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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur mikil vitundarvakning átt sér stað á Íslandi 
um íþróttatengd höfuðhögg og alvarleika þeirra. Viðbrögð á vettvangi 
í kjölfar höfuðhöggs hefur lítið verið rannsökuð en um það snýst þessi 
eigindlega rannsókn. Tekin voru viðtöl við níu íþróttamenn og -konur 
sem öll áttu það sameiginlegt að hafa fengið heilahristing með þeim 
afleiðingum að hafa þurft að hætta tímabundið eða alveg í sinni 
íþróttagrein. Markmið rannsóknarinnar var að kanna fyrstu viðbrögð í 
kjölfar höfuðhöggs hjá einstaklingunum sjálfum, þjálfurum og 
sjúkraþjálfurum. Að auki var kannað hvert viðmælendur myndu 
ráðleggja einstaklingum að leita í kjölfar höfuðhöggs og hvort þeir 
höfðu fengið fræðslu hjá sínu íþróttafélagi um einkenni og afleiðingar 
þess. Niðurstöðurnar sýndu að þrátt fyrir að viðmælendur töldu sig 
þekkja einkenni heilahristings þá gátu þeir sjálfir ekki metið ástandið 
strax í kjölfar höggsins. Viðbrögð þjálfara og sjúkraþjálfara voru 
misjöfn sem gefur til kynna að þekking þeirra er breytileg. 
Viðmælendum þótti erfitt að segja til um hvert best væri að leita strax 
í kjölfar höfuðhöggs og ekkert þeirra taldi sig hafa fengið sérstaka 
fræðslu hjá sínu íþróttafélagi. 

 

Lykilorð: Höfuðhögg, heilahristingur, heilaáverkar, íþróttameiðsli,  

forvarnir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ETCS eininga lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Háskólann 

í Reykjavík. Ritgerðin snýr að upplifun íþróttamanna og -kvenna sem fengið hafa höfuðhögg. 

Áhuginn á verkefninu spratt í kjölfar þess að hafa tekið námskeiðið Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem upphaf rannsóknarvinnunar hófst. Þá var óskað eftir einstaklingi 

til að taka viðtöl við íþróttamenn og -konur eftir höfuðhögg og það vakti strax áhuga minn. 

Sjálf hafði ég litla þekkingu á viðfangsefninu og hafði hvorki æft hóp- né snertiíþróttir þar sem 

höfuðhögg eru hvað tíðust. Með aukinni umræðu í samfélaginu um alvarleika höfuðhögga 

finnst mér mikilvægt að auka bæði skilning minn og annarra á málefninu. Því vonast ég til þess 

að ritgerð þessi muni opna augu bæði íþróttaiðkenda og almennings um mögulegar afleiðingar 

höfuðhögga og mikilvægi þess að bregðast rétt við.  

Ég vil byrja á því að þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku, áhugasemi og einlægar 

frásagnir. Þá þakka ég leiðbeinanda mínum, Margréti Lilju Guðmundsdóttur, fyrir góða 

leiðsögn og stuðning bæði við skrifin og námsárin mín í háskólanum. Ég vil þakka Hafrúnu 

Kristjánsdóttur fyrir aðstoðina og fyrir að treysta mér fyrir verkefninu og Ingunni 

Unnsteinsdóttur Kristensen fyrir góða liðsemd. Gyðu Mjöll Byrnjólfsdóttur þakka ég fyrir 

yfirlestur og mikla þolinmæði. Erlu Signý Þormar, systur minni, þakka ég sérstaklega fyrir 

mikla hvatningu, stuðning og fyrir að fagna hverju verkefni sem ég afhendi til yfirlestrar. Að 

auki vil ég þakka Hilmari Jónssyni, föður mínum fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mig og 

fjölskyldu og vinum fyrir alla þolinmæðina, skilning og hvatningu. 
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Inngangur 

Talið er að um 12% fullorðinna einstaklinga hafi orðið fyrir alvarlegum heilaskaða en þar af 

eru karlar 2,2% líklegri en konur til að verða fyrir slíkum áverkum. (Frost, Primosch, Hedges 

og Farrer, 2013). Heilahristingur er algengasta form heilaáverka en heildarfjöldi tilfella þeirra 

hefur aukist í íþróttum með árunum, þá sérstaklega í snertiíþróttum líkt og knattspyrnu, 

handknattleik, bardagaíþróttum og hokkí, svo eitthvað sé nefnt (Daneshvar, Nowinski, McKee 

og Cantu, 2011). Erfitt hefur verið að greina tíðni þeirra innan íþróttahreyfingarinnar en áætlað 

er að 5% allra íþróttameiðsla sé heilahristingur (Daneshvar o.fl., 2011). Til að mynda þá er 

talið að í Bandaríkjunum séu 3,8 milljón heilahristingstilfelli í keppnisíþróttagreinum á ári 

hverju en allt að 50% þeirra eru ótilgreind eða gefin upp (Harmon o.fl., 2013). Einkenni 

heilahristings eru margvísleg og því hefur reynst erfitt að greina þau en einkennin geta komið 

í kjölfar höggs á höfuð, andlit, háls og líkama. Heilahristingur getur verið smávægilegur eða 

stórvægilegur og hefur þar af leiðandi misjafnar afleiðingar í för með sér (McCrory o.fl., 2017). 

Heilinn sjálfur er gerður úr mörgum taugaþráðum og er verndaður af vökva og himnu. Við 

heilahristing þá hrisstist heilinn innan í höfðinu sem getur valdið því að hann merjist. Svæðin 

í heilanum hreyfast á misjöfnum hraða í mismunandi áttir sem veldur því að taugarnar verða 

fyrir skaða. Eftirköst heilahristings eru mismunandi eftir því hvernig höggið hafði áhrif á 

heilann og þar af leiðandi er hvert tilfelli einstakt (Meaney og Smith, 2011). 

Í nóvember 2001 var fyrsta alþjóðlega ráðstefnan haldin um íþróttatengdan 

heilahristing (e. sport related concussion/SRC) en ráðstefnan var síðast haldin í Berlín 2016 í 

fimmta sinn. Á ráðstefnunni eru nýjustu ráðleggingar kynntar varðandi íþróttatengdan 

heilahristing með það að markmiði að samstilla og auka þekkingu og skilning á heilahristingi 

í mismunandi íþróttum (McCrory o.fl., 2017). Á ráðstefnunni var íþróttatengdur heilahristingur 

skilgreindur í eftirfarandi þáttum (McCrory o.fl., 2017): 
 

• Heilahristingur getur verið beinn eða óbeinn áverki á líkamann með kraft sem verkar 

á höfuðið 

• Einkenni geta verið hröð (sekúndur til mínútna) eða seinkuð (mínútur til klukkustunda) 

sem koma að sjálfsdáðum 

• Heilahristingur getur valdið breytingum í taugakerfinu þar sem klínísku einkennin eru 

stafrænar truflarnir en ekki líkamleg meiðsli og því erfitt að tilgreina í heilaskönnun 
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• Heilahristingur getur valdið fjölmörgum klínískum einkennum sem bæði geta leitt til 

meðvitundarleysis eða ekki. Oftast koma bæði klínísku og vitsmunalegu einkennin á 

sama tíma en hverfa svo en stundum eru einkennin langvarandi 

• Klínísku einkennin geta ekki verið útskýrð vegna neyslu eiturlyfja, alkahóli, annarri 

lyfjanotkun eða öðrum meiðslum og sjúkdómum 

 

Áhrif höfuðhögga og heilahristings 
Meðal þeirra einkenna sem einstaklingar geta fengið við heilahristing eru höfuðverkur, svimi, 

ógleði, minnistruflanir, þreyta, ójafnvægi, ruglástand, sljóleiki, skapbreytingar, sjóntruflanir og 

meðvitundarleysi (McCrory o.fl., 2017). Til þess að koma í veg fyrir varanlegar afleiðingar eru 

fyrstu viðbrögð mikilvægust. Oft gerir íþróttamaðurinn sér ekki grein fyrir ástandinu strax í 

kjölfarið og því ætti alltaf að leyfa íþróttamanninum að njóta vafans og stöðva hann eftir högg 

þar sem einkenni koma ekki alltaf fram strax (The University of Queensland, 2018). Þá hefur 

verið sýnt fram á að þeir sem áður hafa fengið heilahristing geta verið þrisvar til fimm sinnum 

líklegri til þess að fá hann aftur (Emery o.fl., 2011; Tsushima, Siu, Ahn, Chang og Murata, 

2019). Eins hefur verið sýnt fram á að heilahristingur getur aukið líkurnar á öðrum meiðslum 

(Harmon o.fl., 2013; Tsushima o.fl., 2019). Þeir sem hafa fengið heilahristing koma verr út úr 

hreyfiprófunum en þeir sem ekki hafa fengið hann vegna þess að hann getur haft áhrif á 

taugakerfi líkamans (Chiu, Osternig og Chou, 2013; Fait, McFadyen, Swaine og Cantin, 2009; 

Parker, Osternig, van Donkelaar og Chou, 2008). Rannsókn sem framkvæmd var í kannaði 

heilahristingssögu 97 einstaklinga sem allir höfðu það sameiginlegt að stunda íþróttir (Asken 

o.fl., 2016). Tími endurhæfingar þeirra sem höfðu hætt iðkun sinni strax eftir höfuðhögg var 

borinn saman við þau sem héldu áfram í einhvern tíma eftir höggið. Í rannsókninni voru 

skýrslur af 75 körlum og 22 konum með meðalaldurinn 20 ár. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

þeir einstaklingar sem héldu íþróttaiðkuninni áfram voru að meðaltali með einkenni fimm 

dögum lengur en þeir sem hættu strax (Asken o.fl., 2016). 

Það er ekki langt síðan að alvarleiki höfuðhögga lá fyrir, enda voru mögulegar 

afleiðingar þess lengi hunsaðar vegna þess að einkennin eru oftast falin. Á undanförnum 

áratugum hefur verið sýnt fram á tengsl á milli endurtekinna höfuðhögga og CTE 

taugahrörnunarsjúkdóminn (e. Chronic traumatic encephalopathy) (Concussion Legacy 

Foundation, e.d.). Það sem gerist er að prótein sem nefnist TAU myndar kekki í heilanum sem 

drepur heilasellur en einkenni sjúkdómsins lýsir sér meðal annars með breytingu á 

vitsmunalegri virkni (e. cognitive function), hegðun og/eða skapi. Með tímanum fær 
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einstaklingur vitsglöp en einkenni koma oft mörgum árum eftir að hann hefur hlotið endurtekin 

höfuðhögg („What is Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE)?“, e.d.). CTE er þó ekki hægt 

að greina nema með heilaskönnun við krufningu og því er ekki vitað fyrr en eftir að 

einstaklingur fellur frá hvort að hann hafi verið með sjúkdóminn eða ekki (Concussion Legacy 

Foundation, e.d.). Gerðar hafa verið rannsóknir sem sýna fram á tengsl á milli 

taugahrörnunarsjúkdóma, líkt og CTE, og höfuðhögga og/eða heilahristings (Gardner, Iverson 

og McCrory, 2014; Perry o.fl., 2016; Stein, Alvarez og McKee, 2015). Stockbridge og 

Newman (2019) könnuðu hvort að heilahristingur hefði áhrif á minni 92 einstaklinga á 

aldrinum 12-40 ára en þátttakendurnir höfðu fengið heilahristing ýmist aldrei, fyrir meira en 

50 dögum síðan eða nýlega. Í minnisprófinu áttu þátttakendurnir annars vegar að horfa á sögu 

og segja frá henni og hins vegar segja frá sögu sem þeir þekktu úr æsku. Niðurstöðurnar sýndu 

fram á að þeir sem höfðu fengið heilahristing tóku sér bæði lengri tíma í að segja frá sögunni 

sem þeir horfðu á og slepptu jafnframt frekar mikilvægum atriðum úr sögunni sem þeir þekktu 

úr æsku (Stockbridge og Newman, 2019). Árið 2014 könnuðu Ford, Giovanello og Guskiewi 

hvort að heilahristingur hefði langtímaáhrif á minnisgáfu og hegðun. Þátttakendurnir voru 41 

karlmenn með meðalaldurinn 62 ára. Af þátttakendum voru 27 fyrrum bandarískir 

fótboltamenn, 15 sem höfðu fengið heilahristing tvisvar sinnum eða sjaldnar og 12 sem höfðu 

fengið heilahristing þrisvar sinnum eða oftar. Til samanburðar voru 14 karlmenn sem ekki 

höfðu stundað íþróttina né fengið heilahristing. Niðurstöðurnar sýndu ekki fram á mun á 

hegðun eða minnisgáfu þátttakenda en í ljós kom að mynstur taugafruma þeirra sem höfðu oft 

fengið heilahristing væri frábrugðið mynstri samanburðarhópsins. Niðurstöðurnar gáfu því 

vísbendingar að áhrifin gætu komið síðar (Ford, Giovanello og Guskiewicz, 2013).  

