nya idéer kring
hjärnskakningar
I allt större utsträckning har handbollsspelare drabbats av
hjärnskakningar de senaste åren.
”Vila, följ hjärntrappan och kör igång när det känns bra”
är råden de drabbade får.
– Absurt. Klubbarna har ingen kunskap och hjärntrappan
är inte bara förrädisk. Den är rentav farlig att använda sig
av och vi står inför en medicinsk revolution i ämnet, säger
kiropraktor Leif Sockander, docent och expert på hjärnskakningar.
Av Christoffer Ekmark
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Mitt i centrala Kungälv gör sig Leif Sockander redo för
att i ett flervåningshus driva European Brain Center.
Lokalerna är nyrenoverade. Utrustningen påminner
om ett Nasa-labb. Sannolikt kommer många handbollsspelare, som fram tills dessa rader läses inte vet
att det finns alternativa vägar att gå för att må bättre
efter hjärnskakningar, att vandra i dessa korridorer.
Leif Sockander, uppväxt i Kortedala är i Västsverige
ett mer känt namn. Främst som kiropraktor i Redbergslid sedan många år tillbaka. Men han har även tävlat i
karate och arbetat med Västra Frölundas ishockeylag.
Som 14-åring, i mitten av 1970-talet, hade han
drömmen om att bli hockeyspelare.
– Jag tränade för Frölundas hockeylegender Arne
Strömberg och ”Sura-Pelle” Pettersson. Tanken var
att jag skulle bli den yngsta att få ett A-lagskontrakt
någonsin som 15-åring.
Men så gick knät sönder och jag fick opereras tolv
gånger, men det höll inte. Så jag fick lägga den aktiva
karriären åt sidan för att studera idrottsskador.
– Jag flyttade till England tog universitetsexamen i
kiropraktik på Anglo European College of Chiropractic, Bournemouth. När jag kom hem var det många
idrottsföreningar som hörde av sig; bland annat RIK,
Frölunda och Kungälv. I vissa av klubbarna har jag
varit kvar i 36 år.
Kiropraktoryrket ligger Sockander varmt om hjärtat.
Han beskriver det med passion.
– Kiropraktik är ingen teknik. Det är ett koncept!
Allt hänger samman; muskel–, led– och nervsystem.
Det är kroppens grundpelare.
Kiropraktik och hantering av hjärnskakningar. Hör
det ihop?
– Ja. Sedan 1994. Det är en originell behandlingsteknik där man måste ha klinisk förståelse för att det ska
fungera. Inom neurologin läser vi grundterminen mer
än vad de gör på läkarlinjen. Men det räcker inte om
man ska ner i ”rabbitholes” inom kiropraktiken med
nischad neurologi inom hjärnskakningar. Vi sysslar
med funktionell neurologi, så vi trampar inte på andra
områden. Vi behandlar aldrig organiska problem. Vi
behandlar funktionsstörningar i muskler, leder eller
nerver. Neurovetenskapen har en gråzon på 15-20
procent där det saknas diagnoser, därför har de börjat
tittat på våra områden.
Sockander pratar om vikten att optimera hjärnsystemen.
Hur görs det?
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”Vi har en niostegsprocess
där vi bedömer om en patient över huvud taget är
behandlingsbar.”

– I praktiken betyder det att om man är van vid att
sätta i bollen i krysset så är det en reflex. Det sitter i
ryggmärgen. Spelarna tänker inte. Den reflexen är baserad på nervsystemets primära situation; att kroppen
vet exakt var den befinner sig på planen i relation till
andra spelare, mål, hand och boll. Det hjärnsystemet kan
påverkas. Det är funktionen med ögon, öron, kontakt
med fötterna och vridmomentet i innerörat – allt det
kan vi mäta och arbeta vidare med på vår mottagning.
En annan beskrivning av just detta är ”funktionell
neurologi”.
– Det är en unik och banbrytande metodik för att
återställa funktion.
Hur många gör det?
– Det är ytterst unikt. En del länder sniffar på det.
RIK är förmodligen ett av de första lagen i världen.
Colorado Avalanche är där. Men även inom det privata
näringslivet är det aktuellt. Inte minst eftersom stress
påverkar hjärnan.
Hjärnskakningar har en lavinartad utveckling rent
generellt. 42 miljoner människor drabbades 2015. Men
även inom svensk handboll har den oroande utvecklingen plockats upp och forskning pågår i samarbete
med Linköpings Universitet.
Varför ökar antalet hjärnskakningar?
– Ska jag vara ärlig handlar det nog mest om att man
börjat dokumentera mer. Men ökad hastighet och stress

är också faktorer. En fysisk smäll kan vara lika illa som
en ementionell smäll. En människa kan bli chockad till
den graden att de får exakt samma problem som om
de får en armbåge i pannan.
– Det kognitiva, det emotionella, biokemiska och
fysiska måste hänga ihop. Samhället är såpass uppskruvat.
Men om man inte hanterar hastigheten så löper kroppen
större risk att hamna i obalans jämfört med om man
tar det lugnare och behåller kontrollen i vardagen. Det
är några av våra upprepade utmaningar i vardagen.
– Många spelar handboll ochpluggar samtidigt.
Säg då att en person har en tenta som de inte pluggat
tillräckligt för och samtidigt en viktig match med sitt
lag, då kan det skapas mental ohälsa och sådant går att
mäta och testa. Då kan vi direkt avgöra vad den spelaren
behöver få för hjälp. De har nämligen samma symtom
som för någon med hjärnskakning.
Vad vill dina patienter ha för svar?
– De frågar som alla andra hos en läkare. ”Vad är
fel och vad gör man åt det?”. För ingen hjälper dem.
Om man kommer till en match och är stressad, löper
man större risk att drabbas av en hjärnskakning?
– På så sätt att man har sämre uppfattningsförmåga
kring vad som händer runt omkring en, så i förlängningen ja.
Sockander poängterar en annan intressant detalj:
– I våran värld behöver man inte få en rejäl smäll

