttir og Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2018).  

Þessi umfjöllun hreyfði við rannsakanda þessarar rannsóknar og varð til þess að efnið 

var valið fyrir þetta lokaverkefni. Mikilvægt er að sýna hversu alvarleg meiðsli þetta geta verið 

og að nauðsynlegt sé að auka þekkingu fólks á fyrirbærinu bæði innan íþróttahreyfingarinnar 

og hjá heilbrigðisstarfsfólki.  

Kerr, Thomas, Simon, McCrea og Guskiewicz (2018) komust að því að fyrrum 

íþróttamenn sem hafa fengið heilahristing þrisvar eða oftar á ferlinum eru mun líklegri til þess 
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að glíma við þunglyndi fimmtán árum síðar. Þessi rannsókn var gerð á 204 íþróttamönnum sem 

stunduðu amerískan fótbolta í háskóla á árunum 1999 til 2001 og voru 84,3% þátttakenda sem 

sögðust hafa fengið heilahristing.  

Í þessari rannsókn vill rannsakandi öðlast dýpri skilning á áhrifum heilahristings vegna 

höfuðhöggs við íþróttaiðkun á sálfélagslega líðan íþróttafólks. Til þess að ná þessum dýpri 

skilningi var ákveðið að taka djúpviðtöl við þrjár íþróttakonur sem allar höfðu fengið 

heilahristing vegna höfuðhöggs og hafa þurft að glíma við mismunandi einkenni og ganga í 

gegnum mismunandi endurhæfingarferli. Meirihluti fyrri rannsókna sem fundust voru 

megindlegar rannsóknir. Tvær eigindlegar rannsóknir fundust á karlkyns og kvenkyns 

íshokkíleikmönnum (Caron, Bloom, Johnston og Sabiston, 2013; Todd, Bhakero, Vu, 

Soklaridis og Cusimano, 2018) en engar rannsóknir um konur í boltaíþróttum. Vegna skorts á 

eigindlegum rannsóknum var ákveðið að notast við djúpviðtöl og ræða við viðmælendur til 

þess að fá betri innsýn inn í reynslu þeirra á andlegum einkennum, og einnig fá að heyra þeirra 

skoðun á mögulegum ástæðum þessara andlegu einkenna. Í djúpviðtölunum verða einnig 

ræddar skoðanir þátttakenda á viðhorfum fólks í kringum þá gagnvart meiðslum þeirra og 

hvernig þeirra reynsla var af endurhæfingarferlinu. Markmið rannsóknarinnar er að skoða 

reynslu þessara viðmælanda og á sama tíma auka þekkingu fólks á fyrirbærinu, þá sérstaklega 

starfsfólks sem vinnur í kringum íþróttalið og íþróttafólk svo þau geti tekið rétta ákvörðun um 

hvort einstaklingur geti haldið áfram í leik eða á æfingu eftir höfuðhögg og hversu mikilvægt 

endurhæfingarferlið er fyrir einstakling sem verður fyrir höfuðáverka. Rannsóknarspurningin 

er: Hver er reynsla íþróttakvenna af áhrifum heilahristings af völdum höfuðáverka á 

sálfélagslega líðan, endurhæfingu og viðbrögðum og almennri þekkingu fólks?   
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Fræðilegur bakgrunnur 

Hvað er heilahristingur? 

Heilahristingur er skilgreindur sem heilaáverki af völdum lífaflfræðilegs afls á höfuð, 

andlit, háls eða annars staðar á líkamann sem leiðir til höfuðs (McCrory o.fl., 2017). Þegar 

einstaklingur verður fyrir höggi getur hann misst meðvitund í smá tíma, en það er aðeins í 10% 

tilvika, og síðan í kjölfar þess eru helstu einkennin höfuðverkur og svimi. Fleiri einkenni eru 

ógleði, fælni, suð í eyrum, sjóntruflanir, þreyta og truflun á lyktarskyni. Hugræn einkenni eru 

minnistruflanir, einbeitingarerfiðleikar, einstaklingur á í erfiðleikum með að finna rétt orð og 

dettur inn og út úr meðvitund. Hegðunareinkenni eru hverflyndi, pirringur, svefnsækni eða 

svefnleysi, kvíði, þunglyndi og persónuleikabreytingar (Mullally, 2017). Rúmlega einn þriðji 

af íþróttafólki í háskóla segjast hafa upplifað kvíða í kjölfar heilahristings. Ástæður þess að 

þau finna fyrir kvíða geta verið t.d. alvarleiki meiðslanna, lítill tími til þess að ná bata og komast 

aftur á völlinn eða jafnvel að missa sjónar á eiginleikum sínum og kostum í íþróttinni 

(Covassin, Beidler, Elbin, LaFevor og Kontos, 2017). Lengi hefur verið vitað um tilurð 

heilahristings en það er ekki langt síðan komist var að alvarleika endurtekinna heilahristinga 

og eru íþróttamenn í miklum áhættuhópi þegar kemur að endurteknum höfuðhöggum. Árið 

2002 voru skoðaðir heilar látinna íþróttamanna úr amerískum fótbolta og kom þar í ljós að 

endurteknir heilahristingar geta leitt til langvinnra heilabilana og taugasjúkdóms sem ágerist 

með tímanum (e. progressive neurologic disorder) (Mullally, 2017). Rannsóknir hafa verið 

gerðar bæði á dýrum og mönnum hvað varðar heilahristing og leiða þær rannsóknir í ljós að í 

kjölfar heilahristings fara heilasellur einstaklings í viðkvæmt ástand í nokkra daga eftir höggið. 

Virkni heilasella daga og jafnvel vikur eftir höggið er ekki eðlileg og enn er ekki vitað 

nákvæmlega hvað gerist á þessum tíma (Cantu, 2001).  

 

Algengi heilahristings  

Lítið er vitað um algengi heilahristings og ástæðurnar eru nokkrar. National Health 

Interview könnunin í Bandaríkjunum framkvæmd af Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) leiddi í ljós að 1,5 milljón bandaríkjamanna verða fyrir höfuðhöggi sem 

leiðir til heilahristings og 25% af þeim, eða 375,000 manns, leita sér ekki hjálpar vegna 

höggsins (Sosin o.fl, 2009). Í rannsókn Setnik og  Bazarian (2007) þar sem skoðaðar voru 

ástæður þess að einstaklingar leita sér ekki læknisfræðilegrar hjálpar vegna höfuðáverka kom 

í ljós að 42% af þátttakendum sækjast ekki eftir læknisfræðilegri hjálp sem er talsvert hærra 

hlutfall en þau 25% sem komu fram í National Health Interview könnuninni hjá CDC. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að íþróttamenn sem þjást af heilahristingi af völdum 

höfuðhöggs eru líklegri en aðrir til þess að leita ekki læknisfræðilegrar hjálpar heldur en annað 

fólk. Rannsakendur skoðuðu ekki af hverju íþróttafólk er ólíklegra til þess að leita sér 

læknisfræðilegrar hjálpar (Setnik og Bazarian, 2007).  

Í rannsókn Önnu Kristínar B. Jacobsen (2014) var meðal annars skoðað algengi 

höfuðhögga. Þátttakendur voru á aldrinum 20-36 ára og niðurstöður leiddu í ljós að 47,9% 

þátttakenda, af 472 þátttakendum, höfðu fengið höfuðhögg. Af þeim voru 64,2% sem höfðu 

aðeins einu sinni fengið heilahristing en 32,2% höfðu fengið heilahristing tvisvar til fjórum 

sinnum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru háskólanemar og ekki var gerð nein sérstök krafa 

til þess að þátttakendur stunduðu íþróttir og var ekki skoðað sérstaklega hlutfall þátttakenda 

sem æfðu íþróttir. Í annarri rannsókn kom í ljós að tíðni heilahristings meðal íþróttamanna á 

Íslandi er hærri en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Þarna svöruðu 319 þátttakendur úr fótbolta, 

handbolta og körfubolta spurningalista og kom i ljós að tæplega helmingur þeirra hafði fengið 

einkenni heilahristings af völdum höfuðhöggs (Ragnar Hjörvar Hermannsson, o.fl., 2014).  

 

Áhrif heilahristings á andlega líðan íþróttafólks  

Eins og áður hefur komið fram eru líkamleg einkenni heilahristings vel þekkt eftir að 

vitundarvakning varð um áhrif höfuðáverka. Það er ekki hægt að segja það sama um áhrif 

heilahristings á andlega líðan einstaklings en síðustu ár hafa rannsóknir þó aukist á því sviði. 

Meiðsli íþróttamanna geta almennt haft mikil áhrif á sálfélagslega líðan þeirra vegna þess að 

þeim er kippt út úr sinni íþrótt og óvissa hvað varðar batahorfur og endurhæfingu tekur við. 

Einnig verður yngra fólk oft ekki vart við þær afleiðingar sem meiðsli geta haft á sálfélagslega 

líðan þeirra og nota oft slæm bjargráð til þess að eiga við meiðslin og andlegu einkennin 

(Covassin o.fl., 2017). Meiðsli geta einnig haft jákvæð áhrif á einstaklinginn og aukið getu 

hans til að sýna öðrum samúð, hafa stjórn á tilfinningum sínum, hafa seiglu og þrautseigju sem 

getur einnig dregið úr líkum á þunglyndi (Armstrong, Burcin, Bjerke og Early, 2015). Mikill 

munur er  á vöðvameiðslum og höfuðmeiðslum og hvaða áhrif þau hafa á sálfélagslega líðan 

íþróttafólks. Helsti munurinn er að vöðvameiðslin eru oftar en ekki sjáanleg og auðveldara að 

eiga við ásamt því að meira er vitað um uppbyggingu endurhæfingarferlisins. Einkenni 

höfuðmeiðsla eru mjög breytileg eftir einstaklingum og erfiðara að eiga við ásamt því að 

endurhæfingarferlið er ekki eins skýrt. Það að íþróttamaðurinn/konan viti ekki hvernig 

endurhæfingarferlið lítur út og hversu langt það er getur reynst þeim erfitt andlega (Covassin 

o.fl., 2017).  
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Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttamenn sem fá höfuðhögg sem leiða til 

heilahristings eru líklegri til þess að þjást af andlegum veikindum og þá sérstaklega þunglyndi 

og er þetta algeng afleiðing heilahristings. Líkurnar á því að íþróttamaður fái aftur heilahristing 

eftir þann fyrsta eru mjög miklar. National Collegiate Athletic Association (NCAA) gerði 

rannsókn á árunum 1999-2001 á 2905 háskólanemum sem spiluðu amerískan fótbolta. Við 

eftirfylgni (e. follow-up) á þeirri rannsókn kom í ljós að einn af hverjum 15 leikmönnum sem 

hlutu heilahristing lentu í endurteknum heilahristingum það sem eftir var tímabilsins og 92% 

þeirra fengu annan heilahristing innan 10 daga frá þeim fyrsta. Í sömu rannsókn kom í ljós að 

íþróttamenn sem fengu heilahristing oftar en þrisvar á ferlinum voru mun líklegri til þess að 

eiga við andleg vandamál að stríða 15 árum eftir að ferli þeirra lauk (Kerr o.fl., 2018). Þessar 

niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að íþróttafólk hljóti rétta meðferð og endurhæfingu í 

kjölfar heilahristings og einnig bendir þetta til þess að ekki er allt eins og það á að vera í heila 

einstaklings fyrstu daga og vikur eftir högg. 