 

Eftir heilahristings-heilkennið 
Þrátt fyrir að flestir jafni sig alveg á heilahristingi eftir nokkrar vikur eða mánuði þá benda 

rannsóknir til þess að um 10-25% fá svokallað „eftir heilahristings heilkennið“ (e. post 

concussion syndrome) (Dean og Sterr, 2013; Hou o.fl., 2012; Leddy, Sandhu, Sodhi, Baker og 

Willer, 2012; Masson o.fl., 2001). Heilkennið getur varað í fleiri mánuði, ár og í einhverjum 

tilfellum til frambúðar (Hiploylee o.fl., 2017; King og Kirwilliam, 2011). Einkennin geta verið 

líkamleg (höfuðverkur, ógleði, þreyta, ljósfælni, heyrnartruflanir og svimi), vitsmunaleg 

(minnisleysi og athyglisbrestur) eða tilfinningaleg (hömluleysi og geðflökt) en í kjölfar þess 

fylgja oft geðrænir erfiðleikar (American Congress of Rehabilitation Medicine, 1993; Polinder 

o.fl., 2018). Enn er ekki vitað hvers vegna sumir fá heilkennið en aðrir ekki en rannsókn á 
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bandarískum fótboltamönnum sýndi fram á að þeir sem lentu í endurteknum heilahristingum 

eða fengu heilahristinga með stuttu millibili vou líklegri til að fá heilkennið (Guskiewicz o.fl., 

2003). Þá sýndu aðrar niðurstöður að þeir sem finna fyrir höfuðverk í kjölfar höfuðhöggs, fá 

röskun á meðvitund eða eru undir áhrifum áfengis séu einnig líklegri til að fá heilkennið (Ganti 

o.fl., 2014). Margt bendir til þess að konur séu líklegri til að verða fyrir langvarandi 

afleiðingum í kjölfar heilahristings, þó er ástæðan fyrir því ekki vituð. Nokkrar kenningar hafa 

verið lagðar fram vegna þess en það er meðal annars talið vera vegna ólíkra hormónakerfa karla 

og kvenna, að konur hafi minni styrk í hálsi eða minna blóðflæði til heila (Covassin, Moran og 

Elbin, 2016; Desai o.fl., 2019; Preiss-Farzanegan, Chapman, Wong, Wu og Bazarian, 2009). 

Vísbendingar benda til þess að konur séu líklegri en karlar að láta vita af einkennunum en að 

karlar séu líklegri en konur að fá heilahristing (Desai o.fl., 2019). 

 

Greining á heilahristingi  
Til eru margvígsleg próf sem greina hvort að einstaklingur hafi fengið heilahristing (Graham, 

Rivara, Ford og Spicer, 2014). Prófin eru misflókin í framkvæmd, taka misjafnlega langan tíma 

og skoða mörg hver ólíka þætti. Hér verða nokkur algeng próf tilgreind sem hægt er notast við 

þegar greina á heilahristing. 

Frá árinu 1974 hefur Glasgow Coma Scale verið eitt algengasta matstæki fagaðila til 

að meta alvarleika höfuðhögga en það skoðar meðvitund einstaklings þar sem sjón, tal og 

hreyfigeta hans er metin (Teasdale o.fl., 2014). Svörun einstaklinga er gefin í stigum frá 1-15, 

þar sem 1-8 stig segir að tilfellið sé alvarlegt, 9-12 stig er tilfellið meðal alvarlegt og 13-15 stig 

er tilfellið vægt (Teasdale o.fl., 2014).  

SCAT (e. sport concussion assesment tool) er staðlað matsblað sem fyrst var gefið út 

árið 2005 en það hefur öll þau atriði sem sjúkrateymi íþrótta notast við til að kanna hvort að 

íþróttamaður hafi fengið heilahristing á vettvangi (Echemendia o.fl., 2017a). Prófið á einungis 

að vera notað af fagaðilum og tekur um 10 mínútur eða lengur í framkvæmd. Á matsblaðinu er 

til dæmis listi einkenna heilahristings, minnispróf, einbeitingarpróf og jafnvægispróf. SCAT er 

meðal annars stutt af FIFA (e. International Federation of Association Football) og 

Ólympíusambandinu og er talið áreiðanlegt til að meta hvort að íþróttamaður hafi fengið 

heilahristing (Begasse de Dhaem, Barr, Balcer, Galetta og Minen, 2017; Echemendia o.fl., 

2017a). SRT5 matsblaðið sem unnið var út frá SCAT, er ætlað þeim sem ekki hafa faglega 

menntun og hentar því vel þjálfurum og öðrum sem koma að íþróttiðkendum (Echemendia 

o.fl., 2017b). Á matsblaðinu kemur fram hvernig skal meðhöndla einstaklinga sem hafa fengið 
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höfuðhögg ásamt helstu einkennum heilahristings. Þá hafa önnur próf verið sett saman sem 

ekki þurfa að vera framkvæmd af fagaðilum og gætu því talist gagnleg þar sem þeir eru ekki 

alltaf á staðnum. (Echemendia o.fl., 2017b) 

King-Devick prófið er aðeins tveggja mínútna próf þar sem einstaklingur les tölur 

upphátt af ákveðnum prófspjöldum eins hratt og hægt er, þannig er hægt að meta ástand 

einstaklingsins með því að fylgjast með augnhraða, athygli og tali (K. M. Galetta o.fl., 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að prófið sé áreiðanlegt til að meta ástand einstaklings eftir 

höfuðhögg (K. M. Galetta, Barrett, o.fl., 2011; K. M. Galetta, Brandes, o.fl., 2011; Leong o.fl., 

2015; Leong, Balcer, Galetta, Liu og Master, 2014).  

SAC prófið (e. The Standardized Assessment of Concussion Test) er ákveðið matsblað 

ætlað almenningi til að meta ástand einstaklings eftir höfuðhögg (McCrea o.fl., 1998). Prófið 

tekur um það bil fimm mínútur í framkvæmd þar sem einstaklingurinn þarf að svara 

spurningum sem reynir á almenna þekkingu líkt og tíma, staðsetningu, skammtímaminni og 

einbeitingu. Ef aðstæður leyfa þá er kannað bæði styrk og samhæfingu með ákveðnum 

hreyfingum. Í heildina getur einstaklingur náð 30 stigum en fjöldi stiga á að greina ástand 

einstaklingsins hverju sinni (McCrea o.fl., 1998). Prófið hefur talist áreiðanlegt í fyrri 

rannsóknum. (McCrea, 2001; Zottoli, Hoover og Barr, 2015). Galetta og fleiri (2013) komust 

að því að SCAT, King-Davick og SAC væru öll gagnleg þegar prófin voru notuð til að meta 

ástand 27 hokkí leikmanna eftir höfuðhögg (M. S. Galetta o.fl., 2013).  

RTclin (e. Clinical reaction time) er óhefðbundið próf sem Eckner, Kutcher og 

Richardson (2010) hönnuðu til að kanna viðbrögð einstaklinga sem fengið hafa höfuðhögg. Sá 

sem framkvæmir prófið lætur prik falla og þátttakandi prófsins grípur það eins hratt og hann 

getur. Kostur þess að nota prófið er að það er ódýrt, einfalt í framkvæmd og tekur stuttan tíma 

(Eckner, Kutcher, Broglio og Richardson, 2014; Eckner, Kutcher og Richardson, 2010, 2011). 

ImPACT (e. Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing) er rafrænt 

próf sem kannar vitsmunalega þekkingu einstaklinga sem fengið hafa heilahristing 

(Maerlender o.fl., 2019). Þar koma einkenni í ljós og auk þess sést hvar vandamálin liggja ef 

þau eru til staðar. Í prófinu er kannað munnlegt minni, sjónminni, vinnsluhraða heilans og 

viðbragðstíma heilans en það er mikið notað á einstaklinga sem fengið hafa heilahristing við 

íþróttaiðkun (Maerlender o.fl., 2019). Taylor of fleiri (2018) könnuðu virkni ImPACT prófsins 

á 5.616 íþróttadrengja og -stúlkna á aldrinum 13-19 ára. Af þeim höfðu 807 einstaklingar áður 

fengið heilahristing. Niðurstöður sýndu að þeir einstaklingar sem höfðu fengið heilahristing 

komu verr út úr prófinu en þeir sem ekki höfðu fengið hann, því nýlegri sem heilahristingurinn 

var, því neikvæðari voru niðurstöðurnar. Stúlkurnar komu verr út úr prófinu í bæði hugsun og 
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sjón heldur en drengirnir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að afleiðingar 

heilahristings hafi meiri langtíma áhrif á einstaklinga en áður var talið (Taylor o.fl., 2018). 

 

Aftur til leiks 
Mikilvægt er fyrir íþróttamenn og –konur að huga að því hvernig skal fara aftur til leiks eftir 

heilahristing. Í alþjóðlegu ráðstefnunni um íþróttatengdan heilahristing var gefinn út leiðarvísir 

(e. protocol) sem íþróttamenn og -konur, sem fengið hafa heilahristing, ættu að fylgja til þess 

fá að halda íþrótt sinni áfram (McCrory o.fl., 2017). Ferlið inniheldur sex stig endurhæfingar 

en þegar einstaklingar eru hættir að sýna einkenni geta þeir byrjað að æfa og spila íþrótt sína 

aftur. Stigin sex eru (McCrory o.fl., 2017): 
 

1. Eðlilegar dagsvenjur án allra æfinga: Hefst 2-3 dögum eftir heilahristing 

2. Léttar þolæfingar: Líkt og ganga, sund og þrekhjól <70% af hámarkspúls 

3. Sérhæfðar einfaldari æfingar íþróttarinnar: Líkt og að rekja bolta, án álags á höfuð 

4. Flóknari æfingar íþróttarinnar: Líkt og æfingar á hlaupum ásamt stigvaxandi lyftingum 

5. Þjálfun með fullu álagi, ekki keppni 

6. Aftur til leiks 
 

Einstaklingar þurfa að vera einkennalausir á hverju stigi í 24 klukkustundir svo hægt sé að 

komast í það næsta. Ef einkenni koma aftur í einhverju stigi þarf að fara til baka í stigið á 

undan. Læknir er sá sem tekur ákvörðun um hvort að einstaklingar fái að stunda íþróttina aftur. 

Ef til kemur að einstaklingur jafnar sig ekki og komist þar af leiðandi ekki í stig sex, til að 

mynda hafi hann fengið „eftir heilahristings heilkennið“, gæti það orðið til þess að hann þurfi 

alveg að hætta íþróttaiðkun sinni (McCrory o.fl., 2017). Það skiptir máli að íþróttamaður virði 

þann tíma sem þarf til að ná bata á ný. Þannig sýndi rannsókn á bataferli eftir heilahristing sem 

gerði var á ungum íþróttamönnum á aldrinum 12-19 ára. Rannsóknin kannaði annarsvegar áhrif 

heilahristings á þá sem héldu áfram þátttöku og hinsvegar á þá sem hættu strax eftir að hafa 

fengið heilahristing. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir sem héldu áfram þátttöku voru 

um tvöfalt lengur að ná sér heldur en þeir sem hættu um leið (Elbin o.fl., 2016). 

  

Misjafnleg áhrif heilahristings á konur og karla 
Eins og fram hefur komið getur heilahristingur haft misjafnleg áhrif á karla og konur. Til að 

mynda sýndu niðurstöður á 147 íþróttamönnum og -konum að endurhæfingaferlið eftir 

heilahristing hafi verið tveir til þrír mánuðir en íþróttakonur voru að meðaltali tvisvar sinnum 
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lengur að jafna sig en karlar (Baker o.fl., 2015). Zuckerman (2014) gerði einnig rannsókn til 

að kanna mun á kynjum þar sem þátttakendur voru 122 konur og 122 karlar. Markmiðið var að 

sjá hvort að munur væri á bataferli kvenna og karla en niðurstöðurnar sýndu að konurnar höfðu 

að meðaltali fleiri einkenni heilahristings á ImPACT prófinu (Maerlender o.fl., 2019) heldur en 

karlarnir og voru því lengur að jafna sig (Zuckerman o.fl., 2014). Vedung og fleiri (2020) 

rannsökuðu heilahristing hjá sænskum afrekskonum og -körlum í knattspyrnu í 1. og 2. deild á 

árinu 2017 með notkun SCAT prófsins (Echemendia o.fl., 2017a). Á því tímabili voru 36 

heilahristingar skráðir, 17 hjá körlum og 19 hjá konum. Niðurstöðurnar sýndu að konur væru 

með verri og fleiri einkenni heilahristings heldur en karlar, bæði innan 24 tíma frá atvikinu og 

þegar að prófið var endurtekið eftir þrjá mánuði (Vedung, Hänni, Tegner, Johansson og 

Marklund, 2020). 

