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Sammanfattning 

En av de vanligaste orsakerna till att barn uppsöker sjukhus är att de fått en hjärnskakning. 

Syftet med studien var att kartlägga i vilka aktiviteter, miljöer och under vilka omständigheter 

barn får hjärnskakning. En kvantitativ metod har använts genom att journaler på barn mellan 

sju till tolv år som inkommit till sjukhus på grund av hjärnskakning, har studerats. Barnen har 

valts ut genom ett målinriktat urval och sammanlagt studerades 257 journaler som tidigare 

insamlats från Södra Älvsborgs sjukhus under åren 1997-2000. Materialet matades in i Statis-

tical Package for the Social Sciences (SPSS) där resultatet framställdes i form av diagram och 

frekvenstabeller. I resultatet framkom att flest hjärnskakningar skedde i skolmiljö och minst 

hjärnskakningar ägde rum i hemmet. Aktiviteten som flest barn skadade sig i var lek och av 

alla de barn som fått hjärnskakning var störst andel pojkar. Flest hjärnskakningar inträffade i 

mars månad och minst antal under sommarmånaderna. En hjärnskakning kan leda till mer 

eller mindre bestående symtom, såsom huvudvärk och koncentrationssvårigheter, vilket i sin 

tur kan få konsekvenser i skolan. Arbetsterapeuten med sitt aktivitetsinriktade och individfo-

kuserade arbetssätt skulle kunna bidra till förebyggande arbete samt individuella insatser för 

barnet i skolan. 

 

 

Nyckelord: arbetsterapi, barn, lätt traumatisk hjärnskada, skadeuppkomst, skola. 

 



 

 

Summary 

How children receive concussion 

One of the most common reasons that children require hospitalization is due to concussion. 

The purpose of the study is to identify which activities, settings and circumstances may lead 

children to potentially receiving a concussion. A quantitative method has been used in order 

to study the records of children aged between seven to twelve years, who have been submitted 

to the hospital due to concussion. The children were selected through a targeted selection and 

a total of 257 children were studied. The journals were collected from Södra Älvsborgs sjuk-

hus during 1997-2000. Materials uploaded to Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), where the outcome was presented in the form of graphs and frequency tables. The 

results showed that most accidents occurred in the school environment whilst the least amount 

of accidents took place in the home. More boys than girls received concussion and were spe-

cifically more common during the activity of play. Most accidents occurred in March and the 

least number of accidents occurred during the summer months. A concussion can lead to more 

or less persistent symptoms such as headache and concentration difficulties, which in turn 

may have consequences at school. Occupational therapists with its activity-oriented and indi-

vidual-focused approach could contribute to prevention work and the individual efforts of the 

child in school. 

 

 

Keywords: children, injury occurrence, mild traumatic brain injury, occupational therapy, 

school.  
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En hjernesag 

At føle, at høre, at se 

At tale, græde, at le 

At danse, at cykle, at gå 

At opdage, lære, forstå 

At spørge hvorfor du er til 

At indse en dag hvad du vil 

er altsammen skabt i din hjerne 

din magiske valnøddekerne 

(Andersen, 1999, s. 3). 
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Inledning 
En av de vanligaste orsakerna till att barn uppsöker sjukhus är att de fått en hjärnskakning. 

Ofta leder hjärnskakning inte till någon bestående skada, men i de fall de gör det, kan detta få 

stora konsekvenser för barnet och familjen samt för deras aktivitetsmönster och vanor (Jans-

son, 2005; Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2006). 

 

I samhället är de direkta kostnaderna för den akuta sjukvården i Sverige för personer som fått 

hjärnskakning beräknade till 100 miljoner kronor per år. Direkta kostnader innebär akutbesök, 

övervakning på vårdavdelning samt behandling av tillstötande komplikationer. I de direkta 

kostnaderna ingår inte återbesök eller indirekta kostnader, såsom sjukskrivning och pension. 

Det medför att den totala kostnaden till följd av hjärnskakningar är betydligt högre (SBU, 

2000). Om frågan varför barn får hjärnskakning kan besvaras, skulle det kunna medföra att 

kostnader minskar, och även leda till en förbättring av barns omgivning, vilket på så sätt blir 

till stor nytta för samhället. Nyttan för professionen, det vill säga arbetsterapeuter, är att vi 

kan se vad i barnens omgivning/miljö som påverkar att vissa får hjärnskakning och därmed 

också arbeta mer förebyggande inom detta område. Till sist kan studien vara till nytta för in-

dividen genom att skallskador som kan påverka barns aktivitet och delaktighet kan förebyg-

gas.  

 

Under åren 1997-2000 utfördes en randomiserad kontrollerad studie vid Södra Älvsborgs 

Sjukhus, Borås. Data insamlades prospektivt från alla personer som sökte akutsjukvård för att 

erhållit ett slag/ yttre våld mot huvudet. En standardiserad skallskadejournal användes för 

ifyllandet av uppgifter om skadeuppkomst, minnesförlust (amnesi), medvetslöshet, huvud-

värk, yrsel, illamående, kräkning och neurologiska bortfall (bilaga 1). Totalt registrerades 

1719 personer, av dessa var 996 exkluderade på grund av att de antingen var under 16 år eller 

över 60 år. Personer mellan 16-60 år ingick i RCT-studien. Barn och ungdomar mellan 0-16 

år samt personer över 60 år registrerades i en databas men materialet bearbetades inte då 

(Elgmark Andersson, Emanuelsson, Björklund & Stålhammar, 2007). Det är nu vårt intresse 

att studera delar av detta material och vi vill i denna kandidatuppsats beskriva vad som orsa-

kar att barn får hjärnskakning. Vårt intresse för traumatiska hjärnskador var en anledningen 

till att vi valde detta ämne. 

Bakgrund 

Hjärnan 

Hjärnan är en del av det centrala nervsystemet, vilket består av miljarder nervceller och styr 

våra olika kroppsfunktioner såsom luktsinne, tal, minne, motorik och reglering av olika organ. 

I hjärnan finns det retikulära aktiveringssystemet (RAS) som reglerar vakenhet och är aktivt 

under hela vår vakna tid. RAS är ett nätverk av sensoriska nerver som kontinuerligt sänder 

signaler upp till hjärnbarken för att hålla oss vakna (Tortora & Derrickson, 2007). Andra delar 

i hjärnan styr vårt minne och beroende på vad vi ska minnas lagras det på olika ställen, exem-

pelvis i frontal, parietal, occipital och temporalloberna, hippocampus, amygdala och dien-

cephalon. Ett slag mot huvudet kan leda till minnesförlust (amnesi) vilket innebär total eller 

partiell avsaknad av minne för tiden innan eller efter ett trauma. En möjlig förklaring till vad 

som händer i hjärnan vid en hjärnskakning är att RAS blockeras av att hjärnan plötsligt sätts i 

rörelse på grund av yttre våld (Fagius & Aquilonius, 2006; Tortora & Derrickson, 2007).  
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Den definition av hjärnskakning (commotio cerebri) som vi har utgått från i studien är att yttre 

våld mot huvudet har förekommit, samt att minst ett av följande kriterier uppfylls: medvets-

löshet i max trettio minuter, minnesförlust, förändring av mentalt tillstånd vid olyckstillfället 

(förvirrad, omtumlad), samt fokala neurologiska bortfall, vilket innebär att sensoriska eller 

motoriska nerver blockeras inom ett begränsat område och kan exempelvis leda till tillfälligt 

känselbortfall eller synfältsdefekter (Kay, et al., 1993).  

Arbetsterapi 

Grundsynen inom arbetsterapi är att människan av naturen är aktiv och utvecklingsbar (För-

bundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), 2005). Människan lever och verkar i samspel med 

sin miljö/omgivning och beroende på hur denna ser ut, påverkar det människans aktivitetsut-

förande (Kielhofner, 2008). En skada/fysisk nedsättning kan leda till att aktivitetsutförandet 

blir begränsat (Socialstyrelsen, 2003). Syftet med arbetsterapi är att människan ska kunna leva 

aktivt och självständigt i den miljö hon befinner sig och att möjliggöra meningsfull aktivitet 

för individen, genom att bland annat förebygga risker samt utveckla och kompensera nedsatta 

funktioner (FSA, 2005).  Kielhofner (2008) anser att det är viktigt att ha en helhetssyn på 

människan och att många faktorer påverkar en persons aktivitetsutförande. Exempel på dessa 

faktorer är roller, vanor och omgivande miljö. 