i huvudet för att drabbas av symtomen vid en hjärnskakning. Det räcker med en smäll mot bäckenet,
för att få problem med huvudvärk, yrsel, ofokuserad
syn samt syn- och hörselstörningar. Det beror på att
strukturerna som styr i kranierna går i ryggkanalerna
ända ner mot bäckenet.
Har gemene man en snedvriden bild av vad en
hjärnskakning är?
– Nej, men de saknar oftast viktiga fakta och grundläggande information. Vi ser samma symtom efter en
korsbandsskada, svanskoteproblem, hjärnskakning
eller emotionell chock.
Hur ska en hjärnskakning hanteras anser du?
– Cirka 80 procent av de drabbade läker sig själva –
vilket är bra. En initial återhämtningskurva för symtom
ligger på 5-7 dagar.
Då kommer vi in på hjärntrappans logik?
– Ja, men då kan man ju lika gärna säga att man
kan tänka på liknande sätt när man bryter ett ben.
För efter en vecka känner man inte av så mycket. Men
det betyder inte att man kan ta av gipset eftersom
läkningsprocessen pågår i sex veckor, vilket ”alla” vet.
Det finns gott om exempel på flera stora stjärnor som
gått i den fällan att de tagit av sig gipset för tidigt för
att de känner sig okej.
– Men! Om man får en hjärnskakning kan det accelerera under åldrandet om man inte gör någonting.
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Många får, enligt de senaste forskningsrapporterna,
effekter lång tid efter att skadan inträffat. Det är sällan
relaterat till den initiala smällen.
Vilka klarar sig bättre än andra?
– Det är så väldigt individuellt. En grabb hade sex
hjärnskakningar, men klarade alla tester. Andra är värre
drabbade. Det viktiga är att man inte kan lura testerna.
– Vi hade ett tiotal fall på tre veckor som sökte sig
till oss. En av dem behövde vår hjälp. Samtidigt gäller
det att vara rak och brutalt ärlig. Klarar de inte testerna,
men mår bra och har klarat hjärntrappans alla steg,
kan det vara en utmaning för dem att inte återgå till
att spela. För det finns andra spelare som konkurrerar
om samma position.
– Många känner att de inte får någon hjälp. Om någon
säger att det är en skada vet man om att det kommer
att kosta ett år. Skadan blir bekräftad och accepterad.
Med hjärnskakningar fungerar det inte så.
Det torde finnas ett rejält mörkertal kring de som
återgår till träning och matcher för tidigt?
– Ja, för det finns ingen som vill vila i onödan.
Testerna är det enda som talar om för oss hur det
egentligen ligger till.
Inte alla blir återställda, trots tester och behandlingar,
efter en hjärnskakning. Men det finns gott om exempel
om dem som faktiskt blir det.
– En av våra största hockeyspelare genom tiderna
hade två procents aktivitet på hjärnans område kring
hur man upplever världen runt om sig. Han var knappt
kontaktbar. ”Hjälp mig” var det enda han sa när frun
körde honom hit. Efter en tids tester och behandlingar
så fick han tillbaka sitt liv. Andra blir inte av med sina
symtom. Det finns ingen universallösning, men det
finns betydligt mer kunskap och många fler möjligheter
än vad de flesta kan ana.
Hurt går det till när ni tar emot patienter?
– Vi har en niostegsprocess där vi bedömer om en
patient över huvud taget är behandlingsbar. Intagningstester kallar vi det. Alla måste få information först.
Sedan får de en mailportal med frågor som hjälper
oss att förstå problemet. Därefter gör vi en neurologisk
undersökning varpå en diagnos ges.
– Därefter blir det fyra dagar med rehabilitering med
aktiviteter, som följs av ett andra test. Svarar patienten
på det, det vill säga om testsvaren ändrar sig, så går vi
vidare. Då finns det möjlighet att behandla.
– Behandlingen sker i olika block. Patienten får
hemövningar utifrån funktionell neurologi och plasticitet. Inlärningsreflexen är det vi försöker att återskapa
i nervsystemet.
För Leif Sockander är det inget stort steg mellan
kiropraktik och neurologi.
– Kiropraktiken handlar främst om muskler, leder
och nerver. Vi har grundplåten inom neurologi. Därför
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”Det optimala vore att testa
alla spelare innan säsongen
börjar.”

är kiropraktiken så annorlunda mot andra alternativyrken. Det är ett koncept baserat på integreringen av de
systemen där det ges möjlighet att göra en djupdykning.
– Nervsystemet är komplext. Därför tar det tid att
undersöka dessa skador jämfört med ett vanligt kiropraktorbesök. Vi har en ”vanlig” kiropraktorpraktik,
men valt att bryta ut verksamheten med European
Brain Center för enkelhetens skull. Vi får fortfarande
spelare, både inom handboll och ishockey, från hela
Europa, säger Sockander, som under sina år varit en
del av elva olika svenska landslag.
Berätta mer om hur ni jobbar med idrottspatienterna
som fått hjärnskakningar?
– Helst vill vi arbeta med dem innan problemen
uppstår. Med vårt system och med vår process och
tanke vore det optimala att testa alla spelare innan
säsongen börjar. Hur fungerar hjärnan då? Många
mäter sina fysiska värden med fystester, men det finns
samma metodik för hjärnan också. Får man sedan en
smäll under säsong så går det att jämföra ens värden
och det är otroligt viktigt i sammanhanget.
Fysiska tester där värden mäts anses vara en självklarhet hos de mest professionella föreningarna
under devisen ”Mäter man inte gissar man bara”.
Hur evighetslångt ifrån är svenska elitklubbar att
regelbundet ta grundtester på hjärnan?
– Säg det? Vi är redo att gå igång direkt och det
fungerar bra på de drygt 500 idrottare som kommit
hit sedan 2015. Samtidigt är vi noga med selektionen.
Vi har undervisat uppemot 2000 personer på informationsträffar för att sedan läsa av vilka som är redo att
gå igenom den här processen. För det är inte för vem
som helst. Det krävs engagemang.
Kan man träna hjärnan, alltså optimera och inte
bara rehabilitera?
– Yes! Vi tycker att optimering är mycket bättre än
att bara hantera skador. Det är samma teori som med
ryggen, bilen eller allt annat. Man kollar däcktryck och