Ef höfuðáverkinn hefur áhrif á drekann, möndluna eða framheilann, sem stjórnar skapi 

einstaklings, þá er hætta á því að heilahristingurinn muni hafa áhrif á andlega líðan hans 

(Kontos, Deitrick og Reynolds, 2015).  Þessi svæði heilans hafa áhrif á bæði kvíða og 

þunglyndi hjá einstaklingi og þessi svæði eiga það til að skaddast þegar einstaklingur verður 

fyrir höfuðhöggi sem leiðir til heilahristings (Covassin o.fl., 2017). Heilahristingi fylgir einnig 

óvissa því það getur verið misjafnt hversu alvarlegur hann er. Íþróttafólk á það til að einangrast 

í endurhæfingarferlinu, sem er mislangt eftir alvarleika höggsins og því veit íþróttafólk lítið 

sem ekkert hversu lengi heilahristingurinn mun halda þeim frá æfingum, frá íþróttinni og 

félagsskapnum sem fylgir íþróttinni sem getur síðan leitt til sálrænna erfiðleika. Mikilvægi þess 

að hafa gott stuðningsnet í kringum íþróttafólkið skiptir þá gríðarlega miklu máli og hefur mikil 

áhrif (Kontos o.fl., 2015).   

 O‘Connor (2018) gerði rannsókn meðal einstaklinga í akademíu bandaríska hersins þar 

sem m.a. var skoðað hverjir væru í hættu að fá heilahristing. Í rannsóknarskýrslunni kemur 

fram að fyrri rannsóknir hafi sýnt fram á að þeir sem þjást af kvíða og/eða þunglyndi eru líklegri 

til þess að meiðast á leiktímabilinu. Í þessari rannsókn voru skoðuð tengsl við öll meiðsli, 

heilahristing og ekki heilahristing, þannig að ekki var vitað nákvæmlega hver tengslin voru á 

milli sálrænna erfiðleika og heilahristings. Í rannsókninni vildi hann komast að því hvort tengsl 

væru á milli sálrænna erfiðleika og líkum á því að fá heilahristing. Fyrst var fundin grunnlína 

fyrir sálrænni stöðu allra nemenda á hverju námsári fyrir sig og leiddu niðurstöður í ljós að 

sálrænir erfiðleikar geta aukið líkur á heilahristing en þó ekki í miklum mæli. Höfundur nefnir 

ekki neinar ástæður fyrir því afhverju þessi tengsl eru til staðar og segir að nánari rannsóknir á 
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fyrirbærinu séu nauðsynlegar (O‘Connor, 2018). Niðurstöður annarar rannsóknar leiddu í ljós 

að þeir sem hafa átt við þunglyndi að stríða fyrir höfuðhögg eru 4,56 sinnum líklegri til þess 

að finna fyrir auknum þunglyndiseinkennum eftir höfuðhögg sem leiðir til heilahristings 

(Covassin o.fl., 2017).    

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á háskólanemum í Bandaríkjunum sem einnig stunda 

íþróttir sýna að íþróttafólk er ólíklegra til þess að eiga við þunglyndi að stríða. Það er líka 

ólíklegra til þess að leita sér hjálpar þegar þau þurfa. Íþróttafólk í háskólum er einnig líklegra 

til þess að stunda áhættuhegðun sem getur t.d. verið áfengisnotkun, fíkniefnanotkun, átraskanir, 

ofþjálfun og að æfa þrátt fyrir meiðsli. Allir þessir þættir tengjast þunglyndi. Það er því 

mikilvægt að starfsfólk sem starfar með íþróttafólki sé meðvitað um einkenni þunglyndis því 

það er mun líklegra til þess að leita til þjálfara, styrktarþjálfara og sjúkraþjálfara eftir meiðsli 

frekar en að leita til fjölskyldu og vina (Armstrong o.fl., 2015).  

 Caron o.fl. (2013) framkvæmdu eina af þeim fáu eigindlegu rannsóknum sem fannst 

þar sem djúpviðtöl voru notuð í rannsókn á áhrifum endurtekinna heilahristinga á sálfélagslega 

líðan íþróttafólks. Tekin voru viðtöl við fimm fyrrverandi íshokkíleikmenn sem þurftu að hætta 

í sinni íþrótt vegna fjölda heilahristinga. Allir þátttakendur voru karlmenn. Í íshokkí á þessum 

tíma taldist það mikill og góður kostur ef leikmenn héldu áfram leik eftir þungt högg og voru 

þeir sagðir mikil hörkutól. Höfðu þátttakendur ekki tölu á því hversu mörg höfuðhögg þeir 

höfðu fengið. Vegna þeirra viðhorfa og ímyndar sem leikmenn þurftu að uppfylla ásamt 

hræðslu við að mega ekki spila lengur vegna meiðslanna urðu einkenni heilahristingsins að 

miklum feluleik. Viðmælendur fundu fyrir mikilli einangrun á meðan endurhæfingunni stóð 

þar sem enginn sýndi þeim skilning hvað varðar þá erfiðleika sem þeir voru að ganga í gegnum. 

Þeir áttu í erfiðleikum með að taka þátt í félagslífi liðsfélaga sinna og reyndist þeim erfitt að 

fara úr því að eyða nánast hverjum einasta degi með liðinu sínu yfir í mikla einangrun. 

Viðmælendurnir fundu fyrir streitu, glundroða og þunglyndi og tveir af viðmælendunum fundu 

fyrir kvíða og ofsóknaræði fyrstu mánuðina og ár eftir höggið. Einn viðmælandinn sem fann 

fyrir ofsóknaræði lýsti því að hann hefði oft fest í því fari að hugsa um sama hlutinn í marga 

klukkutíma sem leiddi að lokum til mígreniskasts. Allir viðmælendurnir lýstu kvíðatilfinningu 

vegna óvissunnar um meiðslin. Þeir vissu ekki hvað var í gangi í hausnum á þeim og áttu í 

erfiðleikum með að útskýra það fyrir öðrum. Þunglyndið sem þeir fundu fyrir eftir að þeir 

þurftu að hætta í íþróttinni var mjög mikið og hafði áhrif á félags- og fjölskyldulíf þeirra. Þeir 

áttu í miklum erfiðleikum með að segja frá þunglyndiseinkennum sínum og vel sást hversu 

mikla andlega erfiðleika þeir höfðu gengið í gegnum. Einangrunin, kvíðinn og þunglyndið 

ásamt erfiðum líkamlegum einkennum leiddi til sjálfsvígshugsana hjá þremur þeirra. Hinir tveir 
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þekktu þó tilfinninguna að vera svo langt niðri andlega að hugurinn leitaði þangað en sögðust 

þó aldrei hafa farið svo langt að alvarlega íhuga þá leið. Ekki er vitað hvort að 

sjálfsvígshugsanirnar, kvíðinn og þunglyndið hafi verið tilkomin vegna heilahristingsins eða 

vegna þess að þeir þurftu að hætta í sinni íþrótt. Viðmælendur sögðu stuðning sem þeir fengu 

frá sínum nánustu mjög mikilvægan en þeir hafi ekki fundið fyrir miklum stuðningi frá 

þjálfurum, læknum og öðru starfsfólki í kringum liðið vegna þess hve ósýnileg meiðslin voru. 

Þegar kom að því að þeir þurftu að hætta sinni íþróttaiðkun áttu þeir í erfiðleikum með að fara 

úr því að vera þekktir sem íshokkíleikmenn yfir í að vera bara venjulegir menn. Rannsakendur 

sögðu að leikmenn sem þurfa að hætta í sinni íþrótt vegna heilahristings þurfi á sálfræðihjálp 

að halda vegna þeirra sálfélagslegu erfiðleika sem þeir glíma við í kjölfarið (Caron o.fl., 2013).  

 Todd o.fl. (2018) gerðu svipaða rannsókn á 20 íshokkíleikmönnum eða öðrum tengdum 

íþróttinni, þar af voru þrjár konur. Viðtöl voru tekin við alla viðmælendurna um reynslu þeirra 

af heilahristingi og þeim sálfélagslegu einkennum sem komu í kjölfar höggsins. Eins og í 

rannsókn Caron o.fl. (2013) þá töluðu viðmælendur um þá staðalímynd af íshokkíleikmönnum 

að þurfa að harka allt af sér og mega ekki sýna tilfinningar, það var talið vera veikleiki. 

Þátttakendur lýstu því að það erfiðasta við að fá heilahristing sé það að geta ekki sinnt 

venjulegum dagsverkum. Þeir töluðu einnig um þá einangrun sem fylgdi á eftir högginu og að 

enginn hafa skilið hvað þeir væru að ganga í gegnum. Þessi einangrun og að finnast ekki vera 

hluti af liðinu lengur leiddi til þunglyndiseinkenna. Allir þátttakendur töluðu um muninn á 

heilahristing og sjáanlegum meiðslum. Sögðu þau mikinn mun þar á milli, ósýnileiki 

meiðslanna leiddi til enn meira skilningsleysis frá fólki í kring. Þunglyndiseinkennin hjá 

sumum af íshokkíleikmönnunum sem komu í kjölfar einangruninnar og þeim breytingum sem 

urðu á lífi þeirra leiddu til sjálfsvígshugsana og mikils vonleysis. Þátttakendurnir sögðu það 

vera minna mál að eiga við líkamlegu einkennin heldur en þunglyndið, kvíðann og 

áfallastreituröskunina sem kom í kjölfar heilahristingsins (Todd o.fl., 2018).   