 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa- Barn och ungdom (Internatio-

nal classification of functioning, disability and Health for children and youth, ICF-CY), tar 

upp kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet, samt omgivningsfakto-

rer. Med omgivningsfaktorer menas här, ”den fysiska, sociala och attitydsmässiga omgivning 

i vilken människor lever och verkar”. ICF-CY tar upp att omgivningsfaktorer både kan vara 

hindrande och underlättande för ett barns utförande av olika aktiviteter. Ett exempel på en 

omgivningsfaktor kan vara en barnsäker miljö i hemmet. ICF-CY kan även användas som ett 

gemensamt språk genom kodning av till exempel olika omgivningsfaktorer (Socialstyrelsen, 

2003). En studie gjord av Sellström, Guldbrandsson, Bremberg, Hjern och Arnoldsson (2003) 

visar att hur kommuner organiserar säkerheten i aktiviteter påverkar skadeantalet. I de kom-

muner som hade infört många säkerhetsåtgärder var risken att skada sig 33 procent lägre än i 

de kommuner som hade infört få säkerhetsåtgärder (Sellström, et al., 2003). En specialgrupp 

inom WHO rapporterar att det behövs fler studier på traumatiska hjärnskador för att möjliggö-

ra bra planering för hälsovård och för att kunna införa förebyggande program (Cassidy et al., 

2004).  

 

År 2006 startades ett projekt i Umeå som kallas ATiS, som står för Arbetsterapi i Skolan. Ar-

betsterapeutens uppgift i projektet var bland annat att föreslå åtgärder som kan underlätta bar-

nens sociala och fysiska miljö i skolan. Andra uppgifter som arbetsterapeuten hade var att vid 

behov förändra arbetsmiljön eller arbeta med ergonomi. Goda erfarenheter med arbetsterapi i 

skolan finns sedan tidigare i USA, Cananda och Australien (Umeå, 2009).  

Olycksstatistik 

Olycksfall orsakar i västvärlden förlust av fler yrkesverksamma år än alla former av cancer 

och hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken hos per-

soner under 45 år. Skallskada är ett vanligt förekommande olycksfall och följderna av dessa 

skador kan få förödande konsekvenser. Vanligast orsakas skallskadorna av trafikolyckor, fall 

och misshandel. Skallskador drabbar alla åldersgrupper men barn och gamla är något överre-

presenterade. Cirka en procent av befolkningen drabbas av lätta skallskador varje år (Fagius 

& Aquilonius, 2006). Av 100 000 personer skadar cirka 250 vuxna och 180 barn huvudet var-

je år. Av dessa är 80 procent inte så allvarliga att sjukhusvård krävs, 15 procent är måttliga så 
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att sjukhusvistelse behövs, men inte operation, fem procent är så allvarliga att intensiv vård 

och/eller operation krävs (Richard, Clark & Clarke, 2007). 

 

I Sverige drabbas varje år cirka 17 000 barn i åldrarna 0-17 år av hjärnskakning och ungefär 

90 procent av dessa är så pass lätta att ingen sjukhusvård krävs (Falk, von Wendt & Klang, 

2008). Traumatiska hjärnskador är en av de vanligaste typer av skador bland både barn och 

ungdomar och är ungefär dubbelt så vanligt hos pojkar än flickor (Cassidy, et al., 2004). 

Traumatiska hjärnskador är skador som har orsakats av yttre våld mot huvudet och lett till 

medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall, epilepsi och död. Traumatiska hjärnskador är 

även den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar (Kay, et al., 1993; Richards, et al., 

2007). Olyckor som orsakar att barn skadar huvudet kan bland annat vara fall från hög höjd, 

ridning, motorfordonsolyckor, sportolyckor samt misshandel (Jansson, 2005). En studie som 

gjordes på skolbarn i USA visade att de flesta olyckor som orsakade hjärnskador skedde på 

skolrasten. De vanligaste orsakerna var här slag mot huvudet, samt fall från samma plan, det 

vill säga fall direkt på marken utan nivåskillnad (Kozlowski, Leddy, Tomita, Bergen, & Wil-

ler, 2007).  

Hjärnskakning 

Barn skadar huvudet oftare än vuxna, av olika anledningar. En anledning är att barns huvud är 

större än den vuxnes, i förhållande till kroppen vilket därmed medför att kroppens tyngdpunkt 

sitter högre upp (Jansson, 2005). Graden av hjärnskakning varierar mellan lätt och svår. En 

lätt hjärnskakning leder ofta till en medvetslöshet från några sekunder till några minuter, yr-

sel, huvudvärk, illamående och trötthet. Dessa symtom är ofta kortvariga och någon behand-

ling, mer än vila, krävs inte. En svår hjärnskakning leder till medvetslöshet i mer än några 

minuter och har alltid några minuter till timmars minnesförlust av olyckstillfället. Symtom 

som huvudvärk, yrsel, överkänslighet mot buller, nedsatt koncentrationsförmåga kan ofta hål-

la i sig i veckor eller månader (Hasselgren & Langer, 2007).  

 

Trots att lätta hjärnskakningar är den vanligaste formen av huvudtrauman hos barn är kunska-

pen om dess påverkan relativt liten (Ponsford, et al., 1999). I en studie skriven av Ponsford et 

al. (1999) framkom det att barn med lätt traumatisk hjärnskada upplevde huvudvärk, yrsel och 

trötthet men inte någon kognitiv nedsättning, en vecka efter olyckstillfället. Efter tre månader 

hade symtomen minskat. 17 procent av barnen visade sig få bestående problem varav en stor 

del av dessa barn hade inlärningssvårigheter, neurologiska - eller psykiska problem, familjere-

laterade problem eller hade tidigare haft en hjärnskada (Ponsford, et al., 1999).  

 

I en studie som gjordes på Astrid Lindgrens barnsjukhus samlades data in på barn mellan 0-15 

år som inkommit till sjukhus på grund av hjärnskakning. Tre månader efter hjärnskakningen 

fick föräldrarna fylla i ett formulär som handlade om barnets sömnmönster, humör, matvanor, 

beteende, motoriska förmåga och lekmönster. Föräldrarnas uppgift var att värdera de olika 

områdena i jämförelse med hur det varit innan hjärnskakningen. Av de som fyllde i enkäten 

svarade 35 procent att deras barn hade förändringar/symtom och/eller aktivitetsproblem tre 

månader efter hjärnskakningen. Det vanligaste problemet hos barnen var att de blev tröttare 

av skolarbete. Författarna till studien drog slutsatsen att minst 13,6 procent av alla barn mel-

lan 0-15 år som fått hjärnskakning har symtom tre månader efter hjärnskakning, men att sym-

tom tre månader efter en hjärnskakning ofta annars inte dokumenteras (Falk, Cederfjäll, von 

Wendt & Klang, 2006). 

 

Det har visat sig att hjärncellerna kan påverkas av en hjärnskakning även om inte röntgenun-

dersökning visat något fel. Hjärncellerna återgår till normalläge efter en tid, oftast har barnet 
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efter ungefär tre månader återhämtat sig gällande koncentration, minne och uppmärksamhet. 

Vissa kan drabbas av postkommotionella symtom, vilket innebär kvarstående symtom efter 

hjärnskakning, som kan hålla i sig månader upp till år (Elgmark Andersson, et al., 2007). En 

del patienter rapporterar kvarstående symtom och besvär associerade med olika dagliga akti-

viteter (Borg, 2008). 

 

För att i möjligaste mån undvika våld eller slag mot huvud kan förebyggande arbete göras. Ett 

bra exempel på en förebyggande åtgärd är användandet av cykelhjälm. År 2005 trädde lagen 

om cykelhjälm i kraft. Lagen innebär att alla barn och ungdomar under 15 år som cyklar eller 

bli skjutsade på cykel ska använda hjälm (Transportstyrelsen, 2008).  

 

I en studie skriven av Falk et al. (2008) framkom det att när ett barn får uppsöka sjukhus på 

grund av sjukdom eller skada kan det bli en stress/oro för hela familjen. Oftast är oron för-

knippad med känslor av osäkerhet, rädsla och ibland även skuldkänslor, vilket i sin tur kan 

leda till en ökad stress hos barnet självt. Ett sätt att minska dessa känslor och hjälpa föräldrar-

na att handskas med situationen är att ge dem mycket information. Det visade sig att känslor 

av osäkerhet och hjälplöshet är fem gånger så vanligt bland föräldrar som fått lite information 

och praktiska råd om omhändertagandet i hemmet av sitt skadade barn jämfört med dem som 

fått instruktioner och råd. Frågor som föräldrarna ville ha svar på var till exempel: ”Är det en 

hjärnskada?”, ”Finns det några restriktioner?”, ” Vad ska vi vara extra vaksamma på hem-

ma?” Föräldrarna uttryckte också ett behov av att få ett känslomässigt stöd. De ställde frågor 

som: ”Kommer han/hon att bli helt återställd?”, ”Borde vi kommit till sjukhuset tidigare?” 