lampor på bilen. Samma sak med hjärnan. Vi tittar
hellre på kroppen i ett bredare syfte.
– Det borde vara självklart och det är bara en liten
knuff över kanten innan klubbarna gör detta till standard.
Kan man se när folk tar sina första tester om man
har anlag för att drabbas av hjärnskakning?
– Nej, inte nu. Men jag vet att man inom de utgreningar som jobbar med fokuseringen av ögon så finns det
tänket. Har man den perfekta linsen så kan man se om
det finns större möjligheter att lyckas med sin idrott.
Hjärnskakningar kan vara lätta eller allvarligare. Och
det är alltid individuellt hur kroppen återhämtar sig.
– En lättare hjärnskakning tar mellan sex till tio
veckor att återhämta sig från. Minst! Problemet är att
det inte alltid är så att kroppen återhämtat sig funktionsmässigt fysiologiskt, det vill säga hur kroppen
integrerar sina funktioner.
– Vrids hjärnstammen till vid en hjärnskakning är
det allvarligare. Där sitter de vitala funktionerna som
påverkar andningscenter, hjärtslag och hur mycket blod
som ska pumpas ut till kroppen och hjärnan. Den senare
funktionen minskar ibland med 50 procent och kan leda
till fruktansvärda problem. Nacke och käke är andra
faktorer som kan påverkas vid hjärnskakningar och
det är verkligen mammas gata föra alla kiropraktorer.
– Området är jättestort, och det är det vi testar.
Vi har olika kartor i kroppen och en som är särskilt
intressant i sammanhanget är den somatotopiska,
Det handlar om att instinktivt veta var man har sin
arm och så vidare. Men om de kartor som säger åt
kroppen var man befinner sig är i obalans saknar man
också referenspunkter på planen. En damelitspelare i
fotboll som tvingades sluta sa ”Jag vet inte var jag är på
planen”. Hon hade fått fel på sina kartor. Men sådant
går att jobba med!
Sockander tar fram en screenshot på ett testresultat
från en av sina patienter. En tidigare elitidrottare.
– Innerörat kopplar inte vad som är höger fram eller
vad vänster bak är. Det gör patienten rädd för att röra
sig framåt. Skulle jag peta till personen på axeln skulle
patienten ramla baklänges..
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– Vi bedömer nervaxeln från hjärnan och nedåt.
Alla områden som kan råka ut för problem. Vi tittar på
balansen mellan höger och vänster sida i kroppen samt
nackkotor, kranie, käke, muskelmönster och så vidare.
Så fort man får en smäll jobbar höger och vänster sida
emot varandra. Om du får en smäll och inte är med
på det så märker man kanske snart att man tappat
balansen eller får dubbelsyn. Men kan man spåra vart
grundproblemet sitter så kan man få ordning på det.
Är det det som gör att många som drabbas av hjärnskakningar får yrsel?
– Bland annat det, ja. Vissa människor är genetiskt
fulländade för det de gör. Ta en sådan som Magnus
Wislander. För honom är det bara smärta. Den typen
av människor är högre upp än de vanliga ”80-procentarna” som vanliga människor kallas.
Vilka delar i nervsystemet är det ni behandlar?
– Vi har en behandlingsmetodik med olika neurologiska
receptorbaserade tekniker. Det betyder att i kroppens
system som bestämmer om hur den klampar omkring
så krävs det en ingående information om vart man är
i förhållande till fara. Man vill inte gå ut i trafiken om
det lyser röd gubbe. Man vill inte ta ett steg ner när
man inte ser. Receptorbaserad behandling betyder att
man tar emot en stimulering i nervsystemet för att få
tillbaka en funktion som man tappat. Vi gör det via
plasticiteten, en formbarhet som hittar nya vägar för
att kompensera en förlorad funktion.
Om man samlar 100 lagläkare och föreningsanslutna
kiropraktorer i en lokal och säger ratt ni behandlar
hjärnskakningar. Hur många tror du då skulle veta
vad ni pratar om?
– Vi är i dagsläget ganska få som jobbar med och
är insatta i dessa bitarna. Så jag räknar inte med att vi
hade fått speciellt stor förståelse från de 100 personerna.
Om vi generaliserar. Hur många kiropraktorer
och läkare i elitföreningarna tror du har tillräcklig
kunskap kring hjärnskakningar?
– Svårt att svara på.
I tidigare intervjuer, som visserligen har några år på
nacken, har du varit inne på att det är nära nog noll?
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– Jag kan nog stå fast vid det. Men det är svårt att
hinna med att ta in all ny information som hela tiden
kommer. Detta är absolut ingen självklar kunskap hos
klubbarna.
Hur går vi då framåt i föreningarna kunskapsmässigt?
– Via resultat.
Och acceptans?
– Ja. En coach sa till mig; ”Hur vet vi att den nya
kiropraktiken fungerar? För alla vet ju redan att den
tidigare kiropraktiken fungerar?”. Wow, tänkte jag på ett
positivt sätt. Den gamla tekniken är idag vetenskapligt
bevisad vilket den inte var för 30 år sedan. Men den
nya kiropraktiken som är nischad mot hjärnskakningar
är mer än vetenskapligt bevisad. Den bygger bara på
evidens. Allt vi gör är uppbackat av vetenskap. Så
coachen kände till och uppskattade vanlig kiropraktik,
men kände inte till det vi håller på med. Och vem kan
klandra honom?
