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Ágrip 

Inngangur: Íþróttatengdur heilahristingur er algengur meðal ungs íþróttafólks. Einkenni heilahristings 

ná yfir mörg svið líkamsstarfseminnar og geta verið breytileg milli einstaklinga. Oft ganga einkenni til 

baka á skömmum tíma en þau geta einnig staðið yfir í marga mánuði. Ef grunur leikur á að íþróttafólk 

hafi hlotið heilahristing á viðkomandi að hætta strax allri íþróttaiðkun og fara sem fyrst í skoðun til 

heilbrigðisstarfsfólks. Mikilvægt er að hvíla fyrstu 24-48 klukkustundirnar í kjölfar áverka og endurkoma 

á æfingar sé í samræmi við gefnar leiðbeiningar. 

Markmið: Skoða viðbrögð og leiðbeiningar sem íþróttafólk á aldrinum 13-17 ára fær í kjölfar 

heilahristings. Rannsóknin nær yfir ungt íþróttafólk í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik.  

Efni og aðferðir: Þátttakendur voru ungt íþróttafólk sem hlotið hafði heilahristing og æfði eitthverja 

ofangreindra íþrótta. Þátttakendur í sameiningu með forráðamanni svöruðu spurningalista sem náði yfir 

ýmsa þætti tengda heilahristingi, viðbrögðum, skoðun og ráðleggingum um endurkomu á æfingar. Svör 

56 þátttakenda voru tekin með við úrvinnslu gagna. Fleiri tóku þátt í rannsókninni, en fylgdu ekki 

fyrirmælum og því var ekki hægt að nýta svör þeirra. 

Niðurstöður: Alls 50% þátttakenda hættu strax íþróttaiðkun í kjölfar heilahristings og 32% til viðbótar 

hættu áður en æfingu eða leik lauk. Í heild fóru 74% þátttakenda í skoðun og/eða meðferð á vegum 

heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar heilahristings. Breytilegt var hvort íþróttafólkið fékk skoðun hjá 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum á meðan æfingu eða leik stóð (63%) eða eftir að æfingu eða leik lauk 

(82%). Algengara var að skoðun væri framkvæmd af heilbrigðisstarfsfólki eftir að æfingu eða leik lauk. 

Aðeins 39% þátttakenda þekktu leiðbeiningar um endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings. Lítill hluti 

þjálfara, foreldra og heilbrigðisstarfsfólks benti íþróttafólkinu á leiðbeiningarnar. 

Ályktun: Mikið traust er borið til þjálfara varðandi rétt fyrstu viðbrögð í kjölfar heilahristings og 

endurkomu íþróttafólks aftur á æfingar í kjölfar hans. Það virðist skorta á þekkingu þjálfara, foreldra, 

íþróttaiðkenda og heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur að báðum þáttum. Aukin fræðsla til allra aðila sem 

koma að íþróttastarfi ungmenna myndi bæta þekkingu á þessum þáttum og þannig minnka líkur á verri 

einkennum og lengri batatíma hjá ungu íþróttafólki í kjölfar heilahristing.   
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Abstract 

Introduction: Sport-related concussions are common among young athletes. Symptoms of concussion 

affect a wide range of bodily functions and may vary between individuals. Symptoms often vanish after 

a short period of time, but they can also last for months. If it is suspected that athletes have been 

concussed, they should immediately discontinue all sport activity and seek medical attention as soon as 

possible. It is important to rest for the first 24-48 hours following an injury, and return to athletic 

participation should be in accordance with available guidelines. 

Aim: To assess responses and recommendations that athletes aged 13-17 years old receive following 

a concussion. The study covers young athletes in soccer, handball and basketball. 

Material and methods: Participants were young athletes who had had a concussion and practiced any 

of the sports mentioned above. Together with a guardian, participants responded to a questionnaire that 

covered various aspects of consussion, responses, examination and knowledge about available 

guidelines regarding return to athletic participation. Responses from 56 participants were included in the 

data analysis. More individuals participated in the study but did not follow instructions and therefore their 

answers could not be included. 

Results: In total, 50% of participants immediately discontinued sports activity following a concussion 

and an additional 32% stopped before training or game ended. Overall, 74% of the participants 

underwent examination and/or treatment by a health professionals following a concussion. It varied 

whether athletes received examination from health care professionals or others during the training or 

game (63%) or after the training or game ended (82%). Examination by health professionals was more 

commonly performed after the end of the training or game. Only 39% of participants knew available 

guidelines regarding returning to athletic participation following a concussion. A small section of 

coaches, parents and health professionals introduced the available guidelines to the athletes. 

Conclussion: Coaches are trusted to know the correct first response following a concussion and 

appropriate return to athletic participation following injury. There seems to be a lack of knowledge by 

coaches, parents, athletes and health professionals when it comes to both aspects. Increased education 

for everybody involved in youth sports would improve knowledge of these factors and thus reduce the 

likelihood of worse symptoms and longer recovery time for young athletes following a concussion.  
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1 Inngangur 

1.1 Heilahristingur í íþróttum 

Íþróttatengdur heilahristingur hefur fengið aukna athygli undanfarin ár (McCrory o.fl., 2017). Þegar litið 

er á meiðsli hjá ungu íþróttafólki í fótboltaleik er heilahristingur annar algengasti áverki á eftir 

liðbandatognunum (Khodaee, Currie, Asif og Comstock, 2017). Tæplega 18% meiðsla sem verða hjá 

ungu íþróttafólki í fótboltaleikjum er heilahristingur og því sést að heilahristingur er nokkuð algengur 

áverki. Rannsókn sem náði til íþróttafólks í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik á Íslandi sýndi 

fram á að 40% þátttakenda hefðu hlotið höfuðhögg í þessum íþróttagreinum sem leiddu til íþróttatengds 

heilahristings (Hermannsson, Jónsdóttir og Kaspersen, 2014). Algengast var að þetta íþróttafólk hlyti 

höfuðhöggið á aldrinum 15-20 ára. Svo virðist sem nýgengi heilahristings hafi verið að aukast síðustu 

20 ár og þá sérstaklega þegar horft er til ungs íþróttafólks (Putukian o.fl., 2019; Rosenthal, Foraker, 

Collins og Comstock, 2014). Þegar nýgengi íþróttatengds heilahristings var skoðað yfir 11 ára tímabil 

kom í ljós aukning á þessum meiðslum frá 8% og allt upp í 27% eftir íþróttum (Lincoln o.fl., 2011). 

Niðurstöður sýndu að aukning varð í öllum íþróttagreinum sem litið var til í þessari grein. Stórt stökk 

varð á nýgengi heilahristings árið 2005 og telja rannsakendur ástæðu þess vera að fleira fagfólk var 

ráðið til aðstoðar íþróttastarfs sem leiddi til þess að fleira íþróttafólk var greint með heilahristing en áður. 

Fleiri þætti sem gætu hafa haft áhrif má auk þess rekja til aukinnar vitundarvakningar í 

íþróttasamfélaginu, aukins skilnings og þekkingar á heilahristingi ásamt því að tilkynningum frá 

íþróttafólki á þessum áverkum fjölgaði (Lincoln o.fl., 2011; Putukian o.fl., 2019). 

Alþjóðaknattspyrnusambandið (f. Fédération internationale de Football Association, FIFA) sýndi einnig 

fram á 7% fjölgun ungra iðkenda í fótbolta frá árunum 2000-2006 (FIFA, 2007). Fleiri iðkendur ásamt 

þeim þáttum nefndir eru hér að ofan gætu allir spilað inn í varðandi aukningu á nýgengi íþróttatengds 

heilahristings. Heilbrigðisráðuneytið greinir frá fjölgun í greiningum á heilahristingi meðal ungs fólks í 

íþróttum hér á landi (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). Fjöldi tilvísana til Barnaspítala Hringsins fer einnig 

vaxandi og þá oft vegna afleiðinga eftir endurtekinn heilahristing í íþróttum.  

Heilahristingur er flokkaður sem vægur heilaáverki (e. mild traumatic brain injury) (McCrory o.fl., 

2017). Einkenni heilahristings ganga oftast til baka á nokkrum dögum en í sumum tilfellum geta þau 

orðið langvarandi. Heilahristingur verður við annað hvort beinan áverka á höfuð en getur einnig átt sér 

stað við áverka annars staðar á líkamanum þar sem kraftar áverkans hafa áhrif á heilann. Það er 

breytilegt hvenær einkenni koma fram en það getur verið samstundis í kjölfar áverka og allt að nokkrum 

dögum seinna. Á Íslandi hafa nokkur einkenni verið tekin saman sem geta bent til annarra alvarlegra 

áverka og þarf viðkomandi að komast strax undir læknishendur til frekari skoðunar ef þeirra verður vart 

(Björnsson og Björnsson, 2019). Einkenni af þessu tagi eru t.d. verkur í hálsi, tvísýni, krampar og 

máttarminnkun í útlimum. 

Kerfisbundin samantektarrannsókn tók saman fjögur skilmerki sem skilgreina að heilahristingur hefur 

átt sér stað (Carney o.fl., 2014). Fyrsta er ruglástand strax í kjölfar áverka, númer tvö er skert jafnvægi 

innan eins sólarhrings frá áverka, þriðja er minnkaður viðbragðstími innan tveggja sólarhringa frá áverka 

og að lokum hæfileikinn til að fara eftir munnlegum leiðbeiningum (e. verbal learning) skerðist eða fram 
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kemur skert minni innan tveggja sólarhringa frá áverka. Séu öll þessi skilmerki til staðar má segja að 

einstaklingur hafi hlotið heilahristing. Vert er að benda á að einstaklingur þarf ekki að missa meðvitund 

til þess að um heilahristing sé að ræða (Halstead, Walter og Moffatt, 2018). Í rannsókn sem gerð var 

meðal unglinga í íþróttum sem höfðu fengið heilahristing greindu aðeins 3,6-4,6% frá því að hafa misst 

meðvitund (Khodaee o.fl., 2017; Meehan, d'Hemecourt og Dawn Comstock, 2010).  

Algengasti áverkinn sem veldur íþróttatengdum heilahristingi er þegar leikmenn skella saman og nær 

það yfir 60-75% allra áverka (Meehan o.fl., 2010; Putukian o.fl., 2019; Zuckerman o.fl., 2015). Þar á eftir 

er það högg við að lenda á gólfi eða jörðu (Meehan o.fl., 2010). Þegar leikmenn skella saman er 

algengast að leikmenn skelli höfðum saman en þar á eftir kemur að höfuð skellur við annan líkamshluta 

leikmannsins.  

1.2 Einkenni íþróttatengds heilahristings 

Einkenni sem koma í kjölfar heilahristings eru margs konar og ná yfir bæði líkamlega og andlega færni 

einstaklings (Harmon o.fl., 2013). Dæmi um líkamleg einkenni er höfuðverkur, ógleði og truflun á 

jafnvægi. Dæmi um andleg einkenni eru erfiðleikar með einbeitingu, minniserfiðleikar og truflun á 

skammtímaminni. Breytingar á hegðun og svefnmynstri getur einnig komið fram s.s pirringur (e. 

irritability), aukin tilfinningasemi, einkenni þunglyndis og aukinn eða minnkaður svefn. Algengustu 

einkenni sem geta komið í kjölfar heilahristings meðal ungmenna má sjá í Töflu 1 ásamt tíðni þeirra 

(Rose, Weber, Collen og Heyer, 2015). 

Tafla 1. Algengustu einkenni hjá ungmennum í kjölfar heilahristings. 

 

Fyrst eftir heilahristing er algengast að börn yngri en 18 ára finni fyrir höfuðverk, þreytu, svima og 

lengri tíma í að hugsa (Eisenberg, Meehan og Mannix, 2014). Algengast er að erfiðleikar með svefn, 

minniserfiðleikar og einkenni þunglyndis komi fram nokkrum dögum seinna og að sama skapi er algengt 

að þessi einkenni séu ekki til staðar strax eftir áverka. Næstum 25% barna voru enn þá með höfuðverki 
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einum mánuði frá áverka, meira en 20% voru enn þá að glíma við þreytu og 20% voru enn þá lengri 

tíma að hugsa en fyrir áverkann. Þegar litið er til langvarandi einkenna eru þeir sem hljóta væga 

heilaáverka, s.s íþróttatengdan heilahristing, í áhættu fyrir að geta þróað með sér aukinn kvíðaeinkenni 

(Carlson, Kangas, Susa, Fang og Moore, 2020). Vísbendingar eru um að einkenni geti jafnvel þróast 

yfir í kvíðaröskun hjá þessum einstaklingum. Það virðast vera meiri tengsl milli aukins kvíða í kjölfar 

heilahristings hjá þeim sem upplifa andleg einkenni en hinum sem fá meiri líkamleg einkenni. 

Þegar ungt íþróttafólk á aldrinum 14-17 ára er borið saman við eldra íþróttafólk á aldrinum 17-22 ára 

benda rannsóknir til þess að yngra íþróttafólk sé lengur að jafna sig á taugasálfræðilegum einkennum 

fyrstu 7 dagana (Field, Collins, Lovell og Maroon, 2003). Marktækur munur fannst á milli minniserfiðleika 

yngra íþróttafólks sem hlotið hafði heilahristing borið saman við samanburðarhóp 7 dögum eftir áverka 

meðan marktækur munur fannst aðeins fyrsta sólarhringinn hjá eldra íþróttafólki.  

Í dag hafa rannsóknir sýnt að flestir íþróttamenn verði einkennalausir innan 21-28 daga (Henry, Elbin, 

Collins, Marchetti og Kontos, 2015). Algengast er að ungmenni í fótbolta séu 1-3 vikur að jafna sig eftir 

heilahristing og hafa um 80-85% þeirra jafnað sig að fullu innan 3 vikna (Khodaee o.fl., 2017; Putukian 

o.fl., 2019). Íþróttafólk greinir frá því að einkenni minnki hratt á fyrstu tveimur vikunum en svo hægi á því 

(Henry o.fl., 2015; McCrory o.fl., 2017). Þó virðist sem einkenni hjá strákum dvíni hraðar eftir aðra viku 

heldur en hjá stelpum (Henry o.fl., 2015). 

1.3 Áhættuþættir 

Svo virðist vera sem nýgengi íþróttatengds heilahristings sé meira meðal yngra íþróttafólks (Clay, Glover 

og Lowe, 2013). Algengast er að ungmenni á aldrinum 5-24 ára hljóti íþróttatengdan heilahristing miðað 

við aðra aldurshópa (Fu, Jing, Fu og Cusimano, 2016). Eru kenningar um að yngra íþróttafólk sé í meiri 

áhættu vegna þess að ungt íþróttafólk hleypur meira með bolta í stað þess að senda hann á milli og er 

ekki eins fært í tæklingum og varnarvinnu og eldra íþróttafólk vegna þess að það hefur minni reynslu og 

æfingu. Einnig gæti það verið vegna þess að yngra fólk er með minni styrk í hálsvöðvum sem getur leitt 

til þess að það sé berskjaldaðra fyrir heilahristingi en eldra íþróttafólk (Collins o.fl., 2014). Möguleg tengsl 

eru á milli styrks í hálsvöðvum og nýgengi heilahristings. Þó eru rannsóknir um þetta efni misvísandi og 

þarf að rannsaka betur tengsl aldurs við nýgengi heilahristings (Tsushima, Siu, Ahn, Chang og Murata, 

2019). 

