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til DR Nyheder. En mindre hovedskade kan give anledning 
til lette og forbigående gener i form af moderat hovedpine, 
kvalme og træthed. Disse gener er normale de første dage 
efter skaden, og for det meste forsvinder de af sig selv. Nogle 
oplever dog generne i f lere uger eller måneder efter skaden, 
og cirka 15 procent af de hjernerystelsesramte får langvarige, 
måske kroniske, gener efter hjernerystelsen. Det kan være 
kraftig hovedpine, koncentrationsbesvær og ekstrem træthed. 

Hjernen 
Hjernen er et meget blødt organ, som dog er omkranset af en 
hård skal, kraniet. Udvendigt er hjernen ikke udstyret med 
andet end beskyttende hinder og hjernevæsken, og er ikke 
skabt til at kunne klare hårde stød. Hvis man falder af en hest 
og slår hovedet vil hele hjernen altså få en ordentlig rystetur, 
når den ramler ind i kraniet. Det er stadig ikke helt klarlagt, 
hvad der egentlig foregår i hjernen ved slag, men det vides 
med sikkerhed, at hårde stød mod hovedet er forbundet med 
en potentiel risiko for skader på både hjernevæv og de små 
blodkar, der forsyner hjernen med ilt. Derfor er det vigtigt at 
forebygge slag mod hovedet, når der dyrkes sport. Dansk Ride 
Forbund vedtog tilbage i 2012, at alle medlemmer af klubber 
under Dansk Ride Forbund skal ride med ridehjelm, og det 
kan faktisk ses i statistikken. Antallet af indre hovedskader 
i ridesporten er faldet siden kravet om benyttelse af sikker-
hedsgodkendte hjelme blev indført. 

Den unge hjerne er mest sårbar
En ung hjerne har større plasticitet, hvilket betyder, at hjernen 
er mere foranderlig end en voksen hjerne. Den unge hjerne 
lærer hurtigere end voksenhjernen gør, men den er også mere 
påvirkelig over for negative påvirkninger, og modtagelig over 
for skader. Så det slag, der måske ikke vil føre til de store ge-
ner med hukommelse og koncentration hos en voksen, vil hos 
et barn eller en yngre person kunne påvirke hjernen i større 
grad. Det er derfor meget vigtigt, at der kommer fokus på at 
uddanne de folk, der træner unge sportsudøvere. Især hvis der 
er tale om sportsgrene, hvor der kan opstå skader på hovedet, 
som ved fald fra hest – det handler ikke bare om at komme i 
sadlen igen hurtigst muligt. 

Baseret på forskning anbefales det, at en idrætsudøver, som 
har fået en hjernerystelse, ikke fortsætter med aktivitet, men 
først genoptager sin idræt, når der er symptomfrihed i både 

hvile og ved anstrengelse. Normalt anbefales det, at man bør 
tage den med ro i mindst syv dage. 

På med hjelmen  
Hjelmen er rytterens vigtigste sikkerhedsudstyr. For at opnå 
optimal beskyttelse af dit hoved skal hjelmen sidde korrekt 
og behageligt, så invester i en hjelm, der sidder godt og som 
kan justeres under hagen og i nakken. Hjelmen skal være 
CE-godkendt og leve op til VG1-standarden – der træder nye 
regler i kraft pr. 1. januar 2017. Din hjelm skal udskiftes, hvis 
den får et hårdt slag eller stød – det gælder også, hvis du taber 
den på gulvet. Vær opmærksom på din ridehjelm og undersøg 
den med jævne mellemrum. Et godt råd er at udskifte hjelmen 
med et par års mellemrum. 