Vetenskap i all ära. Leif Sockander kommer tveklöst
att få arbeta i uppförsbacke med mångas förutfattade
meningar att kiropraktorers värld inte är förknippad
med den neurologiska.
Magnus Wislander har som Redbergslidikon, och
för den delen pappa till en dotter som tvingades sluta
spela handboll efter för många hjärnskakningar, haft
ett nära band till Leif Sockander. ”Slangen” har dessutom återhämtat sig från en stroke, även om det inte
är kopplat till aktuellt artikeltema.
– I RIK har vi haft en lagläkare som genom alla år
trott på Sockanders teorier och framförallt sett hans
resultat. I den klubben är allt Sockander pratar om en
självklarhet. Men skulle jag gå till en vanlig läkare och
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presentera det Sockander arbetar med skulle man få
på flabben. De skulle säga att allt var rent skitsnack.
Det är ju det Leif måste kämpa för; att bli anammad
av gamla bakåtsträvare. Ska man komma någonstans
måste alla inblandade jobba tillsammans och det är
nog en svår nöt att knäcka. Inte minst i vissa klubbar.
Beskriv din erfarenhet av Leif Sockanders kiropraktiska arbete?
– Jag kan tycka att detta är skitbra eftersom jag har
jobbat med honom sedan 1980 och alltid mått bra utav
det. Läkare kan tycka att jag är dum i huvudet som går
till en kvacksalvare. Därför är frågan om förståelsen
från de där 100 kiropraktorerna och lagläkarna relevant.
Drabbades du själv av hjärnskaningar som aktiv?
– Nej. Jag har svårt att förstå det här med att vi ser
en sådan oerhörd ökning av hjärnskakningar inom
handbollen. På min tid fanns det inte hjärnskakningar
officiellt. Spydde man inte efter ett slag mot huvudet
ansågs man frisk. Jag skulle aldrig erkänna om jag hade
haft huvudvärk för det är så man är uppfostrad. Var
man magsjuk spelade man med blöja på sig. Det var,
tyvärr, normen och jag var själv extrem.
– Det går det fortare i handbollen idag naturligtvis,
men de som skjuter hårdast skjuter inte så mycket
hårdare nuförtiden jämfört med 20, 30 eller 40 år sedan. Björn Jilséns skott mättes upp till 128 kilometer
i timmen. Sedan vet jag inte om det var en för– eller
nackdel att bollarna förr i tiden var stenhårda. Idag är
det ingen luft i dem.
Främst är det målvakter som drabbas av hjärnskakningar.
– Jag tycker inte att det borde vara en så stor skill-
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nad för målvakterna. Tittar man från 1995 fram till
idag är det inte så mycket mer anfall i matcherna.
Jag ifrågasätter kraftigt varför man inte från centralt
håll skyddar spelarna som drabbas mest. Der gör mig
förtvivlad när jag ser spelare skjuta målvakter stenhårt
i huvudet och domarna står där och kan inte göra någonting. Horribelt! Om en försvarare viftar en lite lätt
i ansiktet blir det utvisning direkt. För utespelarna är
ansiktet tabubelagt. Vad handlar det om? Håller vi på
med någon djävla skönhetstävling eller?
– Hur som helst är det viktigt att detta ämne lyfts
upp på allvar. Idrotten är en sak. Men det är så många
som inte fått tillbaka det normala livet med yrke och
familj. Där har klubbarna ett ansvar, säger Wislander.
Sockander känner igen bilden med skepsis i klubbarna.
– Det var egentligen Björn Jilsén som banade vägen
för mig, och sedan läkaren Pål-Henry Jeppsson. Då
var det enormt stort att få det erkännandet. Det var
en läkare som var väldigt öppen och tillsammans ville
vi se ett fungerande lag. Jag har inte snöat in på det
här yrket bara för min egen skull. För mig har det har
alltid varit viktigast att se en idrottare gå från sjuk till
maximalt presterande. Det är idrottslig poesi.
– Samtidigt känner jag att just i Göteborg så har
motståndet inte funnits. Jag har jobbat med fyra
neurologer i staden under 35 år. Vi har fått patienter
som kommit hit från neuroakuten på sjukhusen och
även på inrådan från vissa läkare. I Göteborg har vi
bra samarbete med många inom vården, så där har vi
haft en del stolpe in.
– Det finns en förståelse för att detta fungerar och
framför allt; de ser resultat. Varför skulle klubbarna
inte acceptera vårat arbetssätt när de ser en spelare
komma tillbaka och prestera?
Varför? Som av alla andra anledningar. Fyrkantigt
tänkande och en inställning att alla kartor redan är
ritade. Rädslan för någonting nytt. Och dessutom är
det ju förknippat med kostnader.
– Ja, men det är ju precis tvärtom.
Magnus Wislander menar att ett av elitidrottarnas
dilemman med hjärnskakningar är ovissheten som följer.
– Som idrottare är den värsta skadan någonting
man inte kan ta på. Bryter man ett finger så är det
sex veckor, sedan tas gipset bort. Man ställer in sig på
det och anpassar resten av träningen utifrån det. En
hjärnskakning är det aldrig någon som kunnat säga
att det tar en viss tid.
– Det pratas om hjärntrappan, men man vet ändå
inte vad som egentligen pågår i kroppen. Då blir det
luddigt, vilket är psykiskt tufft. Folk frågar när man
kan vara tillbaka och när de svaren inte kan ges blir
helhetssituationen ännu värre.
Sockander instämmer.
– Det är ett jätteproblem. Även för klubben, inte
28