Oavsett graden på hjärnskakning och tid på sjukhuset uttryckte alla familjer som deltog i stu-

dien samma informationsbehov och behov av emotionellt stöd (Falk, et al., 2008). 

 

Skallskada är ett vanligt förekommande olycksfall som drabbar alla åldrar och är särskilt van-

ligt bland barn (Fagius & Aquilonius, 2006). Ungefär 17 000 barn i åldrarna 0-17 år får hjärn-

skakning i Sverige varje år (Falk, et al., 2008). Trafik och fall är vanliga orsaker till att männi-

skor får hjärnskakning (Fagius & Aquilonius, 2006). En hjärnskakning kan leda till stora kon-

sekvenser för den drabbade, de vanligaste symtomen är huvudvärk, illamående och yrsel 

(Hasselgren & Langer, 2007). Det förekommer också att barnen får mer bestående symtom 

efter en hjärnskakning, till exempel koncentrationssvårigheter (Falk, et al., 2006). WHO me-

nar att det behövs fler studier på traumatiska hjärnskakningar för en förbättrad hälsovård samt 

införande av förebyggande program (Cassidy, et al., 2004). Det finns ett material som inte 

bearbetats tidigare, bestående av journaler på barn som fått hjärnskakningar. Deltagarna i stu-

dien var de som inkommit på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås på grund av dem erhållit slag 

eller våld mot huvudet. Sjukhusets är det enda i regionen och dess upptagningsområde inne-

fattar både landsbygd och stadsbygd och har ett invånarantal på över 100 000 invånare (Borås 

stad, 2009; Elgmark Andersson, et al., 2007). Vi såg det som en utmaning att sammanställa 

dessa journaler och se vilka slutsatser som kan dras utifrån detta material.  

Syfte 
Syftet är att kartlägga i vilka aktiviteter, miljöer och under vilka omständigheter barn får 

hjärnskakning. 

 

Våra frågeställningar är: 

- I vilken miljö uppkommer hjärnskakning oftast? 

- I vilken aktivitet sker flest hjärnskakningar? 

- Vad är den vanligaste orsaken till att barn får hjärnskakning? 

- I vilken ålder sker flest hjärnskakningar? 
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- Finns det skillnader mellan pojkar och flickor i antal uppkomna hjärnskakningar? 

- Vid vilken tid på dygnet och i vilken månad, inträffar de flesta hjärnskakningarna? 

- Vilka är de vanligaste symtomen vid hjärnskakning hos barn? 

Material och metod 
I studien har kvantitativ design använts. Denna design innebär enligt DePoy & Gitlin (1999) 

att en del av verkligheten studeras och struktureras upp enligt logiska matematiska strukturer. 

Det material vi använt är patientjournaler på barn som inkommit till sjukhus på grund av att 

de erhållit slag/ yttre våld mot huvudet, under åren 1997-2000. Materialet användes till en 

retrospektiv studie, vilket innebär att data undersökts i efterhand. Denna form av studie är 

vanlig att använda då medicinska journaler ligger till grund för det som ska studeras. I retro-

spektiva studier förekommer inga manipulationer av någon variabel eller slumpmässig fördel-

ning som kontroll (DePoy & Gitlin, 1999).  

Datainsamling 

I studien gjord av Elgmark Andersson, et al. (2007) exkluderades 996 patienter som antingen 

var under 16 år eller över 60 år. Delar av det exkluderade materialet, det vill säga alla journa-

ler på barn mellan sju och tolv år har använts i denna studie. Antalet journaler på barn i denna 

åldersgrupp var 257 stycken. Utifrån de avidentifierade journalerna har ett antal kategorier, 

såsom orsaker till hjärnskakningen och symtom matats in i datorprogrammet Statistical Pack-

age for the Social Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS utformades resultatet med deskriptiv 

statistik i form av tabeller och diagram (Wahlgren, 2008).  

Urval 

Gränsdragningen har skett deduktivt, det vill säga att det från början var bestämt vilka som 

skulle studeras. De barn som ingår i studien har valts ut genom ett målinriktat urval, vilket 

betyder ett avsiktligt urval med vissa bestämda kriterier (DePoy & Gitlin, 1999). En totalun-

dersökning har genomförts över alla barn mellan sju och tolv år som ingår i det ovan beskriv-

na materialet. Av samtliga 765 journaler utgjorde de journaler på barn som inkluderades i 

urvalet 257 stycken, utav dessa var 100 stycken flickor och 157 stycken pojkar (figur 1). Detta 

är ett relativt stort urval vilket ökar reliabiliteten i materialet. Anledningen till val av ålders-

grupp är att hjärnskakning är vanligt förekommande hos barn i dessa åldrar (Socialstyrelsen, 

2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Urvalet. 

765 registrerade hjärnskak-

ningar 0-16 år 

508 exkluderades  

0-6 år & 13-16 år 

257 

7-12 år 
 

231 exkludera-
des >60 år 

996 registrerade hjärnskakning-

ar 0-16år & >60år 

157 pojkar 100 flickor 
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Databearbetning 

Journalerna i materialet var alla avidentifierade och istället för personnummer fanns en kod på 

varje journal. Dessa koder fanns sedan i en lista, där personnummer för varje aktuell kod kun-

de utläsas. På detta sätt kunde varje barns ålder utläsas, vilket var nödvändigt för inklusionsk-

riterierna, samt för den statistik som gjordes över materialet. 

 

Journalerna bestod av skallskadejournaler (bilaga 1) och journaltexter, varav de flesta journa-

ler innehöll båda delarna. Skallskadejournalerna var ett formulär med färdiga svarsalternativ 

som sjukvårdspersonalen kryssat i då barnet ankommit till sjukhus. Journaltexterna hade ett 

mer kvalitativt innehåll där skadetillfälle och status vid ankomst beskrivits i löpande text. 

 

Ett antal kategorier av intresse för undersökningens syfte valdes ut och under dessa ett antal 

underkategorier. Kategorierna som valdes ut var kön, skadeuppkomst, tid, inlagd, miljö, 

snö/is, aktivitet, sport, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, fokala neurologiska bortfall, 

minnesförlust, medvetslöshet, inne/ute och hjälm. Några av kategorierna är hämtade direkt 

från skallskadejournalen medan andra är kategorier där uppgifter endast fanns att hämta i 

journaltext. Kategorin skadeuppkomst med dess underkategorier är hämtad direkt från skall-

skadejournalen, medan kategorin aktivitet med underkategorier skapades då databearbetning-

en skulle påbörjas. Om uppgift saknats i materialet, användes kategorin ”missing”, vilket är 

en standardkategori i datorprogrammet SPSS. 

 

Det som är viktigt att tänka på vid databearbetning är att data matas in på rätt sätt, så att mät-

instrumentet mäter det som avses att mätas (DePoy & Gitlin, 1999). De färdiga kryssalternati-

ven som finns i skallskadejournalen är validitetstestade så att de ikryssade alternativen mäter 

det som de ska mäta (Elgmark Andersson, et al., 2007). I datorprogrammet SPSS delades data 

in i olika kategorier som ansågs relevanta för studiens syfte, exempelvis kön, skadeuppkomst, 

miljö och så vidare. Under de olika kategorierna fanns ett antal underkategorier att dela in 

data i beroende på vad som stod i journalbladet. Dessa underkategorier hade alla varsin kod. 

Under rubriken kön fanns exempelvis två underkategorier där koderna var 1=pojke och 

2=flicka. För att underlätta inmatningen av data gjordes en checklista över dessa kategorier 

och koder (bilaga 2). Eftersom det ibland kunde bli oklarheter under vilken kategori och kod 

en variabel skulle hamn skrevs en manual för att öka reliabiliteten i studien och för att inmat-

ning skulle kunna föras in av en oberoende person, med samma resultat (bilaga 3).  

 

Data matades in av författarna i datorprogrammet SPSS. Från början gjordes detta tillsam-

mans, genom att en person läste journaler och en satt vid datorn och skrev in data. Efter att 

några pärmar av journaler förts in och en vana vid detta utvecklats, delades arbetet upp och 

varje författare både läste journaler och skrev in i datorprogrammet för att utnyttja tiden mer 

effektivt. De två datorer som användes var i samma rum för att författarna enkelt skulle kunna 

diskutera eventuella oklarheter med varandra.  

 

Då data fördes in i SPSS upptäcktes att skallskadejournal saknades i vissa journaler. Detta 

medförde vissa svårigheter att bedöma graden av symtom såsom huvudvärk, yrsel, illamående 

och kräkningar, vilket medförde en minskad validitet. En ny underkategori skapades för att 

undvika en subjektiv bedömning av symtomets grad. Den nya underkategorin kallades ”ja” 

och valdes alltid då barnet haft symtom (till exempel huvudvärk) oberoende av grad, då det 

inte fanns någon skallskadejournal.  