Margar rannsóknir benda til þess að heilahristingur sé algengari meðal kvenna en karla (Cheng o.fl., 

2019; Dick, 2009). Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum hjá ungu íþróttafólki sýndi að af öllum 

íþróttum eru ungar stelpur í knattspyrnu í hvað mestri hættu á að fá íþróttatengdan heilahristing. 

(Schallmo, Weiner og Hsu, 2017). Marktækt meiri munur var á nýgengi heilhristings hjá konum borið 

saman við nýgengi hjá körlum í bæði fótbolta og körfubolta (Cheng o.fl., 2019; Prien, Grafe, Rössler, 

Junge og Verhagen, 2018). Fjöldi heilahristingstilfella hjá konum í þessum tveimur íþróttum var allt að 

1,5 sinnum meiri en hjá körlum (Covassin, Moran og Elbin, 2016).  Marktækur munur fannst ekki milli 

kynjanna í öðrum íþróttum (Cheng o.fl., 2019; Covassin o.fl., 2016). Það virðist einnig vera að konur séu 

lengur að koma aftur til baka til æfinga eftir heilahristing en karlar (Covassin o.fl., 2016). Mismunur á 

meðalfjölda daga sem það tók íþróttafólk að koma aftur á æfingar í fótbolta og körfubolta var 2-3 dagar 

milli kynjanna. Aftur á móti hefur komið í ljós á undanförnum árum að stelpur virðast líklegri til að tilkynna 
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og greina frá ef þær upplifa einkenni heilahristings en strákar, þó svo að þekking beggja kynja á 

heilahristingi sé svipuð (Wallace, Covassin og Beidler, 2017). Þar sem greining heilahristings er að hluta 

byggð á frásögnum íþróttamanna á einkennum sínum þá er erfitt að meta hvort að heilahristingur sé 

raunverulega algengari meðal kvenna eða hvort það sé vegna þess að þær eru duglegri að greina frá 

einkennum sínum (Dick, 2009).  

Heilt yfir er algengara að heilahristingar verði í leik en á æfingum (Covassin o.fl., 2016; Prien o.fl., 

2018; Zuckerman o.fl., 2015). Margar ástæður geta verið fyrir því en áætla má að það sé vegna meiri 

ákefðar íþróttafólks þegar um leik er að ræða ásamt því að meiri líkamleg snerting er í leikjum en á 

æfingum (Prien o.fl., 2018). Þessi munur gæti líka að einhverju leyti stafað af því að heilbrigðisstarfsfólk 

er oftast ekki með á æfingum og því eru minni líkur á að íþróttafólk sé greint með heilahristing á æfingum 

en á leikjum. 

Rannsóknir benda til þess að ungmenni sem glíma við athyglisbrest og ofvirkni (e. Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder, ADHD) séu í aukinni hættu á að fá heilahristing í kjölfar áverka en ungmenni 

sem ekki hafa þá greiningu (Adeyemo o.fl., 2014; Biederman o.fl., 2015). Sé þessi röskun til staðar hjá 

ungmennum sem hljóta íþróttatengdan heilahristing getur það haft áhrif á bataferlið og einkenni varað 

lengur (Biederman o.fl., 2015).  

Þegar kemur að íþróttameiðslum eru fyrri meiðsl stór áhættuþáttur fyrir endurteknum meiðslum og 

það sama gildir fyrir íþróttatengdan heilahristing (Harmon o.fl., 2013). Það að hafa hlotið heilahristing er 

því stór áhættuþáttur fyrir því að hljóta aftur heilahristing. Hafa rannsóknir sýnt að þeir sem hafa hlotið 

heilahristing séu allt að 2-5 sinnum líklegri til að fá aftur heilahristing og þannig sé talið að 1 

heilahristingur af hverjum 11 sé endurtekinn heilahristingur (Harmon o.fl., 2013; Zuckerman o.fl., 2015). 

Þó svo að breytingar hafi orðið á ráðleggingum um hvíld í kjölfar áverka og leiðbeiningum um endurkomu 

íþróttamanna á æfingar virðist sem nýgengi endurtekins heilahristings hafi ekki farið minnkandi þegar 

litið er fram að árinu 2007 (Casson, Viano, Powell og Pellman, 2011). Ein möguleg skýring á líkum á því 

að íþróttamenn hljóta endurtekinn heilahristing kemur fram í rannsókn sem gerð var á íþróttamönnum í 

amerískum fótbolta. Þeir íþróttamenn sem fá endurtekinn heilahristing spila í þannig stöðu á vellinum 

að þeir eru berskjaldaðri fyrir harkalegra samstuði við aðra leikmenn. Aðrar kenningar eru að það geti 

verið vegna erfða, taugavöðvastjórnunar, hreyfiskynjunar (e. sensorymotor), íþróttafólk sé of fljótt að 

koma aftur til baka á æfingar eða annarra þátta (Clay o.fl., 2013; Schneider o.fl., 2019). Þó liggur ekki 

ljóst fyrir hvers vegna íþróttafólk sem hefur hlotið heilahristing sé berskjaldaðra fyrir endurteknum 

heilahristingi (Schneider o.fl., 2019). Einnig eru rannsóknir misvísandi varðandi hvort einstaklingar séu 

lengur að ná bata í kjölfar seinni heilahristings (Harmon o.fl., 2013). Þeir sem hafa fengið heilahristing 

áður greina oft frá verri einkennum við seinni heilahristing.  

Mörg einkenni er ekki hægt að meta sjónrænt (t.d. höfuðverk) og því þurfa þjálfarar og 

heilbrigðisstarfsfólk að treysta á að íþróttamaður greini sjálfur frá einkennum sínum (Knollman-Porter, 

Constantinidou, Beardslee og Dailey, 2019). Talið er að í kringum 45% leikmanna greini ekki frá 

einkennum ef þau telja að þau sjálf hafa fengið heilahristing og í kringum 50% greina ekki frá einkennum 

ef þau telja að liðsfélagi hafi hlotið heilahristing (Davies og Bird, 2015). Svo virðist sem íþróttafólk sleppi 

því að segja frá einkennum sínum þrátt fyrir að vita af áhættunni sem getur fylgt því að halda áfram á 

æfingu eða í leik eftir að hafa hlotið heilahristing (Chrisman, Quitiquit og Rivara, 2013). Þegar umræða 
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var tekin meðal íþróttafólks varðandi hvort íþróttafólkið myndi hætta þátttöku á æfingu eða leik ef það 

héldi að það hefði hlotið heilahristing var enginn sem greindi frá því að hann myndi hætta þátttöku. 

Margar ástæður voru fyrir því. Sú fyrsta að íþróttafólkið taldi einkennin ekki vera nógu mikil svo hægt 

væri að segja með fullri vissu að um heilahristing væri að ræða, næsta að ekki væri hægt að útiloka að 

einkenni væru vegna annarra áverka en heilahristings og að lokum vildu þau ekki hætta þátttöku ef 

áverkinn varð í leik vegna ótta um að líta út fyrir að vera veiklunduð. Einnig voru þau hrædd um ef liðið 

myndi tapa leiknum í kjölfarið yrði þeim kennt um það (Chrisman o.fl., 2013; Davies og Bird, 2015). Fleiri 

ástæður fyrir því að íþróttafólk greini ekki frá einkennum sínum getur verið skortur á þekkingu á 

heilahristingi eða að telja heilahristing ekki vera alvarlegan áverka (Gardner, Quarrie og Iverson, 2019). 

Ef íþróttafólk upplifir pressu frá mörgum aðilum, s.s þjálfurum, liðsfélögum og foreldrum, til þess að halda 

áfram eftir heilahristing eru þeir ólíklegri til að greina frá einkennum sem þeir upplifa en ef pressan kemur 

frá færri aðilum eða er jafnvel ekki til staðar (Kroshus, Garnett, Hawrilenko, Baugh og Calzo, 2015). Að 

lokum benda rannsóknir á að það sé áhyggjuefni að margt íþróttafólk sé ekki réttilega greint með 

heilahristing og því sé það oft of fljótt á sér að koma aftur til baka á æfingar (Clay o.fl., 2013). Allir þessi 

þættir gera það að verkum að margt íþróttafólk er berskjaldaðra fyrir endurteknum heilahristingi og verri 

meiðslum þar sem þau halda þá áfram í leiknum eða á æfingunni í stað þess að hætta (Davies og Bird, 

2015).  

1.4 Nýgengi og algengi 

Það er talið að um 1,6-3,8 milljónir tilfella íþróttatengds heilahristings komi upp á ári hverju í 

Bandaríkjunum (Langlois, Rutland-Brown og Wald, 2006). Nýgengi og algengi heilahristings eru mjög 

breytileg eftir íþróttum þar sem heilahristingur er algengari í þeim íþróttum þar sem meiri líkamleg 

snerting er milli íþróttamanna (Pfister, Pfister, Hagel, Ghali og Ronksley, 2016). Í faraldsfræðirannsókn 

í Bandaríkjunum kom í ljós að íþróttatengdur heilahristingur nær yfir 6,2% allra áverka sem tilkynntir eru 

til National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System (NCAA) (Zuckerman o.fl., 2015). 

Talið er að algengi heilahristings meðal barna og ungs fólks að 25 ára aldri sé um 30% (McKinlay o.fl., 

2008). Þriðjungur heilahristinga hjá fólki á aldrinum 15-20 ára er tilkominn vegna íþrótta.  

Til að reikna út hversu miklar líkur séu á því að íþróttamaður hljóti heilahristing á hverri æfingu eða í 

leik (e. athletic exposure, AE) er hver og ein æfing eða leikur settur upp sem ein eining (Pfister o.fl., 

2016). Þessi eining er óháð tímalengd æfingarinnar eða leiksins sem gerir það að verkum að 

útreikningarnir geta ofmetið tíma sem einstaklingur er berskjaldaður fyrir heilahristingi og á móti 

vanmetið nýgengi heilahristings. Faraldsfræðirannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi að nýgengi 

heilahristings hjá íþróttafólki var 4,47 af hverjum 10.000 AEs (Zuckerman o.fl., 2015). Áhættan er töluvert 

hærri í leik eða 12,81 / 10.000 AEs meðan nýgengið á æfingum er aðeins 2,57 / 10.000 Aes.  

Áætlað er að margir íþróttamenn sem fá heilahristing leiti ekki til heilbrigðisstarfsfólks í kjölfarið og 

fái því ekki greiningu (Langlois o.fl., 2006). Það gerir rannsóknir á nýgengi og algengi heilahristings 

ónákvæmari og áætlað er að töluverður fjöldi einstaklinga fái heilahristing án þess að vitað sé um það.  
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1.5 Greining og skoðun 

Íþróttatengdur heilahristingur er einn erfiðasti áverkinn til að greina og meta (McCrory o.fl., 2017). Í öllum 

tilfellum þar sem grunur leikur á að um heilahristing sé að ræða ber að fjarlægja íþróttamanninn af leik 

eða æfingu og viðhafa frekara mat af hálfu heilbrigðisstarfsmanns. Skýr merki þess að um heilahristing 

sé að ræða er meðvitundarleysi, breyting á vöðvavirkni og truflun á jafnvægi og séu þessi einkenni til 

staðar skal fjarlægja íþróttamanninn strax úr leik eða æfingu. Þegar þessi skýru einkenni eru ekki til 

staðar þarf að gera ítarlegri skoðun og athuga með önnur einkenni eins og sjóntruflanir og skerta 

hugræna færni einstaklings (Halstead o.fl., 2018). Best er að heilbrigðisstarfsmaður með þekkingu á 

einkennum heilhristings framkvæmi skoðunina. Enn betra er að heilbrigðisstarfsmaður þekki líka 

leikmanninn og geti metið hvort breytingar séu á hegðun hans og atferli. 

Mörg mælitæki eru til sem greina og meta íþróttatengdan heilahristing (Halstead o.fl., 2018). Síðustu 

15 ár hefur verið í þróun mælitæki sem er víða notað í dag og kallast á ensku The Sport Concussion 

Assessment Tool eða SCAT. SCAT er öflugt mælitæki til að greina hvort um heilahristing sé að ræða 

hjá íþróttamanni strax eftir áverka, en gagnsemi þess minnkar marktækt 3-5 dögum eftir heilaáverka 

(Echemendia o.fl., 2017). SCAT inniheldur önnur mælitæki, s.s. Glasgow coma scale ásamt því að mæla 

víðtæka virkni einstaklings, s.s. mat á hugrænum þáttum, skoðun á hálsi, jafnvægi og samhæfingu 

(Rose o.fl., 2015). Ákjósanlegast er að hægt sé að leggja mælitækið fyrir í næði, t.d. inni í búningsklefa 

frekar en á hliðarlínunni (Halstead o.fl., 2018). Í heild tekur í kringum 10 mínútur að fara í gegnum öll 

atriði mælitækisins (Zuckerman o.fl., 2015). Árið 2004 var fyrsta útgáfan af mælitækinu búin til í kjölfar 

alþjóðlegrar ráðstefnu um íþróttatengdan heilahristing (Davis o.fl., 2017). Á næstu tveimur alþjóðlegu 

ráðstefnum um íþróttatengdan heilahristing varð þróun á þessu mælitæki þar sem kom í ljós marktækur 

munur á getu yngri íþróttamanna samanborið við eldri þegar gerðar voru mælingar með SCAT3 

(Halstead o.fl., 2018; Rose o.fl., 2015). Í kjölfarið á seinni ráðstefnunni árið 2012 var því sett aldursviðmið 

á SCAT3 og miðaðist það við íþróttafólk eldra en 13 ára. (Halstead o.fl., 2018). Næst var sammælst um 

mikilvægi þess að þróa sérstakt mælitæki fyrir börn yngri en 13 ára og var búin til barnaútgáfa af 

matstækinu fyrir aldurinn 5-12 ára sem hét ChildSCAT3. Sumar spurningar sem taldar voru of erfiðar 

börnum og náðu jafnvel yfir þætti sem börn hafa ekki þekkingu á var breytt, myndir voru búnar til fyrir 

yngri börn sem ekki eru búin að læra að lesa, skoðunarhlutar voru lagaðir að börnum og hluti 

mælitækisins var gerður fyrir foreldra til að svara um einkenni barns (Davis o.fl., 2017; Rose o.fl., 2015). 