”Som idrottare är den värsta
skadan någonting man inte
kan ta på.”

minst när det handlar om målvakter. Ska man vänta
ut skadan eller måste man värva in en ny spelare?
Familjen vill veta. Sponsorerna vill veta. Publiken vill
veta. Alla vill veta.
Men ingen vet?
– Vi vet, säger Sockander.
Den högst ansedda professorn i världen där hjärnskakningar behandlas heter Ted Carric. En av hans
patienter är supermegastjärnan i NHL Sidney Crosby.
Crosbys karriär befarades vara över efter en av många
hjärnskakningar.
Carrick lyckades ändra på det. Vilket kan sättas i
relation till att det bara i Sverige uppskattas vara cirka
3 000 ishockeyspelare som tvingats sluta med sin idrott
på grund av hjärnskakningar.
– Vi använder oss av exakt samma teknik och
forskningsresultat som Carrick arbetar med. Crosbys
nervsystem hade stora skador som Ted Carrick lyckades
komma tillrätta med. Det blev enormt betydelsefullt
rent publikt. Jag tror inte Pittsburgh Penguins för
ett ögonblick skulle ifrågasätta den här metoden att
arbeta med…
Sockander berättar att vissa ändå vågar utmana sin
misstänksamhet.
– Det har hänt att en del testar mig.
Jaså?
– En av de läkare jag samarbetat i många år, en
underbar herre som nu är över 80 år, kom upp och sa
”Jag är läkare och jag har huvudvärk”. Jaha, svarade jag.
Tror du att kiropraktik kan hjälpa? ”Nej” svarade han
bestämt, ”Men min kollega tror på det och jag brukar
lyssna på honom”.
– Men det gick jättebra med behandlingen och sedan
jobbade vi ihop i över 30 år.

Bolla med
idrottens
förbund.

Som idrottens fackförbund är vi experter
på dina anställningsvillkor och förmåner
i branschen. Bland våra medlemmar
finns alltifrån elitidrottare inom till
exempel handboll, fotboll och ishockey
till tränare, kanslipersonal och andra
anställda i föreningar och förbund i hela
idrottssverige.
unionen.se/bli-medlem
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HANDBOLLSJAKTEN
– EN TÄVLING FÖR FÖRENINGAR, HANDBOLLSLAG, GRUNDSKOLA ÅK 3-8 OCH FRITIDSHEM

TILLSAMMANS FÖR EN HÄLSOSAM
OCH HÅLLBAR LIVSSTIL
Handbollsjakten är ett initiativ
mellan Handbollslandslaget
och Tetra Pak. Målsättningen
är att skapa en rolig aktivitet
kring handboll och hållbarhet.
Utmaningarna som ska göras
ökar gemenskapen i gruppen
genom att deltagarna har ett
gemensamt mål att kämpa mot.
Ett gemensamt mål där alla kan
vara med, oavsett hur mycket
man har spelat handboll tidigare
eller vilken ambitionsnivå man
har i gruppen.

LÄS MER OCH ANMÄL ER PÅ
WWW.HANDBOLLSJAKTEN.SE

VAD VÄNTAR NI PÅ?
HÄNG MED OCH
ANMÄL ER NU!

– Men det krävs ett tänk på vad som är bäst för
spelaren i sig, laget, föreningen och även vad som är
samhällsekonomiskt riktigt.
Av Sockanders totala patientstock är många trafikskadeoffer. Cirka 20 procent, uppskattar han, kommer
från idrotten.
– Många kommer till mig efter att ha testat uppemot
15-20 olika vanliga läkare.
Vad tycker du om det?
– Det är katastrof. Och det är därför vi har informationsträffar i olika sammanhang. Vi måste upplysa
folk om att det finns en annan möjlighet. En annan
dörr att öppna.
Händer det att vissa patienter kontaktar dig innan
de söker sig till den vanliga vården?
– Ja. Knepigt nog var det en person som gjorde det
för ett tag sedan efter att ha varit med om en cykelolycka
utomlands. . Jag fick förklara för patientens anhöriga
att de behövde åka till sjukhuset direkt. Det visade sig
att personen hade en hjärnblödning och hamnade på
observation under tre veckor. När patienten kom hem
till Sverige fick jag sedan hänvisa till Regionen och
läkaren där. Först därefter tog vi in patienten för att
informera och göra tester för att sedan behandla. Idag
två månader efteråt är resultaten jättebra.
Vad säger den senaste forskningen om hjärnskakningar?
– Att man ska igång efter tre till fem dagar. Efter en
hjärnskakning finns två faser. En ”explosionsfas” följd
av en ”depressionsfas” över hela nervsystemet. Tidigare
trodde man att hjärnskakningar var som en mekanisk
funktionell skada där hjärnan får ett slags blåmärke.
Men så är det inte.
– Vad som händer med en funktionell skada är att
nervcellerna och axonet slits isär. Då får man partiklar
i och utanför cellen som skapar en kaotisk situation.
Den kaotiska situationen lurar hjärnan som tror att
den blir massivt stimulerad och börjar därför elda på
med sina synapser och kräver för mycket ATP (energi
som produceras i cellerna). Men ATP kan inte produceras korrekt i cellen eftersom den blivit skadad, och
då sjunker aktiviteten med 20-30 procent de första
veckorna. Man tappar fokus.
Sätt det i relation med att föreningarna idag helt
och hållet lutar sig mot hjärntrappan?
– Hjärntrappans koncept stöds inte av forskningen –
längre. Den är baserad på en symtomskala som patienten
bestämmer. Många använder sig av hjärntrappan för
att ha någonting att luta sig mot som diagnos, men vi
ser det som viktigare att få tillbaka funktionen och ta
bort felet. Hittar man felet är man behandlingsbar.
– För några år sedan stod en av Sveriges tyngsta
forskare inom neurofysiologi på en kongress i Värmland och talade om för 750 deltagare att han förklarade
hjärntrappan som död. Han var väldigt bestämd. Han
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”Det är horribelt. En spelare
ska aldrig själv ta ansvar
för när kroppen är redo att
kunna spela igen efter en
hjärnskakning.”