 

Greining og meðferð heilahristings  

Við greiningu á heilahristing er saga einstaklings af höfuðhöggum skoðuð og skýrsla 

um einkenni hans er skráð. Greiningartækið The Sports Concussion Assessment Tool (SCAT) 

er notað til þess að meta samstundis alvarleika höfuðhögga í íþróttum og er þetta próf 

framkvæmt strax á hliðarlínunni í íþróttinni. SCAT 2 er notað til þess að fylgjast með hvernig 

endurhæfingarferlið gengur og er aðeins lengra próf. Í nýjustu útgáfu prófsins sem ber heitið 

SCAT3 er spurningalisti, hugrænt mat, mat á sjáanlegum líkamlegum merkjum, 
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samhæfingarpróf og jafnvægispróf. Öll þessi próf teljast mjög áreiðanleg (Choe og Giza, 

2015).  

 Eins og fram hefur komið þá geta endurtekin höfuðhögg leitt til langvinnrar heilabilunar 

og taugasjúkdóms sem ágerist með tímanum (e. progressive neurologic disorder) (Mullally, 

2017) og því er mjög mikilvægt að íþróttafélög og fólk innan þeirra grípi strax inn í og þekki 

þær leiðbeiningar sem nauðsynlegt er að fara eftir til þess að koma í veg fyrir alvarlegri 

afleiðingar.  

Á heimasíðu Landspítalans (LSH) eru aðgengilegar upplýsingar um það ferli sem fer í 

gang eftir að barn eða unglingur á Íslandi fær höfuðhögg og hvernig viðbrögð spítalans lýsa 

sér. Þar kemur fram að greining fari fram á bráðamóttöku þar sem farið er yfir sjúkrasögu 

einstaklingsins ásamt líkamlegri skoðun. Myndrannsóknir eru framkvæmdar ef um alvarlegan 

höfuðáverka er að ræða. Að greiningu lokinni er hann sendur heim með ráðleggingar um 

meðferð þar sem áhersla er lögð á að hvíla bæði huga og líkama. Þegar kemur að því að hvíla 

hugann er talað um að forðast of mikið sjónvarp eða aðra skjái og mikinn hávaða ásamt hvíld 

frá skóla. Þegar einstaklingurinn er farinn að geta sinnt skólastarfi sínu án einkenna þá vinnur 

hann sig í gegnum fimm stig sem segja til um hversu mikla hreyfingu hann getur tekið þátt í, 

hvert stig á við um einn dag. Þegar kemur að hópíþróttum eru reglurnar aðrar þar sem 

viðkomandi þarf að hvíla lengur og fer það eftir því hversu alvarlegur heilahristingurinn er og 

ef endurtekin höfuðhögg hafa átt sér stað í kjölfarið (Landspítalinn, 2019).  

Undanfarið hefur heilahristingur verið mikið í umræðunni og hefur 

Knattspyrnusamband Íslands haldið sig vel inni í málunum, gaf síðast út árið 2019 4.útgáfu af 

leiðbeiningum um það hvernig þjálfarar, foreldrar, leikmenn, stuðningsstéttir, læknateymi og 

fleiri eiga að bregðast við höfuðáverkum íþróttafólks. Tvennskonar „Aftur til leiks“ 

leiðbeiningar eru þar, bæði hæg leið og hröð leið og eru reglur mismunandi eftir aldri 

einstaklings. Báðar leiðirnar innihalda sjö stig og eiga 24-48 klukkustundir að líða á milli stiga 

(Reynir Björnsson, Haukur Björnsson og Heilbrigðisnefnd KSÍ, 2019).  

 Erfitt er að finna á netinu upplýsingar um endurhæfingarstöðvar sem bjóða upp á 

sérstaka endurhæfingu eftir heilahristing. Svo virðist vera að Reykjalundur og Grensásdeild 

LSH séu einu staðirnir sem bjóða sérstaklega upp á þá þjónustu. Heilbrigðisráðuneytið (2019) 

myndaði starfshóp til þess að skoða hvað þyrfti að bæta hvað varðar þjónustu við þá sem hefðu 

orðið fyrir heilaskaða og fjölskyldur þeirra. Reykjalundur og Grensásdeild LSH eru þeir tveir 

staðir sem starfrækja heilaskaðateymi fyrir fólk sem hefur fengið höfuðhögg sem leiddi til 

heilahristings. Að mati starfshópsins er margt sem hægt er að bæta við greiningu, mat og 

skráningu á heilahristingi á Íslandi. Ekki eru nægjanlega miklir meðferðarmöguleikar fyrir fólk 
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á Íslandi til þess að leita til og telur hann nauðsynlegt að auka aðgengi að meðferð og einnig 

aðgengi að mismunandi meðferðarmöguleikum eftir því hvers konar hjálp einstaklingurinn 

þarf á að halda (Heilbrigðisráðuneyti, 2019). Ef borin er saman sú þjónusta sem Ísland hefur 

upp á að bjóða miðað við Bandaríkin þá sést að talsvert vantar upp á hér. Fjölmargar 

endurhæfingarmiðstöðvar eru þar í boði sem sérhæfa sig í meðferð á heilahristingi og einnig 

eru mörg starfandi samtök sem stuðla að því að auka þekkingu endurhæfingarmiðstöðva til 

þess að bæði venjulegt fólk og íþróttafólk fái þá hjálp sem nauðsynleg er. Complete Concussion 

Management eru ein af þeim samtökum sem stöðugt er að skoða hver sé besta meðferðarleiðin 

og hvað nýjar rannsóknir leiða í ljós ásamt því að nýta gagnagrunn sinn í rannsóknir. Samtökin 

miðla svo upplýsingum sínum áfram og vinna með endurhæfingarmiðstöðvum sem sérhæfa sig 

í meðferð á heilahristingi (Complete Concussion Management, 2020a). Í Bandaríkjunum eru 

288 endurhæfingarstöðvar með skírteini frá Complete Concussion Management, 46 í Ástralíu 

og tvær á Englandi (Complete Concussion Management, 2020b). Áhugavert er að sjá að flestar 

þeirra endurhæfingarstöðva í Bandaríkjunum sem fjalla um meðferðarleið sína á heilahristingi 

eru með sálfræðinga í teyminu sínu. Hackensack Meridian sem er læknamiðstöð Hackensack 

háskólans talar um mikilvægi þess að hjálpa einstaklingi að komast í gegnum bæði líkamlegu 

og andlegu erfiðleikana sem geta fylgt heilahristingi. Þunglyndi, höfuðverkir, þreyta eða kvíði 

geta verið nokkuð af því sem einstaklingurinn upplifir vegna þess að hann getur t.d. ekki lengur 

stundað íþróttina sem hann elskar. Teymin hjálpa honum að finna nýja hluti sem veita honum 

gleði ásamt öðrum bjargráðum eins og hreyfingu, mataræði, svefni o.fl. (Hackensack Meridian 

Health, 2020). Þetta eru bara nokkur af þeim fjölmörgu endurhæfingarúrræðum sem í boði eru 

í Bandaríkjunum.  

 

Viðhorf fólks til afleiðinga heilahristings  

Viðhorf fólks gagnvart heilahristingi hafa verið í umræðunni upp á síðkastið og er talað 

um það að fólk sé ekki nægilega meðvitað um þær slæmu afleiðingar sem heilahristingur getur 

haft á líf og heilsu einstaklings. Hildur Antonsdóttir (2019) gerði rannsókn og skoðaði viðhorf 

háskólanema og þekkingu þeirra á afleiðingum heilahristings. Í rannsókninni voru 253 

þátttakendur sem höfðu ekki hlotið heilahristing og niðurstöður leiddu í ljós að nemendur voru 

heilt yfir mjög vel meðvitaðir um afleiðingar sem heilahristingur getur haft á einstaklinga. 

Spurt var hvort þátttakandi hefði hlotið einhverja fræðslu um afleiðingar heilahristings og 

niðurstöður sýndu að þeir sem höfðu hlotið einhverja fræðslu skoruðu hærra á 

spurningalistanum.  
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Eydís Lilja Eysteinsdóttir (2019) gerði rannsókn og skoðaði þekkingu og viðhorf 

fótboltaþjálfara á Íslandi gagnvart heilahristingi og svaraði 131 þjálfari spurningalistanum. 

Niðurstöður sýndu að því meiri menntun sem þjálfarar höfðu því meiri þekkingu höfðu þeir á 

heilahristingi en þeir virtust þó ekki átta sig á alvarleika hans því viðhorf þeirra voru þrátt fyrir 

allt ekki sem skyldi. Athyglisvert er að engin tengsl eru á milli þekkingar og að hafa öruggt 

viðhorf gagnvart heilahristingi. 
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Aðferðir 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við eigindlega aðferðafræði, nánar tiltekið 

aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Þessi aðferð er mikið notuð þegar 

rannsóknarefnið er mannleg fyrirbæri og því var þessi rannsóknaraðferð tilvalin fyrir efni 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Með rannsókninni var leitast við að svara 

spurningunni „Hver er reynsla íþróttakvenna af áhrifum heilahristings af völdum höfuðáverka 

á sálfélagslega líðan, endurhæfingu og viðbrögðum og almennri þekkingu fólks?“.   

 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Samkvæmt þessari rannsóknaraðferð eru viðtöl tekin við þátttakendur og litið er á þá 

sem meðrannsakendur. Viðtölin felast í samræðum milli rannsóknarmanns og þátttakanda og 

þarf rannsakandi að leggja áherslu á að vera opinn og næmur til þess að ná djúpum skilningi á 

fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Í bók Sigríðar Halldórsdóttur (2016) er samræðum 

líst á eftirfarandi hátt: „Samræður (e. Dialogues) eru styrkjandi tjáskipti þar sem 

samræðufélagarnir virða persónu hvor annars og eru báðir algjörlega frjálsir í að tala og hlusta“ 

(bls. 288). Þannig viðtöl eru viðhöfð í Vancouver-skólunum. Opið og óstaðlað viðtal þar sem 

byrjað er að spyrja þátttakanda víðrar spurningar en eftir því sem líður á viðtalið þrengjast 

spurningarnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Rannsóknarferlið er samansett af sjö vitrænum 

þáttum sem rannsakandi á að fara í gegnum aftur og aftur allt ferlið. Meginþættirnir sjö eru: að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Sigríður Halldórsdóttir setur þættina upp í hringferli (sjá mynd 

1). 