Þriðja útgáfan af SCAT sem nær yfir íþróttamenn 13 ára og eldri hefur verið þýdd yfir á íslensku 

(Jónbjörnsson og Tómasson, 2016). Ný útgáfa af SCAT var gerð í kjölfar síðustu alþjóðlegu 

ráðstefnunnar um heilahristing sem haldin var árið 2016 í Berlín í Þýskalandi og er því nýjasta útgáfa 

mælitækisins, nefnd SCAT5 (Echemendia o.fl., 2017). Nú eru því til tvö uppfærð mælitæki, annars vegar 

childSCAT5 sem er ætlað börnum 12 ára og yngri og hins vegar SCAT5 sem hugsað er fyrir allt 

íþróttafólk 13 ára og eldra. Hvorugt þessara uppfærslu á mælitækjunum er til á íslensku. 

1.6 Fyrstu viðbrögð og endurkoma á æfingar 

Klínískum bata er náð þegar einstaklingur er kominn aftur í sína daglega rútínu án þess að finna fyrir 

einkennum, þar með talið kominn aftur í skóla, vinnu og íþróttaæfingar (McCrory o.fl., 2017). Hér áður 
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fyrr var talið að flestir sneru aftur til sinnar íþróttar innan 10 daga frá heilahristingnum og var þá oft ekki 

tekið tillit til þess að margir íþróttamenn hófu aftur æfingar þótt klínískum bata væri ekki náð (McCrory 

o.fl., 2017). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á dýrum hafa sýnt að í kjölfar heilahristings verður heilinn 

í dýrum viðkvæmari fyrir öðru höggi (Rose o.fl., 2015). Þessi aukna næmni heilans minnkar 7-10 dögum 

frá áverka (Longhi o.fl., 2005). Tilraun á fullorðnum músum sýndi meiri truflun á virkni músanna ef annað 

högg varð 3-5 dögum eftir fyrra heilahristinginn en ef seinna höggið kom eftir 7 daga. Hjá íþróttafólki 

verða allt að 80% endurtekins íþróttatengds heilahristings á fyrstu 7-10 dögum eftir fyrri heilahristing 

(Lawrence, Richards, Comper og Hutchison, 2018).  

Íþróttamaður sem hlýtur heilahristing á ekki að halda aftur til sinnar íþróttar samdægurs (McCrory 

o.fl., 2017). Hvíla skal 24-48 klst. eftir áverkan og á þetta bæði við um líkamlega sem og andlega hvíld 

(McCrory o.fl., 2017; McKeithan, Hibshman, Yengo-Kahn, Solomon og Zuckerman, 2019). Eftir það má 

íþróttamaðurinn byrja rólega aftur í sínu daglega lífi, jafnvel byrja að hreyfa sig eða mæta á æfingar en 

taka þarf tillit til einkenna í hvíld og við álag (McCrory o.fl., 2017). Leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ (e. 

Return to play) stuðla að þessari endurkomu íþróttamanns og hafa þessar leiðbeiningar verið þýddar 

yfir á íslensku (Björnsson og Björnsson, 2019). Í þeim er mælt með að einstaklingar sem hlotið hafa 

heilahristing hefji ekki aftur æfingar í sinni íþrótt fyrr en þeir eru orðin einkennalausir eða mjög 

einkennalitlir í hvíld. Einstaklingur þarf einnig að vera kominn á fullt í nám eða vinnu eftir áverka áður en 

hann má hefja aftur æfingar. Leiðbeiningunum er skipt upp í 7 stig, sem eru með vaxandi líkamlegu og 

andlegu álagi. Einstaklingur þarf að vera einkennalaus eða einkennalítill við hvert stig áður en hann má 

fara upp í næsta en þurfa þó alltaf að líða 24-48 klukkustundir milli stiga. Ef ungt íþróttafólk er 

einkennalaust eftir að hafa farið öll stigin er ráðlagt að það keppi ekki aftur fyrr en í fyrsta lagi rúmum 

þremur vikum frá áverka. Þegar rannsakað var hversu lengi ungt íþróttafólk var að fara eftir 

leiðbeiningum um endurkomu á æfingar kom í ljós munur milli þeirra sem voru 17 ára og þeirra sem eru 

yngri (Tamura o.fl., 2020). Börn á aldrinum 14-16 ára voru 3-4 dögum lengur að jafnaði að klára öll 

stigin.  

Flestir ungir íþróttamenn eru í skóla og því má ekki gleyma þeirri andlegu hvíld sem verður að eiga 

sér stað í kjölfar heilahristings. Mikilvægt er að vera heima og í hvíld frá skóla fyrstu dagana eftir áverka 

(Grady, 2010; McCrory o.fl., 2017). Ekki er mælt með að ungmenni fari aftur í skóla fyrr en einkenni hafa 

gengið umtalsvert til baka eða ungmennið sé orðið einkennalaust í hvíld (Grady, 2010). Eftir því sem 

álag eykst á heilann með t.d. aukinni einbeitingu getur það ýtt undir einkenni sem eru til staðar. Bæði 

þarf heilinn hvíld frá álaginu sem fylgir því að einbeita sér og læra en einnig hvíld frá skólaumhverfinu 

sjálfu þar sem oft eru mjög björt ljós, hávaði á göngum skólans og jafnvel í kennslustundum, stress og 

fleiri utanaðkomandi þættir sem geta haft neikvæð áhrif á einkenni. Ungmenni ættu að byrja stigvaxandi 

að mæta aftur í skóla, t.d. mæta fyrst hálfan dag, svipað og vaxandi æfingaálag er sett upp í kjölfar 

heilahristings. Ungmenni ættu ekki að byrja á íþróttaæfingum fyrr en þau hafa náð að koma að fullu til 

baka í skóla (McCrory o.fl., 2017). 

1.7 Bataferli 

Skortur er á rannsóknum sem ná yfir hversu lengi íþróttamaður skuli hvíla alveg frá æfingum (McCrory 

o.fl., 2017). Gerð var rannsókn á íþróttafólki sem hóf létta þolþjálfun á 3, 5, 7 eða 14 dögum frá áverka 
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og borið saman við íþróttafólk sem hóf þolþjálfun strax daginn eftir áverka (Lawrence o.fl., 2018). 

Rannsóknin sýndi að meiri líkur voru á því að einstaklingar næðu sér að fullu og gætu snúið aftur í sína 

íþrótt og skóla/vinnu ef þeir byrjuðu léttar þolæfingar 3-14 dögum frá áverka. Fjöldi fyrri heilahristings 

ásamt alvarleika einkenna hafði einnig neikvæð áhrif á batatíma. Fleiri rannsóknir hafa stutt við 

gagnsemi þess að hefja létta þolþjálfun á fyrstu viku í kjölfar áverka hjá ungmönnum (Leddy, Haider, 

Ellis og Willer, 2018; Leddy o.fl., 2019). Marktækt minni líkur voru á langvinnum einkennum 

heilahristings 28 dögum frá áverka hjá þeim sem stunduðu t.a.m. létta þoljálfun samanborið við þá sem 

hvíldu (Leddy o.fl., 2018). Eins voru þau ungmenni sem stunduðu létta þolþjálfun innan 7 daga frá áverka 

að meðaltali 13 daga að ná bata á meðan þau sem voru í samanburðarhópi voru 17 daga að ná bata 

(Leddy o.fl., 2019). 

Íþróttafólk á aldrinum 12-18 ára sem hélt áfram æfingu eða leik eftir heilahristing var 8 sinnum líklegra 

til að glíma við lengri batatíma miðað við íþróttafólk sem tekið var strax úr æfingu eða leik (Elbin o.fl., 

2016). Þeir sem teknir voru strax úr æfingu eða leik voru að meðaltali 22 daga að ná bata meðan þeir 

sem héldu áfram æfingu eða leik eftir heilahristing voru að meðaltali 44 daga að ná bata. Þeir sem héldu 

áfram æfingu eða leik eftir heilahristing voru með verri einkenni bæði 1-7 dögum frá áverka sem og 8-

30 dögum frá áverka. Þetta er í takt við aðra rannsókn sem gerð var á íþróttafólki 11-19 ára þar sem 

auknar líkur voru á lengri batatíma, meira en 30 daga, hjá þeim sem hvíldu ekki bæði líkamlega og 

andlega strax í kjölfar áverka (Taubman, Rosen, McHugh, Grady og Elci, 2016). Um þriðjungur þeirra 

sem hvíldu strax í kjölfar áverka voru með lengri batatíma meðan tveir þriðju þeirra sem hvíldu ekki voru 

að glíma við einkenni heilahristings 30 dögum frá áverka. Þegar leiðrétt var fyrir öðrum áhættuþáttum á 

lengri batatíma, s.s. kyni, kom í ljós að mesta áhættan var áframhaldandi þátttaka í íþrótt í kjölfar áverka 

(Elbin o.fl., 2016). 

Fleiri áhættuþættir sem auka líkur á lengra bataferli ungmenna í kjölfar heilahristings eru meðal 

annars alvarleiki og fjöldi einkenna sem koma fram strax í kjölfar áverka  (Fehr o.fl., 2019; Harmon o.fl., 

2013; Meehan, Mannix, Monuteaux, Stein og Bachur, 2014).  Ef einkenni fara versnandi næstu 10 daga 

bendir það einnig til þess að heildarbataferlið verði lengra (Heyer o.fl., 2016). Ef tilfinningatengd einkenni 

eins og leiði, aukin tilfinninganæmni, streita og pirringur eru til staðar er það talið auka líkur á lengri 

batatíma um allt að 8%. Líkamleg einkenni geta einnig gefið vísbendingar um lengri batatíma og má þar 

helst nefna ef íþróttamaður greinir frá því að hafa misst meðvitund og/eða upplifir svima strax í kjölfar 

áverka (Fehr o.fl., 2019; Harmon o.fl., 2013; Heyer o.fl., 2016). Rannsóknir hafa verið misvísandi 

undanfarin ár varðandi áhrif þess að missa meðvitund í stutta stund í kjölfar heilahristings og þarf að 

rannsaka betur áhrif þess og tengsl við lengri batatíma (Fehr o.fl., 2019). 

1.8 Þekking í samfélaginu 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2007 gátu 51% þjálfara ekki metið einkenni 

heilahristings né hvernig best væri að meðhöndla heilahristing hjá íþróttamönnum (McLeod, Schwartz 

og Bay, 2007). Fjórðungur þjálfara taldi að leikmaður þyrfti ekki að hætta þátttöku í leik ef hann sýndi 

einkenni heilahristings. Ný samantektarrannsókn var gerð á þekkingu þjálfara og starfsmanna hvað 

varðar ýmsa þætti heilahristings (Yeo, Yeo, Probert, Sim og Sirisena, 2020). Þar kom í ljós að margir 

þjálfarar þekktu helstu líkamlegu einkenni heilahristings en skorti þekkingu á öðrum hugrænum 
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einkennum, s.s hegðunarbreytingar og svefntruflanir. Þjálfarar virtust einnig vita um mikilvægi þess að 

íþróttamaður hætti þátttöku á æfingu eða leik samstundis í kjölfar áverka og að íþróttafólk þyrfti samþykki 

heilbrigðisstarfsfólks til að hefja aftur æfingar. Þjálfarar og starfsmenn voru ólíklegri til að bregðast rétt 

við heilahristingi hjá íþróttamanni ef hann missti ekki meðvitund. Flestir þjálfarar vissu ekki af 

leiðbeiningum sem til eru varðandi endurkomu íþróttafólks á æfingar í kjölfar heilahristings. Í þessari 

rannsókn kom í ljós að þrátt fyrir að vitundarvakning sé í íþróttasamfélaginu um íþróttatengdan 

heilahristing höfðu færri en 50% þjálfara og starfsmanna hlotið fræðslu um hann. Þjálfarar og starfsfólk 

sem hefur fengið fræðslu um íþróttatengdan heilahristing þekkja betur einkenni heilahristings og rétt 

viðbrögð við honum en þeir sem ekki hafa fengið fræðslu (McLeod o.fl., 2007; Yeo o.fl., 2020).  

Í rannsókn sem náði til heilbrigðisstarfsmanna kom fram að rúmlega 30% notuðu ekki klínískar 

leiðbeiningar um endurkomu íþróttamanna á æfingar eftir heilahristing (Pleacher og Dexter, 2006). 

Margir foreldrar þekkja einkenni heilahristings en lítið er um að foreldrar þekki reglur um endurkomu 

íþróttamanna á æfingar í kjölfar hans (Turner, Lucas, Margolis og Corwell, 2017). Foreldrar leggja mikið 

traust á þekkingu þjálfara þegar kemur að viðbrögðum við heilahristingi barna og því næst á þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks.  

1.9 Forvarnir 

Höfuðbúnaður eins og hjálmar, tannhlífar og fleira sem notað er í mörgum íþróttum minnkar ekki líkur á 

heilahristingi (Graham o.fl., 2014). Sérstök höfuðbönd og hjálmar hafa verið búin til með fullyrðingum 

um að þessi búnaður dragi úr líkum á heilahristingi en þetta hefur ekki verið vísindalega sannað. Aftur 

á móti minnka hjálmar og tannhlífar líkur á öðrum íþróttatengdum áverkum, s.s. skaða á tönnum, 

höfuðkúpubrotum, áverkum á augum o.fl. og það er forsenda fyrir notkun þeirra í mörgum íþróttum. Að 

vera með hjálm eða annan hlífðarbúnað getur búið til falskt öryggi fyrir íþróttamanninn (Clay o.fl., 2013). 

Með því getur hann farið í grófari tæklingar og farið harðar t.d. í skallabolta en hann myndi annars gera 

sem skapar aukna áhættu fyrir áverka. Sem dæmi má nefna að eftir að nýir hjálmar voru teknir í notkun 

hjá liðum í háfleik (e. lacrosse) árið 1996 fjölgaði tilfellum heilahristings. Að sama skapi kom í ljós að yfir 

11 ára tímabil varð næstum helmingi meiri aukning á nýgengi heilahristings í þeim íþróttum þar sem 

hlífðarhjálmar eru notaðir (Lincoln o.fl., 2011).  

Ef ungt íþróttafólk í knattspyrnu veit af komandi höggi á höfuðið minnka líkur marktækt á langvarandi 

einkennum vegna heilahristings (Zuckerman o.fl., 2016). Það er þó algengara að íþróttafólk í 

knattspyrnu og körfuknattleik viti ekki af komandi höggi en að það viti af því. Gerð var rannsókn á 

ungmennum í körfuknattleik, knattspyrnu og háfleik þar sem niðurstöður bentu til að minni styrkur í hálsi 

gæti gefið vísbendingar um að einstaklingur sé í aukinni áhættu á að fá heilahristing (Collins o.fl., 2014). 