  

Þekking á heilahristingi  
Á Íslandi er erfitt að meta hversu vel upplýstir þjálfarar og íþróttaiðkendur eru þar sem þekking 

þeirra hefur lítið verið skoðuð, hins vegar hefur það verið kannað í öðrum löndum. Til að 

mynda skoðuðu Waltzman og Daugherty (2018) þekkingu meðal 4.107 almennra 

Bandaríkjabúa, 18 ára eldri, á heilahristingi og einkennum hans. Niðurstöður leiddu í ljós að 

um 95% þekktu grunneinkennin líkt og svima og ójafnvægi en um 53% vissu að einkenni gætu 

verið breytingar á skapi (Waltzman og Daugherty, 2018). Einnig könnuðu Cusimano og fleiri 

(2017) hvort að munur væri á þekkingu 5.231 einstaklinga frá Kanada á heilahristingi. Meðal 

þátttakenda voru íþróttaiðkendur, foreldrar, læknar og þjálfarar þar sem meðal annars var 

kannað hvort að menntun hefði áhrif á niðurstöður. Læknar, þjálfarar og þeir sem voru með 

meiri menntun höfðu meiri þekkingu en aðrir, þó töldu rannsakendur að hana mætti bæta hjá 

öllum (Cusimano, Zhang, Topolovec-Vranic, Hutchison og Jing, 2017).  

 

Þekking íþróttamanna og -kvenna á heilahristingi 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þekkingu og viðbrögðum íþróttamanna og -kvenna við 

höfuðhöggum en í þessum kafla verður farið nánar í niðurstöður slíkra rannsókna. Delaney og 

fleiri (2015) gerðu rannsókn á íþróttaiðkendum í bandarískum háskóla sýndi fram á að þó að 

ungir einstaklingar sem stunda íþróttir þekki einkenni heilahristings þá kjósi þeir oft að tilkynna 

hann ekki eða að hætta iðkun þar sem þeir vilja ekki að það hafi áhrif á feril þeirra. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meiri fræðsla fyrir iðkendur, þjálfara og foreldra gæti aukið 

líkur á því að einstaklingar myndu frekar tilkynna ef grunur er um heilahristing (Delaney, 
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Lamfookon, Bloom, Al-Kashmiri og Correa, 2015). Þá gerðu Conway og fleiri (2020) 

rannsókn meðal 156 íþróttamanna og -kvenna frá NCAA (e. National Collage Athletic 

Association) í Bandaríkjunum. Þar af höfðu 135 einstaklingar fengið heilahristing, 72 konur og 

63 karlar. Af þeim höfðu 30 einstaklingar verið greindir með heilahristing, 89 voru vissir um 

að þeir höfðu fengið heilahristing einhverntíman yfir ævina en 67 voru ekki vissir. Af þessum 

hóp voru 57% sem þekktu 80% eða meira af einkennum heilahristings. Þegar rýnt er í þessa 

rannsókn má sjá að yfir 83% einstaklinga vildu ekki tilkynna heilahristing vegna vanþekkingar 

á alvarleika hans, töldu sig geta þraukað og haldið áfram, vildu ekki valda vonbrigðum eða 

voru hræddir um hvernig áhrif það myndi hafa á ferilinn (Conway o.fl., 2020). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að einstaklingar sem stunda íþróttir hafa margar ástæður fyrir því að 

tilkynna ekki um heilahristing þrátt fyrir að vita mögulegar afleiðingar hans. Að sama skapi 

voru sambærilegar niðurstöður rannsóknar á 167 bandarískum íþróttaiðkendum, þar sem 

kannað var hversu oft þeir tilkynntu heilahristing (Register-Mihalik o.fl., 2013). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að það væri samband á milli þeirra sem tilkynntu og höfðu bestu 

þekkinguna. Ástæður fyrir því að tilkynna ekki voru meðal annars að einstaklingarnir áttuðu 

sig ekki mögulegum afleiðingum heilahristings, gerðu lítið úr einkennum eða skömmuðust sín 

(Register-Mihalik o.fl., 2013). Rivara og félagar (2014) komust að því að þrátt fyrir að þekkja 

helstu einkenni heilahristings sögðust meirhluti einstaklinga í íþróttum halda áfram að spila 

þrátt fyrir að finna fyrir einkennum. Algengustu einkennin voru höfuðverkur, þar á eftir 

þrýstingur í höfði, að líða „ekki rétt” og svimi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram 

á að aldur, kyn og menntun þjálfara skipti ekki máli þegar kom að þekkingu þeirra á 

heilahristingi (Rivara o.fl., 2014). Kurowski og fleiri (2015) könnuðu hvort að það myndi hafa 

áhrif að fræða einstaklinga í íþróttum sérstaklega um heilahristing og mögulegar afleiðingar 

hans á uppbyggingartímabili í íþrótt þeirra. Í rannsókninni voru 496 íþróttaiðkendur með 

meðalaldurinn 15 ár. Helmingur úrtaksins fékk fræðslu um heilahristing en hinir ekki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fræðsla hafði ekki áhrif á viðbrögð þar sem um 

75% þátttakenda sem fengu fræðslu, sögðust eflaust halda áfram að spila sína íþrótt (Kurowski, 

Pomerantz, Schaiper, Ho og Gittelman, 2015). Sambærilegar niðurstöður fengust í suður-

afrískri rannsókn á ruðningsmönnum í háskóla en 58% þeirra sögðust myndu halda áfram að 

spila í leik eftir höfuðhögg ef leikurinn væri mikilvægur (Kraak o.fl., 2018). Alosco og fleiri 

(2017) gerðu rannsókn á 95 fyrrum bandarískum fótboltamönnum. Þátttakendur svöruðu 

spurningalista þar sem markmiðið var að skoða tíðni heilahristinga í gegnum feril þeirra. 

Þátttakendur svöruðu spurningalistanum tvisvar sinnum, áður en þeir lásu sér til um einkenni 

heilahristings og eftir að þeir lásu sig til um hann. Niðurstöður sýndu að eftir að þátttakendur 
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lásu sig til um heilhristing jókst fjöldi heilahristinga yfir feril þeirra fimmfalt, sem sýndi fram 

á að fjöldi heilahristings tilfalla hafi ekki verið greint á sínum tíma vegna vanþekkingar (Alosco 

o.fl., 2017). Árið 2014 kannaði Robbins þekkingu á 472 fyrrum og núverandi íþróttamönnum 

á heilahristingi. Þátttakendurnir fóru í viðtal og voru beðnir að nefna hversu oft þeir höfðu 

fengið heilahristing í gegnum tíðina. Eftir að það var lesið fyrir þá upphátt nánari lýsingu á 

heilahristingi og einkennum voru þátttakendurnir aftur beðnir um að tilgreina fjölda 

heilahristings tilfalla. Fjöldi heilahristinga tvöfaldaðist að meðaltali eftir að þátttakendur fengu 

fræðslu, sem gaf til kynna að mörg tilfelli höfðu ekki verið greind á sínum tíma (Robbins o.fl., 

2014). Niðurstöður rannsóknar á ungum íþróttamönnum og -konum sem voru með aðgengi að 

lærðum íþróttakennara í skóla vissu meira um mögulegar afleiðingar höfuðhögga heldur en þau 

sem ekki höfðu slíkt aðgengi. Samt sem áður voru þau sem höfðu aðgengi að lærðum 

íþróttakennara ekki líklegri til að láta vita ef einkenni komu fram (Wallace, Covassin, Nogle, 

Gould og Kovan, 2017). Ljóst er miðað við niðurstöður rannsóknanna hér að ofan að þekking 

íþróttamanna og -kvenna mismunandi og þar af leiðandi viðbrögð við höfuðhöggum ólík. 

 

Þekking þjálfara á heilahristingi 

Þekking þjálfara skiptir máli þegar kemur að heilahristingi þar sem þeir þurfa að geta metið 

aðstæður réttilega þegar iðkandi fær höfuðhögg. Hér framhaldi verður farið yfir rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þekkingu þjálfara á heilahristingi. Journal of Sports Science birti grein þar 

sem teknar voru saman rannsóknagreinar um þekkingu þjálfara á heilahristingi (Yeo, Yeo, 

Probert, Sim og Sirisena, 2020). Leitað var eftir greinum frá árunum 2001-2019, eða frá því að 

fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um heilahristing var haldin (McCrory o.fl., 2017). Niðurstöður 

sýndu að almennt væri þekking þjálfara á heilahristingi í meðallagi, þar sem þeir þekktu helstu 

einkennin en áberandi var þó hve þekkingaleysið var mikið á tilfinningalegum einkennum líkt 

og þunglyndi og svefntruflunum. Töluvert margir þjálfarar töldu að meðvitundarleysi væri 

helsta einkenni heilahristings og gátu ekki metið ástandið rétt ef það væri ekki eitt af 

einkennunum. Auk þess sýndu niðurstöður samantektarinnar fram á að betri þekking á 

einkennum heilahristings er meðal þeirra sem hafa betri menntun (Yeo o.fl., 2020). Kroshus 

og fleiri birtu grein árið 2019, sem skoðaði sömuleiðis þekkingu 779 bandarískra yfirþjálfara 

hjá NCAA á heilahristingi. Kannað var almenna þekkingu þeirra á einkennum heilahristings, 

hvort að þeir upplýsi iðkendur sína og starfsfólk um heilahristing og hvort að þeir láti iðkendur 

sína hætta þátttöku strax í kjölfar eða leyfi þeim að halda áfram. Þjálfurunum var skipt í tvo 

hópa og fengu senda spurningakönnun, annar hópurinn tók könnunina áður en þeir lásu ,,NCAA 
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fact sheet for coaches" og hinn hópurinn tók könnunina eftir að hafa lesið. Markmiðið var að 

bera saman hvort að lestur þess hefði áhrif á svör þjálfaranna, þar komu fram mikilvæg atriði 

sem tengjast heilahristingi. Þeir sem lásu fyrir könnunina höfðu betri þekkingu á heilahristingi 

en þeir sem lásu eftir könnuna, þó var almennt þekkingin hjá þeim sem lásu eftir á ekki mikið 

lægri. Enginn munur var á milli hópa hvort að þeir myndu frekar fræða íþróttaiðkendur og 

starfsmenn sína um einkenni og afleiðingar heilahristinga. Samt sem áður var hátt hlutfall 

þeirra þjálfara sem lásu „NCAA fact sheet for coaches“ eftir könnunina sem bæði töldu sig 

leyfa íþróttamanni með einkenni heilahristing að klára að spila leik eða biðja læknisteymið um 

að koma einstaklingi eins fljótt inn í íþróttina og hægt væri. Mun færri voru með þá skoðun 

sem höfðu lesið sér til um það fyrir könnunina. Áhugavert var þó að kvenkynsþjálfarar voru 

mun ólíklegri til þess að leyfa iðkendum sínum að halda áfram þátttöku eftir heilahristing 

heldur en karlkynsþjálfarar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að aukin fræðsla geti 

tímabundið haft jákvæð áhrif á þjálfara en að auka þurfi hana þar sem þjálfarar virðast fljótt 

gleyma því sem í raun og veru skiptir máli (Kroshus, Buth, Parsons og Hainline, 2019). Þessar 

rannsóknir sýna fram á að þekking þjálfara og viðbrögð þeirra við höfuðhöggum er misjafnlega 

mikil líkt og hjá íþróttamönnum og -konum. 