 

Mynd 1. Meginþættirnir sjö í hringferli 
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Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með tilgangsúrtaki, en þá eru viðmælendur 

sérstaklega valdir því þeir eru með persónulega þekkingu og reynslu á fyrirbærinu sem verið 

er að rannsaka og henta vel fyrir markmið rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Mikilvægt var að allir þátttakendur væru ekki staddir í miðju 

endurhæfingarferlinu og voru inntökuskilyrði þau að eitt ár eða meira væri liðið frá því að 

þátttakandi fékk heilahristing vegna höfuðáverka í leik eða æfingu með liði sínu. Mislangur 

tími var liðinn frá því að þátttakendurnir fengu heilahristinginn. Valgerður fékk sinn fyrsta fyrir 

ellefu árum og fékk fimm sinnum heilahristing á næstu tíu árum, síðasta höggið var fyrir einu 

og hálfu ári. Hún er komin langt í sínu endurhæfingarferli en fær þó ennþá bakslög. Hún þurfti 

þó að hætta að stunda sína íþrótt vegna einkenna. Sandra fékk fyrst heilahristing þegar hún var 

tólf ára. Það gerðist ekki við íþróttaiðkun og honum fylgdu ekki alvarleg einkenni. Seinni 

heilahristinginn fékk hún í febrúar 2018, einu ári og tíu mánuðum áður en viðtalið var tekið. 

Hún er byrjuð aftur að æfa sína íþrótt en fær þó einstaka bakslög við og við. Anna María fékk 

heilahristing fyrir þremur árum og var það eina skiptið sem hún hefur fengið heilahristing. Hún 

glímdi við erfið einkenni í kjölfar höggsins sem líktust einkennum heilablóðfalls. Einkenni 

voru öðruvísi en þeirra Valgerðar og Söndru á þann hátt að hún glímdi einnig við sjáanleg 

líkamleg einkenni. Hún er komin á fullt í sinni íþrótt en glímir enn við sum af þeim einkennum 

sem komu í kjölfar heilahristingsins. Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda og stóð hvert 

viðtal í 25-35 mínútur. 

Í Vancouver skólanum er rannsóknarferlið sett upp í 12 meginþrep (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016) og eru þau eftirfarandi ásamt lýsingum á því hvað rannsakandi gerði í 

hverju þrepi: 

Þrep 1: Val á þátttakendum (val á úrtaki) 

Haft var samband við þrjár íþróttakonur, á aldrinum 18-26 ára, sem allar höfðu fengið 

höfuðhögg við ástund sinnar íþróttar og hafa þurft að ganga í gegnum erfitt endurhæfingarferli. 

Rannsakandi þekkti alla þátttakendurna persónulega og því voru samskiptin mjög opin.  

Þrep 2: Undirbúningur hugans (áður en samræður hefjast) 

Rannsakandi var meðvituð um það að mikilvægt er að láta ekki fyrirframgerðar hugmyndir 

hafa áhrif á samræður við þátttakanda. Tekin var stund til þess að undirbúa hugann fyrir það 

að vera opin fyrir allri reynslu sem þátttakandi sagði frá, hvort sem það var eitthvað nýtt sem 

rannsakandi hefur aldrei heyrt áður eða eitthvað sem rannsakandi vissi um. Fyrir viðtölin var 
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rannsakandi búinn að lesa sér vel til um efnið til þess að öðlast góða þekkingu á afleiðingum 

heilahristings.  

Þrep 3: Viðtölin – Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) 

Fyrir viðtöl við hvern þátttakanda tók rannsakandi fram að þetta væri ekki eins og formleg 

viðtöl heldur samræður og voru viðtölin nákvæmlega þannig. Samræður voru opnar og þó svo 

að þátttakendur hafi talað mun meira en rannsakandi þá var andrúmsloftið þægilegt og töluðu 

báðir aðilar af miklum áhuga og veltu ýmsum hlutum í kringum heilahristing fyrir sér. Viðtölin 

fóru fram á þeim stað sem þátttakendum leið vel á og á þeim tíma sem hentaði þeim best. 

Rannsakandi var með tólf spurninga viðtalsramma ásamt 27 undirspurningum sér til stuðnings 

til þess að allar nauðsynlegar upplýsingar kæmu fram (Sjá fylgiskjal 1). 

Þrep 4: Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök (byrjandi gagnagreining) 

Um leið og fyrsta viðtalið var tekið hófst gagnasöfnunin og á sama tíma gagnagreining. 

Viðtölin voru tekin upp með hljóðupptöku og hlustaði rannsakandinn á öll viðtölin þrisvar 

sinnum áður en þau voru rituð orðrétt upp. 

Þrep 5: Þemagreining (að setja orð á hugmyndir) 

Eftir að viðtölin voru rituð upp var hvert viðtal lesið yfir tvisvar sinnum til þess að fá 

heildarmyndina. Í seinna skiptið þegar viðtalið var lesið var merkt við áhugaverða punkta. 

Þegar búið var að lesa yfir og merkja við punktana voru viðtölin kóðuð og punktunum skipt 

niður í þemu og þeim gefin heiti.  

Þrep 6: Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda 

Þetta þrep er talið mjög mikilvægt í Vancouver-skólanum. Þemun sem mynduð voru úr hverju 

viðtali voru nú tekin saman og raðað upp í greiningarlíkan. Þau voru oft lesin yfir, svo og 

viðtölin ef þörf var talin á og komist að því hvernig reynsla hvers og eins þátttakanda var heilt 

yfir. Greiningarlíkön þátttakenda voru lík á einhvern hátt en ólík á annan hátt og gáfu mjög 

mikilvæga heildarmynd á hvernig reynsla þátttakanda var á að fá heilahristing.  

Þrep 7: Staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi þátttakanda 

Rannsakandi setti sig aftur í samband við alla þátttakendur með það greiningarlíkan sem hann 

hafði sett saman og fékk staðfestingu frá þátttakendum að reynsla þeirra væri í samræmi við 

greiningarlíkanið. Þetta skref eykur réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Allir 

þátttakendur staðfestu sitt greiningarlíkan. 

Þrep 8: Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum einstaklings 

greiningarlíkönunum  

Því næst kom að einu mikilvægasta þrepi í greiningarferli niðurstaðna rannsóknarinnar. Að 

loknu greiningarlíkani fyrir hvern og einn þátttakanda var gert heildargreiningarlíkan úr þeim 
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öllum til þess að komast að því hver reynsla þátttakenda var þegar allt var dregið saman. Þetta 

var gert til þess að öðlast dýpri skilning á reynslu þátttakenda og sjá hvort hægt væri að lesa 

eitthvað nýtt út úr niðurstöðum viðtalanna sem ekki var séð við fyrstu sýn (Mynd 2).  

Þrep 9: Heildargreiningarlíkanið borið saman við rannsóknargögnin 

Hér setti rannsakandinn sig í sæti dómara og bar saman heildarlíkanið við rannsóknargögnin 

til þess að sjá hvort ekki væri örugglega samræmi á milli heildarlíkansins og það sem kom fram 

í viðtölunum. Gert var út um það hvort ekki hafi örugglega komið fram allt það mikilvægasta 

í hverju líkani í þemum rannsóknarinnar. 

Þrep 10: Kjarni fyrirbærisins sett fram sem lýsir fyrirbærinu í hnotskurn 

Yfirþema rannsóknarinnar var fundið og eru það áhrifin sem það hefur á einstakling að fara úr 

virkum lífsstíl yfir í einangrun í kjölfar einkenna heilahristingsins og aftur tilbaka. Ákveðið var 

að nota þetta sem titil verkefnisins.  

Þrep 11: Staðfesting á heildargreiningarlíkani og yfirþema með einhverjum 

þátttakendum 

Haft var samband við alla þátttakendur og séð til þess að heildargreiningarlíkan og yfirþemu 

rannsakanda sé í samræmi við þá reynslu þeirra. Allir þátttakendurnir staðfestu 

heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 12: Niðurstöður rannsóknar skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrist 

Niðurstöður voru skrifaðar niður og lögð áhersla á það að raddir allra þátttakenda heyrðust með 

því að vitna orðrétt í það sem þeir sögðu. Reynsla allra þátttakenda var ekki sú sama og 

mikilvægt er að það komi fram í niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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Mynd 2. Að fara úr virkum lífsstíl í félagslega einangrun og aftur tilbaka 

 

Siðfræði 

Sigurður Kristinsson (2016) fjallar um siðferði í rannsóknum í bókinni Handbók í 

aðferðafræði rannsókna. Hann talar um þær fjórar höfuðreglur sem eru í siðfræði 

heilbrigðisgreina. Þessar reglur eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og 

réttlætisreglan. Í sjálfræðisreglunni er lögð áhersla á virðingu gagnvart manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Þessi regla tengist upplýstu samþykki. Í upplýstu samþykki skrifar þátttakandi 

undir skjal og staðfestir þannig þátttöku sína í rannsókninni og að hann sé meðvitaður um að 

honum sé heimilt að hætta þátttöku sinni hvenær sem er (Sjá fylgiskjal 2). Þegar haft var 

samband við þátttakendur rannsóknarinnar var þeim sent kynningarbréf um rannsóknina og 

tilgang hennar (Sjá fylgiskjal 3). Í kynningarbréfinu var þeim einnig gerð grein fyrir því að 
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einungis rannsakandi bundinn trúnaði muni vinna með rannsóknargögn og öll nafngreind gögn 

verði farið með sem trúnaðarmál og upplýsingar verði varðveittar sem slíkar. Þátttakendum var 

einnig gerð grein fyrir því að um leið og rannsókn væri lokið yrði öllum gögnum eytt. 

