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Hvert år rammes cirka 25.000 danskere af 
hjernerystelse. Langtfra alle kommer sig efter et 
par uger, som vi forventer. En af dem er 30-årige 
Nina Bjerrisgaard. Eksperter efterlyser bedre 
hjælp til den gruppe, der hvert år får stillet 
diagnosen postcommotionelt syndrom.

Nogle dage vågner Nina Bjerrisgaard op og ved instinktivt, at 
selv tilberedningen af aftensmaden bliver et nærmest 
uoverstigeligt projekt. Så deler hun måltidets tilberedning op i 
små bidder hen over eftermiddagen: skrælle kartofler, hvile, 
marinere kød, hvile, skylle salat og vaske tomater, hvile.

At strukturere sin dag og sætte gøremål i skema er nyt for 
Nina. Indtil for 15 måneder siden levede den 30-årige 
projektleder et liv med fuld fart på karrieren. Igennem sit job 
som leder af et integrationsprojekt i Ringkøbing-Skjern 
Kommune var hun vant til at veksle mellem arbejdsopgaver, 
sætte nye initiativer i søen og i det hele taget forholde sig til 
mange impulser fra både kolleger og fra den målgruppe, hun 
var ansat til at hjælpe. Nina Bjerrisgaard var også den slags 
medarbejder, hendes arbejdsgiver ville investere i. Derfor blev 
hun sideløbende med sit job sendt til Syddansk Universitet for 
at gennemføre en master i Globalisering og Integration som en 
overbygning på sin socialrådgiveruddannelse. I dag har Nina 
ingen kontakt til arbejdsmarkedet, og i det hele taget er der 
vendt op og ned på hendes liv.

Læs også: Hjernerystet i årevis
Der var pres på jobbet i begyndelsen, og lige om hjørnet var der deadline på en 

studieopgave på masteruddannelsen. Men opgaveskrivningen var gået så fint, at 

Nina Bjerrisgaard en forårsdag i maj sidste år alligevel sluttede sig til sine 

håndboldkammerater i Aarhus og trådte ind på banen som venstre back.

Cirka ti minutter inde i 2. halvleg skete ulykken. Holdet var 
bagud, og Nina satte af til et hopskud, da hun blev tacklet og 
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HJERNERYSTELSE

Hjernen har en konsistens som 
budding og er omgivet af en 
tynd hinde. Når hjernen ved 
eksempelvis et fald rammer 
kranievæggen, deformeres 
den og presses sammen i den 
side, den rammer, mens den 
slynges væk fra den modsatte 
side af kraniet. Samtidig sker 
der en strækning af 
overgangen mellem hjerne og 
rygmarv, det vi kalder 
hjernestammen.

Her sidder der en slags HFI-
relæ, som aktiverer hjernen. 
Hvis det påvirkes tilstrækkeligt, 
slår det fra, og vi mister 
bevidstheden. Det sker, når en 
bokser rammes af et slag, 
falder om og tælles ud.

Hvert år rammes cirka 25.000 
danskere af hjernerystelse. De 
typiske symptomer er kraftig 
hovedpine, svimmelhed, 
opkast, udtrætning, kortvarig 
besvimelse, lyd- og 
lysfølsomhed og 
hukommelsesnedsættelse. 
Mellem 10-15 procent af 
tilfældene udvikler sig til at 
være langvarige 
hjernerystelser.
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slog baghovedet i gulvet. Spillet stoppede kortvarigt. Hun var diffus og græd lidt ude på 
bænken, mens hun forsøgte at komme sig. Men kort efter stod den unge kvinde, der 
nærmest er vokset op i en håndboldhal, inde på banen igen. For sådan er Nina. Hun 
troede, at hun kunne presse sig selv til at fortsætte, akkurat som når håndboldspillet har 
givet hende en skulderskade, eller hun har vrikket om på foden.

»Jeg blev drevet lidt af gamet, fordi vi var bagud, og så gik jeg ind og spillede videre. Først 
bagefter blev jeg opmærksom på, at jeg havde hovedpine og kvalme. Jeg kan også huske, 
at jeg nærmest blev overmandet at træthed, mens jeg kørte i bilen hjem,« fortæller Nina 
om den cirka halvanden time lange køretur tværs over Jylland.

Der er ikke noget klart billede af, hvor mange danskere der årligt rammes af 
hjernerystelse. Men det skønnes at mellem 20.000 og 25.000 patienter årligt får stillet 
diagnosen på skadestuerne. Hertil kommer et ukendt antal personer, der enten undlader 
lægekontakt eller opsøger egen praktiserende læge.