Hjernerystelse holdt Anna fra World Cup-finale
Tilbage i 2014 var Anna Kasprzak ude at gå med Donnpe-
rignon. Selv en topuddannet Grand Prix-hest kan reagere 
uventet, og da Donnperignon bliver forskrækket og springer 
til side, kommer den til at vælte Anna, der lander uheldigt og 
slår sit hoved. Resultatet blev en hjernerystelse, og i samråd 
med læger fra Team Danmark, måtte Anna træffe beslut-
ningen om, at melde fra World Cup-finalen for komme sig 
fuldt ud.   h

Rideulykker ligger på en fjerdeplads i forhold til 
antal skader inden for idræt. I Danmark behandles 
cirka 7.400 personer på skadestue hvert år grun-
det rideulykker. Næsten 60 procent af de tilskade-
komne er piger yngre end 19 år. Ridning er en af 
de idrætsgrene med højest procentandel af indre 
hovedskader (6%). Andelen af indre hovedska-
der er dog faldende grundet øget brug af korrekt 
type hjelm. 
 Kilde: Patienthåndbogen
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Antallet af indre hovedskader i 
ridesporten er faldet siden kravet 
om benyttelse af sikkerheds-
godkendte hjelme blev indført

Ulykker

Op på hesten igen! Det gamle ordsprog har desværre været lidt af et mantra inden 
for ridesporten, og langt de fleste ryttere har da også forsøgt at komme tilbage på 

hesten efter et styrt uden rigtig at mærke efter, hvor slemt man har slået sig

AF NIEL S CLEMMENSEN

HJERNERYSTELSER
Fokus på

S portsklubber, trænere og læger har brug for at vide mere 
om risikoen ved selv milde hjernerystelser. Det mener 
Center for Hjerneskade og det bekræftes af Hjernery-

stelsesforeningen. Faktisk er problemet med hjernerystelser 
inden for sport så stort, at Center for Hjerneskade i samar-
bejde med forskere fra Institut for Psykologi arbejder på, at 
lave en stor oplysningskampagne. Kampagnen skal nå ud til 
den bredere befolkning med oplysningen om, at en hjerne-
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rystelse kan have nogle vedvarende følger, og at det ikke er 
helt så ufarligt, som man hidtil har ment. 

Hos Hjernerystelsesforeningen er man utrolig glad for, 
at der nu kommer et øget fokus på sammenhængen mellem 
sport og hjernerystelse, fordi der opleves et stigende antal 
henvendelser, også fra sportsudøvere og bekymrede forældre 
med børn og teenagere, der har fået hjernerystelse gennem 
sport. Det fortalte landsformand Kim Friedrich i et interview 

Der kan være voldsom 
fart på, når en rytter 
skilles fra sig hest 
– ridesporten ligger 
desværre i toppen hvad 
angår antal skader 
inden for idræt. 
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Hvert år pådrager mindst 25.000 danskere sig en hjernerystelse. Langt de fleste 
kommer sig uden behandling efter relativ kort tid – men desværre oplever nogle, 

at vanskelighederne efter ulykken trækker ud og får afgørende indflydelse på 
resten af deres liv. Blandt dem er Anne Forsberg Bøllingtoft og Diana Kramer

TEK ST OG FOTO: BRIT T C ARL SEN • bc@wiegaarden.dk

Anne Forsberg Bøllingtoft og Diana Kramer – 
to aktive ryttere, som i denne artikel står frem 
og fortæller deres historie i håb om at sætte 
fokus på problemet med kronisk hjernerystelse, 
så de derigennem kan hjælpe andre.

  For springrytter Anne Forsberg Bøllingtoft og milita-
ryrytter Diana Kramer har heste haft en afgørende be-
tydning i deres liv. Det er sammen med hestene og ved 

stævnerne, de henter energi og inspiration. Efter en rideulykke 
ændrede deres liv, har hestene fået ny betydning og værdi i 
deres dagligdag. 

Det ændrede mit liv
Anne Forsberg Bøllingtoft har gennem hele sit liv været meget 
selvstændig, matematisk logisk og indtil sit 26. år en kvinde, 
der levede fuldt ud, med kæreste, f lere heste og godt på vej 
i springsporten og med en uddannelse som neurofysiologi-
assistent i bagagen.

I oktober 2012 deltog hun i et mindre militarystævne, iført 
sikkerhedsvest og sikkerhedshjelm, og da hun var på vej mel-
lem to forhindringer i fuld galop, snublede hendes hest. Hun 
blev kastet til jorden med hovedet først.

Den dag sluttede Annes gamle liv, og et nyt tog sin begyn-
delse. – Jeg vågnede op i en ny og fremmed krop, et ”hylster” 
som ikke længere var uovervindeligt og slet ikke føltes som 
mig, fortæller Anne. I tre måneder kastede hun op og sov, 
som hun fortæller, en reaktion på en voldsom hjernerystelse. 
Og andre følgeskader fulgte.