Rannsakandi gaf þátttakendum rannsóknarinnar ný nöfn sem kynnt voru í kaflanum um 

þátttakendur rannsóknarinnar. Nýju nöfnin tryggja persónuvernd einstaklings og að trúnaður 

sé virtur. Skaðleysisreglan segir að rannsakandi eigi ekki að setja þátttakendur í aðstæður sem 

valdi þeim skaða eða ónauðsynlega áhættu. Velgjörðareglan spyr rannsakendur hvort að 

rannsókn þeirra sé ekki örugglega að þjóna góðum tilgangi fyrir mannkynið. Að lokum þá 

þjónar réttlætisreglan þeim tilgangi að þátttakandi fái eitthvað út úr þátttöku sinni í 

rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2016).   

Sigurður Kristinsson (2016) talar um mikilvægi þess að rannsakandi sé vakandi 

gagnvart merkjum þess ef spurningar í djúpviðtali til þátttakanada eru of viðkvæmar eða ef 

umræðan er of erfið fyrir þátttakanda. Rannsakandi gerði sér grein fyrir þessu, undirbjó sig 

fyrir hvert viðtal og hvernig hann ætlaði að bregðast við ef upp kæmu þannig aðstæður. 
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Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að komast að því hver væri reynsla íþróttakvenna af 

áhrifum heilahristings af völdum höfuðáverka á sálfélagslega líðan, endurhæfingu og 

viðbrögðum og almennri þekkingu fólks. Tekin voru viðtöl við þrjár íþróttakonur sem allar 

höfðu reynslu af því að fá heilahristing af völdum höfuðhöggs. Reynsla þátttakenda af 

heilahristingi var mjög ólík en þær áttu þó allar svipaða reynslu af endurhæfingarferlinu og 

viðhorfum fólks gagnvart heilahristingi. Greind voru sex meginþemu: Mismunandi líkamleg 

einkenni komu fram; Að geta ekki gert það sem maður er vanur; Togstreita, kvíði og vanlíðan; 

Skortur á markvissri meðferð fyrir íþróttafólk; Áhersla á sálfélagslega líðan og 

jafningjastuðningur; Skilningur og þekking fólks á heilahristingi skiptir máli.  

 

Að fara úr virkum lífsstíl í félagslega einangrun og aftur tilbaka 

 Allir þátttakendur voru sammála um það að sálrænu einkennin hafi komið vegna þeirra 

áhrifa sem líkamlegu einkennin höfðu á líf þeirra. Mikil einangrun fylgdi meiðslunum og hafði 

það mikil áhrif á sálfélagslega líðan þeirra. Þær lýstu allar áfallinu sem kom með því að fara úr 

mjög virkum lífstíl yfir í algjöra einangrun. Sandra talaði um að hún hafi verið í mikilli afneitun 

og að hún hafi fundið fyrir miklu vonleysi á þessum tíma: 

 

Þetta var mikið sjokk, maður er alveg í afneitun í allavega svona 2-3 mánuði og þér er 

kippt út úr öllu, dettur úr íþróttinni, félagslífinu og skólanum eða vinnu ef þú ert í vinnu. 

Það var mjög erfitt og maður einhvern veginn getur alltaf meira þótt að maður getur 

það ekki. Mjög mikið vonleysi þegar fór að líða á og ég var ekkert að verða betri og 

manni fannst allt ömurlegt og maður gat ekki gert neitt og bara svolítið tilgangslaust 

eitthvað þegar maður gat ekki gert neitt. Meira út frá því að ég gat ekki gert neitt sem 

ég var vön að geta gert, ég átti erfitt með að hitta vinina bara í chill eða eitthvað.  

 

Valgerður var heppin að finna sjúkraþjálfara sem þekkti mikið til meðferða á 

höfuðhöggum og hafði mikinn áhuga á þessu. Sagði hún það vera ljósan punkt í sínu 

endurhæfingarferli. Hjá öllum þátttakendum var mikið unnið með jafnvægisæfingar og 

augnstjórnunaræfingar sem þær gerðu bæði hjá sjúkraþjálfara og heima. Önnu Maríu fannst 

ekki hjálpa að fara til sjúkraþjálfara og henni fannst sjúkraþjálfarinn ekki hafa þekkingu á hvað 

ætti að gera:  
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Sko ég fór eitthvað aðeins til sjúkraþjálfara en mér fannst það ekkert vera að hjálpa 

mér þannig að ég hætti því, fór bara í svona 3 tíma eða eitthvað, mér fannst þetta vera 

svona eins og hún vissi ekki alveg hvernig hún átti að höndla þetta, þetta var meira 

bara svona hvernig líður þér og hvað viltu að ég geri? Og ég var bara svona ég veit 

það ekki.. En síðan fór ég líka í nálastungur, það hjálpaði mér alveg svoldið og síðan 

fór ég ekkert meira. 

 

 Anna María fór líka í dáleiðslu til þess að losna við hræðsluna að lenda aftur í því að fá 

heilahristing og sagði það hafa virkað vel. Eins og fram hefur komið þurfti Valgerður að hætta 

í sinni íþrótt eftir síðasta höggið sem hún fékk. Það tók Söndru eitt og hálft ár að byrja aftur í 

sinni íþrótt og ellefu mánuði fyrir Önnu Maríu.  

 

Mismunandi líkamleg einkenni komu fram  

Mismunandi var hvaða líkamlegu einkenni komu fram hjá þátttakendum eftir 

heilahristinginn. Einkenni eins og svimi, höfuðverkur, ógleði, uppköst, minna lyktarskyn, 

þvoglumælgi, lömun, máttminnkun, þreyta og ljósfælni komu fram. Sandra lýsti fyrstu 

dögunum eftir höggið svona:  

 

Ég var með mikinn svima og hausverk svona fyrst eftir og svo daginn eftir þá var ég 

með mjög miklar sjóntruflanir og átti erfitt með einbeitingu og mikinn hausverk, svima 

og ógleði. Svo reyndar fór lyktarskynið eiginlega alveg, en það er svona eiginlega alveg 

komið núna en ekki alveg eðlilegt. Svo var ég mjög þvoglumælt, ég tók ekki eftir því 

sjálf en mamma hefur sagt mér það að stundum væri ég bara að segja eitthvað og hún 

svona rétt svo skildi það. 

 

Anna María átti við erfið einkenni sem líktust helst heilablóðfalli þó svo að það væri 

ekki raunin, hún lýsti þeim svona: 

 

Það var alveg mjög alvarlegt útaf því að ég fékk svona öll einkenni heilablóðfalls, ég 

byrjaði að lamast öðrum megin. Ég byrjaði að vera geðveikt ljósfælin og var bara með 

sólgleraugu og mætti ekki á æfingu þann daginn og síðan var það ekki fyrr en þriðja 

daginn eftir það þá byrjaði ég bara að leka í andlitinu og hætta að geta haft opið augað 
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vinstra megin og munnurinn var kominn svona niður og ég byrjaði bara svona að missa 

máttinn í hendinni og fætinum. 

 

 Það sem var sérstakt hjá Valgerði var að eftir fyrsta höggið hennar birtust einkennin 

ekki fyrr en þremur til fjórum mánuðum eftir að hún rotaðist. Þá kom mikill höfuðverkur og 

þegar hún leitaði til læknis var henni sagt að þetta væri líklegast mígreni. Svona lýsti Valgerður 

einkennum sínum bæði eftir fyrsta höggið og síðan það síðasta: 

   

Þá var náttúrulega þetta týpíska beint eftir, mikil ógleði, ég kastaði mikið upp og mikill 

höfuðverkur, svo eina sem varð eftir var bara þessi stöðugi höfuðverkur bara alltaf og 

ég losnaði í rauninni aldrei við hann og það var alveg orðið þannig að þegar ég var 

að spila fótbolta, í hvert skipti sem ég þurfti að skalla boltann þá sá ég óskýrt í 

einhverjar sekúndur og var svona ringluð þannig að þetta var alltaf til staðar. Svo var 

það núna við þetta síðasta högg þá upplifði ég rosalega mikið minnistap, missti 

jafnvægið, fékk mikinn svima og höfuðverkurinn þá ennþá verri og svo var ég rosalega 

þróttlaus, ég var alltaf þreytt, ég var kannski að leggja mig þrisvar til fjórum sinnum á 

dag en var samt kannski að sofa tólf tíma, þannig að það var ekki mikið líf. 

 

Að geta ekki gert það sem maður er vanur 

 Allar voru sammála um það að sálræn einkenni hafi komið í kjölfar þeirra takmarkana 

sem líkamlegu einkennin settu á líf þeirra. Sálrænu einkennin voru kvíði og vanlíðan sem komu 

í kjölfar mikillar einangrunar og að ná ekki bata nægilega fljótt. Sandra lýsti bæði því hvernig 

hún gat ekki lengur gert það sem hún var vön og einnig um muninn á því að vera með 

heilahristing og að glíma við annars konar meiðsli: 

 

Það var mjög erfitt andlega að geta ekki gert neitt það sem maður er vanur að gera og 

einhvern veginn, mér finnst mjög gaman að vera í kringum fólk og vil helst vera í 

kringum einhvern félagsskap þannig að það var mjög erfitt og ég einhvern veginn var 

stundum að fara yfir mörkin og fór með eitthvað eða fór í eitthvað partí og var stutt en 

þá lá ég líka alveg í nokkra daga eftir það og gat ekki gert neitt. En maður þurfti samt 

að gera það bara til að halda geðheilsu. Ég hef alveg meiðst líkamlega og get ekki verið 

með á æfingum en þá var maður samt með vinum. Ég gat ekki horft á neina skjái, ég 

gat ekki lesið þannig að ég var heima og ég bókstaflega reyndi bara að sofa til þess að 
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láta tímann líða af því þú veist ég gat ekki horft á þætti og ég gat ekki skoðað í símanum, 

ég gat ekki lesið bók, ég gat ekki hlustað á tónlist og ég var semi bara að bíða eftir að 

tíminn myndi líða. 