 

Höfuðhögg á Íslandi 
Mikil vitundarvakning hefur verið á Íslandi vegna höfuðhögga og afleiðingum þess eftir að 

íþróttamenn og -konur komu opinberlega fram með sögur sínar (Arnar Geir Halldórsson, 2016; 

Benedikt Bóas Hinriksson, 2018; Starri Freyr Jónsson, 2019). Árið 2014 gaf 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) fyrst út leiðbeiningar og ráðleggingar sem byggja á þeim 

upplýsingum og ráðlegginum sem fram komu á ráðstefnu íþróttatengdra heilahristinga 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a; McCrory o.fl., 2017) en önnur sérsambönd, sem og 

íþróttafélög, hafa nýtt sér það fræðsluefni. Á heimasíðu Embætti landlæknis birtist í október 

2019 ýmislegt fræðsluefni um heilahristing en þar kemur fram mikilvægi þess að fræða 

foreldra, iðkendur, þjálfara og heilbrigðisstarfsfólk um einkenni og afleiðingar heilahristings 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2019). Niðurstöður íslenskrar B.Sc. rannsóknar í sálfræði á 319 

íþróttamönnum og -konum með meðalaldurinn 23 ár í knattspyrnu, handknattleik og 

körfuknattleik sýndu að um 40% höfðu fengið alvarlegt höfuðhögg á sínum íþróttaferli (Ragnar 

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

skráðra heilahristinga á Landspítalanum á árunum 2000-2005 og 2008-2009 var 4.892. Þær 

tölur gefa í raun einu myndina um heildartilfella heilahristinga hér á landi, þó er ekki tilgreint 
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hvernig og hvar heilahristingarnir áttu sér stað (Eyrún Harpa Gísladóttir, Sigurbergur Kárason, 

Kristinn Sigvaldason, Eflar Úlfarsson og Brynjólfur Mogensen, 2014). Ríkisútvarpið sýndi 

þáttinn Kveik í október 2019 sem fjallaði um nýja íslenska rannsókn um áhrif og afleiðingar 

höfuðhögga kvenna í íþróttum (Ingólfur Bjarni Sigfússon, Ingvar Haukur Guðmundsson og 

Katrín Ásmundsdóttir, 2019). Að rannsókninni koma fagaðilar líkt og sálfræðingar og læknar 

(Ingólfur Bjarni Sigfússon o.fl., 2019). Þátttakendur rannsóknarinnar voru 600 konur, þar af 

65% sem höfðu fengið höfuðhögg. Aðferðir rannsóknarinnar voru meðal annars spurningalistar 

og blóðprufur til að skoða líðan og hormónastarfsemi. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa ekki 

verið birtar en fyrstu vísbendingar benda til þess að þær konur sem fengið hafa heilahristing 

geti verið með truflun á hormónastarfsemi og eru líklegri til að vera með kvíða- og 

þunglyndiseinkenni (Ingólfur Bjarni Sigfússon o.fl., 2019). 

 

Viðbrögð á vettvangi í kjölfar höfuðhöggs 
Þrátt fyrir að rannsóknir hafi ekki sérstaklega kannað viðbrögð á vettvangi í kjölfar höfuðhöggs 

eru til mörg dæmi um einstaklinga í íþróttum sem halda áfram iðkun eftir að hafa fengið högg 

(„Germany’s Christoph Kramer asked referee“, 2014; Gunnar Magnus, 2014; mangoman, 

2016; Rojet Nheil, 2019). Knattspyrnusamband Íslands og Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands fóru af stað með verkefni árið 2019 sem kallast „Ekki harka af þér höfuðhögg“ 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). Á heimasíðum íþróttasambandanna má finna bæði 

reynslusögur eftir höfuðhögg og fræðslumyndbönd sem fjalla um höfuðhögg og mikilvægi þess 

að bregðast rétt við (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2019; Knattspyrnusamband Íslands, 

e.d.-b). Árið 2013 fjallaði Morgunblaðið um óbirta íslenska B.Sc. rannsókn sem kannaði 

höfuðhögg meðal 211 íslenskra knattspyrukarla og -kvenna í Pepsi deild (Benedikt Bóas 

Hinriksson, 2013). Niðurstöður sýndu meðal annars að 42,6% leikmanna, sem fengið höfðu 

höfuðhögg, héldu áfram þátttöku eftir höggið samkvæmt ráðleggingu þjálfara, sjúkraþjálfara 

og lækna. Í þessum tilfellum var 37,3% ástæða ákvörðunarinnar mikilvægi leiks eða æfingar. 

Það líkir því við áðurnefndar rannsóknir (Conway o.fl., 2020; Kroshus o.fl., 2019; Register-

Mihalik o.fl., 2013) þar sem þær sýndu fram á að einsaklingar, bæði iðkendurnir sjálfir og 

þjálfarar hafi ýmsar ástæður til þess að halda þátttöku áfram eftir högg á höfuð og að viðbrögð 

þeirra á vettvangi séu þar af leiðandi misjöfn. 
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Hvert á að leita í kjölfar höfuðhöggs? 
Á heimasíðu heilsuveru eru einstaklingum, sem fengið hafa höfuðhögg, ráðlögð hvíld ef að 

einkenni heilahristings eru lítil sem engin (Heilsuvera, 2020). Hins vegar ef einstaklingur hefur 

verið með einhverskonar einkenni í tvær vikur eða er óviss með einkenni sín og finnur meðal 

annars fyrir höfuðverk, svima eða sjóntruflunum skal hann leita til heilsugæslu. Ef 

einstaklingur finnur fyrir meiriháttar einkennum heilahristings, til dæmis ef hann missir 

tímabundið meðvitund eða kastar upp, skal hann leita samstundis til bráðamóttöku. Hringja 

ætti í neyðalínuna og óska eftir sjúkrabíl ef einstaklingur sýnir einkenni líkt og 

meðvitundarleysi, tal- og/eða gangerfiðleika eða krampa (Heilsuvera, 2020). Árið 2019 gaf 

heilbrigðisráðuneytið út skýrslu sem fjallaði um úrræði einstaklinga sem höfðu orðið fyrir 

heilaskaða og hvernig það mætti bæta (Guðrún Sigurjónsdóttir o.fl., 2019). Í skýrslunni kom 

meðal annars fram að þeir einstaklingar sem glíma við langvarandi einkenni og afleiðingar 

heilaskaða, þar með talið heilahristings, ættu að sækja endurhæfingu til dæmis á Grensásdeild 

Landspítalans og taugasvið Reykjalundar. Þá tekur VIRK endurhæfingarmiðstöð og fleiri 

sjálfstæðir læknar og sjúkraþjálfarar einnig við einstaklingum sem glíma við afleiðingar 

heilaskaða (Guðrún Sigurjónsdóttir o.fl., 2019). 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í hugarheim íþróttamanna og -kvenna sem lent hafa 

í alvarlegum höfuðhöggum og hvernig viðbrögðin á vettvangi voru. Áhersla er lögð á hvernig 

íþróttamennirnir og -konurnar brugðust sjálf við atvikinu og hvernig þau upplifðu viðbrögð 

þjálfara og sjúkraþjálfara á vettvangi. Þá er markmiðið einnig að skoða hvað einstaklingarnir 

telja mikilvægast þegar kemur að viðbrögðum á vettvangi og hvert þeir myndu ráðleggja 

einstaklingum að leita strax í kjölfar höfuðhöggs. Til að ná fram markmiði rannsóknarinnar eru 

settar fram þrjár rannsóknarspurningar:  
 

• Hvernig upplifði íþróttamaður eða -kona viðbrögð á vettvangi strax í kjölfar 

höfuðhöggs? 

• Hvert myndi íþróttamaður eða -kona sem fengið hefur höfuðhögg ráðleggja 

einstaklingi að leita strax í kjölfar höfuðhöggs? 

• Hafa íþróttamennirnir og -konurnar fengið fræðslu um höfuðhögg hjá sínu 

íþróttafélagi? 
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Aðferðir og gögn 

Rannsóknaraðferðir  
Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem níu opin, hálfstöðluð 

viðtöl voru tekin og viðmælendum gefið tækifæri á að tjá sig út frá ákveðnum viðtalsramma 

rannsakanda. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru níu talsins, þar af sex konur og þrír karlar sem öll áttu það 

sameiginlegt að hafa þurft að hætta tímabundið eða alfarið í sinni íþrótt eftir höfuðhögg og 

fengið langvarandi einkenni heilahristings í kjölfarið. 

Halla Finnsdóttir, 26 ára fyrrverandi knattspyrnukona, fékk alvarlegt höfuðhögg 

haustið 2017. Hún hafði nokkrum sinnum fengið höfuðhögg en það síðasta gerðist í leik þar 

sem mótherji sparkaði bolta í gagnaugað á henni með þeim afleiðingum að hún féll kylliflöt til 

jarðar. Halla hætti að stunda knattspyrnu eftir höfuðhöggið.  

Embla Halldórsdóttir, 31 árs fyrrverandi handknattleikskona, fékk alvarlegt höfuðhögg 

haustið 2018. Embla taldi sig ekki hafa fengið alvarlegt höfuðhögg áður en það síðasta gerðist 

í leik þar sem hún fékk boltann framan á ennið í fyrri hálfleik en kláraði samt sem áður að spila 

leikinn. Embla hætti að spila handknattleik í kjölfarið. 

Arnar Einarsson, 37 ára gamall fyrrverandi knattspyrnumaður, fékk sitt síðasta 

höfuðhögg í ársbyrjun 2017 en hann á langan feril að baki. Höggið gerðist á æfingu þar sem 

hann fékk boltann í andlitið með þeim afleiðingum að hann féll í jörðina. Arnar hafði fengið 

um það bil tíu alvarleg höfuðhögg frá árinu 2008 en lagði skóna á hilluna eftir síðasta höggið 

því hann vildi ekki taka fleiri áhættur. 

Stefán Gíslason, 32 ára fyrrverandi knattspyrnumaður, fékk alvarlegt höfuðhögg á 

æfingu vorið 2019. Stefán taldi sig oft hafa fengið slæm höfuðhögg og heilahristinga en í 

síðasta skipti fékk hann langvarandi einkenni. Stefán tók sér nokkurra mánaða pásu eftir höggið 

en náði sér aftur á strik. Hann hætti í lok tímabilsins en hann hafði þegar ákveðið það í upphafi 

þess. 

Unnur Margeirsdóttir, 23 ára gömul handknattleikskona, fékk sex alvarlega 

heilahristinga á árunum 2010-2019. Síðasta höfuðhöggið varð til þess að hún fékk langvarandi 

einkenni sem olli því að hún hefur ekki farið að æfa íþróttina aftur. Öll höfuðhögg Unnar 

gerðust í leik. 
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 Thelma Jónsdóttir, 26 ára fyrrum handknattleikskona, fékk þrjá heilahristinga árið 

2019. Fyrir það hafði hún oft fengið boltann í höfuðið og í kjölfarið verið vönkuð. Síðasta 

höfuðhöggið var það vægasta en hafði verstu afleiðingarnar og þurfti hún því að hætta að stunda 

íþróttina í kjölfarið. Thelma fékk höfuðhöggin sín bæði í leik og á æfingu.  

Berglind Ármannsdóttir, 22 ára gömul fyrrum handknattleikskona, hætti að að stunda 

íþróttina haustið 2019 eftir að hafa fengið höfuðhögg annarsstaðar en við iðkun íþróttarinnar. 

Berglind telur að fyrri höfuðhögg við iðkun íþróttarinnar hafi haft áhrif á afleiðingar síðasta 

höggsins. Hún spilaði stöðu inni á vellinum þar sem boltinn fór ítrekað í höfuðið á henni en 

hún hélt alltaf áfram.  

Þórunn Olgeirsdóttir, 38 ára fyrrum knattspyrnukona, fékk alvarlegt höfuðhögg í leik 

árið 2016. Þórunn hætti í kjölfar höfuðhöggsins vegna langvarandi einkenna. Þórunn mundi 

ekki eftir að hafa fengið heilahristing áður en taldi sig eftir á hafa sýnt einkenni við þeim en 

hún var mikið að skalla boltann. 

Rúnar Þorgeirsson, 25 ára knattspyrnumaður, taldi sig allavega hafa fengið þrjá 

alvarlega heilahristinga en fékk sinn síðasta árið 2018 eftir að hafa skallað annan einstakling í 

leik. Í kjölfarið þurfti Rúnar að taka pásu frá íþróttinni í nokkra mánuði. Rúnar stundaði enn 

knattspyrnu þegar viðtöl voru tekin. 