Af þessu má áætla að ef íþróttamaður veit af komandi höggi getur hann undirbúið vöðva á hálssvæði til 

að taka við högginu og minnkað þannig kraft höggsins á heilann og höfuðkúpuna (Collins o.fl., 2014; 

Zuckerman o.fl., 2016). Tengsl á milli vöðvastyrks og heilahristings á þó eftir að rannsaka betur 

(Putukian o.fl., 2019). 

Leikreglur geta skipt máli þegar kemur að forvörnum gegn heilahristingi. Árið 2006 setti Alþjóðanefnd 

knattspyrnusambanda (e. The International Football Association Board, IFAB) fram nýja reglu í 

knattspyrnu þar sem dómari mátti gefa strax rautt spjald ef leikmaður setti viljandi olnboga í höfuð á 
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öðrum leikmanni (Beaudouin, der Fünten Aus, Tröß, Reinsberger og Meyer, 2018). Rannsókn sem gerð 

var í Þýskalandi og Noregi benti til þess að tíðni heilahristings hefði minnkað eftir að þessi regla var sett 

á þar sem að leikmenn mögulega pössuðu betur upp á að lyfta olnboganum ekki upp í höfuðhæð 

(Beaudouin o.fl., 2018; Bjørneboe, Bahr, Dvorak og Andersen, 2013).  

1.10 Samantekt 

Íþróttatengdur heilahristingur er stór hluti af meiðslum hjá ungu íþróttafólki. Mikilvægt er að ungt 

íþróttafólk hætti íþróttaiðkun strax í kjölfar heilahristings en það minnkar líkur á verri einkennum og getur 

flýtt fyrir endurkomu íþróttafólks aftur á æfingar. Mikilvægt er að rétt greining sé gerð til að tryggja að 

íþróttafólk komi ekki of snemma aftur til baka á æfingar. Ákjósanlegast er að heilbrigðisstarfsmaður 

framkvæmi skoðun í kjölfar áverka. Rannsóknir benda til þess að þjálfarar og starfsfólk í íþróttum í 

Bandaríkjunum þekki helstu einkenni heilahristings en þekking á leiðbeiningum um endurkomu 

íþróttafólks á æfingar sé ábótavant. Fræðsla skiptir miklu máli í að efla þekkingu þjálfara á einkennum 

heilahristings og réttum viðbrögðum. Foreldrar leggja mikið traust á þekkingu þjálfara þegar kemur að 

því að ungt íþróttafólk snúi aftur til baka á æfingar í kjölfar heilahristings. 

1.11 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknarinnar var að skoða viðbrögð og leiðbeiningar sem íþróttafólk á aldrinum 

13-17 ára fær í kjölfar heilahristings. Rannsóknin náði yfir ungt íþróttafólk í knattspyrnu, handknattleik 

og körfuknattleik.  

1.12 Rannsóknarspurningar 

1. Hélt íþróttamaðurinn/-konan áfram æfingu eða leik eftir heilahristinginn? 

2. Fór íþróttamaðurinn/-konan í gegnum mat og skoðun hjá heilbrigðisstarfsmanni á meðan eða 

eftir að æfingu eða leik lauk? 

3. Þekkir íþróttafólkið leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ sem eru aðgengilegar á netinu? 

Rannsóknartilgáta: Þekkingu og fræðslu er ábótavant hjá þeim sem koma að íþróttastarfi hjá þessum 

aldurshópi í boltaíþróttum, s.s þjálfurum, heilbrigðisstarfsfólki, foreldrum, iðkendum, dómurum o.fl. 
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3 Grein  

3.1 Ágrip 

Inngangur: Íþróttatengdur heilahristingur er algengur meðal ungs íþróttafólks. Einkenni heilahristings 

ná yfir mörg svið líkamsstarfseminnar og geta verið breytileg milli einstaklinga. Oft ganga einkenni til 

baka á skömmum tíma en þau geta einnig staðið yfir í marga mánuði. Ef grunur leikur á að íþróttafólk 

hafi hlotið heilahristing á viðkomandi að hætta strax allri íþróttaiðkun og fara sem fyrst í skoðun til 

heilbrigðisstarfsfólks. Mikilvægt er að hvíla fyrstu 24-48 klukkustundirnar í kjölfar áverka og endurkoma 

á æfingar sé í samræmi við gefnar leiðbeiningar. 

Markmið: Skoða viðbrögð og leiðbeiningar sem íþróttafólk á aldrinum 13-17 ára fær í kjölfar 

heilahristings. Rannsóknin nær yfir ungt íþróttafólk í knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik.  

Efni og aðferðir: Þátttakendur voru ungt íþróttafólk sem hlotið hafði heilahristing og æfði einhverja 

ofangreindra íþrótta. Þátttakendur í sameiningu með forráðamanni svöruðu gefnum spurningalista sem 

náði yfir ýmsa þætti tengda heilahristingi, viðbrögðum, skoðun og ráðleggingum um endurkomu á 

æfingar. Svör 56 þátttakenda voru tekin með við úrvinnslu gagna. Fleiri tóku þátt í rannsókninni, en 

fylgdu ekki fyrirmælum og því var ekki hægt að nýta svör þeirra. 

Niðurstöður: Alls 50% þátttakenda hættu strax íþróttaiðkun í kjölfar heilahristings og 32% til viðbótar 

áður en æfingu eða leik lauk. Í heild fóru 74% þátttakenda í skoðun og/eða meðferð á vegum 

heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar heilahristings. Breytilegt var hvort íþróttafólkið fékk skoðun af 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum á meðan æfingu eða leik stóð (63%) eða eftir að æfingu eða leik lauk 

(82%). Algengara var að skoðun væri framkvæmd hjá heilbrigðisstarfsfólki eftir að æfingu eða leik lauk. 

Aðeins 39% þátttakenda þekkti leiðbeiningar um endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings. Lítill hluti 

þjálfara, foreldra og heilbrigðisstarfsfólks benti íþróttafólkinu á leiðbeiningarnar. 

Ályktun: Mikið traust er borið til þjálfara varðandi rétt fyrstu viðbrögð í kjölfar heilahristings og 

endurkomu íþróttafólks aftur á æfingar í kjölfar þeirra. Skorta virðist á þekkingu þjálfara, foreldra, 

íþróttaiðkenda og heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur að báðum þáttum. Aukin fræðsla til allra aðila sem 

koma að íþróttastarfi ungmenna myndi bæta þekkingu á þessum þáttum og þannig minnka líkur á verri 

einkennum og lengri batatíma hjá ungu íþróttafólki í kjölfar heilahristings. Íþróttafélög gætu einnig verið 

með beinan aðgang á sínum heimasíðum að fræðsluefni um heilahristing og leiðbeiningar um 

endurkomu á æfingar í kjölfar þeirra.  
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3.2 Inngangur 

Íþróttatengdur heilahristingur er hluti af þeim íþróttatengdu áverkum sem getur verið erfitt að greina, 

skoða og meðhöndla (McCrory o.fl., 2017). Hraðinn í íþróttum er oft mikill, útsýni yfir völlinn er misgott 

og einkenni heilahristings geta verið breytileg eftir einstaklingum. Mikilvægasti þátturinn til að tryggja 

árangursríka endurhæfingu í kjölfar heilahristings er að greiningin sé rétt þegar áverkinn á sér stað og 

að endurhæfingin sé viðeigandi  (Putukian o.fl., 2019). Ef grunur leikur á að einstaklingur hafi hlotið 

heilahristing á íþróttamaðurinn að hætta þátttöku og fara í frekara mat hjá heilbrigðisstarfsmanni 

(McCrory o.fl., 2017). Rannsókn á ungu íþróttafólki í Bandaríkjunum sýndi að 40% íþróttafólks hélt 

áfram íþróttaiðkun sama dag og heilahristingur átti sér stað (Zynda, Sabatino, Ellis og Miller, 2020). Á 

Íslandi hafa verið þýddar leiðbeiningar sem snúa að fyrstu viðbrögðum við heilahristingi og endurkomu 

leikmanna á æfingar og kallast þær „Aftur til leiks“ (Björnsson og Björnsson, 2019). Þessar leiðbeiningar 

eru aðgengilegar á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ). 

Ungt íþróttafólk sem heldur áfram æfingu eða leik í kjölfar heilahristings er líklegra til að glíma við 

lengri batatíma og fá verri einkenni heldur en þeir sem hætta íþróttaiðkun strax (Elbin o.fl., 2016; 

Taubman, Rosen, McHugh, Grady og Elci, 2016). Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum 

árið 2007 gátu 51% þjálfara ekki metið einkenni heilahristings né hvernig best væri að meðhöndla 

heilahristing hjá íþróttamönnum og  fjórðungur þjálfara taldi að leikmaður þyrfti ekki að hætta keppni ef 

hann sýndi einkenni heilahristings (McLeod, Schwartz og Bay, 2007). Í annarri rannsókn sem náði til 

heilbrigðisstarfsmanna kom fram að rúmlega 30% notuðu ekki klínískar leiðbeiningar um endurkomu 

íþróttamanna á æfingar eftir heilahristing (Pleacher og Dexter, 2006). Margir foreldrar þekkja einkenni 

heilahristings en lítið er um að foreldrar þekki reglur um endurkomu íþróttamanna á æfingar í kjölfar 

þeirra (Turner, Lucas, Margolis og Corwell, 2017). Foreldrar leggja mikið traust á þekkingu þjálfara 

þegar kemur að viðbrögðum við heilahristingi barna og því næst á þekkingu heilbrigðisstarfsfólks.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða þrjár íþróttir ungmenna á aldrinum 13-17 ára, með tilliti 

til heilahristings, hvernig brugðist var við honum og hvaða leiðbeiningar ungmenni fengu í kjölfar hans. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta gefið vísbendingar um hvort auka þurfi fræðslu og þekkingu 

þjálfara, iðkenda, foreldra og heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur að heilahristingi ungmenna í 

ofangreindum íþróttum. Íþróttafélög og sérsambönd geta því fengið gagnlegar upplýsingar um hver 

staðan er hvað snertir viðbrögð við heilahristingi innan boltaíþrótta hjá yngri iðkendum. Það eru 

upplýsingar sem geta hjálpað þeim að þróa áfram öruggt umhverfi til íþróttaiðkunar fyrir yngri kynslóðir. 

.   
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3.3 Efni og aðferðir 

3.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru ungmenni á aldrinum 13-17 ára sem hlotið höfðu, eða grunur lék á að hlotið hefðu 

heilahristing. Rannsóknin náði til stelpna og stráka sem æfðu knattspyrnu, handknattleik og/eða 

körfuknattleik en ekki var skilyrði að heilahristingur hefði átt sér stað við ástundun þessara þriggja 

íþróttagreina. Svör þeirra sem hlutu heilahristing í heimahúsi eða við æfingar utan skipulagðs 

æfingatíma voru tekin með í úrvinnslu gagna. Þeir þátttakendur sem æfðu aðrar íþróttir en þessar þrjár 

tilgreindar hér að ofan eða hlutu heilahristing við almennan leik voru útilokaðir. Aðeins var notast við 

svör þeirra einstaklinga þar sem skrifleg staðfesting fékkst í tölvupósti frá forráðamanni um að 

spurningalisti hefði verið fylltur út í samvinnu við barn. 

3.3.2 Framkvæmd 

Lýsandi rannsóknarsnið var notað þar sem þátttakendur svöruðu einum spurningalista í gegnum 

vefforrit. Notast var við forritið Survey Monkey (SVMK Inc., San Mateo, Bandaríkin) til að útbúa 

spurningalistann og koma honum til þátttakenda. Vilyrði fékkst fyrir þátttöku frá Knattspyrnusambandi 

Íslands (KSÍ), Handknattleikssambandi Íslands (HSÍ) og Körfuknattleikssambandi Íslands (KKÍ) í 

september 2019 (fylgiskjal 1). Leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSN-19-176) fékkst 1. nóvember 2019. 

Gagnasöfnun hófst 11. nóvember 2019 og stóð til 15. desember 2019. Leitað var eftir samstarfi við 

íþróttafélög  á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi, Suðurlandi (til og með Selfossi), Akranesi og Akureyri 

(fylgiskjal 2). Óskað var eftir að íþróttafélög í þessum bæjarfélögum sendu lýsingu á rannsókninni og 

beiðni um þátttöku ásamt hlekk með spurningalistanum til iðkenda og forráðamanna alls þrisvar sinnum 

(fylgiskjal 3). Félögin gátu notast við sínar daglegu samskiptaleiðir, s.s tölvupóst og fésbókarsíður flokka 

á þessum aldri o.þ.h. 

Af þeim 32 íþróttafélögum sem haft var samband við tók alls 21 íþróttafélag (65,6%) þátt. 

Breytilegt var hvort íþróttafélögin sendu út spurningalistann þrisvar sinnum eins og óskað var eftir (n=3), 

tvisvar sinnum (n=10) eða einu sinni (n=8). 303 einstaklingar svöruðu fyrstu spurningunni á listanum, 

þar af 154 (50,8%) sem sögðust hafa fengið heilahristing. Af þeim luku 56 einstaklingar við 

spurningalistann á þann hátt að hægt væri að nota niðurstöðurnar. Hinir (n=98) gáfu ekki upp netfang 

(n=87), voru með ógilt netfang (n=1), svöruðu spurningalistanum tvisvar sinnum (n=2), staðfestu ekki 

þátttöku (n=6), hlutu heilahristing í íþróttum sem rannsóknin náði ekki til (n=1) eða hlutu heilahristing 

við annars konar aðstæður (n=1).  

3.3.3 Mælitæki 

Fyrirmynd að spurningalistanum fannst sem PDF-skjal á netinu en ekki er vitað um uppruna hans 

(fylgiskjal 4). Spurningalistinn var þýddur, staðfærður og lagaður að þessari rannsókn af rannsakanda, 

þýðanda, leiðbeinanda og ábyrgðarmanni (fylgiskjal 5). Fyrsta spurningin sneri að því hvort 

einstaklingur hefði hlotið heilahristing í skipulögðu íþróttastarfi. Ef þessari spurningu var svarað neitandi 

gat viðkomandi ekki haldið áfram með spurningalistann. Allar spurningar þar á eftir miðuðust við síðasta 

heilahristing sem einstaklingur hafði fengið ef um var að ræða fleiri en einn heilahristing. Spurningarnar 

náðu meðal annars yfir einkenni sem einstaklingur fann fyrir, skoðun sem einstaklingur fékk eða fékk 

ekki, endurkomu á æfingar og persónuhagi einstaklingsins svo sem aldur og kyn. Í heildina innihélt 
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spurningalistinn 34 spurningar og tók um 10 mínútur að fylla hann út. Spurningarnar voru lokaðar en 

sumar með möguleika á opnu svari í svarmöguleika merktum „annað“. Í lok spurningalistans var 

athugasemdadálkur þar sem þátttakendum var boðið upp á að skrifa athugasemdir. Ætlast var til að 

forráðamaður og iðkandi svöruðu spurningalistanum í sameiningu. Könnun fór fram á yfirborðsréttmæti 

spurningalistans þar sem að ungmenni, forráðamenn og aðrir fullorðnir einstaklingar svöruðu 

spurningalistanum til að kanna hvort orðalag skildist. Þess utan var spurningalistinn hvorki 

áreiðanleikaprófaður né réttmætiskannaður. 