  

Togstreita, kvíði og vanlíðan 

Valgerður var lengi í miklum feluleik við fólkið í kringum sig og var hrædd við þær 

afleiðingar sem myndu fylgja því að stíga fram og segja frá líkamlegu einkennum sínum. Hún 

var í stöðugum feluleik með einkenni sín bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum. Á þeim tíma sem 

hún var í Bandaríkjunum var hún á skólastyrk og var stöðugt kvíðin yfir því að missa 

skólastyrkinn. Á sama tíma þá fann hún fyrir meiri stuðningi frá liðsfélögunum vegna 

skuldbindinganna sem hún átti við skólann í fjögur ár og henni fannst munurinn á viðbrögðum 

á Íslandi og í Bandaríkjunum liggja þar: 

 

Já og afþví að ég var alltaf að fara að koma aftur í liðið [í Bandaríkjunum] þannig að 

ég var alltaf hluti af liðinu, ég fann stuðning í því ferli en eins og hérna þá vissi enginn 

hvort ég var að koma aftur, hvort ég væri að hætta, hvort ég væri komin eftir viku eða 

ár þannig að maður svona gleymdist bara svolítið. Þjálfarinn minn í Bandaríkjunum 

var rosalega harður og hann sýndi þessu ekkert rosalega mikinn skilning en í 

Bandaríkjunum þá bara taka læknar og sjúkraþjálfarar fram fyrir hendurnar og hann 

hafði ekkert um það að segja en ég held samt að undir niðri hafi það aðeins stuðað mig 

af því að ég hefði átt að hvíla í nokkrar vikur í viðbót en tímabilið er svo hratt þarna 

úti þannig maður missir, ein vika er 2-3 leikir, þannig maður missir af svo miklu þannig 

að ég var ekkert alltaf heiðarlega í því að segja hvernig mér leið. 

 

 Þessi kvíði sem Valgerður lýsti jafnaðist þó ekki við þá vanlíðan sem hún fann eftir 

síðasta höggið þegar hún þurfti að hætta í íþróttinni sinni og vinnunni og fara í veikindaleyfi:  

 

Þá var ég það slæm að ég þurfti að hætta í vinnu og hætta í fótbolta og hafði ekki einu 

sinni úthald í að hitta vini mína þannig að þá svona kúplast maður út úr öllu. Ég byrja 

í veikindaleyfi í september þannig september, október, nóvember og er í veikindaleyfi 

líka út desember þannig að það var rosalega erfiður tími og þá var ég bara einmitt 

mikið lokuð inni og gerði lítið annað en að sofa og ég fór alltaf út í smá göngutúr, 

kannski fimm mínútur og aftur heim. Þá einangrast maður rosalega félagslega og líka 
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búin að missa vinnufélagana og búin að missa fótboltann og fótboltafélagana og það 

var rosalega erfitt. 

Skortur á markvissri meðferð fyrir íþróttafólk 

Þátttakendur lýstu mjög mismunandi endurhæfingarferlum. Þær deildu þó sömu 

reynslu um hversu mikið Ísland skortir rétta og fullnægjandi meðferðarvalmöguleika fyrir 

íþróttafólk sem fær heilahristing. Mikil óvissa fylgdi fyrstu dagana eftir höggin og liðu oft 

margir dagar eða vikur þangað til þær fengu viðeigandi hjálp sem hafði mikil áhrif á líkamlega 

og sálræna líðan þeirra. Engin áhersla var lögð á að þær þyrftu að fylgja ráðleggingum sem til 

eru fyrir íþróttafólk sem lendir í höfuðhöggi. Sandra sagði frá því að læknirinn sem skoðaði 

hana eftir höggið hafi sett það í hennar hendur að ákveða hvort hún myndi taka þátt í leik sem 

var þremur dögum eftir höggið: 

 

Já ég fór hvað var það tveimur dögum eftir höggið þá fór ég upp á slysó og þá var sagt 

að ég ætti, sem sagt þetta gerðist á miðvikudegi og það var annar leikur á 

sunnudeginum, og ég ætlaði náttúrulega að spila þennan sunnudagsleik og ég spurði 

lækninn „já ég er að fara að spila, það er leikur á sunnudaginn“ af því að hann sagði 

að ég hafi fengið vægan heilahristing og að hann mælti ekki með því að ég myndi spila 

hann en það væri samt mín ákvörðun en hann myndi ráðleggja mér að vera með hlíf ef 

ég myndi spila en svo náttúrulega gat ég varla hreyft mig þannig að það endaði að ég 

spilaði ekkert. 

 

 Valgerður sagði að henni hafi verið sagt að hún væri með heilahristing en því hafi ekki 

verið tekið alvarlega vegna þekkingarleysis. Hún spilaði annan fótboltaleik tveimur dögum 

eftir að hafa rotast í leik. Anna María hringdi inn á heilsugæslu og fékk aðeins þau skilaboð að 

hún ætti að hringja aftur ef þetta væri ekki búið að lagast eftir 72 klukkutíma. Þær töluðu allar 

um það að þær hafi lítið vitað hver næstu skref eftir höggið væru og vissu ekki hvert þær ættu 

að leita. Þær vissu lítið um hvernig hefðbundið endurhæfingarferli liti út og þær fengu lítið af 

svörum frá fagaðilum. Þeim fannst læknar og sjúkraþjálfarar oft vera að prófa sig áfram í 

ferlinu og ekki vita hvernig hægt væri að hjálpa þeim. Valgerður lýsti gamaldags aðferðum 

sem henni var ráðlagt að fylgja og sagði að fyrsta árið af hennar endurhæfingarferli hafi verið 

henni sérstaklega erfitt: 
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Þetta gerist í ágúst, og ég var rosalega hrædd við að hreyfa mig fyrst og það voru í 

raun allir í kringum mig sem sagt sjúkraþjálfarar, læknar sem að bönnuðu mér það, 

sem er núna komið í ljós að það er svoldið gamladags aðferð, maður á að fara hægt og 

rólega af stað og maður á að láta svoldið reyna á það. Þannig að ég var frá ágúst alveg 

fram í, já svona heilt ár hreyfði ég mig ekki neitt nema bara mjög stuttir göngutúrar og 

það var rosalega erfitt þegar maður er vanur að vera á fullu í íþróttum. 

 

 Valgerður sagði þetta hafa skánað eftir þetta fyrsta ár þegar hún fór að hreyfa sig 

meira og þá hafi bæði líkamleg og andleg heilsa hennar skánað til muna. 

 

Ég byrjaði á því að fara í svona endurhæfingarjóga sem er það erfiðasta sem ég hef 

gert af því að ég var bara með konum á besta aldri sem voru alveg að rústa mér en svo 

eftir það flutti ég út til útlanda þá byrjaði ég í pilates sem er svona tiltölulega rólegt og 

það var alveg frábært og svo áramótin í fyrra þá byrjaði ég að skokka bara annan 

hvern dag eða 2-3 í viku mjög rólega og svona hef náð að byggja alveg vel ofan á það 

og fór þarna 10km í sumar í Reykjavíkurmaraþoninu og reyni að hreyfa mig annan 

hvern dag en svo eins og núna er ég að skríða út úr smá bakslagi, búin að vera mjög 

slæm, þá hef ég ekki gert neitt í tvær vikur rúmar. Ég er búin að skrá mig í þríþraut í 

apríl þannig að ég verð að hafa eitthvað svona markmið þannig að ég vona að það 

haldi mér gangandi en það var bara hryllingur að hreyfa sig ekki neitt, ég fann það 

alveg hvað það hafði mikil áhrif á andlegu hliðina og sem betur fer eru reglurnar að 

breytast varðandi höfuðhögg að það er hvatt fólk til þess að fara hægt og rólega af stað 

í einhvers konar hreyfingu en ekki þetta að liggja inni í svörtu herbergi og gera ekki 

neitt þannig að það er að breytast. 

 

  Sandra og Valgerður leituðu til Grensás til þess að fá hjálp við endurhæfinguna en 

sögðust ekki hafa fengið þá aðstoð sem þær þurftu á að halda. Um leið og kom í ljós að ekki 

væri um að ræða varanlegan heilaskaða þá var þeim ýtt til hliðar. Valgerður sagði að það hafi 

verið mánaðar biðlisti til þess að komast á Grensás og lýsti reynslu sinni svona: 

 

Þar fékk ég bara að hitta alla svona sérfræðinga sem að ég gat hitt og þar er maður 

metinn af sálfræðingi, taugasérfræðingi, sjúkraþjálfara, læknum, iðjuþjálfara þannig 

að þau fara svona í gegnum hvar maður er staddur og ég var bara heppin að ég gat 

svo haldið áfram minni endurhæfingu utan Grensás hjá bara almennum sjúkraþjálfara 
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sem sérhæfir sig svoldið í höfuðhöggum þannig að ég sem betur fer þurfti ekki að vera 

lengi þar. 

 

 Þegar hún var spurð að því hvort að eitthvað ákveðið ferli hafi farið í gang þegar hún 

fór á Grensás svaraði hún: 

 

Það er því miður ekkert ákveðið prógram, og það er bara of mikið held ég að gera hjá 

þeim þannig að það vantar eitthvað miklu sérhæfðara fyrir íþróttafólk sem lendir í 

höfuðhöggum þannig að maður lendir svolítið á milli. Grensás er náttúrulega mest 

megnis mjög alvarlegur heilaskaði og svona þannig að það vantar svona einhvern stað 

fyrir íþróttafólk. 

 

 Sandra sagði það hafa verið mjög erfitt að komast inn á Grensás og hafi það þurft mörg 

símtöl til þess að fá tíma. Eftir mörg símtöl og eftir að hafa verið á biðlista þá komst hún loksins 

að og fór í heilan dag í alls konar rannsóknir. Þær leiddu í ljós að enginn varanlegur skaði væri 

til staðar og það voru þær einu niðurstöður sem hún fékk frá þeirri heimsókn. Sandra var hjá 

sjúkraþjálfara á tveggja vikna fresti og gerði þar jafnvægisæfingar og augnæfingar. Hún sagði 

að það vantaði meiri upplýsingar um hvað má gera og hvað eigi að forðast og að það hafi 

hjálpað mikið að heyra frá öðrum sem höfðu gengið í gegnum endurhæfingarferlið: 

 

Það að það voru aðrar sem höfðu lent í þessu og hjálpuðu mér af því að það var 

eiginlega það sem kom mér af stað í að verða betri. Það voru tvær stelpur á undan mér 

sem fengu heilahristing í körfunni og hún hafði samband alveg viku eða 10 dögum eftir 

að þetta gerðist og svona svoldið beindi mér til sjúkraþjálfara og svona beindi mér 

hvað ég ætti að vera að gera og hvað ég ætti svona að forðast sem var mjög gott af því 

að ég hafði ekki hugmynd um hvað ég ætti að gera. 