60 procent af dem, der får en hjernerystelse, vil være symptomfri efter et år. Omvendt vil 
fire ud af ti i varierende grad stadig have et eller flere symptomer som kraftig hovedpine, 
svimmelhed, kvalme, træthed og lyd- og lysfølsom efter et år. En mindre gruppe – 10-15 
procent – eller årligt cirka 2.000 personer – vil være ekstra hårdt ramt og får diagnosen 
postcommotionelt syndrom (PCS).

Læs også: Aktive pårørende gør stor forskel ved sygdom
Ved scanning kan der ikke påvises forandringer i hjernen efter en hjernerystelse, og der er næsten ingen hjælp at hente. 

Men neurologer er efterhånden nået til enighed om, at man som en tommelfingerregel har postcommotionelt syndrom, 

hvis man stadig kæmper med flere af symptomerne tre måneder efter, skaden er sket.

Nina Bjerrisgaard lagde sig til at sove, da hun kom hjem. Dagen efter, om søndagen, 
forsøgte hun at støvsuge sit og kæresten Troels’ hjem, men stoppede, da det larmede for 
kraftigt. Mandag satte hun sig foran computeren for at arbejde hjemme, men det gjorde 
ondt i hovedet, når hun kiggede ind i skærmen. Hun husker, at hun på forskellig vis 
forsøgte at få dagen til at glide med vante gøremål, men at hun mest af alt var mat. Natten 
til tirsdag forværredes hendes symptomer, og hun vågnede med rysteture, kastede op og 
hun følte det som om, hendes hoved var ved at sprænges. Om natten konsulterede Nina 
vagtlægen og fik besked på, at hun nok havde fået en hjernerystelse efter 
håndboldkampen. Hun fik besked på at kontakte egen læge.

For Nina har det langt hen ad vejen være forbundet med frustration at konsultere 
sundhedssystemet med en hjernerystelse. Det har været slidsomt at insistere på, at 
hovedpinen ikke bare forsvandt igen, som forudset. Og først i november 2013 – et halvt år 
efter ulykken – fortalte en medicinstuderende hos Ninas egen praktiserende læge, at 
hjernerystelser kunne være langvarige.

Hun har i hele forløbet savnet, at nogen professionelt ville gribe hende og hjælpe hende til 
at få det bedre. Hun har følt, at hun famlede i blinde, og at det i høj grad var op til hende 
selv at lindre smerterne. Derfor har hun prøvet healing, akupunktur, hypnose, 
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smerteplastre, fysioterapi, ja selv fiskeolier, fordi hun var desperat. Når hun gik til 
eksperterne i sundhedssystemet, blev hun fem gange, hos fem forskellige instanser, tilbudt 
antidepressiv medicin.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker, at jeg er meget ked af det, når jeg fortæller, at jeg 
ikke kan sove, og at jeg bruger meget tid på at græde, fordi det er så frihedsberøvende at 
have en hjernerystelse. Men jeg har hele tiden vidst med mig selv, at det her ikke er en 
depression,« siger Nina Bjerrisgaard.

Ninas oplevelser står langtfra alene. Hos Hjernerystelsesforeningen har man talrige 
eksempler på, at folk med langvarig hjernerystelse føler sig rådvilde og overladt til sig selv.

Læs også: Sundhedsminister vil have flere patienter og pårørende til at klage
»Man har længe haft opfattelsen af, at en hjernerystelse ikke varer ved. Den opfattelse er desværre stadig 

fremherskende nogle steder i sundhedsvæsnet. Derudover er den hjælp og vejledning, man får, minimal, og mange 

oplever stor afmagt og håbløshed,« fortæller formand for Hjernerystelsesforeningen Kim Friedrich.

At personer med langvarige symptomer efter hjernerystelse kan føle sig misforstået og 
overladt til sig selv, er et reelt problem. Det fortæller Jan Hartvigsen, der er professor og 
forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Han deltager 
i et internationalt forskningsnetværk om hjernerystelse og bliver løbende af praktiserende 
læger bedt om foredrag om emnet. Men der er ikke evidensbaseret viden at behandle ud 
fra, lyder det.

»Lægerne er lidt på herrens mark. Vi har meget få rene studier, hvor man kigger på, 
hvordan man behandler folk med symptomer efter hjernerystelse,« siger Jan Hartvigsen 
og uddyber:

»Forskningsmæssigt er der en tendens til, at man prioriterer lidelser, som folk dør af. Jeg 
mener, det er på tide at kigge på, hvad der vil have størst effekt for flest mennesker. På 
hjernerystelsesområdet trænger vi til gode danske undersøgelser, som rækker ud der, 
hvor patienterne er. Nemlig ud til de praktiserende lægers klinikker, fysioterapeuter og 
kiropraktorer.«

Nina Bjerrisgaard var i begyndelsen så skidt, at hun måtte lægge sit liv i sin kærestes 
hænder. Han købte ind, ordnede mad og hus. Hun orkede intet, var ekstremt udmattet og 
havde konstant hovedpine. Smertestillende medicin gav ikke rigtig lindring og havde højst 
en afspændende effekt. Nina kunne ikke få fred fra konstant tankemylder, og derfor led 
hun også under massive søvnproblemer. Hun blev irriteret, tabte overblikket og var til tider 
decideret urimelig at være sammen med.