3.3.4 Úrvinnsla gagna / tölfræði 

Við úrvinnslu gagna var notast við Microsoft Excel 365 og vefforritið Survey Monkey. Aldur þátttakenda 

var skráður í Microsoft Excel 365 og þar reiknað út meðaltal, staðalfrávik og spönn. Fjöldi og hlutföll 

voru notuð til þess að lýsa öðrum bakgrunnsbreytum. Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagna og 

niðurstöður settar upp bæði með skriflegum texta og súluritum til að gefa sem skýrasta mynd. 

3.3.5 Siðfræði 

Farið var eftir íslenskum lögum varðandi persónuvernd og vinnslu (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018). Svörun spurningalista var metin sem jafngildi upplýsts samþykkis.  

Staðfesting forráðamanns í gegnum tölvupóst var metið sem jafngildi skriflegrar staðfestingar á 

sameiginlegri útfyllingu spurningalistans af ungmenni og forráðamanni og þar með samþykki 

forráðamanns á þátttöku barns í rannsókninni. Spurningalistarnir voru án persónuauðkenna fyrir utan 

netfang forráðamanns, sem varð að koma fram. Persónuupplýsingar (þ.e. netfang forráðamanns) voru 

í höndum rannsakanda en komu hvorki fram við úrvinnslu gagna, né við birtingu niðurstaða og því var 

ómögulegt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni og rannsakandi átti engra persónulegra hagsmuna að gæta.  
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3.4 Niðurstöður 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 56. Meðalaldur þátttakenda var 15,1 ± 1,3 ár (spönn 13-17 ár). 

Kynjahlutfall svarenda var 29 (51,8%) strákar og 27 (48,2%) stelpur. Alls voru 34 (60,7%) þátttakenda 

í grunnskóla og 22 (39,3%) í framhaldsskóla. Fjöldi eftir búsetu þátttakenda var 43 (76,8%) á 

höfuðborgarsvæðinu, 9 (16,1%) á Reykjanesi og 4 (7,1%) á Akureyri/í Skagafirði. Í töflu 2 má sjá helstu 

svör þátttakenda við ýmsum þáttum úr spurningalistanum. 

3.4.1 Fyrstu viðbrögð í kjölfar heilahristings 

Af öllum þátttakendum sem hlutu heilahristing í rannsókninni voru 82% (n=46) þátttakenda sem kláruðu 

ekki æfinguna eða leikinn. Helmingur (n=28) þátttakenda hættu strax í kjölfar heilahristings. Hinir hættu 

ýmist um leið og næsta stopp varð á æfingunni eða leiknum (n=14) eða hættu í næsta leikhluta (n=4). 

Nokkrir (n=10) kláruðu æfinguna eða leikinn þrátt fyrir að hafa hlotið heilahristing (Mynd 1). Vert er að 

benda á að af þeim sem kláruðu æfinguna eða leikinn voru flestir (n=8) hvorki skoðaðir af 

heilbrigðisstarfsfólki, þjálfurum né öðrum en hinir (n=2) voru skoðaðir af þjálfara (n=1) eða starfsmanni 

KSÍ (n=1). 

Af þeim sem hættu þátttöku (n=46) á æfingu eða í leik var algengast að þjálfari (n=19) segði 

leikmanni að hætta (Mynd 2). Algengast var að foreldrar (n=35) yrðu þess varir að þátttakandi hefði 

hlotið heilahristing og þar á eftir þjálfarar (n=20). Heilbrigðisstarfsfólk, læknir, sjúkraþjálfari eða 

skólahjúkrunarfræðingur, greindu heilahristing hjá hluta þátttakenda (n=14) (Mynd 3).  

Rúmlega þriðjungur þátttakenda (n=19) hafði upplifað einkenni heilahristings síðustu 12 mánuði án 

þess að tilkynna það til þjálfara eða annarra. Í öllum tilfellum var það vegna eins eða fleiri þessara þátta: 

68% (n=15) þátttakenda töldu áverkann ekki alvarlegan, 45% (n=10) vildu ekki vera tekin út af æfingunni 

eða leiknum, 23% (n=5) vildu ekki valda liðsfélögum vonbrigðum og/eða 32% (n=7) vissu ekki að um 

heilahristing væri að ræða. Enginn þátttakandi sagði að heilahristingur væri hluti af leiknum. 

3.4.2 Skoðun í kjölfar heilahristings 

Alls fór 41 þátttakandi (73%) í skoðun og/eða meðferð á vegum heilbrigðisstarfsmanns í kjölfar 

heilahristings. Annaðhvort á meðan á æfingu eða leik stóð og/eða eftir að æfingu eða leik lauk. Í heild 

fengu 30 þátttakendur (54%) leyfi frá heilbrigðisstarfsfólki til að hefja aftur æfingar. Af þeim voru 11 

(37%) sem greindu frá því að hafa ekki  verið búin að jafna sig af einkennum heilahristings þegar þau 

hófu aftur æfingar. 

Þegar litið er á skoðun sem þátttakendur fengu annaðhvort hjá heilbrigðisstarfsfólki og/eða 

öðrum fengu 35 þátttakendur (63%) skoðun á meðan æfingu eða leik stóð. Af þeim voru svipað margir 

þátttakendur skoðaðir af þjálfurum (n=13) og heilbrigðisstarfsfólki (n=12) (Mynd 4). Alls fengu 82% 

þátttakenda (n=46) skoðun eftir að æfingu eða leik lauk. Af þeim voru flestir skoðaðir af 

heilbrigðisstarfsfólki (n=38) en aðrir af foreldrum (n=7) og þjálfara (n=1) (Mynd 5). 

3.4.3 Leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ 

Alls kváðust 34 þátttakendur (61%) ekki þekkja leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“. Af þeim 22 

þátttakendum (39%) sem þekktu leiðbeiningarnar fóru 19 (86%) eftir þeim við endurkomu á æfingar. 

Jafn margir þátttakendur fengu upplýsingar um leiðbeiningarnar frá foreldrum (n=10) og 

heilbrigðisstarfsfólki (n=10). Af heilbrigðisfólki var algengast að þátttakendur fengju upplýsingar um 
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leiðbeiningarnar frá lækni (n=7), svo sjúkraþjálfara (n=3), hjúkrunarfræðingi (n=1) og kírópraktor (n=1). 

(Mynd 6). 

3.4.4 Upplýsingar um „Aftur til leiks“ frá heilbrigðisstarfsfólki og þjálfurum 

Stór hluti heilbrigðisstarfsfólks benti íþróttafólki ekki á leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ í kjölfar skoðunar 

sem það framkvæmdi eftir að æfingu eða leik lauk. Þegar kom að þjálfurum voru flestir þeirra sem bentu 

ekki sínu íþróttafólki heldur á leiðbeiningarnar þó svo þeir hafi verið fyrstir til að bera kennsl á 

heilahristing hjá þeim.  

Af þeim 38 þátttakendum sem hlutu skoðun og/eða meðferð heilbrigðisstarfsmanns eftir að æfingu 

eða leik lauk fengu alls 10  þátttakendur upplýsingar um leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ frá þeim. Af 

þeim sem voru skoðaðir af lækni (n=29) voru 4 þátttakendur sem fengu ábendingu varðandi þessar 

leiðbeiningar frá þeim, 1 af 2 þátttakendum sem voru skoðaðir af hjúkrunarfræðingi fékk upplýsingar 

um leiðbeiningarnar en engum sem var skoðaður af sjúkraþjálfara (n=4) eða taugasérfræðing (n=3) var 

bent á leiðbeiningarnar og hvar væri hægt að nálgast þær. Vert er að benda á að fáeinir þátttakendur 

(n=5) fengu upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki um leiðbeiningarnar þó að þátttakendur hafi ekki farið 

í skoðun til þeirra í kjölfar heilahristingsins. Af öllum þátttakendum þá bentu þjálfarar 3 þátttakendum 

(5%) á leiðbeiningarnar. Þegar litið var á traust þátttakenda til þess að brugðist yrði rétt við ef 

íþróttamaður hlyti heilahristing svaraði fjórðungur þátttakenda (n=14) að þau væru ekki viss um að 

brugðist yrði rétt við. Af þeim sem voru viss um að brugðist yrði rétt við var algengast að þátttakendur 

(n=39) treystu þjálfara sínum (Mynd 7). 
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3.5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðbrögð og leiðbeiningar í kjölfar heilahristings hjá 

íþróttafólki sem æfði knattspyrnu, körfuknattleik eða handknattleik og var á aldrinum 13-17 ára. 

Niðurstöður sýna að aðeins helmingur af ungu íþróttafólki hætti strax þátttöku á æfingu eða leik í kjölfar 

heilahristings. Mikill meirihluti þátttakenda fór í skoðun eða meðferð hjá heilbrigðisstarfsfólki í kjölfarið 

og var algengara að þau færu í skoðun eftir að æfingu eða leik lauk. Auk þess sýna niðurstöður að 

töluverða þekkingu vanti hjá íþróttafólki, þjálfurum, foreldrum og heilbrigðisstarfsfólki á viðeigandi og 

tiltækum leiðbeiningnum um endurkomu þessa íþróttafólks á æfingar.  

Í þessari rannsókn var bæði tekið tillit til skoðunar sem framkvæmd var af annars vegar 

þjálfurum eða foreldrum og hins vegar heilbrigðisstarfsfólki. Ástæða þess er að hér á landi eru 

heilbrigðisstarfsmenn ekki alltaf til staðar á æfingum eða leikjum. Það er helst í meistaraflokkum og 

efstu deildum þessara íþróttagreina þar sem heilbrigðisstarfsfólk er til staðar en þar er meirihluti 

íþróttamanna oft eldri en 17 ára sem á ekki við þessa rannsókn. Það sást á niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að algengast var að þjálfarar, foreldrar eða íþróttafólkið sjálft bar fyrst kennsl á að það hefði 

hlotið heilahristing. Því skiptir máli að þeir þjálfarar sem þjálfa yngri flokka þekki einkenni heilahristings, 

fyrstu viðbrögð í kjölfar hans og hvernig endurkomu á æfingar skuli vera háttað. Ef grunur leikur á að 

um heilahristing sé að ræða og heilbrigðisstarfsmaður er ekki til staðar ber að fjarlægja íþróttamanninn 

af velli og til frekari athugunar hjá heilbrigðisstarfsmanni sem fyrst (McCrory o.fl., 2017). Hér eru þjálfarar 

einnig mikilvægir og þurfa að benda íþróttafólki á að fara í skoðun til heilbrigðisstarfsfólks ef grunur um 

heilahristing er til staðar (Kroshus, Baugh, Hawrilenko og Daneshvar, 2015). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þjálfarar virðast ekki búa yfir nægilegri þekkingu 

varðandi mikilvægi þess að íþróttafólk hætti íþróttaiðkun strax og áverki á sér stað. Flestir 

þátttakendurnir (82%) luku ekki þeirri æfingu eða leik sem þeir voru að taka þátt í þegar þeir hlutu 

heilahristing en aðeins helmingur þátttakenda hætti strax í kjölfar heilahristingsins. Hinir hættu 

annaðhvort þegar næsta stopp varð eða í næsta leikhléi. Hægt er að velta því fyrir sér af hverju 

helmingur þátttakenda hætti ekki strax og áverki varð. Í þessari rannsókn voru 34% þátttakenda sem 

höfðu upplifað einkenni heilahristings síðustu 12 mánuði án þess að tilkynna það til þjálfara eða annarra. 

Rannsóknir sína að í kringum 45% íþróttafólks greina ekki frá einkennum sínum ef það telur sig hafa 

hlotið heilahristing (Davies og Bird, 2015). Algengt er að íþróttafólk greini ekki frá einkennum sínum 

þegar það hlýtur heilahristing vegna þess að það veit ekki að um heilahristing er að ræða vegna skorts 

á þekkingu á honum. Fólk telur sig vera of mikilvægt liðinu til þess að fara út af eða vegna þess að það 

telur heilahristinginn ekki vera alvarlegan áverka og því heldur íþróttafólk áfram á æfingu eða leiknum 

sem það er að taka þátt í (Davies og Bird, 2015; Gardner, Quarrie og Iverson, 2019). Þessar ástæður 

er algengar fyrir því að íþróttafólk heldur áfram íþróttaiðkun í kjölfar heilahristings. Niðurstöður hér sýna 

að þessir þættir, ásamt því að vilja ekki hætta á æfingunni eða leiknum, voru ástæða þess að 

þátttakendur greindu ekki frá einkennum sínum í öllum tilfellum og gæti að einhverju leyti skýrt af hverju 

helmingur þátttakenda hætti ekki strax eftir áverka. Sambærilegar niðurstöður eru í þessari rannsókn 

og annarri sem gerð var í Bandaríkjunum þar sem 40% þátttakenda í evrópskum fótbolta héldu áfram 

íþróttaiðkun sama dag og áverki varð (Zynda o.fl., 2020). Rannsóknir hafa sýnt mikilvægi þess að hætta 

strax íþróttaiðkun í kjölfar heilahristings og hvíla í að minnsta kosti 24 tíma í kjölfar hans (McCrory o.fl., 

2017; McKeithan, Hibshman, Yengo-Kahn, Solomon og Zuckerman, 2019). Þau ungmenni sem halda 
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áfram æfingu eða leik í kjölfar heilahristings eru allt að 8 sinnum líklegri til að glíma við lengri batatíma 

(Elbin o.fl., 2016). Þeir sem halda áfram íþróttaiðkun eru oft með verri einkenni bæði fyrstu vikuna í 

kjölfar áverkans og nokkrum vikum seinna ásamt því að vera að meðaltali helmingi lengur að jafna sig 

að fullu (Elbin o.fl., 2016; Taubman o.fl., 2016). Þegar búið var að leiðrétta fyrir öðrum áhættuþáttum 

kom í ljós að það að halda áfram íþróttaiðkun í kjölfar áverka gaf mest forspárgildi varðandi lengri 

batatíma. Því virðist vera sem svo að hér á landi sem og annars staðar sé þörf á frekari fræðslu, bæði 

til ungs íþróttafólks og þjálfara um mikilvægi þess að hætta strax og áverki á sér stað. 