förstod att man inte kan utgå från patientens symtom
för tester visar någonting annat!
Sockander menar att klubbarna, och för den delen
läkarna, som använder sig blint av hjärntrappan lägger
ifrån sig ansvaret och placerar det helt på spelaren ifråga
som drabbats av hjärnskakning.
– Det är horribelt. En spelare ska aldrig själv ta ansvaret för när kroppen är redo för att kunna spela igen
efter en hjärnskakning. Eller oavsett skada egentligen.
Det finns så bra teknik för att analysera muskler och
leder samt för hjärnan att man kan göra medicinska
bedömningar som avgör det. Ändå görs det inte.
– Jag är mentor för ett 70-tal spelare i sporter i de
högsta ligorna. Från dem får jag hela tiden höra att de
får informationen om att de själva bestämmer när det
ska gå på efter hjärnskakning. De känner sig utelämnade
och får ingen backning.
Precis som med alla andra skador, händer det att
patienterna kräver snabbare resultat än vad som
är rimligt?
– Nja. Vi måste alltid tassa framåt med små steg när
vi jobbar med en patient med hjärnskakningssymtom.
Det gäller att vara oerhört observant kring vad nervcellen
tål och inte tål. Aktiverar man nervsystemet för mycket
så skadar man den centrala statusen i nervcellen och det
är detta som är nyckeln till precis allt; inklusive fysisk
träning. Man börjar inte träna för hårt efter vila. Bara
det att med hjärnskakningar är det ännu känsligare.
Med tiden har det blivit allt vanligare att även barn
drabbas av hjärnskakningar. Mycket av den senaste
forskningen är inriktad kring just det,
– Vi fick in en tjej som var nio år gammal. Hon hade
fått elva hjärnskakningar.
Elva…?
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– Hon älskade sin handboll, men var inte fysiskt
koordinerad. Bollarna hamnade i huvudet hela tiden,
via stolpar och ribba eller direkt. Det slutade med att hon
blev knockad och tvingades sluta, men mår lyckligtvis
bra idag. Med barn indikerar jag vid liknande tillfällen
rätt kraftfullt att valet av sport som de gjort kanske inte
är det bästa. Jag kan dessutom bara rekommendera
dom att sluta.
Hur hanterar du äldre personer som drabbats av
väldigt många hjärnskakningar?
– En kille, som spelade hockey, hade fått nio hjärnskakningar. Efter den sista visste han inte om vilket
land han var i. Han var i Finland, men trodde att han
var i Sverige. Så jag fick chefsneurologen i Göteborg att
ringa upp honom och säga ”Nu är det slutspelat”. Sedan
har vi arbetat med honom på European Brain Center
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och lyckligtvis fått honom att må väldigt mycket bättre.
Sannolikt mycket bättre än om han bara vilat. Vi har
även gjort en del studier med honom tillsammans med
ett lokalt sjukhus och idag är han helt friskförklarad.
Om han inte fått er behandling?
– Problemet med den killen är att han i början inte
ens kunde avsluta meningar. Han var deprimerad,
mådde dåligt, hade fokuseringsproblem och klarade
knappt jobbet. Idag leker livet och han arbetar som
hockeycoach. Dessutom kommer han fortsatt på
kontroller. Jag tror inte att han varit där idag annars.
Händer det att folk kommer hit för att behandla en
hjärnskakning utan att de har det?
– Ja. I ett case hade vi en spelare som fått en tackling på okbenet och alla hade utgått från att det var en
hjärnskakning eftersom symtomen indikerade så. Men

efter att ha lyssnat på honom om hur smällen uppstod
så justerade vi kraniet och käken med klassiska kiropraktormedel. Det gjorde susen.
– Det går även att jobba med muskelsystemet vid
hjärnskakningssymtom. Säg att en handbollsspelare ska
skjuta, men får en smäll i skottögonblicket och därmed
sträcker den övre nackmuskeln, vilket är väldigt vanligt
i sporten. Patienten får ont i huvudet, ser dubbelt och
drabbas av yrsel, men lider inte av neurologiska problem.
Då testar vi muskeln och om den är svag kan vi inrikta
oss på att jobba med muskelmönster. Det görs med
vanliga handgrepp, man håller muskeln i olika lägen.
Jobbar ni någonting med akupunktur?
– Jag har faktiskt utbildat mig inom det, men har
inte med det i behandlingarna. Men akupunktur är
viktigt för kiropraktik i allmänhet och man kan lite
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förenklat säga att jag använder den kunskapen med
händer istället för med nålar.
Hur kan ett nervsystem behandlas?
– Det finns väldigt många olika sätt. Får man en
hjärnskakning med ett vridmoment som påverkar
hjärnstammen är det allvarligare. Då kan vi stimulera
med små aktiviteter med elektricitet på tungan, vilket
är en receptorbaserad metodik. Märker vi att personen
inte får tillräckligt med luft kan vi justera delar med
rygg och bröstkorg. Då aktiverar vi hela kedjan med
smånerver vilket ger ökad expansion av bröstkorgen,
ökad syresättning samt stimulering av nervsystemet.
Vad vill du se konkret förändras inom handbollens
ramar?
– I alla höghastighetssporter gäller det att testa och
kontrollera att alla viktiga funktioner i hjärnan fungerar.
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Parkering och
laddning i en app!
Ladda ner på mobill.se