Efter att ha fört in alla journaler upptäcktes att under kategorin ”inlagd” fanns vissa oklarhe-

ter. Alternativ som inte stod med i skallskadejournalen exempelvis ”inlägges för commotio-
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observation” och ”Barn och ungdomsavdelning” (BUA) förekom ett flertal gånger. Därför 

valdes istället en omkodning av alla avdelningar till ”ja”.  

 

För att öka reliabiliteten ytterligare i studien valdes ett slumpmässigt stickprov på fem procent 

ut från det bearbetade materialet (DePoy & Giltlin, 1999). Fem procent är en vanlig storlek på 

ett stickprov (Eljertsson, 2003). Detta gjordes genom att en siffra mellan 1 och 20 lottades. 

Med utgång från journalen med denna siffra, valdes sedan var 20:e journal ut, det vill säga 13 

stycken av de 257 inkluderade journalerna. Dessa matades sedan in i ett nytt dokument i SPSS 

med hjälp av checklistan och manualen till checklistan (bilaga 2 & 3), därefter jämfördes 

stickprovet med det tidigare inmatade materialet. 

 

Stickprovet skiljde sig på några punkter jämfört med det ursprungliga resultatet och andelen 

fel låg på ungefär fem procent. Det skulle kunna förklaras med att manualen inte varit tillräck-

ligt tydlig, samt att manualen till checklistan utarbetats under tiden som inmatning av data 

pågått. De kategorier som varit svårast att tyda var ”aktivitet” och ”miljö”. På grund av skill-

nader mellan stickprovet och det ursprungliga materialet, under kategorierna aktivitet och 

miljö genomfördes en revidering i manualen på dessa kategorier, för att minimera risken för 

fel vid inmatning och för att öka validiteten (DePoy & Gitlin, 1999). En ny underkategori ”lek 

+ föremål mot huvud” lades till eftersom det förekommit flera olycksfall där båda dessa kate-

gorier ingått, samt för att slippa välja bort någon av underkategorierna. Ett förtydligande gäl-

lande vad som innefattar ”hemmiljö” gjordes också i manualen. Eftersom det genom stickpro-

vet framkom att det fanns brister i manualen gällande kategorierna ”miljö” och ”aktivitet” 

genomfördes en ny inmatning av hela materialet beträffande de två kategorierna, med ut-

gångspunkt från den reviderade manualen.   

 

Några av underkategorierna som kräver en tydlig förklaring av manualen är exempelvis i ka-

tegorin ”miljö”, underkategorin ”hemmet” som definierats som att hjärnskakning uppkommit 

i barnets hem eller i någon annans hem, exempelvis kompis. Om det står i journaltext att 

hjärnskakning uppkommit i köket, vardagsrummet, sovrummet, badrummet eller garaget räk-

nas det som ”hemmiljö”. Däremot räknas ladugård eller liknande som ”annan plats”. ”Offent-

lig plats” innebär att skada skett på plats som är offentlig, exempelvis badhus, skog, skid-

backe, museum och detta står tydligt i texten. Om barnet exempelvis åkt inlines eller skate-

board räknas även detta som offentlig plats.  

 

I kategorin ”aktivitet” finns underkategorin ”fall” som innebär att hjärnskakning orsakats av 

fall från höjd eller samma plan och ingen av de övriga underkategorierna i kategorin ”aktivi-

tet” passar in. Även om barnet fallit in i ett föremål och slagit huvudet i detta, räknas det som 

fall. Om fall exempelvis skett i samband med lek väljs istället ”lek”. 

 

Definitionerna på de olika kategorierna och underkategorierna finns i Manual till checklista 

(bilaga 3). 

 

Efter den nya inmatningen av data genomfördes också ett nytt stickprov som gick till på 

samma sätt som tidigare. Utfallet av detta stickprov blev bättre än det föregående och resulta-

tet visade att andelen fel i stickprovet låg på ungefär tre procent. Ett stickprov som det här 

ökar interbedömarreliabiliteten genom att en jämförelse gjorts mellan bedömningen i den för-

sta inmatningen och i stickprovet. Både inmatningen av hela materialet och inmatningen av 

stickprovet utfördes slumpvist uppdelat av båda författarna. 
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Etiska överväganden 

Olika etiska överväganden ska beaktas när studier genomförs. Individskyddskravet är ett ex-

empel på detta och innebär att de som ingår i studien inte får utsättas för någon psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkande behandling. I individskyddskravet ingår fyra hu-

vudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vid upprättandet av skallskadejournalerna i den ursprungliga studien lämnades både skriftlig 

och muntlig information till samtliga patienter, vilket medför att informationskravet är upp-

fyllt. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien lämnat sitt medgivande till att delta och 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. För personer under 15 år krävs medgivande 

från förälder/vårdnadshavare. Om barnet inte ville delta i den ursprungliga studien svarade de 

inte på enkäten eller tackade nej vid telefonsamtal. I konfindentialitetskravet ingår att uppgif-

ter om personer inte ska vara tillgängliga för obehöriga. I alla journaler i denna registerstudie, 

det vill säga retrospektiva studie, är all data avidentifierad och förvarades otillgängligt för 

utomstående. Med nyttjandekravet menas att insamlade uppgifter endast får användas i veten-

skapligt syfte och inte exempelvis lånas till kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningsmaterialet kommer efter avslutat examensarbete återlämnas till forskningsansvarig. 

 

Datainsamlingen till den randomiserade kontrollerade studien gjordes 1997-2000 och är god-

känd av forskningsetiska kommittén vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vilket 

medför att forskare få ta del av materialet. Dnr. 339-96.  

 

En etisk egengranskning av studien har genomförts (bilaga 4) (Högskolan Jönköping, 2009). 
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Resultat 
Resultatet kommer att presenteras genom deskriptiv statistik, där vi får en översikt över det 

insamlade materialet genom exempelvis frekvenstabeller och diagram.  

Miljöer där hjärnskakningar uppkom 

I resultatet framkom att flest hjärnskakningar skedde på skola/fritids därefter uppkom lika 

många hjärnskakningar i trafikmiljö som offentlig plats, därefter idrottsplats, lekplats, hemmet 

och annan (figur 2). Uppgifter om miljö saknades i 28 procent av fallen.  
 

Det framkom även att de flesta hjärnskakningarna inträffade utomhus (figur 3). I 64 fall av 

journalerna saknades uppgift om skadorna uppkommit inomhus eller utomhus.  
 

Lek var den vanligaste aktiviteten som barn fick hjärnskakning i (figur 5). Vanligaste miljön 

då hjärnskakningar uppkommit i samband med lek var offentlig plats. Därefter skedde mest 

hjärnskakningar i samband med lek på lekplats (figur 4). I 13 av de 63 journalerna (21 %) på 

barn som fått hjärnskakning genom lek, framgick inte i vilken miljö hjärnskakning uppkom-

mit.  

 

 
Figur 2. Fördelning av de olika miljöerna, n=257. 
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Figur 3. Fördelning av hjärnskakningar inomhus och utomhus, n=257 

 

 
Figur 4. Fördelning över miljö där hjärnskakningar inträffat i samband med lek, n=63. 

 

Aktiviteter där hjärnskakningar uppkom 

I resultatet framkom det att den vanligaste aktiviteten som barnen fick hjärnskakning i var lek, 

därefter kom fall och sedan sport (figur 5). I ungefär sex procent av journalerna saknades 

uppgift om vilken aktivitet hjärnskakningen uppkommit i. 
 

Den vanligaste skadeuppkomsten var fall från samma plan, det näst vanligaste var fall från 

höjd, därefter fick flest barn hjärnskakning genom slag och något färre skadades i trafiken 

(figur 6). 
 

 I de fall det framkom ur journalerna att hjärnskakningen uppkommit i sportsammanhang var 

fotboll den vanligaste sporten. Den näst vanligaste sporten att få hjärnskakning i var ridning 

(figur 7). 
 

Vanligaste miljön där barn fått hjärnskakning var på skola/fritids (figur 2). Av de hjärnskak-

ningar som inträffat i denna miljö uppkom flest hjärnskakningar genom våld från annan per-



 

11 

son. Näst vanligaste aktiviteten i samband med hjärnskakningar i skolmiljö var fall. Nästan 

lika vanligt var hjärnskakningar i samband med lek (figur 8). 

 
 

 
Figur 5. Fördelning av de olika aktiviteterna, n=257. 
 

 
Figur 6. Fördelning av skadeuppkomst, n=257. 