HJERNERYSTELSE

Diana Kramer levede også et liv i topgear med kæreste, to 
sønner, et job i familiens virksomhed og en plads på brutto-
landsholdet i military. Sprængfyldt med energi og virkelyst. 

– Mit uheld skete til træning, hvor hesten nærmest forsvandt 
under mig i fuld galop, fortæller Diana. Hun blev slået be-
vidstløs, da hun landede på jorden med hovedet først, og da 
hun kom til bevidsthed insisterede hun på selv at være med til 
at få hesten hjem i god behold. Da hesten var i stalden klap-
pede Diana sammen i chok – tre hjerneblødninger fulgte, og 
et helt nyt liv tog sin begyndelse.

Hjertet er altid klar, hovedet er ikke med
Diana og Anne har begge diagnosen ”kronisk hjernerystelse, 
PCS”, og nogle følgeskader, som gør hverdagen til en udfor-
dring. Annes korttidshukommelse er skadet, hun har en di-
skusprolaps i nakken og lænden og kronisk hovedpine. Hun 
har en indeklemt nerve i nakken, som giver hende problemer 
med den ene arm og hånd. Diana har tinnitus på begge ører, 
tilbagevendende hovedpine, nervesmerter i begge arme og ska-
det hukommelse. Begge døjer med følgerne af et piskesmæld, 
og begge har fået problemer med synet, hvor Dianas problem 
er, at hun har svært ved at fokusere og afstandsbedømme, li-
gesom hun er meget lysfølsom. Bliver hun stresset påvirker 

Et liv med kronisk

det især hendes syn. Begge kvinder har også mistet dele af 
håret, fordi hjernen simpelthen har været så stresset, at der 
bliver ”slukket” for helt normale kropsfunktioner.

Arbejdsmæssigt kan Diana arbejde et par timer dagligt, 
mens Anne arbejder to gange om ugen af tre timer. 

De er rørende enige om, at hesten, ridningen og stæv-
nerne i dag er det, som giver dem succesoplevelser. Det er 
hos hestene de henter ny, psykisk energi. Som de forkla-
rer: – Havde vi ikke haft hesten var vi sunket ned i et dybt 
hul af depression.

De må begge planlægge deres dage omhyggeligt, så der 
bliver tid til hvile. Forsøger de at knokle på, og glemmer at 
lytte til deres krop, bliver de omgående ”straffet”. 

– Når jeg må ligge i sengen, og ser solen skinner udenfor, 
så kan man let komme til at føle at ens liv passerer forbi, 
erkender Anne.

– Det er bare vigtigt ikke at presse sig selv, når hjernen 
siger fra, så hvil dig. Tage en timeout, det er nødvendigt, 
understreger Diana, der synes det er hårdt at sige fra både 
i forhold til familie og venner. Og så kigger de to kvinder 
på hinanden, mens de grinende enes om at det også er pis-
seirriterende, at de er blevet så glemsomme. 

Deres råd til andre i samme situation er klar: Accepter 
det og erkend, du skal tage det roligt. For begge har det 
været en hård proces og en langsom erkendelse at nå dertil, 
og begge er enige om, at havde de fået noget vejledning og 
gode råd på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb, så 
var deres symptomer måske ikke så voldsomme. Og måske 
havde de så heller ikke brugt unødvendige kræfter på at 
kæmpe mod deres egen krop.

Ingen medlidenhed, tak
– Vi kommer ikke ud med vores historie for at få opmærk-
somhed eller medlidenhed, understreger Anne og Diana 
f lere gange under interviewet. – Vi gør det for at skabe 
opmærksomhed omkring problemet med kronisk hjerne-
rystelse i håbet om at hjælpe andre i samme situation. 

Grunden til de er blevet opmærksomme på, at de ikke 
er alene med deres oplevelser, skyldes et forum på hjerne-
skadeforeningens hjemmeside, hvor de pludselig oplevede, 
at der var f lere ryttere som var med i debatterne der. 

