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Velkommen 
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos 
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsfor-
løb er vores første prioritet.

PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største 
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Bettina 
Hardt-Madsen.

Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specia-
lister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldoku-
menteret ekspertise inden for deres område.

Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former 
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotek-
niske udstyr.

Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er 
du altid velkommen til at kontakte os.

Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef
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Hvad er en hjernerystelse?
En hjernerystelse er de symptomer, der opstår når den bløde hjerne, bliver rystet inde i 
dens hårde skal (kraniet). 
 
Rystelsen skyldes som regel efter et direkte slag imod kraniet, men kan også opstå ved 
fx en kraftig opbremsning eller hvis man falder hårdt på rumpen. Somme tider ved, at 
hjernen roterer om sin egen akse inde i kraniet. 
 
Det er ikke altid, at patienten selv kan huske hvad der skete og der er måske ingen vid-
ner til at beskrive begivenheden. 
 
Mistanken om en hjernerystelse opstår, hvis personen beskriver følgende: 
 
1. En periode med tab af-/nedsat bevidsthedsniveau i forbindelse med traumet. 
 
2. Manglende hukommelse for begivenhederne umiddelbart før- eller efter skaden. 
 
3. Ændring i den mentale tilstand på skadetidspunktet (f.eks. forvirring, desorientering, 
langsom tænkning). 
 
4. Fysiske symptomer (f.eks. hovedpine, tinnitus, kvalme/opkastninger, balanceproble-
mer, synsforstyrrelser, lydoverfølsomhed, svimmelhed).

Hvad sker der i hjernen ved en hjernerystelse? 
Vi ved ikke i detaljer hvad der sker i hjernen, men der er nok en form for ’betændel-
ses-agtig’ reaktion’, som man ofte ser ved skade på det levende væv.

Men det er langt fra det eneste. Med særlige skanninger kan man se, at der sker noget 
med hjernens stofskifte og visse af signalstofferne, der medfører at hjernen ikke funge-
rer normalt. I svære tilfælde overrivning af nerveceller og små blødninger. 

Hvordan undersøger man for hjernerystelse?
 
CT og MR-skanninger 
Foretages for at undersøge om der er blødninger i hjernen/inde i kraniet eller brud på 
knoglerne (de siger derimod ikke noget om hjernens funktion)

Blodprøver 
Der findes flere proteiner i blodet, der kan bruges som markører for hjernerystelsen. Et 
af dem hedder S-100. Jo højere værdierne er, jo mere er hjernen kommet til skade. Prø-
ven skal tages lige efter traumet, for at kunne bruges. Foretages på visse skadestuer.



4

Neurologiske og neuro-psykologiske undersøgelser 
Neurologen undersøger ved at tale med personen, eventuelt ved hjælp af særlige hjer-
nerystelses-skemaer og ved at undersøge nervesystemet på undersøgelseslejet. Hvis 
patienten er meget mentalt påvirket længe efter hjernerystelsen, kan man i sjældne 
tilfælde bede en neuropsykolog supplere. 

Behandling af hjernerystelse 
Er sværere end man måske skulle tro, fordi der ikke er helt enighed om hvad der er 
bedst og fordi der er så mange grader af hjernerystelser. Men det er bestemt ikke 
mængden af ’gode råd’, der er mangel på. De fleste er gammeldags og ikke videnskabe-
ligt underbyggede. Fx får næsten alle at vide, at de ikke må se på skærme, læse, høre 
musik eller bevæge sig. Og at ligge stille i et mørkt, tyst rum, er det bedste. Men hvis 
man normalt er mentalt og fysisk aktiv, kan man slet ikke tåle at blive tvunget til fuld-
stændig passivitet.  

Helt overordnet er, at hjernen skal have det godt efter at være kommet til skade. Det vil 
sige ro i 1-2 uger, hvis der er symptomer og derefter gradvis genoptagelse af de vanlige 
funktioner. Hvis man har det godt med at høre lydbog, læse og gå en lille tur og få frisk 
luft, er det helt OK.
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Efter den periode kan du ikke gøre noget galt i den forstand, at du får varige skader. Men 
hvis du bærer dig helt skørt ad, kan det vare længere før du bliver rask.

Skal jeg være sygemeldt? 
Det vil være en god idé i 1-2 uger, afhængig af, hvor dårlig du er. Og hvis du har en god 
og forstående arbejdsgiver, vil det være en god idé at begynde igen på deltid i måske 1-2 
uger til. Afhængigt af, hvad dit arbejde består i.

Jeg vil gerne spille fodbold igen – kan jeg det? 
Jeg vil råde dig til, at undgå kontakt-sport i den kommende periode. Dels fordi du ikke 
selv har kontrol over, hvad du bliver udsat for. Du kan blive skubbet til og slå hovedet 
ind i en medspiller. Og dels fordi du pga. din hjernerystelse har større risiko for at falde 
– måske fordi du ikke bevæger dig normalt, netop for at undgå nye traumer. Gå i stedet 
til fitness, spinning og lignende. 

Jeg synes, at det er meget svært at forstå, hvad jeg må og ikke må? 
Alt hvad du har lyst til. Det eneste du ikke må, er at slå hovedet igen i de næste 6-12 
måneder. For så kan du godt regne med, at det bliver meget værre - selv med et helt 
lignende hovedtraume.

Hvis du har mange kognitive symptomer (koncentrationsbesvær fx), kan det være en 
fordel at være mere fysisk aktiv – det har en tendens til at trække resten med sig.