 
Figur 7. Antal hjärnskakningar fördelat över olika sporter, n=40. 
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Figur 8. Antal hjärnskakningar som inträffat i skola/fritids fördelat över olika aktiviteter, n=51. 

Åldersfördelning i studien  

Som resultatet visar uppkom det ungefär lika många hjärnskakningar i de olika åldrarna (figur 

9). I resultatet framkom även att bland sjuåriga och tioåriga barn var fall den vanligaste aktivi-

teten som hjärnskakningar uppkom i. Bland åtta, nio- och elvaåringar var lek den vanligaste 

aktiviteten och bland tolvåringar var sport vanligast. Cykelolyckor skedde i större utsträck-

ning bland nio- och tolvåringar. Sportolyckor ökade för varje ålder och var därmed vanligast 

bland tolvåringar. Viss minskning av hjärnskakningar i samband med lek kunde ses med sti-

gande ålder (tabell 1).  

 

 
Figur 9. Åldersfördelning över antal hjärnskakningar, n=257. 
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Tabell 1. Åldersfördelning över olika aktiviteter, n=241. 

 

Aktivitet * Ålder Crosstabulation 

  
Ålder 

  
7 8 9 10 11 12 Total 

Aktivitet Sport 5 5 6 5 8 10 39 

Lek 9 17 12 11 9 5 63 

våld från annan person 3 6 8 4 4 6 31 

Cykel 1 1 9 2 3 8 24 

krock mellan två motor-

fordon 
1 1 1 0 0 1 4 

fall 20 7 5 13 5 6 56 

föremål mot huvud 1 2 1 0 3 0 7 

annan sjukdom 0 1 0 0 2 1 4 

påkörd av motorfordon 1 1 3 2 0 1 8 

lek+ föremål mot huvud 2 0 2 0 0 1 5 

Total 43 41 47 37 34 39 241 
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Skillnader mellan pojkar och flickor 
Resultatet visar att den vanligaste miljön som pojkar fick hjärnskakning i var skola/fritids och 

den vanligaste miljön som flickor fick hjärnskakning i var trafikmiljö. Näst vanligaste miljön 

för pojkar att få hjärnskakning i var offentlig plats. Näst vanligaste miljön för flickor var sko-

la/fritids. Endast åtta pojkar och fyra flickor fick hjärnskakning i hemmet (figur 10). Av de 

hjärnskakningar som skedde bland pojkar framgick inte i vilken miljö skadan skett i 43 av de 

157 hjärnskakningarna (27 %). Motsvarande siffror för flickor var 29 av 100 stycken (29 %).  
 

Resultatet visar även att både flickor och pojkar oftast fick hjärnskakning genom lek och poj-

karna var överrepresenterade i denna kategori (figur 11). Efter lek var fall vanligast bland 

både pojkar och flickor. En aktivitet där flickor skadat sig något mer än pojkarna var genom 

cykling. I 16 av de 257 journalerna (6 %) saknades information om i vilket aktivitet hjärn-

skakningen inträffat. 

 

 
Figur 10. Könsfördelning över antal hjärnskakningar i olika miljöer, n=257 

 

 
Figur 11. Könsfördelning över hjärnskakningar i olika aktiviteter, n=257 
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Uppkomst av hjärnskakningar fördelat över tid 

I resultatet framkom att av de olyckstillfällen då tid var angett var typvärdet för tidpunkt på 

skadetillfälle mellan 14–14.59. Alla hjärnskakningar där tid hade angetts skedde mellan 07.00 

och 23.00 (figur 12).  

 

Resultatet visar även att den månad det skedde flest hjärnskakningar var mars. September, 

november och december var andra månader med högt antal hjärnskakningar. I juli skedde 

minst antal hjärnskakningar (figur 13). 

 

I januari, mars, april, maj och september var den vanligaste aktiviteten vid hjärnskakningar 

lek och i oktober, november och december var den vanligaste aktiviteten vid hjärnskakningar 

fall. I juni var cykel vanligaste aktiviteten vid hjärnskakningar. I augusti var de tre vanligaste 

aktiviteterna vid hjärnskakningar sport, cykel och fall (tabell 2). 
  

 
Figur 12. Tidsfördelning över antal hjärnskakningar, n=176. 

 

  
Figur 13. Fördelning av hjärnskakningar varje månad, n=257. 
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Tabell 2. Fördelning av aktiviteter över årets månader, n=241. 

 

 
Aktivitet 

  

sport lek 

våld från 

annan 

person cykel 

krock 

mellan två 

motorfordon fall 

föremål 

mot huvud 

annan 

sjukdom 

påkörd av 

motorfordon 

lek + 

föremål 

mot huvud Total 

Månad januari 3 8 4 0 0 2 2 0 0 0 19 

februari 4 5 2 0 0 5 0 0 0 1 17 

mars 5 11 6 2 1 6 0 1 1 0 33 

april 5 9 2 3 0 1 1 0 0 0 21 

maj 4 6 3 3 0 5 0 0 2 0 23 

juni 3 1 2 5 0 1 1 0 0 0 13 

juli 0 2 2 2 0 2 1 1 0 0 10 

augusti 3 2 1 3 0 3 0 0 1 0 13 

september 3 7 1 5 1 5 1 0 2 0 25 

oktober 2 3 2 1 0 5 0 1 0 0 14 

november 4 4 3 0 2 9 0 0 1 3 26 

december 3 5 3 0 0 12 1 1 1 1 27 

Total 39 63 31 24 4 56 7 4 8 5 241 

 

Symtom vid ankomst till sjukhus 

Av de journaler där symtom uppgetts var huvudvärk vanligast, näst vanligaste symtomet var 

illamående. Dessa symtom hade fler ”ja” ikryssat än ”nej” i journalbladen. Yrsel och kräk-

ningar däremot hade fler ”nej” än ”ja” ikryssat. Yrsel var det ovanligaste symtomet men det 

var också det symtom som saknades på flest journaler (tabell 3). 

 
Tabell 3. Fördelning av de vanligaste symtomen, n=257. 

 Ja Nej Missing 

Huvudvärk 142 61 54 

Yrsel 53 93 111 

Illamående 119 96 42 

Kräkningar  70 150 37 



 

17 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Från början gjordes endast en checklista för att underlätta inmatning av data, utan en manual, 

men efter hand som materialet bearbetades framkom tveksamheter beträffande vilken under-

kategori data skulle hamna i. Detta ledde till att en manual utformades, något som skulle ha 

behövts från början för att öka reliabiliteten i materialet. För att åtgärda detta, gjordes delar av 

inmatningen om, vilket tog mycket tid, något som skulle kunnat förhindras om manualen ut-

formats från början. Det hade däremot varit svårt att utforma hela manualen innan vi börjat 

bearbeta materialet och fått en mer övergripande bild av journalerna. 

 

Då vi planerade inmatning av data utgick vi från att det fanns skallskadejournal till alla jour-

naler. Checklistan utformades därför utifrån dessa antaganden. Då inmatningen av data påbör-

jades upptäcktes det att skallskadejournal saknades på ett flertal journaler, vilket ledde till att 

en ny underkategori skapades. Vid sammanställningen av resultatet saknades därför gradering 

på ett flertal av de barn som haft symtom, exempelvis huvudvärk. Då data sammanställdes i 

diagram, omkodades de olika graderna av symtom till underkategorin ”ja” för att förtydliga 

resultatet och öka validiteten. Vi förlorade samtidigt mer specifika beskrivningar av graden av 

symtom, vilket hade varit intressant för resultatet.  

 

Vi är medvetna om att den inmatningen vi gjort, utifrån vår egen manual, inte håller samma 

höga validitet som skallskadejournalerna ifyllda av sjukhuspersonalen, då denna var noggrant 

validitetstestad (Elgmark Andersson, et al., 2007). Det fanns dock inte många andra möjlighe-

ter för oss utifrån det vi ville undersöka genom denna studie. 

 

I de fall då skallskadejournal saknades kunde det vara svårt att utifrån journaltexten bedöma 

så att minnesförlust och medvetslöshet hamnade på rätt nivå. Om det exempelvis stod i jour-

naltexten att barnet haft minnesförlust för skadetillfället och i ambulansen, kunde det vara 

svårt att uppskatta hur lång tid detta kunde röra sig om. På grund av att vi ofta fick uppskatta 

nivå av exempelvis minnesförlust ansåg vi att detta resultat inte hade tillräckligt hög validitet. 

Vi valde därför att inte ha med dessa kategorier i resultatet. Vi ansåg inte heller att detta var 

av så stor vikt för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Då vi angett symtom efter skallskada har vi utgått från skallskadejournalen i första hand. I 

denna fylldes symtom i vid ankomst till sjukhus och ingen hänsyn togs till om symtom funnits 

närmare olyckstillfället, men sedan försvunnit. På samma sätt har vi bedömt då skallskade-

journal saknats, något som ibland varit svårt att bedöma på grund av att det inte stått tillräck-

ligt tydligt i journaltexten hur status var vid ankomst. På grund av att symtomen endast räkna-

des om de fortfarande kvarstod vid ankomst till sjukhus kan siffrorna över detta verka låga. 