HVAD ER HJERNERYSTELSE?
En hjernerystelse opstår ved, at hovedet bliver udsat for 
et slag, ryk eller anden acceleration, der efterfølgende 
resulterer i mikrostrukturelle skader, metabolisk ulige-
vægt og inflammation i hjernen. En hjernerystelse kan 
derfor opstå uden at der nødvendigvis har været direkte 
kontakt med en genstand.

Symptomerne og vanskelighederne forbundet med hjer-
nerystelse kan opstå enkeltvis eller i kombination hos 
den enkelte patient og kan variere i grad og varighed. 
Nogle af de mest udbredte tegn på hjernerystelse er 
hovedpine, svimmelhed, koncentrations- og hukommel-
sesbesvær, kvalme/opkast, voldsom udmattelse, lyd- og 
lysoverfølsomhed.

Jeg vågnede op i en ny og 
fremmed krop, et ”hylster” som 
ikke længere var uovervindeligt 
og slet ikke føltes som mig

›››

Foto: Ridehesten.com/Maria Schacht

Anne Forsberg Bøllingtoft og 
Chaio i aktion ved Bækgården 

Horse Festival sidste år.
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Begge har de, indtil nu, gået meget stille med deres sygdom. 
Det er kun deres familie og nærmeste venner, som er fuldt in-
formerede om rækkevidden af de problemer, de har fået med 
at takle en ”normal” hverdag.

Begge har de informeret deres trænere 
om problemet med indlæring, og det opfor-
drer de også andre til. – Træneren er nødt til 
at vide, at vi måske ikke altid forstår, hvad 
det er han vil have os til at gøre. Det er også 
blevet svært for os at lære nye ting, ligesom 
problemerne med hukommelsen betyder, 
at det er svært for os at lære en bane og at 
huske et dressurprogram.

– Jeg har også problemer med afstands-
bedømmelse, så jeg har svært ved at ride 

sammen med andre, fordi jeg ikke helt kan vurdere, hvor tæt 
jeg rider på dem. Det har naturligvis givet problemer i træ-
ningen og på opvarmningen, fortæller Diana, noget der tyde-
ligvis gnaver og irriterer hende. Hvad de begge også er godt 
og grundigt trætte af er, at de kan komme til at ride forkert 
bane til stævner. Det er brandærgerligt, især hvis man ligger 
til en placering, men deres sygdomsforløb har også gjort dem 
i stand til at se tingene i et nyt lys. 

– Vi har fået en helt anden indstilling til livet og de udfor-
dringer, som kommer. Vi behøver ikke vinde til stævner for at 
være tilfredse. Det er en sejr i sig selv at f lytte nogle grænser. 

Hestene gør os glade
– Erkend du skal lave dit liv om, og tag én ting ad gangen, og 
gør det som gør dig glad! Så præcist beskriver Anne og Diana 
deres råd til andre i samme situation. 

Det var dog ikke sådan de selv reagerede i begyndelsen. 
Det var meget svært for begge at acceptere, at de nu var an-
derledes, at der var ting de bare ikke havde kræfter eller mu-
lighed for at gøre. 

– Jeg skiftede underviser og fik en ny hest, og via terapi og 
behandlinger begyndte jeg at forstå og erkende, hvorfor jeg er, 

som jeg er nu. Efter ulykken var det hårdt 
at opleve de mange nederlag, i forhold til 
det man kunne tidligere, fortæller Anne.

Begge har de haft med heste at gøre det 
meste af livet. Det var efter ulykken også 
hos hestene, de fik boostet deres selvværd. 
– Vi har været gode til det med hestene al-
tid. Dem kender vi, dem er vi trygge ved, 
og for os begge får vi det også fysisk bedre, 
når vi rider. Selvom vi er trætte bagefter. 

– Jeg bliver aldrig nervøs til stævnerne 
længere, som jeg gjorde det tidligere. Præ-

Når jeg må ligge i 
sengen, og ser solen 
skinner udenfor, så 
kan man let komme 
til at føle at ens liv 
passerer forbi

HJERNEN 
I FOKUS
Hjerneugen er det danske 
navn for den internatio-
nale kampagneuge Brain 
Awareness Week, som 
hvert år ligger i uge 11.

For 10 år siden sad Anne Forsberg 
Bøllingtoft på tilskuerpladserne 

ved Odense Horse Show og 
ønskede hun var en af rytterne. 