Stór hluti þátttakenda (73%) fór í skoðun og/eða meðferð á vegum heilbrigðisstarfsmanns í 

kjölfar heilahristings. Niðurstöður sérfræðinga benda til þess að heilbrigðisstarfsmaður eigi að 

framkvæma skoðun um leið og hægt er þegar grunur leikur á að íþróttamaður hafi fengið heilahristing 

(McCrory o.fl., 2017). Rúmur helmingur þátttakenda fékk leyfi heilbrigðisstarfsfólks til að hefja aftur 

æfingar en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þriðjungi þeirra fannst þau ekki hafa jafnað sig á 

einkennum heilahristings þegar þau hófu aftur æfingar. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar frá 

2006 sem sýndi að þriðjungur heilbrigðisstarfsfólks í Bandaríkjunum notaðist ekki við klínískar 

leiðbeiningar um endurkomu íþróttamanna í kjölfar heilahristings (Pleacher og Dexter, 2006). Auk þess 

fékk aðeins lítill hluti þeirra þátttakenda sem fór í skoðun og/eða meðferð hjá heilbrigðisstarfsfólki 

ábendingu frá því um tiltækar leiðbeiningar um endurkomu á æfingar. Þessar niðurstöður sýna að 

heilbrigðisstarfsfólk sem kom að málum í þessu úrtaki skortir mögulega þekkingu á bataferli ungmenna 

í kjölfar heilahristings í tengslum við hvernig endurkomu á æfingar sé best háttað. Samkvæmt 

leiðbeiningunum „Aftur til leiks“ á ungt íþróttafólk ekki að byrja að stunda æfingar fyrr en það er orðið 

mjög einkennalítið eða einkennalaust í hvíld (Björnsson og Björnsson, 2019). 

Niðurstöður sýna að meira en helmingur (61%) þátttakenda þekkti ekki tiltækar leiðbeiningar 

um endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings. Líkt og hefur verið bent á hafa þessar leiðbeiningar 

verið þýddar yfir á íslensku og eru vel aðgengilegar meðal annars á vef KSÍ. Áhugavert var að sjá við 

úrvinnslu gagna að næstum allir þátttakendur sem þekktu leiðbeiningarnar fóru eftir þeim við 

endurkomu á æfingar. Rannsóknir benda til þess að ungmenni sem fara eftir gefnum leiðbeiningum um 

endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings séu með einkenni í styttri tíma og séu fljótari að ná sér að 

fullu (C. DeMatteo, Bednar, Randall og Falla, 2020). Einnig er þekking ungra íþróttamanna á 

leiðbeiningunum um endurkomu í íþróttir ásamt því að skora hátt á Post Concussion Sympom Scale 

(PCSS) tvær helstu fyrirspár þess að íþróttafólkið fari eftir þessum leiðbeiningum (C. A. DeMatteo o.fl., 

2019). Tengslin á milli þekkingar á tiltækum leiðbeiningum og því að fara eftir þeim í kjölfar endurkomu 

á æfingu má greinilega sjá í niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Niðurstöður benda einnig til þess að þjálfara skorti þekkingu á að til séu leiðbeiningar um 

endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings. Aðeins 5% allra þátttakenda var bent á leiðbeiningarnar 

„Aftur til leiks“ af þjálfara í þessari rannsókn. Þó er vert að benda á að þessi rannsókn tók ekki til 

þekkingar þjálfara á innihaldi leiðbeininganna um endurkomu á æfingar en eflaust hefðu fleiri 

þátttakendur vitað af leiðbeiningunum ef þekking þjálfara væri meiri. Þegar þekking þjálfara í 

Bandaríkjunum á leiðbeiningum um endurkomu íþróttafólks á æfingar í kjölfar heilahristings var 

rannsökuð þekktu 51% þjálfara ekki hvernig endurkomu á æfingar ætti að vera háttað (McLeod o.fl., 

2007). Þekking þjálfara á þessum leiðbeiningum er mikilvæg að tvennu leyti, annars vegar til að láta þá 

íþróttamenn sem fengið hafa heilahristing fá leiðbeiningarnar og hins vegar svo þeir viti sjálfir hvernig 
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æfingum skuli háttað hjá þessu íþróttafólki. Niðurstöður annarrar rannsóknar benda til þess að þeir sem 

byrja ekki að stunda þolþjálfun fyrr en fyrsta lagi 3 dögum eftir áverka eru líklegri til að vera fljótari að 

ná sér að fullu samanborið við þá sem hófu létta þolþjálfun strax daginn eftir áverka (Lawrence, 

Richards, Comper og Hutchison, 2018). Fleiri rannsóknir sýna fram á gagnsemi þess að ungmenni á 

aldrinum 13-18 ára stundi létta þolþjálfun innan viku frá áverka (Leddy, Haider, Ellis og Willer, 2018; 

Leddy o.fl., 2019). Þau voru fljótari að ná bata og minni líkur voru á langvinnum einkennum heilahristings 

eftir 28 daga frá áverka samanborið við þá sem að hvíldu í heila viku. Þetta samræmist leiðbeiningunum 

„Aftur til leiks“ þar sem íþróttafólk á að hvíla í 24-48 klst og mega í kjölfarið hefja léttar æfingar sé það 

orðið einkennalítið í hvíld (Björnsson og Björnsson, 2019). Í þessu samhengi er áhugavert að benda á 

að niðurstöður úr rannsókninni hér sýndi að 70% þátttakenda treystu þjálfurum sínum til þess að 

bregðast rétt við ef viðkomandi hlyti heilahristing. Þjálfarar bera því mikla ábyrgð á að þekkja einkenni 

heilahristings, fyrstu viðbrögð í kjölfar hans og svo leiðbeiningar sem liggja fyrir um hvernig íþróttafólk 

eigi að koma aftur til baka á æfingar. 

Foreldrar hér á Íslandi virðast vera stór hluti af þeim sem benda ungu íþróttafólki á tiltækar 

leiðbeiningar um endurkomu íþróttafólks á æfingar í kjölfar heilahristings. Niðurstöður leiddu í ljós að 

jafn margir þátttakendur fengu upplýsingar um leiðbeiningarnar frá foreldrum (n=10) og frá 

heilbrigðisstarfsfólki (n=10). Þessar niðurstöður eru þó að einhverju leyti sambærilegar við rannsókn frá 

Bandaríkjunum frá 2017 þar sem kom í ljós að meira en helmingur foreldra þekkti ekki leiðbeiningar um 

endurkomu íþróttafólks á æfingar í kjölfar heilahristings (Turner o.fl., 2017). Foreldrar þar, líkt og 

þátttakendur í þessari rannsókn, treystu þjálfurum til að tryggja rétta endurkomu ungmenna á æfingar. 

Líkt og varðandi þekkingu þjálfara á þessum leiðbeiningum var ekki verið að skoða með beinum hætti 

þekkingu foreldra á þessum leiðbeiningum en draga má þessa ályktun út frá svörum þátttakenda þar 

sem eflaust fleiri þátttakendur hefðu vitað af leiðbeiningunum ef þekking foreldra væri meiri. 

Rannsóknir hafa sýnt mikilvægi þess að  fræða þjálfara og foreldra um heilahristing, einkenni 

hans og fyrstu viðbrögð. (Feiss, Lutz, Reiche, Moody og Pangelinan, 2020; Yeo, Yeo, Probert, Sim og 

Sirisena, 2020). Fræðslan skilar sér í aukinni vitund þeirra um áverkann, betri þekkingu á einkennum 

heilahristings, réttum viðbrögðum í kjölfar áverka og getur jafnvel minnkað nýgengi heilahristings hjá 

þessum aldurshópi. Sérfræðingar á þessu sviði segja að þjálfarar, foreldrar, heilbrigðisstarfsfólk, 

íþróttafólk, dómarar og skipuleggjendur skuli þekkja einkenni heilahristings, gróft mat á honum og 

viðbrögð í kjölfar hans (McCrory o.fl., 2017).  

3.5.1 Styrkleikar og takmarkanir 

Þessi rannsókn er fyrsta rannsóknin hér á landi sem skoðar viðbrögð bæði heilbrigðisstarfsmanna, 

þjálfara og annarra við heilahristingi hjá ungmennum í boltaíþróttum. Íþróttafélög og sérsambönd 

þessara íþróttagreina geta nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar til að halda áfram að þróa öruggt 

umhverfi til íþróttaiðkunar fyrir yngri kynslóðir.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar voru nokkrar. Það fyrsta var að spurningalistinn var hvorki 

réttmætis- né áreiðanleikaprófaður þannig að próffræðilegir eiginleikar spurningalistans voru ekki 

nægilega vel þekktir. Í öðru lagi getur fjöldi þátttakenda hafa verið takmarkandi. Óskað var eftir að 

spurningalistinn yrði sendur út þrisvar sinnum frá hverju félagi en fá félög urðu við þeirri ósk og voru 

mörg félög sem sendu spurningalistann tvisvar eða einu sinni. Að senda spurningalistann út oftar en 

einu sinni hefði ýtt undir þátttöku fleiri iðkenda félaganna. Nokkur félög sem reynt var að hafa samband 
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við tóku ekki þátt í rannsókninni. Vegna fárra þátttakenda getur því reynst erfitt að yfirfæra niðurstöður 

yfir á allt íþróttasamfélag ungmenna í þessum þremur íþróttum. Við úrvinnslu gagna þurfti að leiðrétta 

fyrir nokkrum svörum þátttakenda þar sem einstaklingar virtust hafa misskilið leiðbeiningar sem fylgdu 

spurningalistanum. Að lokum voru margir sem svöruðu spurningalistanum en skildu ekki eftir netfang 

sem hægt var að nota til að fá skriflegt samþykki. Því var ekki hægt að nota öll svör þeirra þátttakenda 

sem gefið höfðu sér tíma í að svara spurningalistanum. Allir þessir þættir höfðu takmarkandi áhrif á 

fjölda þátttakenda í rannsókninni sem og áreiðanleika niðurstaðna. 

3.5.2 Ályktanir 

Aðeins helmingur þátttakenda hætti íþróttaiðkun strax í kjölfar heilahristings en meirihlutinn lauk ekki 

æfingunni eða leiknum í kjölfar heilahristings. Í flestum þeim tilfellum var það þjálfari sem sagði 

íþróttafólki að hætta þátttöku. Flest íþróttafólk fór í skoðun og/eða meðferð á vegum 

heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar heilahristings. Fátt ungt íþróttafólk þekkir leiðbeiningarnar um endurkomu 

á æfingar í kjölfar heilahristings. Það skýrist af því að lítill hluti foreldra, þjálfara og heilbrigðisstarfsfólks 

bendir íþróttafólki á tiltækar leiðbeiningar um endurkomu á æfingar í kjölfar heilahristings. Það er á 

ábyrgð margra að tryggja rétta endurkomu þessa íþróttafólks aftur á æfingar. Mikið traust er borið til 

þjálfara á þessum þáttum bæði af hálfu foreldra og íþróttafólks. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðbrögð við heilahristingi sem ungmenni hlutu í þremur 

boltaíþróttum. Auk þess var markmiðið að skoða hvaða leiðbeiningar ungmenni fengu í kjölfar hans. 

Skortur virðist vera á þekkingu þjálfara, foreldra, íþróttaiðkenda og heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur 

bæði að fyrstu viðbrögðum og hvernig endurkomu á æfingar skuli vera háttað hjá ungu íþróttafólki í 

kjölfar heilahristings. Aukin fræðsla til allra aðila sem koma að íþróttastarfi ungmenna myndi bæta 

þekkingu á þessum þáttum og þannig minnka líkur á verri einkennum og lengri batatíma hjá ungu 

íþróttafólki í kjölfar heilahristings. Íþróttafélög gætu einnig verið með beinan aðgang á sínum 

heimasíðum að fræðsluefni um heilahristing og leiðbeiningar um endurkomu á æfingar í kjölfar þeirra. 

Með þessum aðgerðum væri hægt að auka öryggi ungs íþróttafólks í íþróttum. Áhugavert væri að gera 

aðra rannsókn eftir nokkur ár til að sjá hvort aukin fræðsla og greiðari aðgangur að leiðbeiningum hafi 

skilað sér til þjálfara, íþróttamanna, foreldra og heilbrigðisstarfsfólks hér á landi. 
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3.7 Töflur 

Tafla 2. Upplýsingar um þátttakendur út frá spurningalista. 

     

    
   Fjöldi  

   (n)         
Hlutfall af heild    

(%)   

  Íþrótt      

     Knattspyrna     44       78,6%   

     Handknattleikur      6       10,7%   

     Körfuknattleikur      5         8,9%   

     Annað      1         1,8%   

  Aðstæður      

     Skipulagðar skólaíþróttir      2         3,6%   

     Boltaíþróttir í frímínútum      2         3,6%   

     Skipulagðar íþróttaæfingar     11        19,6%   

     Leikur á vegum íþróttafélags     34        60,7%   

     Annað      7        12,5%   

  Fjöldi heilahristingstilfella       

     Eitt     28        50,0%   

     Tvö     17        30,4%   

     Þrjú      7        12,5%   

     Fleiri en þrjú      4          7,1%   

  Tími liðinn frá síðasta heilahristingi     

     Minna en mánuður      2          3,6%   

     Einn til þrír mánuðir     14 25,0%   

     Fjórir til sex mánuðir      8 14,9%   

     Sjö til tólf mánuðir     10 17,9%   

     Meira en tólf mánuðir     22 39,3%   

  Dagar sem tók að ná bata     

     0 dagar      3          5,40%   

     1-3 dagar      5          8,90%   

     4-7 dagar     11        19,60%   

     8-28 dagar     20         35,70%   

     29 dagar-3 mánuðir      8 14,30%   

     Meira en 3 mánuðir      9 16,10%   
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3.8 Myndir 

 

Mynd 1. Tími frá heilahristingi þangað til þátttakendur hættu íþróttaiðkun. Súlurnar tákna hlutfall 
þátttakenda af heild.  

 

 

Mynd 2. Hver sagði þátttakendum að hætta íþróttaiðkun í kjölfar heilahristings. Súlurnar sýna 
hlutfall af þeim þátttakendum sem var sagt að hætta íþróttaiðkun (n=47). Einn 
þátttakandi sem var sagt að hætta þátttöku hætti ekki.  
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Mynd 3. Dreifing þeirra sem báru kennsl á heilahristing hjá þátttakendum.  Súlurnar sýna hlutfall 
af heild. Þátttakendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika. Möguleikinn „annar“ innihélt 
7 lækna og 1 skólahjúkrunarfræðing. 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfall þeirra sem framkvæmdu skoðun á þátttakendum meðan á æfingu eða leik 
stóð.  Súlurnar sýna hlutfall af heild.  
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Mynd 5. Hlutfall þeirra sem framkvæmdu skoðun á þátttakendum eftir að æfingu eða leik lauk.   
Súlurnar sýna hlutfall af heild. Þátttakendur gátu hakað í fleiri en einn valmöguleika. 