 

Data samlades in 1997-2000 vilket innebär att resultatet skulle kunnat bli annorlunda om data 

samlats in idag. Förändringar i samhället skulle kunna göra att andra typer av olyckor är mer 

aktuella. Barn idag skulle kunna ha ett annat aktivitetsmönster än vad barnen i vårt material 

hade.  

 

Åldersgruppen 7-12 åringar valdes på grund av att vi var intresserade av att studera barn i 

skolåldern och för att hjärnskakningar ofta drabbar denna målgrupp (Socialstyrelsen, 2005). I 

flera länder är det vanligt för arbetsterapeuter att arbeta inom skola och behovet av arbetstera-
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pi inom skolverksamheten har börjat uppmärksammas allt mer även i Sverige. Det kändes 

därför nytt och aktuellt att studera denna målgrupp. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att flest hjärnskakningar skedde i skolmiljö och att den vanligaste aktiviteten 

som barn fick hjärnskakning i var lek och därefter fall. Fler pojkar än flickor fick hjärnskak-

ning och den månad då flest hjärnskakningar skedde var mars och minst hjärnskakningar 

skedde under juni, juli och augusti. 

 

Förklaringar till dessa resultat tror vi bland annat kan vara att skolan är en miljö där barn vis-

tas stora delar av sin vardag, barnen är ofta aktiva och leker på rasten, jämfört med då de är i 

hemmet och kanske ägnar sig åt lugnare aktiviteter. Det finns tidigare studier som visar att 

fler pojkar än flickor skadar sig (Cassidy, et al., 2004), och detta bekräftar även vår studie. 

Flest hjärnskakningar skedde i mars, något vi tror kan bero på att det är en månad mellan vin-

ter och vår, då det fortfarande kan vara snö och is, samtidigt som det börjar bli vår och exem-

pelvis cykel och inlines plockas fram igen efter vintern. Flest hjärnskakningar skedde utom-

hus, men ändå inträffade minst hjärnskakningar under sommarmånaderna. Månaderna juni, 

juli och augusti hade minst antal hjärnskakningar vilket vi tror kan höra ihop med att det är 

sommarlov under denna period och barnen inte är i skolan. På sommaren borde barn däremot 

ha mer tid för lek, något som inte stämmer överens med den statistik vi fått fram. En annan 

förklaring till det låga antalet hjärnskakningar under dessa månader kan vara att många har 

semester och åker iväg under denna period, vilket kan bidra till att det är färre personer i 

kommunen under denna period. 

 

Studier har visat att trafik och fall är vanligaste orsaker till att människor får hjärnskakning 

(Fagius & Aquilonius, 2006).  Vårt resultat visar annorlunda och det kan troligtvis bero på att 

vår studie innefattar endast barn. I resultatet kan vi utläsa att lek var den vanligaste aktiviteten 

som barnen skadade sig i, därefter kom fall. Bland flickor var trafik den vanligaste miljön att 

skada sig i, trafik var även den vanligaste miljön att skada sig i bland de barn som blev inlag-

da på sjukhus. Lek som den vanligaste aktiviteten kändes inte så oväntat med tanke på ålders-

gruppen. Lek innefattar dessutom så många olika aktiviteter och kan ha olika innebörd för 

olika individer. Genom att kombinera aktivitet med kategorin miljö går det att få ytterligare 

information om vilken typ av lek det kan handla om. 

 

Vi kunde i resultatet se att det fanns skillnader mellan i vilka aktiviteter pojkar och flickor 

skadade sig. Störst skillnad var det i aktiviteterna fall, lek, sport och våld från annan person, 

där pojkarna var överrepresenterade jämfört med flickorna. I de övriga aktiviteterna var för-

delningen relativt jämn mellan pojkar och flickor. Det gick också att utläsa skillnader mellan 

könen beträffande i vilken miljö hjärnskakningarna inträffat. I miljöerna skola och idrottsplats 

var skillnaden störst, och pojkarna var här återigen överrepresenterade. I miljöerna trafik och 

lekplats var det ungefär lika många flickor och pojkar som skadade sig. Då pojkar och flickor 

studerades var för sig, visade det sig att den vanligaste miljön som flickorna skadat sig i var i 

trafiken medan vanligaste miljön som pojkarna skadat sig i var skola/ fritids. Detta behöver 

inte innebära att flickorna skadat sig oftare i trafiken än pojkarna, eftersom pojkarna skadat 

sig mer över lag. I resultatet framgick att få hjärnskakningar skett i hemmiljö. En orsak till 

detta kan vara att det inte alltid framkom i vilken miljö skadan skett, vilket kan ha fått till 

följd att en del av de skador som skett i hemmet hamnat under ”missing”.  

 

Bland barn som blivit inlagda på sjukhus, var den aktivitet som flest barn skadat sig i, fall. 

Nästan lika många hade skadat sig i samband med aktiviteten lek. Däremot hade de flesta av 
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barnen som blivit inlagda på sjukhus skadat sig i trafikmiljö. Detta kan låta underligt, men en 

förklaring till resultatet kan vara ett högt antal ”missing” i miljö vid skadetillfället hos de barn 

som blivit inlagda på sjukhus. I vissa journaler framgick det att hjärnskakningen uppkommit i 

samband med lek, men uppgifter saknas över var detta skett. Däremot om hjärnskakning upp-

kommit i samband med exempelvis cykel eller bil, kan miljön direkt kategoriseras som trafik. 

 

Fotboll var den sport som flest barn skadade sig i och en anledning till detta skulle kunna vara 

att fotboll är en vanlig sport som utövas av många barn i vår målgrupp. En annan anledning 

skulle kunna vara att fotboll inte kräver så mycket utrustning och kan spelas på olika platser, 

till exempel på raster eller hemma på gatan. 

 

Tyvärr framkom det inte i alla journaler om barnen använt hjälm vid skadetillfället. Det hade 

varit intressant att se hur användande av hjälm, vid till exempel cykelolycka, påverkat graden 

av hjärnskakning och ifall de flesta som inkommit till sjukhus saknade hjälm vi skadetillfället.   

Fortsatt forskning behövs för att se förändringar efter att lagen om cykelhjälm infördes år 

2005 (Transportstyrelsen, 2008). Journalerna i vår studie samlades in mellan 1997-2000 och 

resultatet påverkades därför inte av den lagen. Det skulle vara intressant att se om lagen hjälpt 

till att minska antalet skallskador i samband med cykelolyckor.    

 

Södra Älvsborgs sjukhus upptagningsområde innefattar både landsbygd och stadsbyggd 

(Elgmark Andersson, et al., 2007), vilket visat sig i resultatet då miljön vid skadetillfället va-

rierat mellan allt från lada/ loge till lekplats och trafik. Hade studien istället genomförts på 

exempelvis Stockholms akutsjukhus hade resultatet kanske sett annorlunda ut då dess upptag-

ningsområde endast är stadsbyggd.  

 

Vi kan i resultatet utläsa att den vanligaste miljön som barnen skadat sig i var skola/ fritids, 

något som även Kozlowski et al. (2007) såg i sin studie som gjordes i USA. Resultat känns 

intressant med tanke på hur arbetsterapeuters arbetsområde börjar vidgas och rikta sig även 

mot skolvärlden. I exempelvis Australien och USA arbetar arbetsterapeuter mer i skolorna, 

något som börjat komma till Sverige också, till exempel i Umeå, där ett projekt med arbetste-

rapeuter i skolan startat (Umeå, 2009).  Detta resultat i vår studie kan också visa ett ökat be-

hov av fler arbetsterapeuter inom skolan, för att arbeta mer förebyggande i miljön, och även 

arbeta med åtgärder för barn med postkommotionella symtom. Barn som haft hjärnskakning 

kan få bestående symtom som kan leda till bland annat koncentrationssvårigheter, minnespro-

blem och även till problem i det dagliga livet (Elgmark Andersson, et al. 2007; Borg, 2008). 

 

I resultatet framkom att vanligaste aktiviteten i samband med hjärnskakning i sko-

la/fritidsmiljö var våld från annan person. Det är viktigt att observera vad som här menas med 

våld från annan person. I manualen förklaras denna underkategori som ”då annan person av-

siktligt eller oavsiktligt skadat barnet med eller utan föremål. Då våld från annan person skett 

i samband med sport räknas det istället som sport.” Anledningen till att vi valde denna defini-

tion på underkategorin våld från annan person, var att det annars var svårt för oss att avgöra 

vad som var avsiktligt våld och vad som var lek/ olyckshändelse. Resultatet kan på grund av 

underkategorins titel vid första anblick tyckas häpnadsväckande, eftersom titeln lätt kan för-

knippas med endast avsiktligt våld.  