Hvor går grænsen for, hvad jeg ikke må? 
Det kan kun du selv svare på. Hvis du får det skidt med synsforstyrrelser og kvalme, når 
du har siddet en vis tid og arbejdet ved PC skærmen, så har du siddet for længe. Gå væk 
fra skærmen og gå en lille tur, få noget at drikke, ordn vasketøj eller lignende. Og prøv så 
igen. Husk at du ikke ødelægger noget, ved at gøre det. Men det du arbejder med, bliver 
jo ikke godt hvis du bare fortsætter. Og det varer måske længere, før du bliver helt rask.

Jeg får det virkeligt dårligt når jeg prøver at komme i gang.  
Er der ikke noget medicin at få? 
Der er jo ikke meget, der virker uden nogen form for bivirkninger. Og man skal opmærk-
som på, at behandlingen ikke bliver værre end tilstanden. Men man kan forsøge medi-
cinsk behandling af de værste symptomer. Fx ’lykke-piller’, hvis man er trist eller angst. 
Smertestillende piller til hovedpinen. Og kvalmestillende medicin, hvis det er problemet. 
Noget at sove på, hvis du ikke kan sove o.s.v.

Hvad er post-commotionelt syndrom? 
Langt de fleste med hjernerystelse bliver helt raske i løbet af maksimalt 4 uger, mange 
efter 1 uge. Men i sjældne tilfælde kan patienten ikke slippe af med symptomerne igen 
og hvis det går ud over 3-6 måneder, taler man om ’post-commotionelt syndrom’ – i dag-
lig tale ofte forkortet til PCS.

’Post’ er latin for ’efter’ og ’syndrom’ bruger man, hvis man finder en gruppe af sympto-
mer og forbindelse med en tilstand/sygdom. Og ’commotio’ er det latinske ord for  
hjernerystelse.
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Hvad kan symptomerne på PCS være? 
Typiske klager er svimmelhed, træthed, dårlig hukommelse, tristhed, søvnproblemer, 
’kort lunte’, angst, koncentrations-besvær, hovedpine, lysskyhed og problemer med ba-
lancen. 

Generelle anbefalinger efter hjernerystelse – trin for trin
Sådan kan du komme tilbage til din hverdag: (hvert trin svarer til mindst 24 timer). 
Gå videre til næste trin, når du kan klare aktiviteten uden nye eller forværrede sympto-
mer. Hvis symptomerne forværres, så stands og gå tilbage til forrige fase. 
 
Trin 1: Symptombegrænsede aktiviteter 
Efter en indledende kort periode med hvile på 24 til 48 timer, kan du så småt begynde 
på mentale og fysiske aktiviteter, så længe de ikke forværrer symptomerne. Du kan fx 
starte med at bevægede dig rundt i hjemmet, ordne enkle dagligdags småting (opvask, 
ordne vasketøj og lignende). 
 
Trin 2: Let aerob aktivitet 
Let træning såsom gåture eller stationær cykling i 10-15 minutter. Varigheden og intensi-
teten af   den aerobe træning kan gradvist øges over tid, hvis symptomerne ikke forvær-
res og ingen nye symptomer kommer til under træningen eller i de følgende timer. Und-
gå statisk muskelarbejde (spænde op i musklerne og holde den). Ingen tunge løft. 
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Trin 3: Individuel sport, men ingen kontaktsport 
aktiviteter som rulleskøjte-/rulleskiløb, let jogging på løbebånd eller step-maskinen i 20-
30 minutter. Undgå kontaktsport, hvor du ikke selv har fuld kontrol over bevægelserne. 
 
Trin 4: Begynd træning i fitnesscentret 
Start både konditionstræning maskinerne med kun let vægt på. Vent stadig med egent-
lig styrketræning, crossfit og lignende. 
 
Trin 5: Fuld almindelig funktion uden begrænsninger 
 
Hvor lang tid tager denne proces? 
Hver fase er mindst 24 timer, men kan tage længere tid, afhængigt af hvordan aktiviteter 
påvirker dig. Da hver hjernerystelse er unik, vil de ramte udvikle sig i forskellig takt. For 
de fleste mennesker aftager symptomerne inden for 1 til 4 uger. 
Hvis du har haft en hjernerystelse før, kan det vare længere tid. 

Hvis symptomerne er vedvarende (længere end fire uger), bør man ses af en neurolog.

Vi passer godt på dig

Som kunde på PrivatHospitalet 
Danmark kan du forvente den 
bedste behandling af vores 
professionelle personale. 
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• Akupunktur
• Albuesmerter 
• Ankelsmerter 
• Anæstesi 
• Astma, allergi og lunge-

sygdomme 
• Børnesygdomme 
• Fodsmerter 
• Gynækologi 
• Helbredsundersøgelser 
• Hjerteklinik
• Hoftesmerter 

• Hovedpine/migræne
• Hudsygdomme 
• Håndsmerter 
• Indlæggelse 
• Knæsmerter 
• Kosmetiske behand-

linger 
• Kroniske smerter 
• Mave og tarm 
• Medicinske sygdomme 
• Neurofysiologi 

 

• Neurologi 
• Ortopædkirurgi 
• Plastikkirurgi 
• Reumatolog 
• Rygsmerter 
• Røntgen og scanning 
• Skuldersmerter 
• Slidgigt
• Sportsskader 
• Svimmelhed 
• Urologi 

PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling 
inden for følgende specialer:

PrivatHospitalet Danmark • Jægersborg allé 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf.: 3964 1949
info@phdanmark.dk • www.phdanmark.dk 