 

Framkvæmd og gagnaöflun 
Framkvæmd rannsóknarinnar hófst formlega í september 2019 þegar ákvörðun var tekin um 

hvert viðfangsefnið ætti að vera. Þá hófst vinna við fræðilega gagnaöflun ásamt leit að 

mögulegum viðmælendum. Á þeim tíma var rannsóknin unnin í námskeiðinu Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar þóttu áhugaverðar var tekin 

ákvörðun að halda áfram að skoða viðfangsefnið og nota það sem lokaverkefni. Seinni 

framkvæmd rannsóknarinnar hófst aftur í janúar 2020 og fræðilegri gagnaöflun haldið áfram 

sem og leit að fleiri viðmælendum. Viðtölin voru tekin upp á tveimur tímabilum, það er 7.-15. 

október 2019 og 11. mars – 22. apríl 2020. Fyrstu þrjú viðtölin voru tekin bæði í heimahúsi og 

í Háskólanum í Reykjavík þar sem rannsakandi hitti viðmælendur og viðtölin tekin upp á 

recorder í Iphone 7+. Seinni sex viðtölin voru tekin símleiðis á FaceTime í gegnum MacBook 

fartölvu og tekin upp í QuickTime Player. Lengd viðtalanna var á bilinu 32 til 57 mínútur.  

Margar tillögur af mögulegum viðmælendum fengust sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar. 

Leitast var eftir að taka viðtöl við íþróttamenn og -konur til að sjá hvort að sérstakur munur 
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væri á milli kynja. Haft var samband við viðmælendur í gegnum Facebook en allir þeir sem 

haft var samband við höfðu áhuga á þátttöku. 

 

Viðtalsrammi 
Í rannsókninni var notast við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma til að ganga í skugga um að 

nægilegt magn upplýsinga fengist við gerð hennar. Viðtalsramminn samanstóð af 22 

spurningum og var aðlagaður hverju sinni, eftir aðstæðum hvers og eins. Spurningar 

viðtalsrammans snerust um bakrunn einstaklingsins, þekkingu viðmælenda á höfuðhöggum og 

skoðun þeirra á þekkingu almennings og þeirra sem koma að íþróttum. Að auki gafst 

viðmælendum tækifæri á að koma atriðum á framfæri sem þeim þótti mikilvæg. 

 

Úrvinnsla og greining 
Upptökur voru notaðar við greiningu í kjölfar hvers viðtals þar sem þau voru orðrétt rituð niður 

í Microsoft Word en þátttakendur gáfu allir leyfi fyrir upptöku. Við greiningu á viðtölunum var 

ákveðið að einblína einungis á viðbrögð íþróttamannsins, þjálfara og sjúkraþjálfara. Einnig 

ákveðið að kanna hvert viðmælendur töldu að best væri að leita eftir höfuðhögg og hvort að 

þeir höfðu fengið fræðslu um höfuðhögg hjá sínum íþróttafélögum. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar koma undir dulnefni. 

 

Rannsóknin og ég 
Í upphafi rannsóknarvinnunnar upplifði ég mig örlítið óörugga þar sem ég hvorki þekkti það 

að fá heilahristing né hafði æft íþróttir þar sem það tíðkaðist. Við það að kynna mér málefnið 

enn frekar jókst spenningurinn og áhuginn á því að tala við íþróttamenn og -konur sem höfðu 

fengið höfuðhögg. Ég viðurkenni að hafa ekki þekkt allar afleiðingar og einkenni heilahristings 

sem geta komið í kjölfar höfuðhögga áður en rannsóknarvinnan hófst þannig að margt hefur 

fengið mig til að opna augun í ferðalaginu. Það að heyra sögur íþróttamanna og -kvenna finnst 

mér bæði magnað og sorglegt á sama tíma en mig hefði aldrei grunað hversu slæmar afleiðingar 

höfuðhögg gætu haft. Ég fékk ótrúlegar sögur frá viðmælendunum og hefði helst viljað skrifa 

um allt sem fram kom í viðtölunum. 
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Niðurstöður 

Greint verður frá niðurstöðum viðtalanna hér að neðan. Líkt og áður kom fram voru 

þátttakendurnir níu talsins, sex konur og þrír karlar, sem öll höfðu það sameiginlegt að hafa 

stundað knattspyrnu eða handknattleik. Við úrvinnslu viðtalanna voru þau flokkuð og 

þemagreind. Fyrstu rannsóknarspurningunni var skipt í þrjú undirþemu, hvernig 

íþróttamaðurinn eða -konan upplifði sín eigin viðbrögð, viðbrögð þjálfara og viðbrögð 

sjúkraþjálfara. Með rannsóknarspurningu tvö er markmiðið að vita hvert viðmælendur telja að 

best sé að leita í kjölfar höfuðhöggs og í rannsóknaspurningu þrjú er kannað hvort að 

viðmælendurnir höfðu einhverntíman fengið fræðslu hjá sínu íþróttafélagi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þemagreindar og verður þeim svarað hér að neðan. 

 

 
 

Mynd 1. Þemagreining rannsóknar 
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Rannsóknaspurning 1: 
Viðbrögð á vettvangi

Eigin viðbrögð

Viðbrögð þjálfara

Viðbrögð sjúkraþjálfara
Rannsóknaspurning 2:

Hvert á að leita í kjölfar höfuðhöggs?

Rannsóknaspurning 3:
Hefur einstaklingur fengið fræðslu vegna 

höfuðhögga hjá sínu íþróttfélgi?
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Viðbrögð á vettvangi 
 

Viðbrögð einstaklingsins 

Viðbrögð viðmælenda á vettvangi voru misjöfn og þá sérstaklega vegna þess að þau voru með 

ólíkar upplifanir af höfuðhöggum og höfðu fengið alvarleg högg misjafnlega oft. Það sem var 

einkennandi við þær frásagnir sem viðmælendurnir upplifðu við höggin var að þau áttuðu sig 

ekki á alvarleikanum strax í kjölfarið. Halla, Stefán og Rúnar mundu ekki eftir atvikinu þar 

sem þau rotuðust í örfáar sekúndur. Þegar að Stefán fékk sinn heilahristing var hann að spila 

leik á æfingu og fékk harkalegt höfuðhögg en man eftir sér 10-15 mínútum síðar. Hann taldi 

sig ekki hafa verið í stakk búinn til að skilja alvarleika höggsins og hélt því fram að „hausinn 

virkar ekki þannig“. Samt sem áður taldi Sefán sig vera meðvitaðan um alvarleika 

höfuðmeiðsla eftir að hafa lesið sig til um þau. Halla man fyrst eftir sér þegar að sjúkraþjálfari 

kom og athugaði með hana en hún varð þá frekar pirruð og vildi halda áfram að spila þar sem 

hún taldi sig aðeins hafa fengið boltann létt í andlitið. Hún fékk að halda leiknum áfram en 

seinna byrjaði hún að finna fyrir vanlíðan sem lýsti sér í skertri sjón, svima, flökurleika og bað 

þá þjálfarann um að skipta sér út. Svipaða sögu má segja af Rúnari, sem rotaðist í tvær til þrjár 

sekúndur en mundi ekki eftir því. Þá fékk hann hörkulegan heilahristing ásamt gati á höfuðið 

eftir að hafa skallað annan einstakling. Strax í kjölfarið taldi hann sig alveg góðan og sagði það 

eitt af merkjum heilahristingsins vera „eins og þér líði ágætlega beint á eftir... heldur að þú 

getir sigrað heiminn þó þú sért alveg í köku“. Það líkir við svörum Þórunnar, eftir að hafa 

fengið blautan bolta í gagnaugað í leik, hélt hún því fram að „það er líka einkenni að átta sig 

á því að þú hugsar ekki skýrt. Það er ekki þannig að maður sé tipptopp í hausnum og geti bara 

metið aðstæður rétt, maður missir innsæið og maður tengir ekki eins vel við aðra hluti“. Í 

tilfellum Þórunnar og Emblu tók enginn eftir höfuðhögginu. Þórunni sjálfri var brugðið, 

stoppaði í örskamma stund og hélt leik sínum áfram en Embla kippti sér ekki upp við höggið 

þar sem hún taldi sig oft hafa fengið þau verri. Bæði Embla og Þórunn byrjuðu að finna fyrir 

einkennum stuttu síðar í leiknum sjálfum. Þórunni fór að líða skringilega þar sem sjónin 

breyttist og hún fór að misreikna vegalengdir. Í fyrstu tengdi hún einkenni sín við aldur, 

áreynslu eða ofreynslu og bað um að fara út af vellinum vegna þess að hún var „alveg búin á 

því“ en fékk það ekki. Það var ekki fyrr en hún var farin að sjá tvöfalt og byrjuð að fá 

sjóntruflanir sem hún fór aðeins að tengja við einkenni heilahristings. Þau einkenni sem Embla 

fann fyrir var að henni leið „ekki rétt“, þótti erfitt að staðsetja sig, fann fyrir máttleysi í fótum 

og vildi að setjast niður. Hún tengdi tilfinningar sínar við þreytu eða sykurfall, sem svipar til 



 23 

upplifun Þórunnar og hélt því áfram að spila. Það var ekki fyrr en eftir leikinn sem Embla fór 

í „blackout“, missti sjón, heyrn og byrjaði að skjálfa. Þegar að hún og þjálfarinn rifjuðu upp 

leikinn saman seinna um kvöldið þá fyrst gátu þau tengt einkennin við höfuðhögg. Líkt og 

Embla þá spilaði Berglind þannig stöðu inni á vellinum að hún var vön að fá boltann í höfuðið, 

aftur á móti þá fékk hún ekki sinn heilahristinginn við iðkun íþróttarinnar. Hún taldi að 

höfuðhöggið sem olli heilahristingnum hafi verið heldur vægt og fannst líklegt að önnur 

höfuðhögg í gegnum tíðina hafi gert hana viðkæmari. Þá hafði Berglind, þegar hún var yngri, 

fengið alvarleg höfuðhögg þrisvar sinnum í sama leiknum en hélt áfram þrátt fyrir að upplifa 

mikla þreytu og kraftleysi. Þá hélt Berglind því fram að keppnisskapið hafi verið svo mikið að 

hún var tilbúin að þrauka, halda áfram og vinna leikinn og lýsti einkennunum sem ,,vont/gott“ 

því hún gat varið boltann, þrátt fyrir að fórna sjálfri sér fyrir það. Unnur hafði fimm sinnum 

fengið alvarlegan heilahristing og í öll skiptin farið strax á bráðamóttöku. Í þau skipti tók hún 

eins til tveggja mánaða pásu frá íþróttinni að ósk þáverandi þjálfara. Eftir höfuðhöggin upplifði 

Unnur einkennin eins og hún væri ekki að hugsa rétt og taldi sig vera í lagi þar sem hún fann 

ekki til neinstaðar í líkamanum en það svipar til upplifun annarra viðmælenda. Hún upplifði 

ekki einkenni heilahristings fyrr en um þremur klukkustundum eftir höfuðhöggið. Þegar Unnur 

fékk sinn sjötta heilahristing við högg á hálsinn, taldi hún höggið frekar vægt en henni leið 

strax illa, sortnaði fyrir augum og bað um að fara út af vellinum. Líkt og aðrir viðmælendur 

taldi Unnur að erfitt væri fyrir einstaklinga að greina vandamálið strax í kjölfarið þrátt fyrir að 

þekkja einkennin vel en hún sjálf hafði oft fengið alvarleg höfuðhögg sem hún gat ekki 

skilgreint. Thelma fann fyrir einkennum strax en í hennar tilviki fékk hún boltann í höfuðið í 

leik með þeim afleiðingum að hún datt niður og lá í einhvern tíma með höfuðverk og svima. 

Hún fann fyrir því að vera vönkuð en hugsaði ekki meira um það, hætti að spila og taldi sig 

vita „já og nei“ hvað hafði komið fyrir. Hún byrjaði að keppa þremur vikum eftir og hunsaði 

einkenni líkt og ljós- og hávaðafælni. Thelma taldi að þrátt fyrir að hafa haft góða þekkingu á 

heilahristingi, að upplifunin sé að „maður er svolítið blindur á sjálfan sig“ en hún hélt áfram 

að spila handknattleik með höfuðverk. Nokkrum mánuðum síðar fékk hún annað höfuðhögg 

og mikinn höfuðverk og var beðin um að taka því alveg rólega en Thelma taldi höggið ekki 

„það alvarlegt“. Eftir að hafa hvílt í nokkra mánuði og byrjuð aftur í íþróttinni, þá fékk Thelma 

vægt olnbogaskot sem ýtti undir öll þau einkenni sem hún hafði áður fundið fyrir. Hún hélt 

áfram að æfa í þrjár vikur í viðbót þar til hún gafst upp vegna verkja. Thelma vildi sérstaklega 

koma því á framfæri að einstaklingar þyrftu að vera meðvitaðir um að einkenni væru 

mismunandi. Höggið sem Arnar taldi hafa verið hans fyrsta, átti sér stað á æfingu þar sem hann 

fékk hnéspark í gagnaugað með þeim afleiðingum að hann rotaðist, sá svart og leið illa. Hann 
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hætti strax á æfingunni en lét ekki athuga frekar með sig og mætti á næstu æfingu strax daginn 

eftir. Arnar fékk síðan annað höfuðhögg sex dögum síðar, þegar hann skallaði liðsfélaga sinn 

á æfingu daginn fyrir leik. Við höfuðhöggið leið honum einkennilega, var illt í maganum og 

lýsti tilfinningunni eins og að hann „væri ekki í líkamanum“ en þar sem hann þurfti ekki að 

kasta upp þá taldi hann sig ekki hafa fengið heilahristing. Það sem Halla nefndi í sambandi við 

sín eigin viðbrögð og það sem hún taldi einstaklinga upplifa, fyrir utan það að þekkja ekki 

afleiðingarnar nógu vel, var að hún og aðrir vilja ekki bregðast liði sínu og halda því áfram. 