Ligorna går snabbare och snabbare och bra handboll
innebär att man måste har bra funktioner. I och med att
man på elitnivå tänker på allt annat så bör man tänka
på det som är mest självklart; hur spelaren fungerar
och mår. Det kan vi hjälpa spelarna med.
– Det finns forskning på att smärta har en biopsykosocial modell. Man kan inte må bra socialt om man
har smärta. Psyket mår inte bra om du har smärta.
Och då stör man den biologiska funktionen i kroppen. I nätverken i hjärnan distribueras en effekt som
påverkar allt, kognitivt och emotionellt. Samma sak
är det med stress?
Är det ditt sätt att säga att stress är hälsovådligt?
– Det är inte stressen som dödar oss. Det är reaktionen som dödar oss. Det skapar en oro och destruktion
i kroppen inklusive hjärnans nätverk. Vi kallar det
psykisk ohälsa.
Vad kan hjälpa?
– Ibland bara att förklara vad som faktiskt händer i
kroppen vid en hjärnskakning. Och när folk kommer
till oss säger de att de inte fått den informationen inom
den vanliga vården. Läkarna säger ”Du har det här”.
Men vad är fel? De har ingen aning.
Sockander summerar:
Vi kommer aldrig att komma bort från hjärnskakningar. Men vi måste lära oss att hantera dem. Vi måste
pulvrisera ämnet. Kommunicera och informera – på
samma sätt som vi gör med doping. Uppdatera om
forskningsrapporterna, informera om vad man ska
tänka på. Det kommer nya kullar hela tiden som måste
utbildas. Det måste finnas en strategi från förbund och
föreningar. Att lägga avancerad kunskap om det mest
komplexa nervsystemet som finns på ideella ledare
och tro att kunskapen ska föras vidare är en utopi, men
informationen måste ut till alla.
Vad kan hända annars?
– Man kan bara gissa.
Gissa då?
– Det blir destruktivt för alla. Kvaliteten på idrotten
kommer minska och det kommer att skapas rädsla. I
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”Hjärntrappans koncept stöds
inte av forskningen – längre.
Den är baserad på en symtomskala som patienten själv
bestämmer..”

hockeyn pratas det om att föräldrar inte vågar sätta
sina barn i idrotten för den anses för farlig. Micke
Renberg tog upp det i TV under Junior-VM exempelvis. Konsekvenserna av att inte veta någonting gör
att man blir orolig.
Vad ser du för förbättringspotential i de föreningar
som du inte redan samarbetar med?
– Den är utvecklingsbar.
Välj ett annat ord som du verkligen menar?
– Hanteringen är katastrofal.
– Säg så här. De som får hjärnskakningar som inte
läker av sig självt – slutar. Det är ett haveri inte minst
ekonomiskt.
– Om en sponsor av dignitet för en klubb, som har
mycket att säga till om eftersom de oftast är en smart
affärsman, skulle förstå och se vad som händer med
spelarna han investerat i hanteras för att ingen vet vad
de gör, skulle han reagera. Hanteringen är nämligen
helt ologisk. En spelare som lyfter stora summor i lön
kan bli borta länge utan att det ges vettiga svar. Varför
ska det accepteras?
– Någon måste fråga: ”Vad kan vi göra?”. På sikt är
det bra för alla. Många lag säger att de tar ansvar för
sina spelare. Hur gör de det när de inte gör någonting?
Genom att låta spelaren ifråga vila?
– Ja, men idag säger forskningen att man inte bara
ska vila. Det talas om vikten av att hela tiden följa
utvecklingen och inom detta område har det hänt
oerhört mycket de senaste åren utan att kunskapen
nått ut alternativt tagits emot.
35

mobill.se

R E P O R TA G E

HJÄRNSKAKNINGAR

En spelare som lidit svåra kval på grund av hjärnskakningar är Mattias Kvick. Efter sin senaste hjärnskakning i mittan av augusti 2019 har han inte kunnat
återvända till handbollen.
– I en spelsekvens på träningen fick jag en knuff och
föll in i huvudet i en annan spelare. Pang. Innan dess
vet jag att jag haft en hjärnskakning, från tiden i IFK
Ystad. Sedan tror jag att jag eventuellt kan ha haft en
under mina ungdomsår, säger Kvick.
Varför har den senaste hållit dig tillbaka så länge?
– Det dumma var att jag fullföljde träningen och
även körde ytterligare något pass innan jag kände att
någonting var fel. Efter ett halvår var jag nästan tillbaka
i full träning, men då fick jag en armbåge mot huvudet.
Det resulterade knappast i en hjärnskakning, men det
gjorde inte saken bättre precis. Det var som att börja
om från noll igen och man tänkte ”Tål jag inte mer?”
Hur har hjärnskakningen påverkat dig i övrigt?
– Jättemycket. Allt har blivit upp och ner-vänt.
Tidigare pluggade jag till brandman. De studierna
pausades tillfälligt först, men sedan fick jag avbryta
det helt vilket känns bittert.
– Främsta anledningen till att jag inte kunde studera
vidare var för att jag hade svårt att sitta vid en dator;
man fick huvudvärk och blev helt matt tidigt. Samma
sak är det med att titta på TV, det fick jag sluta med.
Brandman är ett fysiskt krävande yrke och hade inte
fungerat med de fysiska delarna i utbildningen heller.
– Ganska länge efter hjärnskakningen var jag ljud– och
ljuskänslig. Stimmiga miljöer var också jobbiga. Man
blev trött snabbt och bara att gå ner till affären för att
handla var en pina. Till viss del är det fortfarande det.
Sommaren 2020 blev Mattias Kvick pappa.
– Min sambo fick ta ett jättestort ansvar i början. Usch,
den biten var tuff – att inte kunna hjälpa till som man
önskade i det sammanhanget. Det är fortfarande tufft.
Vilka instruktioner fick du från klubb och läkare?
– Att vila tills det kändes bättre. Jag testade hjärntrappan och efterhand tilläts man att cykla i tio minuter
och sedan stegrades det till lätt jogging. Men det blev
aldrig bättre. Jag vilade, började om och fick sedan ett
bakslag. Gång på gång.
Kvick körde fast. Tiden gick och för varje dag kom
handbollscomebacken längre bort. Det enda som hjälpte
var vila, för att försöka klara det viktigaste i vardagen.
– Så kom det ett tips om Leif Sockander. Jörgen
Rasmusson, vår ordförande i HK Malmö, hade varit
på en föreläsning med Handbollsligan där Sockanders
syn på hjärnskakningar avhandlades. Så jag åkte till
mottagningen i Kungälv utan att veta så mycket.
– Första gången fick jag reda på vad han gör och lärde
mig massor. Dagen efter gjorde han ett grundtest. Efter
det föreslog han att vi skulle behandla mig i omgångar.
– Att man kunde behandla en hjärnskakning gjorde
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”Att man kunde behandla en
hjärnskakning gjorde mig
förvånad.”