 

Vi anser att denna studie uppfyller forskningskravet som innebär att studien ska vara till nytta 

för samhälle, profession och individ. Studien kan bidra till förbättrade förutsättningar för 

barns omgivande miljö och förhindra att skallskador uppstår. På samhällsnivå kan studien 

leda till en förbättring av barns omgivning, skola och uppväxtmiljö genom kartläggning av 
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miljöer och aktiviteter där många hjärnskakningar uppkommit. För professionen arbetstera-

peuter kan studien leda till ett vidgande av yrkesrollen, där arbetsterapeuter kan arbeta mer 

förebyggande och mer inom skolan. Enligt FSA (2005) är syftet med arbetsterapi att männi-

skan ska kunna leva aktivt och självständigt i den miljö hon befinner sig och att möjliggöra 

meningsfull aktivitet för individen, genom att bland annat förebygga risker samt utveckla och 

kompensera nedsatta funktioner. Vi tror att om fler arbetsterapeuter arbetar inom skolvärlden 

kan miljön anpassas så att hjärnskakningar förebyggs. ICF-CY tar upp att omgivningsfaktorer 

både kan vara hindrande och underlättande för barnets aktivitetsutförande (Socialstyrelsen, 

2003). Arbetsterapeuten kan bidra till att skapa en säker miljö för barnet och även arbeta indi-

vidinriktat med barn som har postkommotionella symtom och möjliggöra ett aktivt och själv-

ständigt liv. På individnivå kan studien leda till en ökad säkerhet för individen och ett ökat 

förebyggande arbete genom att skallskador förebyggs, som kan påverka barns utveckling och 

förmåga. Något som också kan påverka barnets aktivitet och delaktighet. 

 

Vi anser precis som Cassidy et al. (2004), att ytterligare forskning krävs inom området för en 

förbättrad hälsovård och för att förebygga att hjärnskakningar inträffar.  

Slutsats 
Kartläggningen av journaler på barn som erhållit våld mot huvud, visade flera intressanta re-

sultat. De miljöer och aktiviteter som barnen skadade sig i varierade beroende på olika fakto-

rer, så som månad och kön. Studien visade att vanligaste aktiviteten som barnen skadade sig i 

var lek och flest hjärnskakningar uppkom i skolmiljön. Fördelningen mellan flickor och poj-

kar som skadade sig skilde sig som förväntat och andelen pojkar var högre än andelen flickor. 

För oss som arbetsterapeuter kan en studie som denna bidra till en ökad kunskap om hur 

hjärnskakningar uppkommer, vilket i sin tur kan leda till ett bättre förebyggande arbete för att 

minska antalet skallskador. Vi tror också att mer forskning inom området kan bidra till en 

vidgad syn på arbetsterapeutens yrkesroll och kan också bekräfta behovet av fler arbetstera-

peuter inom skolvärlden. Fortsatt forskning inom området, exempelvis hur skador mot huvu-

det kan förebyggas, anser vi är viktigt för att utveckla professionen. 

 

Omnämnanden  
Vi vill tacka vår handledare Elisabeth Elgmark för allt stöd och vägledning under detta exa-

mensarbete. 
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Bilaga 2 

Checklista 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kön Pojke Flicka         

Skade- 

uppkomst 

Okänd Trafik Fall fr höjd Fall fr 

samma plan 

Slag Annat      

Inlagd Nej  Övervakn. 
Avd 

IVA Kir avd Annan avd      

Miljö Hemmet Skola/ 

fritids 

Offentlig 

plats 

Trafik Idrottsplats Lekplats Annan    

Snö/is Nej  Ja         

Aktivitet Sport Lek Våld från 

annan 

person 

Cykel Krock 

mellan två 

motorfor-

don 

Fall Före-

mål 

mot 

huvud 

Annan 

sjuk-

dom 

Påkörd 

av 

motor-

fordon 

Lek + 

förmål 

mot 

huvud 

Sport Ej aktuellt Ishockey Fotboll Handboll Ridning Gymnas-

tik 

Basket Inne-

bandy 

Motor-

sport 

Övrigt 

Huvud 

Värk 

Nej Ja Obetydl. En del Mycket      

Yrsel Nej Ja Obetydl. En del Mycket       

Illamående Nej Ja Obetydl En del Mycket       

Kräkningar Nej Ja Obetydl En del Mycket      

Fokala 

neurologiska 

bortfall 

Nej Ja          

Minnes 

förlust 

Ingen <10 min 10-30 min >30 min Uppg. 
saknas 

     

Medvetslös-

het 

Ej omtuml 

eller medvets-

lös 

Omtuml 

eller förvir-

rad 

Trol. medvl 

< någon 

min 

Medvetslös 

ngn min - 

30 min 

Medvets-

lös/ ej 

vaknat upp 

Uppg 

saknas   

    

Inne/ 

Ute 

Inne Ute          

Hjälm Ej aktuellt Nej Ja        
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Bilaga 3 

Manual till checklista 
Skallskadejournal: Formulär med färdiga svarsalternativ som sjukhuspersonalen kryssar i då 

barn med skallskada inkommer till sjukhuset. 

 

Journaltext: Journal skriven i löpande text.  

 

Missing: Uppgift saknas i journalmaterialet. 

 

Ålder: Om barnets ålder står utskrivet i journaltexten skrivs alltid denna. I övriga fall utläses 

detta genom personnumret.   

 

Skadeuppkomst:  

I första hand utläses detta ur journaltexten så att samma definition på skadeuppkomst an-

vänds, i annat fall utläses skadeuppkomsten i skallskadejournalen. 

 Okänd: Skrivs endast då detta alternativ är ikryssat i journalbladet. Om uppgifter sak-

nas i journalmaterialet skrivs istället ”missing”.  

 Trafik: Hjärnskakningar som är orsakade av trafik, exempelvis bil eller cykel, även 

motorfordon som används i sport exempelvis motorcross räknas som trafik. Däremot 

räknas inlines och skateboard inte till trafikfordon. 

 Fall från höjd: Då barnet fallit ned från något. Behöver inte vara högt, kan exempel-

vis vara en stol, eller att barnet fallit i trappa. Kan även vara att barnet själv hoppat 

från höjd och slagit sig. 

 Fall från samma plan: Fall direkt på marken, utan nivåskillnad. Hit räknas även att 

ramla ur en pulka. 

 Slag: Då barnet fått ett slag mot huvudet. Kan vara föremål som kastas mot huvudet, 

om barnet gått/åkt/fallit in i ett föremål/vägg, om föremål vält över barnet så att före-

målet träffade huvudet eller direkt slag mot huvudet från annan person. Om slaget ej 

träffat huvud men orsakat att barnet fallit och slagit huvud i marken räknas det istället 

som fall från samma plan. 

 Annat: Då ingen av ovanstående rubrik passar in på skadeuppkomst, men orsaken är 

känd. Exempelvis skidåkning. 

Inlagd 

 Nej: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det står i text att barnet får 

gå hem. Hit räknas även barn som fått stanna kvar några timmar för observation, men 

ej stannat över natten.  

 Övervaknings avdelning: Då detta alternativ är ikryssat på journalbladet eller om det 

står i journaltext att barnet blir inlagt på övervakningsavdelning. 

 IVA: Då detta alternativ är ikryssat på journalbladet eller om det står i text att barnet 

blir inlagt på IVA. 

 Kirurg avdelning: Då detta alternativ är ikryssat på journalbladet eller om det står i 

journaltext att barnet blir inlagt på Kirurgavdelning. 
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 Annan: Då detta alternativ är ikryssat på journalbladet eller om barnet blir inlagd på 

annan avdelning än de alternativ som finns. Hit räknas exempelvis BUA och Commo-

tio observation. 

Miljö 

 Hemmet: Då hjärnskakning uppkommit i barnets hem eller i annat hem, exempelvis 

hos kompis. Hit räknas även tillhörande trädgård. Om det står i journaltexten att hjärn-

skakning uppkommit i köket, vardagsrummet, sovrummet, badrummet eller garaget 

räknas detta som hemmiljö. Ladugård eller liknande räknas däremot som annan plats.  

Då det inte framkommer var hjärnskakning uppkommit, skrivs ”missing”.  

 Skola/fritids: Då hjärnskakning uppkommit i skolan, på lektion eller rast, inomhus el-

ler på skolgården samt på fritids. Även om barnet av okänd anledning fortfarande går 

på förskola vid sju års ålder räknas detta under denna kategori. 