 

 

Mynd 6. Hlutfall þeirra sem bentu einstaklingum á „Aftur til leiks“.  Súlurnar sýna hlutfall af heild 
þeirra sem þekkja leiðbeiningarnar (n=22) og dreifingu á því hvaðan þeir fengu 
upplýsingar um þær. Þátttakendur gátu hakað í fleiri en einn valmöguleika. Alls 4 
þátttakendur hökuðu í valmöguleikann „annar“ og skiptist í kírópraktor (n=1), 
skólahjúkrunarfræðing (n=1), vinur foreldra (n=1) og las sjálfur á netinu (n=1).  
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Mynd 7. Traust þátttakenda til ýmissa starfsstétta varðandi rétt viðbrögð í kjölfar 
heilahristings.  Súlurnar sýna hlutfall af heild. Þátttakendur gátu hakað í fleiri en einn 
valmöguleika.  
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4 Fylgiskjöl 

4.1 Fylgiskjal 1: Samstarfsyfirlýsingar sérsambanda 

4.2 Fylgiskjal 2: Kynningabréf til íþróttafélaga 

4.3 Fylgiskjal 3: Kynningabréf til iðkenda og forráðamanna 

4.4 Fylgiskjal 4: Fyrirmynd að spurningalistanum 

4.5 Fylgiskjal 5: Spurningalistinn 
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Fylgiskjal 2 

 

Upplýsingar til íþróttafélaga vegna vísindarannsóknar 

 Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þrjár íþróttir ungmenna, 13-17 ára, með tilliti til heilahristings, 

hvernig brugðist er við honum  og hvaða leiðbeiningar ungmenni fá í kjölfar hans. Rannsóknin mun leitast 

við að svara því hvort íþróttafólkið hafi haldið áfram æfingu eða leik eftir heilahristinginn, hvort að 

íþróttafólkið hafi verið metið og skoðað af heilbrigðisstarfsfólki eða þjálfara á meðan eða eftir að æfingu eða 

leik lauk og hvort stuðst hafi verið við leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“. Íþróttirnar þrjár sem rannsóknin nær 

yfir eru knattspyrna, körfuknattleikur og handknattleikur. Ætlunin er að meta hvort frekari þekkingar og 

fræðslu sé þörf varðandi viðbrögð við heilahristingi hjá yngri aldurshópum í þessum íþróttum. Ef næg 

þátttaka fæst verður einnig hægt að fá vísbendingu um tíðni heilahristings í boltaíþróttum í þessum 

aldursflokki.  

Framkvæmd   

Þýðið mun samanstanda af táningum, bæði strákum og stelpum á aldrinum 13-17 ára sem æfa 

knattspyrnu, körfuknattleik og/eða handknattleik. Vísindasiðanefnd hefur veitt samþykki fyrir rannsókninni 

og sérsamböndin KSÍ, HSÍ og KKÍ hafa skrifað undir samstarfsyfirlýsingu vegna hennar. Nú er óskað eftir 

samstarfi við íþróttafélög við að koma spurningalista til mögulegra þátttakenda.. Meðfylgjandi er stuttur 

kynningartexti með hlekk inn á spurningalistann ætluðum þátttakendum. Óskað er eftir því að 

framkvæmdarstjórar félaganna setji kynningartextann með hlekknum að spurningalistanum á fésbókarsíðu 

eða annan vefmiðil þeirra flokka sem ná yfir þennan aldurshóp. Í kynningartexta er óskað eftir að 

einstaklingar sem fengið hafa heilahristing svari spurningalistanum ásamt foreldrum sínum eða 

forráðamönnum. Hafi framkvæmdarstjóri ekki aðgang að þessum síðum er óskað eftir því að hann sendi 

spurningalistann til samstarfsmanna innan félagsins sem geti gert það. Þátttakendur eru allir þeir sem fylla 

út spurningalistann. Upplýst samþykki foreldra/forráðamanna og unglings er forsenda þátttöku í 

rannsókninni og ætlast er til að foreldri/forráðamaður og unglingur fylli listann út í sameiningu. Til að tryggja 

að svo sé verður óskað eftir netfangi foreldris/forráðamanns, þegar spurningalistanum er svarað. Eftir að 

listi hefur verið sendur rannsakanda verður haft samband við foreldri/forráðamann með tölvupósti og upplýst 

samþykki fyrir þátttöku staðfest og gengið úr skugga um að listinn hafi verið fylltur út í samræmi við fyrirmæli.  

Áætlað er að rannsóknin standi yfir frá 15. október til 15. nóvember 2019. Óskað verður eftir að 

framkvæmdarstjórar félaganna eða samstarfsmenn þeirra birti kynningarbréfið þriðjudaginn 15. október og 
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með viku fresti í tvær vikur eftir það. Í heildina er því óskað eftir að spurningalistinn sé sendur út þrisvar 

sinnum. Í spurningalistanum eru 32 spurningar og er áætlaður svartími 10-15 mínútur.  

Vert er að benda á að skilgreining á heilahristingi fyrir þessa rannsókn er ef að einstaklingur hefur 

upplifað einkenni heilahristings eða grunur leikur á um að einstaklingur hafi hlotið heilahristing á síðustu 

árum. Eiginleg greining eða mat þarf ekki að liggja fyrir. 

Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókn – trúnaður við þátttakendur  

Farið verður með alla innsenda spurningalista sem trúnaðarmál og verður reglum um trúnað fylgt. Farið 

verður eftir íslenskum lögum varðandi persónuvernd, nafnleynd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Tölvugögn 

verða geymd í tölvum vörðum með aðgangs- og lykilorðum sem aðeins rannsakandi og ábyrgðarmaður 

rannsóknar hafa aðgang. Spurningalistarnir eru án persónuauðkenna nema að netfang foreldris eða 

forráðamanns þarf að koma fram. Persónuupplýsingar (þ.e. netfang foreldris eða forráðamanns) verða í 

höndum rannsakanda en munu hvergi koma fram, hvorki við úrvinnslu gagna, né við birtingu niðurstaða og 

því verður ómögulegt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Öllum spurningalistum verður eytt eigi 

síðar en 5 árum eftir lok rannsóknar, sem áætluð eru í maí 2020.  

Engum er skylt að taka þátt í rannsókninni og er það algjörlega val forráðamanna og unglinga hvort þau 

kjósi að taka þátt.  

Ávinningur af þátttöku  

Vonast er til að niðurstöður þessarar rannsóknar gefi vísbendingar um það hvort auka þurfi fræðslu og 

þekkingu þjálfara, iðkenda, foreldra og heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur að heilahristingi ungmenna í 

ofangreindum íþróttum. Rannsóknin kann einnig að gefa vísbendingar um tíðni heilahristings í þessum 

aldurshópi. Vonast er til að íþróttafélög og sérsambönd geti því fengið gagnlegar upplýsingar um hver 

staðan er hvað snertir viðbrögð við heilahristingi innan boltaíþrótta hjá yngri iðkendum. Upplýsingar sem 

hjálpi þeim við að þróa áfram öruggt umhverfi til íþróttaiðkunar fyrir yngri kynslóðir.   

  

Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar undirtektir.   

  

  

_____________________________________   ____________________________________  
Dr. Árni Árnason, dósent     Diljá Guðmundardóttir  
Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar   Meistaranemi í sjúkraþjálfun 

Sími: 525-4007       Sími: 842-6299 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 

 

Youth Sports Concussion Survey  
 
 
 
 
 
The main purpose of this survey is to gain a better understanding of how school and 

club/league/community sports assist students who have sustained concussions while 
participating in sport activities. All survey responses are confidential and individual 
responses will not be reported. Please allow 10-15 minutes to complete the survey.  
 

This optional survey is intended to be completed by both the youth and one of 

his/her parents/guardians. 

 

A concussion is an injury to the brain or spinal cord due to jarring from a blow, fall, or 

other impact that results in a temporary impairment of brain function. Recognition and 

proper response to concussions when they first appear can prevent further injury or long-
term consequences. 
 

1. In the last 12 months, did you sustain a concussion as a result of participation in an 
organized school sport or a club/league/community sport (such as, YMCA, club sports, 

or any other organized youth league sports) AND did it require evaluation and/or 

treatment by medical professional? 
 

 Yes  No 
 

 

If you answered "NO" above, please do not complete the rest of this survey. This survey 
is intended to be completed if the youth sustained a concussion due to participation in an 

organized school or a club/league/community sport AND required evaluation and/or 

treatment by medical professional.  
 

 

2. What best describes the activity you were participating in when you sustained 

or were suspected of sustaining your most recent concussion? (select one option) 
 

 School sport 
 

 Club or league sport 
 Community team sport 
 Other:________________________ 

 

3. Were you participating in a practice or game when you sustained the 

concussion? (select one option) 
 

 Practice  Game  Other: _______________ 



42 

 

4. How long ago did you sustain the concussion?(select one option) 
 

 Less than a month 
 

 One to three months 
 Four to six months 
 Seven months to a year 
 More than a year 

 

5. What organized sport were you playing when you sustained the concussion? 

(select one option) 
 

 Football  
 Volleyball  
 Wrestling  
 Basketball 

  

 Baseball  

 Softball 
 Soccer 

 Other:_________________________ 
 

 

6. Who recognized your concussion? (select all that apply) 
 

 I recognized it myself 
 

 Coach 

 Athletic trainer 

  

 Teammate  

 Parent 

 Other:_________________________ 

 
 

7. When were you removed from play? 
 

 Immediately Not right  Not right  I was not removed from 

 away, but at the away, but at play (skip to question 10) 

 next stop of quarter,  

 play halftime or  

  some clear  

  stopping point  

  in play  
 

8. Who removed you from play? (select all that apply) 
 

 I removed myself 
 

 Coach 

 Athletic trainer 

  

 Teammate  

 Parent 

 Other:_________________________ 

 
 

9. Who evaluated you during the game/practice? (select all that apply) 
 

 Coach  Athletic trainer  Other: _______________ 

 

10 Who evaluated you after the game/practice? (select all that apply) 
 

 Physician (doctor)  
 Specialist (for example, a neurologist) 

  

 Athletic trainer  
 Other: _______________ 
 

 
 

 

2 
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11. Were your parents/legal guardians notified when you were initially 

suspected of this concussion? 
 

 Yes  No  I don’t remember 
 
 

 

12. Before you returned to play sports, did a medical professional (such as a 

doctor, neurologist, or other specialist) provide you with a medical clearance to play 

sports? 
 

 Yes  No 

 

13. How long did you sit out from athletics after you sustained this concussion? 

(select one option) 
 

 1-2 days 
 

 3-7 days 
 8-10 days 
 More than 10 days 

 

14. Did you play any other sports while you were sitting out from the sport in 

which you sustained this concussion? 
 

 Yes  No 

 

15. Did you feel fully recovered from your concussion when you returned to athletics? 
 

 Yes  No 

 

16. When you returned to school but were still recovering from your concussion, 

did your school and teachers provide extra assistance in the classroom? 
 

 Yes  No 

 

17. Thinking over the last 12 months, have there been any instances when you 

experienced the symptoms of a concussion, but did not report them to a coach or athletic 

trainer? 
 

 Yes 
  
 No (skip to 
 

question 19) 
 

 

18. Why not? (select all that apply) 
 

 Didn't think it was serious enough 

 
 

 Didn't know it was a concussion 
 

 Didn't want to be pulled out of 

the game/practice 

 

 Having a concussion is part of 

the game 
 

 Didn't want to let teammates down 
 
 Other:_________________________ 
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19. Have you ever recognized the symptoms of a concussion in a teammate? 
 

 Yes 

  
 No (skip to question 21) 
 

 

20. If yes, did you tell a coach or athletic trainer? 
 

 Yes  No 

 

21. Are you confident that your coach or athletic trainer will appropriately manage 

a student with a suspected concussion (e.g. remove them from play and refer for 

further evaluation)? 
 

 Yes  No 

 

22. Did you receive any information about the signs and symptoms of concussions 

before practice began for your sport? 
 

 Yes  No 

 

23. Do you know the concussion policy of your school or club/league/community team? 
 

  Yes  No  I don't know if my school or  
 

   club/league/community has a policy 
 

 24. Please reply with true or false to following statements.    
 

       
 

    True  False 
 

a) A concussion is a type of traumatic brain injury or TBI. T  F 
 

b) All concussions are serious.  T  F 
 

c) Concussions do not have to involve a loss of consciousness. T  F 
 

d) Recognition and proper response to concussions when they 
T 

 
F 

 

 first appear can prevent further injury or even death.  
 

    
 

e) Concussions are caused by a bump, blow, or jolt to the head 
T 

 
F 

 

 that can change the way your brain normally works.  
 

    
 

f) Concussions can occur from a blow to the body that causes 
T 

 
F 

 

 the head to move rapidly back and forth.   
 

     
 

g) Even a "ding", "getting your bell rung", or what seems to be a 
T 

 
F 

 

 mild bump or blow to the head can be serious.   
 

     
 

h) Concussions can occur in any sport or recreational activity. T  F 
 

i) A repeat concussion that occurs before the brain recovers    
 

 from the first can slow the recovery or increase the likelihood T  F 
 

 of having long-term problems.     
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25. (This survey item should be answered by a parent or legal guardian) Your son 

or daughter reports the signs and symptoms listed below after bump, blow or jolt to 

the head or body. Which are sufficient reasons to keep them out of play? 
 

 1 = Definitely keep out of play  
Keep 

Return 
Too  

 2 = Definitely return to play 
 

 

  
Out Close 

 

 3 = Too close to call   
 

     
 

 a) Headaches or “pressure” in the head 1 2 3 
 

 b) Nausea or vomiting 1 2 3 
 

 c) Reports feeling feverish 1 2 3 
 

 d) Double or blurry vision 1 2 3 
 

 e) Sensitivity to light 1 2 3 
 

 f) Sensitivity to noise 1 2 3 
 

 g) Numbness in hands or toes 1 2 3 
 

 h) Feeling sluggish, hazy, foggy or groggy 1 2 3 
 

 i) Concentration or memory problems 1 2 3 
 

 j) Confusion 1 2 3 
 

 k) Does not “feel right” or is “feeling down” 1 2 3 
 

 l) Balance problems or dizziness 1 2 3 
 

 

 

The following questions are to be answered by or about the youth who sustained the 

concussion. 
 

26. In what county do you live? ______________________ 

(give a town or city if you are not sure of the county) 

27. How old are you?________ 
 

28. What grade are you in?_________ 
 

29. What is your gender? 

 
 

 Male 

 
 

 Female 

 
 

30. Who completed this survey? 
 

 Youth  Parent/guardian 

 
 

 

 Both 
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For your information…  

➢ All of the items listed in number 24 are TRUE. 
➢ According to medical experts, someone showing any of the signs or symptoms listed in 

number 25 after a bump, blow or jolt to the head or body should be KEPT OUT. 