Dengang havde hun en fjordhest. 
Sidste år gik hendes ønske i 

opfyldelse – hun sprang med i de 
internationale klasser. Her på Chaio.

Foto: Ridehesten.com/Sanne Kolind

FAGLIGT   •  Hjernerystelse (PCS)

av
ev

e.
dk

EXCEEDING EXPECTATIONS

W
ie

ga
ar

de
n 

· 1
51

05
7

VITA-BAR 
• Tilskudsfoder til heste

• Vita-bar er en vitamin- og mineralbar, som 
sikrer at heste på græs er dækket ind med 
vitaminer og mineraler. 

• Velegnet til heste og ponyer med tendens til 
overvægt. 

Tilbuddet gælder april måned. 

Find din lokale AVEVE forhandler på
aveve.dk

KVALITETSFODER 
TIL  morgendagens STJERNER

SPAR 20,-

89,-KUN



RIDEHESTEN  h  04/16154 RIDEHESTEN  h  04/16 155

stationspresset har jeg ikke mere, så nu glæder jeg mig bare 
over at kunne ride med og ride fejlfrit, forklarer Anne og hun 
suppleres af Diana: – At ride stævner det elsker vi, og det lig-
ger så dybt i hjertet, når man kommer ind på en bane ved vi, 
at det her, det kan vi faktisk!

Nogle gange går begge lidt for hårdt til den i træningen, 
fordi de kan glemme deres svagheder i sadlen, men de bliver 
så straffet for det, når de igen står på jorden. – Men det er det 
hele værd, understreger Diana. Tidligere var de begge meget 
selvkørende til stævner, men nu er de afhængige af deres fa-
milie og venner og en omfattende planlægning for at komme 
stress i forkøbet. Bliver de stressede, så lukker hjernen ned, 
og de mister nogle af deres færdigheder. Så kontrol, ro og 
overblik er opskriften.

– Det er lidt trættende og hårdt at ride stævner, men får vi 
en succes, så kan vi leve på det længe, og det viser også os selv 
og andre, at vi ikke helt er tabt bag en vogn på alle områder. 
Hestene er vores kammerater, det er dem, der holder os i gang. 
Når jeg rider, kobler jeg alt andet fra. Ridning er så stor en 
lidenskab for os begge, og vi er taknemmelige for at vi stadig 
kan ride, for succes med hesten giver overskud i hverdagen til 
andre ting, forklarer Diana. 

Fordi deres skader skyldes fald fra hesten, skulle man tro, 
de var blevet kureret for at ride, men tværtimod. – Vi har 
aldrig tænkt: tænk hvis vi ikke havde redet, så var vi måske 
raske? Heste er vores liv, redning og lidenskab. Ridning er en 
færdighed vi ikke kan undvære, og skaden kunne også være 
kommet af at vælte på cyklen eller køre galt i bilen. Det er 
bare uheldigt, understreger de i fællesskab.

Hjælp kroppen til at hjælpe sig selv
Mange indlæggelser og behandlinger med stærk smertestil-
lende medicin, har også tæret på kroppen, fortæller de. Diana 
revnede sin nederste halshvirvel, mens Anne fik et brud på 
ryggen og en nakkeskade. Og de skader blev ikke opdaget på 
ulykkestidspunktet, men først længe efter, da de to kvinder 
blev undersøgt for følgeskader. 

Diana Kramer har været på bruttolandsholdet i military. Efter sin skade har 
hun valgt at sælge sin tophest, men nu er hun godt på vej med nye heste.

Foto: René Hestbech

Diana Kramer og Lyngbjergbos Lukra.
Foto: René Hestbech

EN KEDELIG REKORD
Det er ikke muligt at planlægge ikke at 
falde af hesten, men det er givetvis både 
muligt og nødvendigt at tænke sig om i 
forhold til omgangen med de store dyr. 

Den sidste statistik på sportsskader vi 
har gennemgået på magasinet viser, at 
ridesporten har en kedelig rekord i antal-
let af hjernerystelser. Ridesporten hæf-
tede i den statistik for en tredjedel af 
det samlede antal hjernerystelser i sport. 
De fleste rideulykker sker ved fald eller 
styrt. Når man falder af hesten, falder 
man typisk med hoved og overkrop først, 
og dermed er hoved, skuldre og arme 
de hyppigst skadede legemsdele. Ho-
vedskader alene er den tredjehyppigste 
læsion ved rideulykker. 