 

 Eftir að hafa fengið þessar upplýsingar frá öðru íþróttafólki þá leitaði hún til 

sjúkraþjálfara. Sandra talar um að þarna hafi liðið tvær til þrjár vikur eftir höggið þar sem hún 

hefði getað verið búin að fara til sjúkraþjálfara ef hún hefði vitað hvert hún ætti að leita. 

Þátttakendur voru allar sammála því að nákvæmar leiðbeiningar vanti og að ákveðið ferli fari 

í gang um leið og íþróttamaður eða kona lendir í höfuðhöggi sem leiðir til heilahristings. Það 

eru til stuðningshópar fyrir fólk með heilaskaða en það virðist ekki ná til íþróttafólks og þau 
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lenda í erfiðari stöðu þar sem þau teljast ekki vera með nægilega alvarlegan heilaskaða en þurfa 

samt að fá hjálp.  

Áhersla á sálfélagslega líðan og jafningjastuðningur 

 Þegar rannsakandi spurði um áherslu á sálrænan líðan í endurhæfingarferlinu þá virtust 

fagaðilar heilt yfir ekki hafa lagt áherslu á þennan hluta ferlisins. Anna María sagði að henni 

hafi aldrei verið bent á að tala við sálfræðing eða verið spurð um sálræna líðan hennar. Hún 

hafi þó farið í dáleiðslu vegna hræðslu hennar um að fá annað högg og lenda í því sama. Hún 

sagði að hún hafi aldrei náð að vera upp á sitt besta útaf hræðslunni en það hafi horfið eftir að 

hún fór í dáleiðslu. Sandra sagði að sjúkraþjálfarinn hennar hafi verið dugleg að spyrja hana 

um félagslega þáttinn í lífi hennar og reynt að undirbúa hana ef ákveðnir hlutir myndu gerast: 

 

Já hún [sjúkraþjálfarinn] spurði oft og var alveg duglega að spurja mig hvort ég væri 

að gera eitthvað og hvað ég myndi gera ef þetta myndi gerast og eitthvað svona, 

sjúkraþjálfarinn var búin að spurja að því. Svo fór ég líka á Grensás í svona mat og 

var sem sagt að athuga hvort það væri einhver varanlegur skaði og eitthvað svona og 

þá fékk ég alveg svona leiðbeiningar hvert ég ætti að leita ef þetta væri svona en ekkert 

eitthvað þannig ég fór ekki til sálfræðings eða þannig en mamma er sálfræðingur 

þannig að hún hefur örugglega hjálpað mér án þess að ég tæki eftir því. 

 

Valgerður sagði að hún hafi fengið ráðleggingar á Grensás um að gott væri að leita til 

sálfræðings en engin eftirfylgni hafi verið með þeim. Hún hafi leitað til sálfræðings og hann 

hjálpaði henni með að finna nýja ástríðu og læra að skilja fótboltann eftir og taka upp önnur og 

ný áhugamál. Hún sagði að sálfræðingar hafi hjálpað öðrum í hennar stöðu með verkjastjórnun 

eða að ræða almennt breytingar í lífinu sem verða eftir heilahristing. Hún hafi þó fundið fyrir 

miklum stuðning frá öðrum íþróttakonum sem hafa gengið í gegnum það sama og segir 

jafningjastuðninginn hafa verið eina bjarta ljósið í þessu endurhæfingarferli. 

  

Já það hjálpaði að hitta sálfræðing en ég fann mesta stuðningin við að hitta aðra sem 

að hafa lent í því sama, ég var heppin að það voru tvær sem að höfðu samband og við 

höfum hist einu sinni í mánuði alveg síðan ég lenti í þessu og þar finn ég lang mestan 

stuðninginn þannig að það alveg hjálpaði mér. Já, en við hittumst mánaðarlega við 

þrjár sem byrjuðum þetta þannig að það gefur miklu meira en sálfræðitími. Mér fannst 

bara hvað stuðningur frá öðrum sem hafa lent í því sama gefur mikið, þau vita 
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nákvæmlega hvernig þér líður og hvað þér gengur í gegnum og þessa erfiðleika þannig 

að tala við þá sem hafa gengið í gegnum það sama, ég var líka heppin að finna svo 

sjúkraþjálfara sem hafði brennandi áhuga á þessu. 

 

Skilningur og þekking fólks á heilahristingi skiptir máli  

 Þátttakendur fundu fyrir miklum skorti á þekkingu hjá fólki í kringum sig sem leiddi til 

skilningsleysis. Fólk áttaði sig ekki á alvarleika meiðslanna en atvinnurekendur og 

skólastofnanir virtust sýna meiðslunum meiri skilning en fólk innan íþróttahreyfingarinnar. 

Valgerður fann hvorki fyrir miklum stuðningi né skilningi frá þjálfurum og liðsfélögum og 

fann fljótt fyrir því að hún var ekki lengur hluti af hópnum. Skilningur atvinnurekenda og 

skólastofnunar var mikill og fékk hún veikindaleyfi eins lengi og hún þurfti. 

 

Stuðningurinn eins og frá félaginu og liðsfélögunum og þjálfurunum var ekki mikill, ég 

upplifði þetta svolítið núna er maður ekki lengur að spila, nú skiptir maður ekki eins 

miklu máli inn á vellinum þá svoldið fjaraði maður frá klúbbnum en ég held svona 

þegar ég horfi til baka að fólk vissi ekki hvað það átti að segja eða hvernig það átti að 

bregðast við þannig í staðinn fyrir að koma að spurja þá slepptu þau því. Ég held 

einmitt að skilningsleysi komi bara út af því að þau vissu ekki betur og já af því að það 

hafði enginn verið að tala um þetta. 

 

Valgerður lýsti þeirri ímynd sem hún var búin að gera um sjálfa sig, hörkutól sem 

kvartar ekki og fannst henni hún lengi ekki vera tilbúin til þess að brjóta þessa ímynd. Hún 

sagði frá því að skilningsleysi og slæm viðbrögð fólks í kringum hana hafi verið tilkomin vegna 

þessarar ímyndar og að hún hafi ekki leyft þeim að sjá hversu illa henni leið. 

Anna María glímdi við mikið fleiri sjáanleg líkamleg einkenni og fann hún mikinn mun 

á viðbrögðum fólks þegar einkennin voru ekki sjáanleg og þegar þau voru sjáanleg. Hún var á 

þessum tíma bæði að æfa fótbolta og körfubolta og henni fannst meiri skilningur fyrir þessu í 

fótboltanum því höfuðhöggið gerðist í fótboltaleik. Hún sagði að fólk hafi ekki vitað að 

heilahristingur gæti haft svona áhrif fyrr en þau sáu sjáanlegu líkamlegu einkennin. 

 

 

 

 



Áhrif heilahristings á andlega líðan 

 

 

26 

Umræður 

Reynsla þátttakenda af heilahristing var mjög ólík en þær áttu þó allar svipaða reynslu af 

endurhæfingarferlinu og viðhorfum fólks gagnvart heilahristingi. Allar voru sammála um að 

sálfélagslegu einkennin hafi komið í kjölfar þeirra takmarkana sem urðu á lífi þeirra vegna 

líkamlegu einkennanna. Þær telja ekki að þessi einkenni hafi komið til vegna skaða sem varð 

á heilavirkni þeirra en það var þó ekki skoðað nánar og því ekki hægt að útiloka þann möguleika 

út frá þessari rannsókn.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að sú einangrun sem kemur í kjölfar 

einkenna heilahristings hjá íþróttafólki veldur mestu sálfélagslegu erfiðleikunum. Þær fóru úr 

mjög virkum lífsstíl yfir í nánast algjöra einangrun vegna ljósfælni, svima, sjóntruflana, 

höfuðverkjar og þreytu sem hélt þeim frá því að umgangast annað fólk. Ekki var hægt að stytta 

sér stundir með lestri eða kvikmynd eða annars konar afþreyingu og því var lítið annað en svefn 

í boði til þess að láta tímann líða. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri eigindlegar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði þar sem þátttakendur þeirra rannsókna sögðust 

finna fyrir mikilli einangrun sem leiddi til sálfélagslegra erfiðleika (Caron o.fl., 2013; Kontos 

o.fl., 2015; Todd o.fl., 2018).  

Annað sem kom í ljós var að skortur er á markvissari meðferð með skýrara verklagi 

fyrir íþróttafólk sem lendir í höfuðmeiðslum og fundu þátttakendur rannsóknarinnar fyrir 

mikilli óvissu á meðan endurhæfingunni stóð. Mikilvægt er að íþróttafólk sem lendir í þessum 

meiðslum finni að ákveðið endurhæfingarferli fari í gang og að þau sjái fyrir endann á ferlinu. 

Þó svo að leiðbeiningar séu til (Reynir Björnsson, Haukur Björnsson og Heilbrigðisnefnd KSÍ, 

2019; Landspítalinn, 2019) þá er það ekki nóg fyrir þá sem ganga í gegnum erfiðari 

höfuðmeiðsl og langvarandi einkenni. Þátttakendur fundu fyrir mikilli óvissu á meðan 

endurhæfingarferlinu stóð sem leiddi til vonleysis, vanlíðunar og kvíða. Sambærilegar 

niðurstöður um óvissu hvað varðar lengd á endurhæfingartímabilinu kom fram í fyrri 

rannsóknum (Covassin o.fl., 2017).  

Ísland virðist vera mjög mikið á eftir þegar kemur að meðferðarúrræðum fyrir 

íþróttafólk sem lendir í því að fá heilahristing og staðfestir ein af þátttakendunum það eftir að 

hafa gengið í gegnum endurhæfingarferli bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum. Það er tilefni til 

að  skoða nánar hvaða meðferðarmöguleikar eru í boði á Íslandi með því að hafa samband við 

stofnanir eins og Grensásdeild LSH og Reykjalund og einnig sjúkraþjálfunarstofur á Íslandi 

sem sjá um endurhæfingu íþróttafólks í flestum tilfellum. Út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar virðist heilahristingur ekki vera nægilega alvarleg meiðsli til þess að íþróttafólk 
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geti leitað á staði eins og Grensás og Reykjalund. Allir þátttakendur rannsóknarinnar fundu 

fyrir því að þær vissu ekki hvert þær ættu að leita og hafði það áhrif á endurhæfingu þeirra. 