 

The main purpose of this survey is to gain a better understanding of how school and club/league/team 
sport organizations assist students who have suffered concussions when participating in sport activities. 
It is important that you do not change your answers after reading the correct responses for question 
#24 and #25 because your original answers will help us design materials to assist schools and parents in 
identifying and treating concussions properly. Your answers are confidential and individual responses 
will not be reported. 
 
 
 

 

Thank you for completing the survey! 
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Fylgiskjal 5 

 
 
 
Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 

 
Takk fyrir að sýna könnuninni áhuga, svar þitt skiptir miklu máli.  
Helsti tilgangurinn með þessari rannsókn er að afla upplýsinga um hvernig skólar, íþróttafélög og 

íþróttasamfélagið aðstoða ungt íþróttafólk (13-17 ára) sem hlotið hefur heilahristing í íþróttum. Vonast 

er til að íþróttafélög og sérsambönd geti fengið gagnlegar upplýsingar um hver staðan er hvað snertir 

viðbrögð við heilahristingi innan boltaíþrótta hjá yngri iðkendum. Upplýsingar sem hjálpi þeim við að 

þróa áfram öruggt umhverfi til íþróttaiðkunar fyrir yngri kynslóðir. 

 
Öll svör sem berast eru meðhöndluð sem trúnaðargögn og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar. Engum er skylt að taka þátt í 

rannsókninni og er það algjörlega val forráðamanna og unglinga hvort þau kjósi að taka þátt. 

 
Gera má ráð fyrir að það taki um það bil 7-10 mínútur að svara könnuninni. 

 
Ætlast er til þess að unglingur og foreldri/forráðmaður svari könnuninni í sameiningu. 

 
Heilahristingur er áverki á heila eða mænu vegna höfuðhöggs, falls eða annarra orsaka sem veldur 

tímabundinni skerðingu á virkni heilans. Einkenni heilahristings geta verið ýmiskonar og breytileg 

milli einstaklinga. Dæmi um einkenni eru ógleði, svimi, óstöðugleiki (skert jafnvægi), utan við sig 

og/eða missa meðvitund o.fl. Hægt að er að finna fyrir aðeins einu af þessum einkennum eða fleirum. 

Þekking á einkennum heilahristings og viðeigandi viðbrögð strax eftir að heilahristingur á sér stað 

getur komið í veg fyrir frekari einkenni og afleiðingar til lengri tíma. 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 
 

 

1. Hefur þú hlotið heilahristing eða hefur vaknað grunur um að þú hafir hlotið heilahristing í skipulögðu 

íþróttastarfi á vegum skóla eða íþróttafélags? 
 

  JÁ 
 

  NEI 
 

 
Vinsamlegast ýtið á "NÆSTA"-takkann hér að neðan til þess að halda áfram 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 
 

 

2. Hve oft hefur þú hlotið heilahristing í skólaíþróttum eða íþróttum á vegum íþróttafélags? 
 

  Einu sinni 
 

  Tvisvar sinnum 
 

  Þrisvar sinnum 
 

  Oftar en þrisvar sinnum 
 

 
Athuga: ef að um fleiri en einn heilahristing er að ræða þá miðast spurningarnar hér eftir við síðasta heilahristing. 
 

 

3. Hvað er langt síðan þú hlaust heilahristing? (vinsamlegast hakið við einn valkost) 
 

  Minna en mánuður 
 

  Einn til þrír mánuðir 
 

  Fjórir til sex mánuðir 
 

  Sjö til tólf mánuðir 
 

  Meira en tólf mánuðir 
 

 

4. Hvaða einkennum heilahristings fannst þú fyrir? (vinsamlegast hakið í alla valmöguleika sem við eiga) 
 

Ógleði 

 
Höfuðverkur 

 
Svimi 

 
Óstöðugleiki (skert jafnvægi) 

 
Utan við þig 

 
Missti meðvitund 

 
Önnur einkenni 
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5. Hvað lýsir best íþróttastarfinu sem þú tókst þátt í þegar þú hlaust heilahristing? 
 

  Skólaíþróttir (skipulagðir íþróttatímar í skóla undir stjórn íþróttakennara) 
 

  Boltaíþróttir í frímínútum 
 

  Íþróttaæfing á vegum íþróttafélags 
 

  Leikur á vegum íþróttafélags 
 

  Annað 
 
 
 

 

6. Hvaða íþrótt varst þú að taka þátt í þegar þú hlaust heilahristing? (vinsamlegast hakið við einn valkost) 
 

  Knattspyrna 
 

  Handknattleikur 
 

  Körfuknattleikur 
 

  Önnur íþrótt 
 
 
 

 

7. Hver áttaði sig á að þú hefðir hlotið heilahristing? (vinsamlegast hakið í alla valmöguleika sem við eiga) 
 

Ég bar kennsl á það sjálf/ur 

 
Þjálfari 

 
Liðsfélagi 

 
Sjúkraþjálfari 

 
Íþróttakennari 

 
Foreldri/forráðamaður 

 
Annar 

 
 
 
 
 

8. Hvenær hættir þú þátttöku á æfingu/leik/skólaíþróttum í kjölfar heilahristingsins? 
 

  Strax eftir að ég hlaut heilahristinginn 
 

  Ekki strax, en um leið og næsta stopp varð á æfingunni/leiknum/íþróttatímanum 
 

  Ekki strax, en í næsta leikhluta 
 

  Ég hætti ekki þátttöku í æfingunni/leiknum/skólaíþróttunum (Ef hakað er hér, vinsamlegast farðu þá yfir á spurningu 11) 
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9. Hver sagði þér að hætta þátttöku? 
 

Ég hætti sjálf/ur 

 
Þjálfari 

 
Sjúkraþjálfari 

 
Íþróttakennari 

 
Liðsfélagi 

 
Foreldri 

 
Annar 

 
 
 
 
 

10. Fórst þú í skoðun og/eða meðferð á vegum heilbrigðisstarfsmanns (t.d. sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðings 

eða læknis) í kjölfar heilahristingsins? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

 

11. Hver framkvæmdi skoðun á þér á meðan æfingunni/leiknum/íþróttatímanum stóð? 
 

  Þjálfari 
 

  Sjúkraþjálfari 
 

  Læknir 
 

  Íþróttakennari 
 

  Liðsfélagi 
 

  Foreldri 
 

  Það var ekki framkvæmd skoðun á mér 
 

  Annar 
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12. Hver framkvæmdi skoðun á þér eftir æfinguna/leikinn/íþróttatímann? (vinsamlegast hakið í alla 

valmöguleika sem við eiga) 
 

  Læknir 
 

  Sérfræðingur (t.d. taugasérfræðingur) 
 

  Sjúkraþjálfari 
 

  Þjálfari 
 

  Íþróttakennari 
 

  Liðsfélagi 
 

  Foreldri 
 

  Það var ekki framkvæmd skoðun á mér 
 

  Annar 
 
 
 

 

13. Fengu foreldrar/forráðamenn þínir upplýsingar um að grunur væri um að þú hefðir hlotið heilahristing? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

  Man ekki/ekki viss 
 

 

14. Fékkst þú leyfi frá heilbrigðisstarfsmanni (t.d. sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðingi, lækni, barnalækni, 

taugalækni eða öðrum) til að hefja aftur æfingar áður en þú byrjaðir að æfa á ný? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

 

15. Hversu lengi varst þú frá íþróttum eftir að þú hlaust heilahristinginn? (vinsamlegast hakaðu við einn 

valmöguleika) 
 

  0 dagar 
 

  1-3 dagar 
 

  4-7 dagar 
 

  8-28 dagar 
 

  29 daga-3 mánuði 
 

  Meira en þrjá mánuði 
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16. Meðan þú varst ekki að mæta á æfingar í þeirri íþrótt sem þú hlaust heilahristinginn í, tókst þú þátt í 

æfingum í öðrum íþróttum eða skólaíþróttum? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

 

17. Fannst þér þú hafa jafnað þig að fullu af einkennum heilahristingsins þegar þú snerir aftur til baka á 

æfingar/skólaíþróttir ? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

 

18. Þegar þú fórst aftur í skóla en varst ennþá að jafna þig eftir heilahristinginn, fékkst þú auka aðstoð frá 

skóla eða kennurum í kennslustundum? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

 

19. Ef þú hugsar til baka yfir síðustu 12 mánuði, hefur það komið upp að þú hafir fengið högg og fundið fyrir 

einkennum heilahristings en ekki tilkynnt það til þjálfara, íþróttakennara eða sjúkraþjálfara? 
 

  Já 
 

  Nei (Ef svarað er nei, vinsamlegast farðu yfir á spurningu 21) 
 

 

20. Af hverju tilkynntir þú það ekki? (vinsamlegast hakið í alla valmöguleika sem við eiga) 
 

Hélt þetta væri ekki alvarlegt 

 
Vildi ekki vera tekin(n) útaf æfingunni/leiknum 

 
Vildi ekki valda liðsfélögum mínum vonbrigðum 

 
Vissi ekki að um heilahristing væri að ræða 

 
Það að fá heilahristing er hluti af leiknum 

 
Annað 

 
 
 
 
 

21. Hefur þú einhvern tímann borið kennsl á heilahristing hjá liðsfélaga þínum í æfingu, keppni eða í 

skólaíþróttum? 
 

  Já 
 

  Nei (Ef svarað er nei, vinsamlegast farðu yfir á spurningu 23) 
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22. Tilkynntir þú það til þjálfara, íþróttakennara eða sjúkraþjálfara? 
 

Já 

 
Nei 

 

 

23. Ert þú viss um að þjálfari þinn, íþróttakennari og/eða sjúkraþjálfari muni bregðast rétt við þegar grunur 

leikur á að um heilahristing sé að ræða? Til dæmis: taka viðkomandi úr æfingu/leik og vísa honum til fagaðila 

til að fá frekara mat (vinsamlegast hakið í alla valmöguleika sem við eiga) 
 

Já, ég er viss um að sjúkraþjálfarinn minn muni bregðast rétt við 

 
Já, ég er viss um að þjálfari minn muni bregðast rétt við 

 
Já, ég er viss um að íþróttakennarinn minn muni breðgast rétt við 

 
Nei, ég er ekki viss um að það verði brugðist rétt við 

 

 

* 24. Hefur þú fengið upplýsingar um heilahristing og einkenni heilahristings í þinni íþrótt eða í skólanum? 
 

Já, í skólanum 

 
Já, í minni íþrótt 

 
Nei 

 

 

* 25. Þekkir þú reglur um viðbrögð við heilahristingi í skóla þínum eða íþróttafélagi? 
 

  Já 
 

  Nei 
 

  Ég veit ekki hvort að skólinn eða íþróttafélagið mitt eru með sérstakar reglur um viðbrögð við heilahristingi. 
 

 

* 26. Hefur þú heyrt um leiðbeiningarnar „Aftur til leiks“ sem fjalla um hvernig íþróttamaður eigi að snúa aftur til 

baka á æfingar eftir heilahristing? 
 

  Já 
 

Nei (Ef nei, vinsamlegast farðu yfir á spurningu 29 sem er á næstu blaðsíðu . Til þess að komast þangað þarf að ýta á "NÆSTA"-

takkann neðst á síðunni) 

 

 

27. Þegar þú snerir aftur til baka á æfingar í þinni íþrótt eftir heilahristinginn, fórstu eftir leiðbeiningum sem 

settar eru upp í „Aftur til leiks“ sem snýr að endurkomu íþróttamanna eftir höfuðhögg? 
 

Já 

 
Nei 
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28. Hver lét þig hafa þessar leiðbeiningar eða benti þér á hvar væri hægt að nálgast þær á netinu? 

(vinsamlegast hakið í alla valmöguleika sem við eiga) 
 

Þjálfari 

 
Sjúkraþjálfari 

 
Liðsfélagi 

 
Íþróttakennari í skólanum 

 
Foreldrar 

 
Annar 

 
 
 

 

Vinsamlegast ýtið á "NÆSTA"-takkann hér að neðan til þess að halda áfram 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 
 

 
Að lokum eru spurningar til að afla frekari upplýsinga um ungmennið sem hlaut heilahristing og snýr að persónuhögum hans/hennar. 
 

 

* 29. Í hvaða sveitarfélagi býrðu? 
 

  Reykjavík 
 

  Kópavogi 
 

  Garðabæ 
 

  Hafnafirði 
 

  Seltjarnarnesi 
 

  Mosfellsbæ 
 

  Reykjanesi 
 

  Hveragerði 
 

  Selfossi 
 

  Akranesi 
 

  Akureyri 
 

  Annarsstaðar 
 
 
 

 

* 30. Hvað ertu gamall/gömul? 
 

  13 ára 
 

  14 ára 
 

  15 ára 
 

  16 ára 
 

  17 ára 
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* 31. Í hvaða bekk ertu? 
 

  8unda bekk 
 

  9unda bekk 
 

  10unda bekk 
 

  1 ári í framhaldsskóla 
 

  2 ári framhaldsskóla 
 

  3 ári í framhaldsskóla 
 

  Er ekki í skóla 
 

 

* 32. Kyn: 
 

  Kk 
 

  Kvk 
 

  Annað 
 

 
Ætlast er til að foreldri/forráðamaður og unglingur hafi fyllt út spurningalistann í sameiningu. Vinsamlegast skráið netfang 

foreldris/forráðamanns hér að neðan. Sendur verður tölvupóstur á það netfang með ósk um staðfestingu á að unglingur og 

foreldri/forráðamaður hafi svarað listanum í sameiningu. Aðeins er hægt að notast við svör þeirra sem staðfesta þátttöku. Einnig 

verður boðið upp á að svara fyrirspurnum varðandi einstaka spurningar. 

 

* 33. Netfang forráðamanns 
 

  Forráðamaður/foreldri 
 

Netfang 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 
 

 

34. Er eitthvað fleira sem þú/þið viljið koma á framfæri? 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
 
Þar sem þú svaraðir „NEI“ við spurningu 1 þá þarft þú ekki að svara fleiri spurningum í þessari könnun. Ætlast er til að þau sem svara 

spurningunum hér á eftir hafi hlotið heilahristing við þátttöku í skólaíþróttum eða íþróttum á vegum íþróttafélaga. 
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Rannsókn á viðbrögðum og ráðleggingum í kjölfar heilahristings ungs íþróttafólks 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
 
Svar þitt skiptir miklu máli. Þér er velkomið að hafa samband við rannsakanda hvenær sem er ef 

spurningar koma upp. Forráðamaður/foreldri getur átt von á að fá ósk um staðfestingu á þátttöku 

innan fárra dag
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