Emblu þótti mikilvægast að íþróttaiðkendur þekki einkenni höfuðhögga þar sem þeir ættu að 

geta borið ábyrgð á því að hætta iðkun strax í kjölfarið. Hún taldi að iðkendum væri kennt að 

harka af sér en það styður við upplifun Arnars, þegar hann fékk fyrstu höfuðhöggin sín en sagði 

engum frá því hvernig honum leið vegna þess að honum fannst það „kjánalegt“. Þórunn hafði 

oft horft upp á vini sína eiga við slæm eftirköst í kjölfar höfuðhögga. Þrátt fyrir það taldi hún 

sig hafa verið í afneitun að eigin einkenni hafi verið vegna heilahristings. Þórunn hélt því fram 

að þó svo að hún hafi þekkt einkennin vel fyrir þá hafði sú þekking ekki hjálpað henni. Stefán 

taldi að aldurinn og reynslan hafi kennt honum að sýna höfuðmeiðslunum skilning og 

þolinmæði. Hann hélt því fram að hann hefði ekki verið svona skynsamur þegar hann var 10 

árum yngri. Eftir að hafa fengið heilahristing, oft á átta árum, þá var Arnar farinn að þekkja 

einkennin nokkuð vel og vissi hvernig hann ætti að bregðast við. Eftir hans síðasta höfuðhögg, 

þegar hann fékk boltann í gagnaugað á æfingu, tók hann meðvitaða ákvörðun að hætta í 

knattspyrnu vegna þess hann vildi ekki taka fleiri áhættur. Hann lýsti tilfinningum sínum líkt 

og eitthvað hafi dáið innra með honum og fannst knattspyrnan ekki vera þess virði. Sömu sögur 

eru að segja af bæði Höllu og Emblu þar sem þær áttuðu sig á því, eftir höfuðhöggin, hvað 

íþrótt þeirra var aldrei þess virði að fórna sér fyrir – að lífið væri miklu stærra.  

 

Viðbrögð þjálfara 

Viðmælendurnir höfðu allir sína sögu að segja af viðbrögðum þjálfara þegar þeir fengu 

höfuðhögg og miðað við upplifun þeirra voru viðbrögð og þekking þjálfara misjöfn. Þegar að 

Rúnar fékk sitt höfuðhögg í leik þá var það aðstoðarþjálfarinn sem stöðvaði hann. Aðalþjálfari 

Rúnars ætlaði að leyfa honum að halda áfram eftir að búið var að setja umbúðir á höfuðið. 

Aðstoðarþjálfari hans sá strax að hann var fölur í andliti og vildi að hann færi strax á 

bráðamóttöku. Rúnar hélt því fram að hann hefði farið aftur inn á völlinn ef aðstoðarþjálfarinn 

hefði ekki gripið inn í. Bæði Thelma og Unnur töldu að þjálfarar þeirra í gegnum tíðina höfðu 

áberandi ólíka þekkingu og því viðbrögðin við höfuðhöggum eftir því. Í fjórum af þeim 
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skiptum sem Unnur fékk heilahristing var henni bannað að halda þátttöku áfram, þrátt fyrir að 

telja sig geta haldið áfram. Þáverandi þjálfari var vel meðvitaður um alvarleika og einkenni 

heilahristings en hann sá það strax í augum hennar að eitthvað væri að. Upplifun Thelmu var 

sambærileg eftir tvö fyrri höfuðhögg hennar en þá var hún tekin strax út af og bannað að halda 

áfram. Thelma taldi að sá þjálfari hefði ekki tekið neinar áhættur þegar kom að höfuðhöggum, 

sama hvað einsktaklingurinn sagði á því augnabliki. Við síðasta höfuðhögg Unnar upplifði hún 

þjálfarann reynslulítinn en hann virtist ekki skilja alvarleika höfuðhögga. Eftir að Unnur bað 

um að fara út af vellinum vegna þess að henni leið illa, þá bað þjálfarinn hana um að fara aftur 

inn á völlinn í sama leik, þegar hún hafði náð sér niður. Þegar Thelma fékk síðasta 

heilahristinginn, eftir „væga“ olnbogaskotið, vildi þjálfari hennar ekki trúa því að eitthvað væri 

að þrátt fyrir að þekkja forsögu hennar. Halla gat ekki lýst viðbrögðum þjálfarans sérstaklega 

þar sem sjúkraþjálfarinn var sá sem hafði afskipti af henni. Þegar hún fékk að halda áfram 

þátttöku og þjálfarinn gerði síðustu skiptingu inni á völlinn, ætlaði hann ekki að skipta henni 

út af sem gerði það að verkum að hún varð að biðja um það sjálf. Eftir leikinn, sagði þjálfarinn 

við hana að hún myndi kannski taka frí í næsta leik sem þýddi að hún hefði næst átt að taka 

þátt eftir þrjá daga. Svipaða sögu er að segja í Arnars tilfelli en þegar hann fékk fyrsta höggið 

sitt á æfingu árið 2008, hætti hann alveg þátttöku og aðstoðarþjálfarinn hjálpaði honum. Eftir 

leikinn var enginn sem athugaði með hann og hann mætti á æfingu daginn eftir. Þegar Arnar 

fékk höfuðhöggið sex dögum seinna, daginn fyrir leik, sagði hann að viðbrögð þjálfara væru 

engin þrátt fyrir að allir höfðu séð atvikið, enda spilaði hann í leiknum. Hann taldi samt 

viðbrögð þjálfara misjöfn en að meiri skilningur hefði verið hjá þeim sem þekktu meiðslasögu 

hans vel. Líkt og áður kom fram þá sá enginn höfuðhögg Emblu en sama kvöld, þegar hún fór 

í „blackout“ eftir leikinn, rifjaði þjálfarinn leikinn upp með henni og taldi sig vera nokkuð viss 

um að hún hafi fengið höfuðhögg í fyrri hálfleik. Embla tók það skýrt fram að það væri ekki 

við neinn þjálfara, né sjúkraþjálfara að sakast í hennar tilfelli, þar sem hún sagði engan hafa 

séð höggið. Aðspurð hvernig viðbrögð þjálfara væru á æfingum, þegar hún hafði þurft að taka 

sér fimm til tíu mínútna pásur eftir höfuðhögg, taldi Embla þjálfara sjaldan sjá þau atvik svo 

engin afskipti voru í kjölfarið. Þórunn taldi að í sínu tilfelli hafði þjálfari þekkt vel inn á 

einkenni heilahristings en var meðvirkur með Þórunni að leyfa henni að halda áfram, það er að 

hann leyfði henni að stjórna. Þórunn hélt því fram að þjálfarar væru misjafnir en í hennar tilfelli 

hafi þjálfarinn verið vel upplýstur, vegna þess að hann hafi umgengst marga einstaklinga sem 

höfðu fengið slæm höfuðhögg og afleiðingar í kjölfarið. Þórunn hélt því fram að þekkingu 

þjálfara mætti alltaf bæta. Þegar Stefán fékk sitt höfuðhögg taldi hann þjálfarana faglega og vel 

upplýsta um stöðu mála, þar sem þeir höfðu alls ekki leyft honum að halda þátttöku áfram eftir 
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höggið. Hann taldi þjálfarana hafa staðið sig „frábærlega“ í öllu ferlinu. Stefán upplifði þá 

þjálfara vera stranga á reglugerðum og taldi þá fylgja öllum fyrirmælum varðandi höfuðhögg. 

Stefán taldi þó að þekking þjálfara hefði ekki verið svona góð þegar hann fékk höfuðhögg tíu 

árum áður en þá hefðu þeir aðeins spurt einstakling eftir högg „ertu góður?... áfram gakk“. Þó 

að Berglind hafði ekki fengið alvarlegt höfuðhögg við íþróttaiðkun þá taldi hún þjálfara ekki 

nógu meðvitaða um alvarleika þeirra. Hún sagðist hafa haft mismunandi þjálfara í gegnum 

tíðina og í fá skipti munað til þess að viðbrögðin hafi verið viðunandi miðað við alvarleika. Þá 

skipti máli hvaða stöðu sé spilað inni á vellinum þar sem sumar stöður eru veikari fyrir 

skiptingu ef þörf er á. Halla upplifði mikla reiði í garð þjálfara og sagði að mikilvægt væri fyrir 

þá að taka fram fyrr hendur á einstaklingum eftir höfuðhögg, þar sem þeir hugsa ekki rökrétt í 

kjölfarið. Hún taldi upplifun sína á að fá höfuðhögg á Íslandi miðað við í Bandaríkjunum ekki 

vera sambærileg, þar sem einstaklingar í Bandaríkjunum fengju alls ekki um það ráðið hvort 

að þau héldu leiknum áfram og voru strax tekin út af. Arnar var sammála Höllu um að 

einstaklingarnir sjálfir eigi ekki að fá að taka ákvörðun um það hvort þeir haldi áfram að spila 

eða ekki. Hann er sjálfur þjálfari í knattspyrnu og hefur því upplifað hlið þjálfarans líka þegar 

kemur að höfuðhöggum. Arnar lenti í því að iðkandi hjá honum hafi fengið höfuðhögg á æfingu 

en að hann hafi stöðvað hann þar sem iðkandinn sagðist vera í lagi. Stuttu síðar fékk sami 

einstaklingurinn aftur boltann í höfuðið og Arnar tók hann þá út af. Um kvöldið hringdi foreldri 

iðkandans í Arnar og spurði hvort að eitthvað hafi komið fyrir á æfingu, þar sem 

einstaklingurinn hafði hagað sér undarlega, mundi ekki eftir neinu og fór á bráðamóttöku þar 

sem hann var greindur með alvarlegan heilahristing. Í aðstöðu sem þessari, fannst Arnari eftir 

á, að hann hefði átt að stöðva iðkandann strax eftir fyrsta höfuðhöggið en hann taldi erfitt að 

meta það þegar að einstaklingurinn segist vera í lagi. Það líkir við upplifun Berglindar á 

viðbrögðum þjálfara en hún taldi að þjálfarar væru almennt í erfiðri stöðu til að meta hvað eigi 

að gera, hvort að það eigi að fórna einstaklingnum eða leiknum og að oft sé þetta huglægt mat 

hjá þjálfara að meta hvert næsta skref er. Arnar taldi að nýrri og yngri þjálfarar væru mun 

opnari fyrir afleiðingum höfuðhögga og að þeir væru skilningsríkari en þeir sem eru af „gamla 

skólanum“, sem skilji þetta ekki alveg. Bæði Arnar og Embla töldu þjálfara almennt vera 

upptekna af því að hafa bestu leikmennina inni á vellinum og að þeir væru skammsýnir þegar 

kemur að meiðslum. Bæði Thelma og Berglind komu inn á að félögin ættu að hafa góðan 

leiðarvísir sem allir þyrftu að fara eftir svo að það sé auðvelt fyrir þjálfara og fagaðila að taka 

ákvörðun um hvað skal gera við einstakling sem fengið hafa höfuðhögg. Þá nefndi Thelma að 

henni fyndist það alltaf vera fagaðili sem ætti að meta ástand hins slasaða og sagði svo „hvar 

liggur ábyrgðin?“. 
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Viðbrögð sjúkraþjálfara 