Da hovedpinen var værst og overfølsomheden over for lyd- og lyspåvirkninger størst, tog 
Troels og en kammerat det ekstraordinære skridt, at de isolerede og mørklagde et rum 
med først rockwoll og siden gipsplader. På den måde kunne Ninas overgearede sanser få 
lidt fred: »Lyde som fuglefløjt og bilstøj var ekstremt hårdt ved mit hoved. Helt almindelige 
lyde fra vores hverdag blev forvredet til overdrevet støj,« fortæller Nina.
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Erkendelsen af, at hjernerystelsen skal være en uvelkommen følgesvend i Ninas liv, har 
været en hård proces: I begyndelsen var hun mest ked af det over at være smerteplaget. 
Siden blev hun vred og aggressiv over, at smerterne ikke ville stoppe. Vreden blev igen 
afløst af sorg over det liv og de privilegier, hun har tabt.

Læs også: Pårørende gemmer deres følelser væk
Også i Ninas nærmeste familie har man skullet vænne sig til den nye version af datteren og søsteren. Hjernerystelsen 

har sat en stopper for ugentlige søndagsmiddage, og julefreden sænkede sig slet ikke juleaften sidste år, da Nina efter 

tre timer i familiens skød måtte kaste håndklædet i ringen. I dag er der faste spilleregler for samværet med familie og 

venner. Musik og fjernsyn skal slukkes helt automatisk, når Nina træder ind ad døren. Det behøver hun ikke længere 

bede om. Man må heller ikke råbe eller snakke i munden på hinanden.

»Det har været svært for os alle at acceptere og forstå, og min familie skal vænne sig til 
den nye version af mig. Men spillereglerne har hjulpet os, og i april i år havde min kæreste 
og jeg for første gang siden ulykken besøg af et vennepar. Men stadig med faste rammer: 
To timer, hvor man sænker stemmen og forsøger at tale en ad gangen.«

Seks uger efter tacklingen i håndboldhallen blev Nina CT-scannet, og scanningen viste 
tegn på en kontusionsblødning i hjernens højre frontallap. Populært kan man sige, at den 
forreste del af hjernen fik et blåt øje, da Nina slog baghovedet. Der var altså tale om en 
temmelig voldsom hjernerystelse.

Hjernerystelse rammer høj som lav. Men især unge mænd i alderen 18-24 år er hyppige i 
statistikken. På skadestuerne registrerer man ofte, at trafikulykker, herunder cykelulykker, 
er årsag til hjernerystelse. Udsendte soldater, der bliver udsat for påvirkninger af 
sprængladninger, er også overrepræsenteret. Det samme gælder idrætsudøvere, især 
inden for kontaktsport som eksempelvis boksning, fodbold eller håndbold.

I sportens verden har man de senere år øget fokus på at spotte og stoppe de spillere, der 
får en hjernerystelse. Netop fordi man ved, at hvile i den første tid er absolut nødvendig, 
hvis udøverne skal vende tilbage til deres sport. I Englands bedste fodboldliga, Premier 
League, har man netop indført en regel om, at en dommer har pligt til at udvise en spiller, 
hvis personen har været bevidstløs. Før var den beslutning op til holdets træner eller 
læge.

Der har været flere eksempler i både håndbold og fodbold på, at en spiller efter et slag i 
hovedet er kommet så meget på afveje, at han løber modsatte vej end sine 
holdkammerater.

Læs også: Demensforskning giver nyt håb
Kroppen er fuld af adrenalin, og mange er som Nina Bjerrisgaard drevet af gamet, og derfor er de ofte ikke i stand til at 

stoppe spillet selv, fortæller sportsfysioterapeut Mikkel Hjuler, der underviser faggruppen inden for Dansk Selskab for 

Sportsfysioterapi.

Ifølge ham er det ikke nok at spørge den enkelte idrætsudøver, om personen har ondt i 
hovedet og kan huske sit navn efter et slag. De fleste kan sagtens svare på den slags 
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spørgsmål uden at afsløre en kraftig påvirkning af hjernen. Hvilken hal spiller vi i? Hvilken 
halvleg? Hvem scorede det sidste mål? Hvilket hold spillede vi imod i sidste uge? Vandt vi 
den kamp?