 Offentlig plats: Då skadan skett på plats som är offentlig exempelvis badhus, skog el-

ler skidbacke och detta står tydligt i texten. All pulkaåkning räknas som offentlig plats 

då inget annat framkommer. Skateboard- och inlinesåkning räknas som offentlig plats. 

Om hjärnskakning uppkommit i samband med exempelvis gungning eller klätterställ-

ning räknas det som lekplats. 

 Trafik: Om hjärnskakning uppkommit i trafik, exempelvis ute på väg. Olyckan behö-

ver inte ha med något fordon att göra, men olyckan sker på plats där det finns trafik.  

 Idrottsplats: Plats där idrottsaktiviteter utövas, exempelvis fotbollsplan, ishall eller 

motocrossbana. Om det står i journalen att idrottsaktiviteten skett under skoltid, väljs 

alltid kategorin skola/fritids. I övriga fall då hjärnskakning skett i samband med sport 

väljs idrottsplats som miljö.  

 Lekplats: Då barnet gungat, klättrat i klätterställning, åkt linbana eller rutschkana och 

det inte står att det är i skolan eller hemmet. 

 Annan: Då miljön är känd, men inte passar in under någon av ovanstående kategorier. 

Aktivitet 

 Sport: Då hjärnskakning uppkommit i samband med sportaktivitet, även motorsport. 

Hit räknas även sport som sker under skoltid, på rast eller lektion. Pulkaåkning, skate-

board och inlines räknas som lek. 

 Lek: Då det framkommer av journaltext att hjärnskakning uppkommit i samband med 

lek. Om lek övergått till slagsmål väljs istället kategorin ”våld från annan person”. Om 

barnet sprungit runt och sedan skadat sig, räknas detta som lek. Om barnet i samband 

med lek fallit eller slagit huvudet i föremål räknas detta också som lek.  

 Våld från annan person: Då annan person avsiktligt eller oavsiktligt skadat barnet 

med eller utan föremål. Då våld från annan person sker i samband med sport, räknas 

det istället som sport. 
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 Cykel: Då hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet cyklat eller blivit 

skjutsad på cykel. Om även bil varit inblandad i olyckan, väljs istället kategorin ”på-

körd av motorfordon” 

 Krock mellan två motorfordon: Olycka mellan två fordon, där båda fordonen har 

motor.  

 Fall: Då hjärnskakning orsakats av fall, antingen från höjd eller samma plan, men ing-

en av de övriga aktivitetsrubrikerna passar in. Räknas även då barnet fallit mot ett fö-

remål, till exempel en stol. Om fall exempelvis skett i samband med lek, väljs istället 

lek.  

 Föremål mot huvud: Om barnet fått föremål mot huvud, om barnet gått/ åkt in i fö-

remål eller om föremål vält/fallit direkt mot huvudet. Om det är våld inblandat väljs 

alltid våld från annan person. Om föremål ej träffat huvud utan endast orsakat att bar-

net trillat och slagit huvudet i golvet väljs istället rubriken ”fall”. Gäller inte då barnet 

fallit mot något.  

 Annan sjukdom: Om skada mot huvud orsakats av annan sjukdom, exempelvis att 

barnet svimmat och slagit i huvudet. 

 Påkörd av motorfordon: Då barnet blivit påkört av motorfordon, då det själv inte 

suttit i något motorfordon, exempelvis om barnet gått eller cyklat och blivit påkört av 

bil. 

 Lek + föremål mot huvud: Då barnet fått föremål mot huvudet i samband med lek. 

Sport 

 Ej aktuellt: Hjärnskakningen hade inte med sport att göra. 

 Ishockey: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet spelade ishockey. 

 Fotboll: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet spelade fotboll. 

 Handboll: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet spelade handboll. 

 Ridning: Om hjärnskakning uppkommit i samband med ridning. 

 Gymnastik: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet utövade gym-

nastik. 

 Basket: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet spelade basket. 

 Innebandy: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet spelade inne-

bandy. 

 Motorsport: Om hjärnskakning uppkommit i samband med att barnet utövade motor-

sport. 
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 Övrig sport: Om hjärnskakning uppkommit i samband med sport som inte finns i ru-

brikerna ovan. 

Huvudvärk, Yrsel, Illamående, kräkningar 

 Nej: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det står i text att barnet inte 

har någon huvudvärk. Om barnet haft huvudvärk tidigare men inte längre har det vid 

läkarbesöket väljs ändå detta alternativ 

 Ja: Om det inte finns något ifyllt journalblad, men står i journaltexten att barnet har 

ont i huvudet, väljs alltid detta alternativ. Om barnet haft ont i huvudet tidigare men 

inte har det vid läkarbesöket väljs alternativ ”nej” istället. 

 Obetydlig: Skrivs endast då detta alternativ är ikryssat på journalbladet. Om inget är 

ikryssat på journalbladet används alltid ”ja”, ”nej” eller ”missing” 

 En del: Skrivs endast då detta alternativ är ikryssat på journalbladet. Om inget är 

ikryssat på journalbladet används alltid ”ja”, ”nej” eller ”missing” 

 Mycket: Skrivs endast då detta alternativ är ikryssat på journalbladet. Om inget är 

ikryssat på journalbladet används alltid ”ja”, ”nej” eller ”missing” 

Fokala neurologiska bortfall 

 Nej: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det framkommer i journal-

text att barnet inte har några fokala neurologiska bortfall. 

 Ja: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det framkommer i journaltext 

att barnet har fokala neurologiska bortfall. 

Minnesförlust 

 Ingen: Då alternativet ”ingen minnesförlust” är ikryssat i journalbladet eller om det 

framkommer i journaltext att barnet inte har någon minnesförlust. 

 <10 min: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det framkommer i 

journaltext att barnet har minnesförlust för tio minuter eller mindre. 

 10-30 min: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det framkommer i 

journaltext att barnet har minnesförlust för 10-30 minuter. 

 >30 min: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det framkommer i 

journaltext att barnet har minnesförlust för 30 minuter eller mer 

 Uppgift saknas: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet. Om uppgift saknas i 

journalblad och journaltext skrivs istället ”missing”. 

Medvetslös 

 Ej omtumlad eller medvetslös: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om 

det framkommer i journaltext att barnet ej varit omtumlad eller medvetslös (avsvim-

mad). 
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 Omtumlad eller förvirrad: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller om det 

framkommer i journaltext att barnet varit omtumlat eller förvirrad i samband med 

olyckstillfället eller då det inkommer till sjukhuset. Barnet har ej varit medvets-

lös/avsvimmat. Då det står i journaltexten att barnet varit somnolent, räknas det under 

denna rubrik. 

 Troligen medvetslös < någon minut: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet el-

ler om det i journaltexten står att barnet troligen varit medvetslöst.  

 Medvetslös någon minut – 30 min: Då detta alternativ är ikryssat i journalbladet eller 

om det framgår av journaltext att barnet varit avsvimmat mer än en minut och upp till 

30 minuter.  

 Medvetslös/ ej vaknat upp: Om barnet fortfarande är avsvimmat på det inkommer till 

sjukhus. 

 Uppgift saknas: Endast om detta alternativ är ikryssat i journalbladet. I övriga fall då 

uppgifter saknas, skrivs ”missing”. 

Inne/ ute 

 Inne: Då det står i journaltexten att hjärnskakning uppkommit inomhus eller om det 

framgår genom texten att det med största sannolikhet skett inomhus, till exempel om 

barnet trillat ner från en säng. Allt som är under tak räknas som inomhus, till exempel 

ishall eller lada. 

 Ute: Då det står i journaltexten att hjärnskakning uppkommit inomhus eller om det 

framgår genom texten att hjärnskakning med största sannolikhet uppkommit utomhus, 

till exempel om barnet trillat på asfalt, grusplan eller gräs. Om hjärnskakning upp-

kommit i samband med till exempel fotboll på sommaren, kan det tas för givet att det-

ta skett utomhus om inte annat framgår av texten.  

Hjälm 

 Ej aktuellt: Om det inte är aktuellt att använda hjälm i den aktivitet som utförts vid 

olyckstillfället väljs alltid detta alternativ. Vid pulkaåkning används inte detta alterna-

tiv. 

 Nej: Om det är aktuellt att använda hjälm vid aktiviteten, exempelvis cykling, skidåk-

ning, pulkaåkning eller motorsport och det står i journaltext att hjälm inte använts.  

 Ja: Om det står i journaltext att hjälm använts i aktiviteten. Om hjärnskakning upp-

kommit under ishockeyspel och det inte står något annat väljs detta alternativ, eftersom 

hjälm är ett krav för spelare vid ishockeymatch och träning. 
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