Sjúkraþjálfari kemur þannig við sögu hjá viðmælendunum að þá mátti einungis finna í leikjum 

en ekki á æfingum. Til að mynda, fékk Halla sitt síðasta höfuðhögg í leik en sjúkraþjálfari var 

sá sem fór til hennar eftir að dómari stöðvaði leikinn. Sjúkraþjálfarinn spurði Höllu staðlaðar 

spurningar eftir SCAT en hún „náði“ prófinu og fékk að halda áfram. Þá taldi Arnar að eftir 

slæm höfuðhögg hafði hann haft vit á því hvar hann væri staddur og hvað væri að gerast í 

kringum hann og því hafði hann auðveldlega náð sambærilegu prófi. Embla fór á bráðamóttöku 

eftir sitt atvik og henni tókst að svara öllum spurningunum rétt og gat fylgt fingri. Embla nefndi 

að bæði höfuðhögg og viðbrögð einstaklinga væru misjöfn. Halla hélt því fram að þrátt fyrir 

að geta svarað prófinu „rétt“ þýddi það ekki endilega að allt hafi verið í lagi. Hún taldi að 

sjúkraþjálfari ætti að taka fram fyrir hendurnar á leikmönnum þegar þeir fengju höfuðhögg og 

ekki leyfa þeim að taka ákvörðun um hvort að halda ætti leiknum áfram eða ekki. Sama hafði 

Þórunn að segja en eftir á var hún ósátt að þrátt fyrir að hafa liðið einkennilega, þá hefði hún 

viljað að sjúkraþjálfarinn stoppaði hana strax af. Embla hélt því fram að sjúkraþjálfarinn í 

hennar leik hafi verið meðvitaður um að hún væri ekki í lagi þar sem hann kom með þrúgusykur 

fyrir hana. Tilfellið hennar var sérstakt því að enginn vissi hvað hafði komið fyrir og því 

skoðaði sjúkraþjálfarinn einkennin ekki frekar. Þegar að Unnur fékk sitt síðasta höfuðhögg og 

bað um að fara af vellinum vegna einkenna heilahristings, kannaði þáverandi sjúkraþjálfari 

einkennin ekki frekar og meðhöndlaði hana eins og hún væri með verk í fótum. Eins þegar 

Thelma fékk höfuðhögg og féll í jörðina, brást sjúkraþjálfari við með því að aðstoða hana að 

komast af vellinu en hann hvorki leiðbeindi né meðhöndlaði frekar. Thelma taldi það augljóst 

að þekking sjúkraþjálfara á heilahristingum er misjöfn. Flestir viðmælendurnir höfðu sögur að 

segja um starf sjúkraþjálfara í bataferlinu en ekki mikið við atvikinu sjálfu. Halla kom inn á að 

henni fyndist mikilvægt að sjúkraþjálfari væri hluti af liðinu, væri tilfinningalega tengdur 

leikjunum og sem fylgdist bæði með einstaklingunum á æfingum og í leikjum. Sama höfðu 

Embla og Berglind að segja en þær töldu flest höfuðhögg gerast á æfingum og að þar sé enginn 

fagaðili til að meta ástandið, sem ætti ekki að vera. Halla nefndi einnig að í neðri deildum væri 

ekki krafa að hafa sjúkraþjálfara á leikjum, sem henni fannst vera alveg jafn mikilvægt og í 

fyrstu deildar liðum. Halla taldi sig jafnframt oft sjá þjálfara taka fram fyrir hendur 

sjúkraþjálfara þegar þeir hafa metið að leikmaðurinn sé ekki í lagi og það ætti að taka hann af 

vellinum.  
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Fræðsla fyrir íþróttaiðkendur 
Aðspurð út í hvort að viðmælendur höfðu fengið fræðslu hjá sínu íþróttafélagi um höfuðhögg 

og mögulegar afleiðingar þess, töldu þau svo ekki vera en að einhver íþróttafélög væru nýlega 

byrjuð að halda fyrirlestra. Stefán vissi þó að einhver fræðsla væri bæði á þjálfaranámskeiði 

KSÍ og hjá landsliðunum í knattspyrnu. Berglind taldi að þekking leikmanna væri að bætast 

töluvert, þá sérstaklega í ljósi þess hve hávær umræðan um höfuðhögg hefur verið undanfarið. 

Þórunn taldi að almennt sé þekkingin betri í knattspyrnu kvenna heldur en karla á Íslandi. Henni 

fannst umræðan um höfuðhögg skipta meira máli hjá knattspyrnukonum og taldi mögulega 

ástæðu þess að knattspyrna snúist aðallega um peninga hjá knattspyrnumönnum. Þá nefndi hún 

að hjá körlunum sé það bara harkan sem skiptir máli, það að þrauka og halda áfram. Rúnar 

taldi að almennt væri þekking á höfuðhöggum og heilahristingum ábótavæn og að einstaklingar 

áttuðu sig ekki á alvarleikanum. Arnar sagði að þekking innan íþrótta þyrfti vera betri og að 

fræða þyrfti einstaklinga almennt en passa upp á að fræðslan verði meira fræðandi frekar en 

hræðsluáróður. 

 

Hvert á að leita strax í kjölfar höfuðhöggs? 
Viðmælendurnir voru með ólík viðhorf og skoðanir um hvert best væri að leita strax í kjölfar 

höfuðhöggs. Það sem allir áttu sameiginlegt var að þeir hikuðu og þurftu að hugsa sig vel um 

áður en þeir gátu svarað. Til að mynda fór Arnar upp á læknavakt eftir eitt af sínum 

höfuðhöggum og spurði lækni hvort hann þyrfti að taka pásu frá íþróttinni. Svarið sem 

læknirinn gaf honum var „þú notar ekkert hausinn í fótboltanum, notarðu ekki fæturnar?“. 

Unnur hafði alltaf við sínum heilahristingstilfellum farið á bráðamóttöku en sleppti því í síðasta 

skipti þar sem viðbrögðin voru alltaf þau sömu. Henni fannst það vera undir henni sjálfri komið 

að finna út hvert næsta skref ætti að vera. Hún taldi sig heppna að komast í hendur 

sjúkraþjálfara sem hafði góða þekkingu á höfuðhöggum og gat því vísað henni á rétta staði en 

hún komst í endurhæfingu. Þórunn var sammála og taldi einstaklinga ráðalausa ef þeir hefðu 

ekki aðgengi að góðum sjúkraþjálfurum eftir höfuðhögg. Thelma og Rúnar töldu að leita ætti 

til heimilislæknis en sögðu að einstaklingar væru misjafnlega heppnir með þá þar sem ekki allir 

læknar, annaðhvort greina vandann rétt eða vísa á rétta staði. Þá þótti Thelmu mikilvægt að 

lenda á réttum fagaðilium því þeir sem vinna í læknastéttinni, líkt og heimilislæknar og 

sjúkraþjálfarar, geta haft misjafna þekkingu en það hafði reynsla hennar sýnt. Aðstoðin sem 

Rúnar fékk í kjölfar höfuðhöggsins voru ráðleggingar af fagaðilum sem hann þekkti í öðru 
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landi en Íslandi. Sjálfur hafði Rúnar góða þekkingu á höfuðhöggum og -meiðslum og gat nýtt 

sér hana í endurhæfingu.  
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Umræður 

 Fyrsta rannóknarspurningin var þríþætt þar sem leitast var eftir upplifun viðmælenda á 

viðbrögðum á vettvangi hjá þeim sjálfum, þjálfurum og sjúkraþjálfurum strax í kjölfar 

höfuðhöggs. Viðmælendurnir komu allir úr knattspyrnu eða handknattleik en þrátt fyrir að hafa 

bæði ólíkan bakgrunn og sögu af höfuðmeiðslum þá mátti finna þema í frásögnum þeirra. 

Meðal einkenna heilahristings eru ógleði, minnistruflanir, þreyta, ójafnvægi, ruglástand, 

sljóleiki, skapbreytingar, sjóntruflanir og meðvitundarleysi (McCrory o.fl., 2017) en öll þessi 

einkenni voru nefnd af viðmælendum. Þau viðbrögð sem oftast komu upp hjá viðmælendunum 

var að þeir áttuðu sig ekki á hvað væri að eiga sér stað. Flest þeirra voru sammála um að hafa 

ekki verið í réttu ástandi til að meta aðstæður, þrátt fyrir að þekkja helstu einkenni 

heilahristings. Þar af leiðandi hefði aukin þekking ekki endilega hindrað þá í að halda áfram. 

Viðmælendur töldu sig þó flesta mega þekkja betur einkenni og afleiðingar höfuðhögga og 

töldu að einstaklingar mættu almennt vera betur upplýstir. Í bæði rannsóknum Conway (2020) 

og Register-Mihalik (2013) kom í ljós að einstaklingar í íþróttum fundu margar ástæður til þess 

að tilkynna ekki höfuðhögg. Það líkir við frásagnir Höllu, Arnars og Berglindar en þau nefndu 

til dæmis ástæðurnar að vilja ekki bregaðst liði sínu, að finnast það kjánalegt og að 

keppnisskapið væri of mikið.  

Rannsóknir sýndu fram á að þeir sem áður hafa fengið heilahristing séu tvisvar til fimm 

sinnum líklegri en aðrir til að fá hann aftur (Emery o.fl., 2011; Tsushima o.fl., 2019) en það 

má sjá í tilfellum Unnar, Thelmu, Höllu og Arnars þar sem þau höfðu öll fengið nokkra 

heilahristinga með stuttu millibili. Berglind, Embla og Þórunn mundu ekki eftir því að hafa 

fengið heilahristing áður og það kom þeim á óvart hversu alvarleg höfuðhöggin höfðu verið. 

Eftir á að hyggja töldu þær sig áður hafa fundið fyrir einhverjum einkennum og voru allar 

sammála um að hafa fengið slæm höfuðhögg í gegnum tíðina en haldið þátttöku áfram samt 

sem áður. Það gæti bent til þess að þær hafa verið viðkvæmar fyrir höfuðhöggi og þar af 

leiðandi fengið heilahristing með langvarandi einkennum. Þá sýndi rannsókn Guskiewick að 

þeir einstaklingar sem höfðu ítrekað fengið heilahristing væru líklegri til þess að fá „eftir 

heilahristings heilkennið“ (Guskiewicz o.fl., 2003). 

Rannsóknir benda til þess að konur séu viðkvæmari en karlar fyrir heilahristingi 

(Covassin, Elbin, Stiller-Ostrowski og Kontos, 2009; Desai o.fl., 2019; Preiss-Farzanegan o.fl., 

2009) en allir kvenkyns viðmælendurnir þurftu að hætta að stunda íþróttina í kjölfar 

höfuðhöggs og finna enn fyrir einkennum. Karlarnir, aftur á móti, komust allir aftur í sína íþrótt 

eftir að hafa tekið nokkurra mánaða pásu. Þá hætti Arnar eftir síðasta höfuðhöggið vegna þess 
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að hann vildi ekki taka áhættu ef ske kynni að afleiðingarnar yrðu verri en hann taldi sig ekki 

lengur finna fyrir einkennum.  

Miðað við upplifun viðmælenda er ljóst að þjálfarar þeirra höfðu allir misjafnlega mikla 

þekkingu og skilning á höfuðhöggum. Líkt og grein í Journal of Sport Science birti þá er 

almenn þekking þjálfara á heilahristingi í meðallagi þar sem þeir þekkja helstu einkenni (Yeo 

o.fl., 2020). Samt sem áður töldu margir meðvitundarleysi vera helsta einkennið og hefðu því 

þjálfararnir ekki geta greint einstakling með heilahristing, væri hann ekki meðvitundarlaus. Í 

rannsókn Kroshus og fleiri (2019) voru margir þjálfarar sem höfðu ekki frætt sig nýlega um 

höfuðhögg, einkenni og mögulegar afleiðingar. Stór hluti þjálfaranna höfðu þá skoðun að þeir 

myndu láta einstaklinga halda áfram iðkun þrátt fyrir að sýna einkenni heilahristings ( Kroshus 

o.fl., 2019). Sú niðurstaða getur skilgreint mörg af þeim tilfellum sem viðmælendur nefndu 

þegar að þjálfarar virtust ekki átta sig sérstaklega á því hvað hafði átt sér stað. Önnur tilfelli, 

líkt og hjá Þórunni sem taldi sinn þjálfara hafa góða þekkingu á alvarleika höfuðhögga, virtist 

þó vera of meðvirkur með Þórunni og leyfði henni að stjórna aðstæðum. Bæði Embla og Arnar 

töldu að þjálfarar væru uppteknir af því að vera með bestu leikmennina inni á vellinum og því 

væru viðbrögð þeirra ekki alltaf rökrétt, sem er aftur í takt við niðurstöður rannsóknar Kroshus 

(2019). Það þykir mér sorglegt, ef staðreyndin er sú, að leikurinn skipti meira máli en 

leikmennirnir. Viðmælendur höfðu þó ekki allir slæma upplifun á viðbrögðum þjálfara. 