»Det kan være helt sort for spillerne at finde frem til de svar. Jeg har selv oplevet at løbe 
ind på en bane og fange en hjernerystelse på den måde. Det er et simpelt redskab, som 
fagpersonalet efter min mening skal kende,« siger Mikkel Hjuler.

Spørger man neuropsykologer, ser det ud til, at der er kommet flere tilfælde med 
langtidsfølger efter hjernerystelse. En del af forklaringen er misligholdelse og manglende 
omsorg for den forstyrrede hjerne, siger Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog og leder af 
Daghøjskolen i Centrum, der er specialiseret i at hjælpe personer med postcommotionelt 
syndrom. Hun mener, at det er en del af tidsånden, at vi tror os uundværlige på job og 
føler et pres for at vende tilbage, før vi reelt er klar. Lisbeth Juul Hansen efterlyser 
samtidig, at sundhedspersonalet er mere striks med at ordinere ro, ro og atter ro i især den 
første tid efter en hjernerystelse. På den måde kan de langvarige følger måske undgås.

»For 20 år siden ville en gammeldags benhård familielæge ordinere en person sengelagt. I 
dag lader man det være op til den enkelte at føle sig frem. Men når hovedet har fået en 
rystetur, så er man selv dårlig til at vurdere, hvad man kan og ikke kan. Vi har brug for at 
forskrække de ramte godt og grundigt, og jeg mener, der er sket et skred i den stramme 
håndtering i starten af forløbet,« siger Lisbeth Juul Hansen.

Især arbejde, der er sensorisk belastende, som at sidde foran en computerskærm, 
forsinker helbredelsen, tyder amerikanske studier på.

»Man skal simpelthen trække stikket de første 14 dage, det kan vise sig at være verdens 
bedste investering. Drop mobiltelefon, Facebook og mail. Hvis man ikke tager det her 
alvorligt, så risikerer man at få et nervesystem, der er overstresset. Går du tilbage på job 
for tidligt, vil du opleve det som om, at din nærmeste kollega står med et trykluftsbor ved 
siden af dig,« siger Lisbeth Juul Hansen.

Læs også: Sådan udmåler din hjerne, hvor hårdt andre skal straffes
Et overstresset nervesystem kender Nina Bjerrisgaard alt til. For at give sin hjerne fred har hun eksempelvis helt droppet 

at se fjernsyn om aftenen. Og så er vi tilbage ved Ninas nye strukturerede hverdag. Hun ved, at hun skal lægge en times 

meditation ind mellem kl. 21 og 22 for at få fred fra det tankemylder, der i begyndelsen pumpede løs og holdt hende 

vågen om natten.

Tiden, skemalagte pauser og hvil har betydet, at Nina i dag kæmper knap så meget med 
træthed, og at hun mærker fremskridt. De fremskridt betød, at hun i sommer for første 
gang siden ulykken var på en miniferie i København sammen med kæresten Troels. Iført 
høreværn og kasket med en skygge på størrelse med Bornholm skilte Nina Bjerrisgaard 
sig ud fra mængden af turister på Strøget. Hun har stadig behov for at skærme sig for 
mange indtryk.

De små tegn på forbedring betyder også, at hun ikke har opgivet tanken om at få børn.

http://www.b.dk/viden/saadan-udmaaler-din-hjerne-hvor-haardt-andre-skal-straffes


»Min krop er klar, men jeg ved godt med min fornuft, at jeg ikke kan holde til det. Hvis det 
skal ske, så skal der være væsentlige forbedringer hos mig. Det kommer til at kræve en 
masse af Troels, vores forældre har også meldt sig på banen med hjælp, og det er helt 
sikkert en del af vores fremtidsdrømme. Lige nu kan det nogle gange godt virke lidt 
håbløst,« siger Nina.

Det hårdeste ved en hjernerystelse er, at det er en usynlig lidelse. Hun går ikke rundt med 
en økse i hovedet, eller bærer andre synlige tegn, selv om det føles sådan. Det er en 
psykisk udfordring, at man ofte må bede andre tage hensyn til noget, de ikke kan se:

»Man skaber negativ opmærksomhed omkring sig selv, fordi man altid beder om, at 
musikken skal slukkes eller persienner rulles ned. Man kommer i centrum på en negativ 
måde, og det er hårdt at være klodsen om benet på andre. Jeg prøver at acceptere mit liv, 
som det er nu. Men jeg kan ikke lade være med at håbe på, at jeg en dag vågner op som 
den gamle Nina.«

Efterskrift:

Nina Bjerrisgaard er indtil videre på sygedagpenge, og hun blev pr. 31. juli i år fyret fra sit 
job på grund af sygdommen. Til september forventes hun at blive erklæret såkaldt 
»stationær«. Det betyder, at hun måske skal i arbejdsprøvning.
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