Ekki var lögð mikil áhersla á sálræna líðan í ferlinu en þeim var þó ráðlagt að leita til 

sálfræðings en engin eftirfylgni var í tengslum við það. Í fyrri rannsóknum Caron o.fl. (2013) 

og Todd o.fl. (2018) er talað um mikilvægi þess að hugsað sé til þessara sálfélagslegu erfiðleika 

sem íþróttafólk getur átt við að stríða í endurhæfingarferlinu. Mikilvægt er að meðferðaraðilar 

leggi áherslu á þau sálfélagslegu einkenni sem geta komið í kjölfar þeirra breytinga á lífi 

íþróttafólks og að þau séu vel undirbúin fyrir t.d. bakslög sem geta verið mjög tíð á meðan 

endurhæfingunni stendur. 

Þekkingar- og skilningsleysi var það sem viðmælendurnir fundu á meðan 

endurhæfingarferlinu stóð. Áður en þær lentu í sínum höggum voru þær ekki meðvitaðar um 

hversu slæmar afleiðingar heilahristings geta verið og segja þær margt fólk í kringum sig ekki 

hafa vitað það sjálft. Sú ímynd að íþróttafólk þurfi að harka af sér virðist vera til staðar í 

íslenska íþróttasamfélaginu eins og í öðrum (Caron o.fl., 2013; Todd o.fl., 2018). Anna María 

var með sjáanleg líkamleg einkenni og fann hún fyrir miklum mun eftir að þessi sjáanlegu 

einkenni komu fram og sagði hún að fólk hafi tekið högginu mun alvarlegar eftir það. Það 

virðist vera að þrátt fyrir alla þá umræðu og rannsóknir sem hafa verið í samfélaginu undanfarin 

ár þá sé þekking á alvarleika meiðslanna ekki nægilega mikil innan íþróttahreyfingarinnar. Þó 

svo að breytingar hafi orðið á síðustu árum og að þekking sé að aukast þá er enn frekari 

vitundarvakning nauðsynleg því fyrstu skrefin eftir að einstaklingur fær högg eru þau 

mikilvægustu. Aukin þekking íþróttafólks, þjálfara, sjúkraþjálfara, lækna og annarra sem starfa 

með íþróttafólki er nauðsynleg til þess að hægt sé að koma í veg fyrir langvarandi einkenni 

sem geta hrjáð íþróttafólk í langan tíma og geta leitt til langvinnra heilabilana og 

taugasjúkdóms sem ágerist með tímanum (e. progressive neurologic disorder) (Mullally, 2017). 

Takmarkanir og framtíðarrannsóknir 

 Með vinnslu þessarar rannsóknar hefur rannsakandi náð dýpri skilningi á reynslu 

íþróttafólks á afleiðingum heilahristings en mikilvægt er að skoðað sé nánar hvað gerist í 

heilastarfsemi einstaklings sem verður fyrir höfuðhöggi sem leiðir til heilahristings. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að aðeins voru tekin viðtöl við þrjár konur og enga karla og 

gæti upplifun karla á Íslandi mögulega verið öðruvísi en kvenna. Áhugavert væri að skoða fleiri 

viðmælendur og leita til stofnanna og sjá hvaða meðferðarþjónustu þær hafa upp á að bjóða og 

hvort að vitundarvakningin sem orðið hefur í íþróttasamfélaginu hafi náð til þeirra. Þessi 

rannsókn er fyrsta rannsóknin sem rannsakandinn hefur gert og því gæti reynsluleysi haft áhrif 
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á framkvæmd djúpviðtala. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær 

gefa þó góðar vísbendingar um ákveðna hluti sem vert er að rannsaka frekar, t.d. hvaða 

meðferðarúrræði og endurhæfing er í boði á Íslandi fyrir íþróttafólk, þekkingu íþróttafólks og 

starfsfólks í kringum íþróttalið á áhrifum heilahristings á sálfélagslega líðan íþróttafólks og 

hversu mikilvægt hlutverk sálfræðings á endurhæfingartímabilinu er. 
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Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 
 

 

Viðtalsrammi fyrir fyrirbærafræðilega rannsókn 

Rannsókn um áhrif höfuðáverka/heilahristings í íþróttum á andlegan og félagslega líðan 

íþróttafólks 

 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

- Aldur 

- Íþróttagrein 

- Atvinna  

- Skólaganga 

- Fjölskylduaðstæður 

2. Hver er þín reynsla af höfuðáverkum/heilahristing? 

- Gerðist það í leik eða á æfingu? 

- Hvað er langt síðan? 

- Hefur það gerst oftar en einu sinni? 

3. Hvaða áhrif hafði höggið/höggin á líkamlegan líðan þinn? 

- Komu einkenni strax upp eftir höggið? 

- Tengdir þú einkennin um leið við höfuðhöggið?           

- Hversu lengi hrjáðu einkennin þig? 

4. Hvaða áhrif hafði höggið/höggin á sálrænan líðan þinn? 

- Komu einkenni strax upp eftir höggið? 

- Tengdir þú einkennin um leið við höfuðhöggið? 

- Fannst þú fyrir einhverjum breytingum á persónuleika þínum? 

- Hversu lengi hrjáðu einkennin þig? 

5. Getur þú lýst fyrir mér viðbrögðum fjölskyldu þinnar og nánustu vina? 

6. Getur þú lýst fyrir mér viðbrögðum þeirra sem starfa innan íþróttafélagsins sem þú 

varst í þegar þetta gerðist? 

7. Getur þú lýst fyrir mér hvernig viðbrögð atvinnurekanda og/eða skóla var? 

8. Getur þú lýst fyrir mér þeim breytingum sem urðu eftir að þú fékkst heilahristing eftir 

höfuðáverka? 

- Hafði heilahristingurinn áhrif á líf þitt í skóla og/eða starfi? 

- Hafði heilahristingurinn áhrif á félagslífið þitt? 
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- Þurftir þú að stöðva iðkun í íþróttinni þinni? 

9. Fórst þú í gegnum einhverja formlega endurhæfingu? 

- Getur þú lýst því fyrir mér? 

- Var lögð áhersla á andlegan líðan þína í endurhæfingunni? 

- Var eitthvað sem hefði mátt fara betur í endurhæfingunni? 

- Hvað fannst þér vera gert vel í endurhæfingarferlinu þínu? 

10. Varst þú meðvituð fyrirfram um hverjar afleiðingar heilahristings vegna höfuðáverka 

geta verið? 

11.  Hvernig voru viðhorf atvinnurekenda, fjölskyldu, íþróttafélags og annarra í kringum 

þig gagnvart meiðslum þínum?  

- Var fólk meðvitað um þá erfiðleika sem þú varst að ganga í gegnum? 

- Gerir fólk sér almennt grein fyrir alvarleika heilahristings? 

12. Getur þú lýst fyrir mér hver staðan þín er í dag miðað við hvernig hún var áður en þú 

fékkst síðast höfuðáverka? 

- Líkamlega 

- Andlega 

- Félagslega  
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Fylgiskjal 2: Upplýst samþykki 

 
 

 

Rannsókn um áhrif heilahristings af völdum höfuðáverka í íþróttum á 

sálfélagslíðan íþróttafólks 

 

Upplýst samþykki  

 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég samþykki að taka þátt í rannsókn um áhrif 

heilahristings af völdum höfuðáverka í íþróttum á sálfélagslíðan íþróttafólks. Ég hef fengið 

skýringar á rannsókninni og framkvæmd og samþykki að rannsakandi hafið aðgang að 

rannsóknarniðurstöðum. Mér er ljóst að mér er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem er án nákvæmnar skýringar og má neita að svara einstaka spurningum. Ég er 

meðvituð um það að allar upplýsingar sem ég veiti eru trúnaðarmál og varðveittar sem slíkar 

og samþykki að upplýsingar mínar má geyma svo framarlega sem nafnleyndar sé gætt. 

 

Dagsetning:_____________ 

 

 

_________________________________________________ 

Undirskrift þátttakandi 
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Fylgiskjal 3: Kynningarbréf 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknar um áhrif heilahristings af völdum höfuðáverka í íþróttum á 

sálfélagslíðan íþróttafólks 

 

Ágæti viðtakandi, 

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á Akureyri og er 

að ljúka því námi vorið 2020. Lokaverkefnið mitt er unnið undir leiðsögn Hafdísar 

Skúladóttur, lektors við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilefni þessa bréfs er að 

óska eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. 

Í lokaverkefninu er ætlunin að taka einstaklingsviðtöl við íþróttafólk sem hefur fengið 

heilahristing eftir höfuðáverka fyrir a.m.k. ári síðan. Markmið mitt með rannsókninni er að 

auka skilning og þekkingu fólks á alvarleika og mögulegum afleiðingum og áhrifum 

höfuðáverka á líkamlega og andlega heilsu og á félags- og atvinnulíf. 

Stuðst verður við eigindlega rannsóknaraðferð og byggir hún á gagnasöfnun með 

viðtölum við íþróttafólk sem hefur hlotið höfuðáverka. Það væri því mikill heiður að fá að 

ræða við þig um þína reynslu. Reikna má með því að viðtalið taki um 30-60 mínútur á stað 

sem hentar þér best og þér líður vel á. Viðtalið verður hljóðritað og síðan vélritað upp orðrétt. 

Þér er í sjálfvald sett hvort þú tekur þátt í rannsókninni og þér er frjálst að hætta hvenær sem 

er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Einnig máttu neita að svara einstaka 

spurningum í rannsókninni. 

Einungis rannsakandi bundinn trúnaði mun vinna með rannsóknargögn og öll 

nafngreind gögn verður farið með sem trúnaðarmál og upplýsingar verða varðveittar sem 

slíkar. Gögn verða varðveitt á öruggum stað og eytt þegar úrvinnslu er lokið eða í síðasta lagi 
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í júní 2020. Niðurstöður verða birtar í BA verkefni í sálfræði án þess að hægt verði að bera 

kennsl á einstaklinga. 

Með von um góðar undirtektir, 

 

Ingibjörg Sigurðardóttir 

Borgarhraun 11, 240 Grindavík 

Sími: +46725552226, 1997ingibjorg@gmail.com 

 

Hafdís Skúladóttir, lector við hjúkrunarfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á 

Akureyri, Sólborg við Norðurslóð, 600 Akureyri 

Sími: 460-8456, hafdis@unak.is 
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