Samkvæmt Stefáni fá allir þjálfarar KSÍ fræðslu um höfuðhögg en að hans mati voru þjálfarar 

hans virkilega faglegir þegar hann fékk sitt höfuðhögg og taldi hann þá fylgja öllum reglum og 

fyrirmælum. Stefán komst aftur inn í sína íþrótt nokkrum mánuðum síðar en hvíldi þar til hann 

hafði náð fullum bata. Sama má segja um Unni og Þórunni í fyrri höfuðhöggum þeirra en þar 

tók þjálfarinn alveg fram fyrir hendur þeirra og bannaði þeim að halda áfram en þær byrjuðu 

að stunda íþróttina aftur eftir að hafa náð bata. Ljóst er að fyrstu viðbrögð eftir höfuðhögg eru 

mikilvæg hvað varðar framtíð einstaklings. Ekki kom fram hvernig reynsla og menntun þjálfara 

viðmælenda var en áhugavert væri að kanna hvort að það hefði haft áhrif. Samkvæmt 

rannsóknum Cusimano og Yeo gæti reynsla og menntun skipt máli þegar kemur að viðbrögðum 

við höfuðhöggum (Cusimano o.fl., 2017; Yeo o.fl., 2020).. 

Á æfingum eiga sér stað mörg höfuðhögg og því er jafn mikilvægt að hafa 

sjúkraþjálfara til staðar þar líkt og á leikjum en miðað við frásagnir viðmælenda er raunin ekki 

sú. Sjúkraþjálfarar framkvæma SCAT prófið (Echemendia o.fl., 2017a) til að meta ástand 

einstaklingsins og ættu þar af leiðandi með sinni menntun að þekkja best bæði einkenni og 

mögulegar afleiðingar höfuðhögga. Þá geta þeir tekið faglega ákvörðun um hvort að 

einstaklingur eigi að halda áfram eða ekki. Samt sem áður þá fengu nokkrir viðmælendur 
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höfuðhögg í leik þar sem meðhöndlunin var ekki í takt við þær ráðleggingar sem gefnar eru við 

höfuðhöggum. Því er ljóst að þekking sjúkraþjálfara á höfuðhöggum og heilahristingum er 

misjöfn á Íslandi. Bæði Embla og Halla nefndu að þær höfðu tekið „próf“ til að meta hvort að 

þær höfðu fengið heilahristing eftir höfuðhögg, en prófið var í takt við SCAT (Echemendia 

o.fl., 2017a), sem KSÍ byggði sína fræðslu á (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a). Áhugavert 

þótti að Halla „náði“ prófinu þegar að sjúkraþjálfarinn kom að henni eftir höfuðhöggið en 

Embla fékk spurningarnar þegar hún var komin upp á bráðamóttöku einhverju síðar. Þær gátu 

báðar svarað spurningunum „rétt“ og „náðu“ þar af leiðandi prófunum sem segir að það sé ekki 

endilega hægt að treysta á það. Þá nefndi Unnur jafnframt það sama að hennar einkenni hafi 

ekki komið fyrr en um þremur klukkustundum síðar. Þegar íþróttaiðkendur eru skoðaðir eftir 

höfuðhögg á vettvangi fer yfirleitt lítill tími í að meta ástand þeirra áður en ákvörðun er tekin 

um hvort þeir megi halda áfram. Samkvæmt SCAT (Echemendia o.fl., 2017a) tekur prófið að 

minnsta kosti tíu mínútur í framkvæmd sem segir okkur að prófið er ekki gert samkvæmt 

fyrirmælum. Í framhaldi væri áhugavert að kanna hvort hægt sé að gera betur þegar meta á 

ástand einstaklings eftir höfuðhögg til þess að koma í veg fyrir rangar niðurstöður sem og að 

sjá hvort að önnur próf myndu gagnast líkt og King-Davick prófið eða SAC strax í kjölfarið (K. 

M. Galetta o.fl., 2016; McCrea o.fl., 1998). Við vinnslu þessarar rannsóknar fundust engar 

rannsóknir sem sneru að þekkingu sjúkraþjálfara á höfuðhöggum og heilahristingum, þá er 

ástæða þess líklega sú að miðað við menntun þeirra sé gengið út frá því að þeir eigi að þekkja 

vel til og því ekki áhugavert rannsóknarefni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu samt sem áður 

fram á að það væri áhugavert að taka þekkingu þeirra á höfuðhöggum og heilahristingum til 

skoðunar. Einnig má sjá að oftast eru það íþróttaiðkendurnir sjálfir sem taka ákvörðun um hvort 

þeir haldi áfram þátttöku eftir höfuðhögg. Halla vildi meina að þjálfarar tækju oft fram fyrir 

hendur sjúkraþjálfara þegar meta á ástand einstaklingsins. Ef svo er rétt þá væri eðlilegast að 

einstaklingur sem fengi höfuðhögg myndi alltaf hætta þátttöku, sama hversu vægt höggið er. 

Það myndi auðvelda ákvörðun bæði einstaklingsins og þjálfara þegar höfuðhöggið á sér stað. 

Eins og fram hefur komið þarf höggið ekki alltaf að vera harkalegt svo að einstaklingur fái 

heilahristing, né þurfa einkennin að koma upp strax. 

Markmið rannsóknarspurningar tvö var að kanna hvert viðmælendur myndu ráðleggja 

einstaklingum að leita eftir höfuðhögg. Nú til dags er einstaklingum leiðbeint að hvíla sjálfir, 

fara á heilsugæslu eða bráðamóttöku eftir því hvernig ástand þeirra er (Heilsuvera, 2020). 

Miðað við frásagnir viðmælenda þá virðist hins vegar læknastéttin, líkt og sjúkraþjálfarar, hafa 

misjafna hæfni og metnað fyrir því að aðstoða eftir höfuðhögg. Heilahristingur er ekki bara 

líkamlegur heldur getur hann einnig haft áhrif á andlegu hliðina (Perry o.fl., 2016) og voru 



 33 

viðmælendur sammála um að meiri eftirfylgni og úrræði hefði þurft að fylgja í kjölfar þess að 

fá heilahristing. Það var ekki fyrr en árið 2019 sem heilbrigðisráðuneytið gaf út skýrslu um 

úrræði fyrir einstaklinga eftir heilaskaða (Guðrún Sigurjónsdóttir o.fl., 2019). Með þeirri stefnu 

má vonast eftir því að auðveldara verði fyrir einstaklinga að vita hvert eigi að leita eftir að hafa 

fengið slíka áverka. Einnig væri góð hugmynd að hafa einhvern stað sem sérhæfir sig alveg í 

heilaskaða þannig að það færi ekki á milli mála hvert einstaklingur ætti að leita ef til dæmis 

væri grunur um heilahristing. Slíkur staður myndi stuðla að eftirfylgni eftir heilaáverka. 

Með rannsóknarspurningu þrjú var markmiðið að kanna hvort að viðmælendurnir höfðu 

fengið fræðslu á höfuðhöggum hjá sínu íþróttafélagi en sú var ekki raunin. Viðmælendurnir 

vissu þó til þess að önnur félög eða deildir innan íþróttafélaga höfðu fengið slíka fræðslu. Þá 

sýndu niðurstöður rannsóknar að þeir sem höfðu betri þekkingu á einkennum heilahristings 

væru líklegri til þess að tilkynna hann (Register-Mihalik o.fl., 2013). Flestir viðmælendurnir 

töldu sig þekkja einkenni heilahristings vel en héldu samt þátttöku áfram vegna þess að þau 

vissu ekki betur á því augnabliki. Þá sögðu viðmælendurnir einnig að undanfarið væri almennt 

meiri vitundarvakning, þá sérstaklega hjá kvenkyns iðkendum. Þrátt fyrir að viðmælendur gátu 

ekki metið aðstæður strax í kjölfar höfuðhöggsins þá eru sterkar líkur á því að einstaklingarnir 

hefðu tekið skynsamari ákvarðanir, líkt og að hvíla og hlusta á líkamann í kjölfarið, ef þau 

hefðu vitað hversu alvarlegar afleiðingar höggin gætu haft.  

 

Takmarkanir 
Í upphafi var ætlunin að taka viðtöl við jafn margar konur og karla en viðmælendurnir enduðu 

sem sex konur og þrír karlar. Ástæðan fyrir því er að það var auðveldara að finna konur fyrir 

rannsóknarverkefnið. Það hefði verið áhugavert að kanna mun á milli kynjanna betur en 

niðurstöður rannsóknarinnar sýndu lauslega að konurnar hafa almennt farið verr út úr 

höfuðhöggum en karlarnir. Þegar rannsóknarvinna hófst í september 2019 voru fyrstu viðtölin 

tekin í eigin persónu en í seinni viðtölum hafði Covid-19 faraldurinn þau áhrif að þau voru 

tekin rafrænt. Persónulega fannst mér ég ná betri tengingu við einstaklingana með því að hitta 

þá en þá voru frásagnir þeirra einnig dýpri. Það hafði þó ekki áhrif á heildarniðurstöðurnar þar 

sem öllum spurningum viðtalsrammans var svarað.  

 

Samantekt 
Til að draga niðurstöður rannsóknarinnar saman þá voru viðbrögð viðmælenda helst þau að 

þeir gátu ekki sjálfir metið aðstæður strax í kjölfar höfuðhöggsins. Almennt töldu viðmælendur 



 34 

sig þekkja nokkuð vel einkenni heilahristings en það sem kom þeim á óvart voru afleiðingarnar. 

Þá hafði enginn fengið fræðslu vegna höfuðhögga og því væri áhugavert að sjá hvort að það 

hefði haft áhrif á þeirra viðbrögð. Það er ljóst að þekking þjálfara og sjúkraþjálfara er misjöfn 

en í framhaldi væri áhugavert að skoða þekkingu þeirra frekar þar sem niðurstöðurnar eru 

einungis byggðar á upplifun viðmælenda. Það hvert viðmælendur myndu ráðleggja 

einstaklingum að leita strax eftir höfuðhögg er jafnframt áhugavert en þeir töldu vanta betra 

úrræði fyrir einstaklinga strax í kjölfar höfuðhögga þar sem svör voru óljós. Það hefur verið 

meiri vitundarvakning í þjóðfélaginu þar sem aukin umræða um höfuðhögg hefur verið 

áberandi undanfarin ár eftir að íþróttamenn og -konur fóru að stíga fram með reynslusögur. 

Mikilvægt er að einstaklingar, bæði í íþróttum og almenningur, átti sig á alvarleika höfuðhögga 

þar sem ljóst er að afleiðingarnar geta valdið varanlegum skaða. 
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Viðauki 

Viðtalsrammi 
 

• Úr hvaða íþrótt kemur þú? 

• Hversu lengi hefur þú stundað íþróttina? 

• Stundar þú enn íþróttina? 

• Deild/deild þegar hætti? 

• Hvenær varðstu fyrir höfuðhöggi? 

• Hefurðu orðið fyrir alvarlegu höfuðhöggi oftar en einu sinni? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá þínu versta tilfelli (ef fleiri en eitt)? 

--- Fá upplýsingar um viðbrögð á fleiri tilfellum ef á við --- 

• Hvernig leið þér þegar þetta var að gerast? 

• Hvernig voru viðbrögð á vettvangi?  

(það sem á við hverju sinni – í leik, á æfingu – Þjálfari, Læknar/sjúkraþjálfarar (voru 

þeir á staðnum?), samherja. mótherjar, áhorfendur? 

• Hélstu áfram að spila eða fórstu útaf? 

• Hver tók ákvörðunina (um að halda áfram eða hætta)? 

• Fannstu fyrir þrýstingi/pressu á að halda áfram – hvaðan? 

• Hvað gerðist strax á eftir leik/æfingu? 

• Einhver sem aðstoðar? 

• Hvenær fórstu að æfa aftur í kjölfar höfuðhöggsins? (ef viðkomandi hætti ekki í 

kjölfarið) 

• Hvað hvatti þig til þess að byrja aftur? (ef á við) 

• Hefur þú fengið fræðslu vegna höfuðhögga hjá þínu íþróttafélagi? 

• Hvað finnst þér um almennt um þekkinu þegar kemur að höfuðhöggum? 

• Hvernig hefur þetta atvik haft áhrif á þig? 

• Hvert myndir þú ráðleggja einstaklingi að leita strax í kjölfar höfuðhöggs? 

• Hvað fannst þér almennt um viðbrögðin sem þú fékkst þegar þegar höfuðhöggið átti sér 

stað? 

• Er eitthvað sem þú myndir vilja koma á framfæri að lokum í tenglsum við höfuðhögg? 