En større procentdel er sygemeldte ef-
ter en rideulykke i mere end to måneder, 
og helt op til 16% af de tilskadekomne 
har resterede følgetilstande 1-2 år efter 
ulykken, skrev vi i en større artikel om 
sikkerhed i maj-udgaven 2009.
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Heste er vores liv, 
redning og lidenskab

Inden Anne og Dianas rideulykke kendte de 
to ikke hinanden. De mødtes tilfældigt og 

opdagede, at de havde meget til fælles. I dag 
er de bedste veninder og støtter hinanden, 
når dagligdagen bliver lidt for udfordrende. 

– I dag spiser vi rigtig sundt, det er en del af at hjælpe krop-
pen til at hele sig selv. Ikke alene kosten har vi fokus på, men 
også vitamintilskud, magnesium til hjernen, og alt hvad der 
kan hjælpe kroppen på alle måder, fortæller de. Anne sup-
plerer: – Jeg går regelmæssigt hos en Body-sds-behandler 
(Body Self Development’s System), som arbejder med trau-
mer i kroppen. Første gang blev jeg båret ind til behandling 
og gik selv derfra.

Økonomien under pres
Det er ikke alene Anne og Dianas sundhed, som er blevet 
mærket af ulykkerne, også økonomien har lidt et knæk. Det 
er svært for dem ikke at kunne arbejde, og mens Diana har 
haft en god og meget forstående sagsbehandler i sin kommune, 
så har Anne måttet kæmpe noget mere for at få sine skader  
anerkendt. Begge er de under f leksjobordningen, og Anne 
har måttet ty til at bede om økonomisk hjælp hos sin far for 
at få hverdagen til at hænge sammen. Det har været svært.

Anne og Diana mødtes tilfældigt, og opdagede at de havde 
nogle udfordringer, som de var fælles om. I dag er de hinan-
dens bedste venner og støtter. Og det hjælper i høj grad at 
tale om de udfordringer man har til en som ved, hvad man 
taler om.

Hvad er dit mål i livet?
– Jeg får altså en klump i maven, når du spørger om fremtiden, 
siger Anne, mens Diana udstøder et dybt suk. De bryder begge 
ud i latter, og siger: – Det spørgsmål rummer alt for meget. Det 

er sindssygt svært. Kommune, venner, familie – alle presser 
på for at få et svar, men det tager jo den tid det tager. Og jo 
mere vi bliver pressede og stressede, jo længere tid tager det. 
Vores råd til andre, som oplever det vi har oplevet i større el-
ler mindre grad, og derfor kommer ud i en livskrise er: Giv jer 
selv plads og lov til at være i tvivl. Lad tingene komme som de 
kommer, og sætter man sig et mål, så husk samtidig at lytte 
til kroppen, og siger den fra undervejs, så forsøg ikke at blive 
skuffet over ikke at nå målet – denne gang.

– Jeg tænker ikke på, hvad jeg ikke kan længere, men mere 
hvad jeg så kan nu. En del af helingsprocessen er også, at 
forsøge at holde sig positiv, forklarer Anne. Og som Diana 
supplerer: – Vi har ikke ondt af os selv, vi kan det hele – indtil 
det modsatte er bevist.

Heldige i uheldet
Diana og Anne er enige om, at de faktisk har været heldige – 
heldige at de ikke er lammede. Heldige at de fortsat kan ride 
og deltage i stævner. Heldige med at have stor opbakning fra 
kærester og familie. 

De har begge sat sig nogle mål: Anne skal være fejlfri i S, 
og Diana skal deltage i DM i military. 

– Formålet ved at bryde tavsheden, og fortælle ærligt om, 
hvordan vi har det nu, er et forsøg på at bibringe andre troen 
på, at man kan komme videre efter en skade. Livet er ikke 
slut, selvom det er blevet anderledes og på mange måder mere 
udfordrende, slutter Anne Forsberg Bøllingtoft og Diana 
Kramer.  h

Erkend du skal 
lave dit liv om, 
og tag én ting 
ad gangen, og 
gør det som gør 
dig glad


