
 

Information til patienter og pårørende ved 
udskrivelse fra hospital efter hjernerystelse

Du er blevet undersøgt af en læge efter at have slået hovedet. Der er ikke 
fundet tegn på alvorlig skade, og det er derfor sikkert at sende dig hjem. 
Du bør dog ikke være alene det næste døgn. 

Hvilke gener er normale?
Det er normalt, at have en eller flere af følgende gener de næste dage. 
De vil i de fleste tilfælde forsvinde i løbet af de næste to uger:

• Lettere hovedpine
• Koncentrationsbesvær
• Nedsat hukommelse

• Kvalme
• Svimmelhed
• Irritabilitet

• Træthed
• Søvnproblemer

Hvis du oplever disse gener og bekymrer dig, bør du opsøge din egen læge for 
at få vurderet om alt er i orden.

Hvad kan du selv gøre?
Vi anbefaler, at du de næste dage, og indtil du føler dig frisk, undlader:

• Indtagelse af alkohol eller andre rusmidler
• Indtagelse af sovemedicin eller beroligende medicin, medmindre 

det er udskrevet af en læge
• Deltagelse i kontaktsport, fx kampsport, fodbold, håndbold mv.
• Længerevarende tv-kigning, læsning, computerspil og lign.

Længerevarende symptomer?
De fleste, der har slået hovedet, vil komme sig hurtigt og ikke opleve 
længerevarende symptomer. Der er dog nogen, der vil have gener gennem 
mange uger eller måneder. Hvis du oplever, at generne trækker ud, bør du 
opsøge din egen læge for at få vurderet om alt er i orden.

Faresignaler?
Du skal kontakte Hjerne- og Rygkirurgi med det samme, på tlf.: 78 45 44 60, 
hvis en eller flere af følgende gener udvikler sig inden for de første døgn:

• Gentagne opkastninger
• Svær hovedpine

• Forvirring 
• Sløvhed

Med venlig hilsen 
Personalet i Hjerne- og Rygkirurgi.
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