mig förvånad, liksom hela proceduren – att det var
så komplext. Leif var väldigt positiv och vad hade jag
att förlora? Hjärntrappan fungerade inte. Litar man
för mycket på den riskerar man att komma tillbaka i
träning för tidigt, vilket drabbade mig.
Hur var tiden i Kungälv?
– Vi inledde med fyra dagars behandling första
gången, två gånger om dagen. Jag hade även whiplashkänningar, så han började arbeta med axlar, bröstkorg,
nacke och så vidare. Det kändes väldigt bra direkt
efteråt – ur ett huvudvärksperspektiv. Då insåg jag att
det hör ihop på allvar.
– Sedan förklarade han att mitt nervsystem inte var
redo för att börja träna igen. Jag fick övningar av honom,
fysiska övningar bland annat med gångbandstest där
de hade koll på pulsen hela tiden, den fick inte bli för
hög. Därefter har vi fortsatt att göra speciella övningar
och tester där vi kan se positiva resultat.
Hur ser du på framtiden? Är det fokus på att bara
bli bättre, eller vågar du satsar på en comeback?
– Många gånger har jag tvivlat på om jag ska kunna
spela handboll igen. När det inte hände någonting på
flera månader så börjar man tvivla och rentav tappa
hoppet. Det handlar ju dessutom om att fungera i
vardagen i livet.
– Men nu har jag hopp! Jag känner tydligt att det
blivit bättre. Mitt mål är att spela handboll till hösten.
Jag har varit borta i ett och ett halvt år nu, men lyckats
hålla kontakten med laget. I maj fyller jag 30, men jag
är inte färdig med handbollen ännu.
Handbollen har de senaste åren enligt statistiken
fått fler hjärnskakningsfall. Vad tänker du när du
ser att någon annan drabbas?
– I och man att man gått igenom det här blir man
förvånad när andra är tillbaka efter bara två-tre veckor.
Vet de verkligen vilka risker de tar då?
Förmodligen inte?
– Jag tror att det finns en kunskapslucka i ämnet hos
både aktiva och i klubbarna generellt, så jag är tacksam
för chansen att få jobba med Sockander. Många har
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inte fått den möjligheten och det är bra att hela ämnet
belyses på allvar, säger Mattias Kvick.
Hayder Al-Khafadji, till vardags i Karlskrona, drabbades av två hjärnskakningar i tät följd hösten 2017
när han då spelade i Redbergslid.
Det borde egentligen inte vara möjligt, eftersom det
krävs mer vila än en vecka innan en handbollsmålvakt
enligt Leif Sockanders sätt att se på saken är redo att
börja träna. Ännu mindre stå i mål under match. Hayder hann göra två matcher och flera träningar innan
olyckan var framme igen.
– Efter min första hjärnskakning, ett klockrent skott
i tinningen från nära håll på träning, skulle jag följa
hjärntrappan som alla andra. Där förhastade jag mig.
Hur då?
– Jag kände att det var min första Elitseriesäsong
och upplevde en press att komma tillbaka snabbt. Allt
är ganska diffust kring när det ska kännas bra efter
en hjärnskakning och jag tog det inte på fullt allvar.
Dessutom provade jag alkohol efter en vecka, på en
lagmiddag, men efter två öl fick jag otrolig huvudvärk.
Det var nog då jag insåg att det var något lurt.
– Ett av de första stegen efter en hjärnskakning är
att man ska ligga i ett mörkt rum i två dygn. Jag gjorde
det bara en dag och efter en vecka var jag tillbaka på
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planen. Det fanns ingen läkaruppföljning på samma
sätt då. Man fick rådet att följa hjärntrappan. Där misslyckades jag med att ta eget ansvar. Man hade behövt
någon som höll i en och som följde upp som när man
fått en ”vanlig” skada.
Hur fick du hjärnskakning två?
– Just det är så frustrerande och samtidigt väldigt
talande. Det var ett niometersskott i stolpen som
studsade in i ansiktet. Det var inte så hårt direkt och
sådant ska en målvakt normalt sett tåla utan problem,
så jag körde vidare med träningen.
– Efter en stund på samma träning kände jag att
det svartnade när jag blinkade. Det var första varningstecknet. När adrenalinet sedan lagt sig kom en
oerhörd huvudvärk.
Trots att det inte var någon hård smäll blev reaktionen kraftig.
– Ett tag trodde jag på fullaste allvar att karriären
var över. Om jag nu kunde få hjärnskakning så lätt var
det inte lönt att fortsätta.
– Mitt stora misstag var att jag var tillbaka för snabbt.
Den andra hjärnskakningen påverkade Hayder
starkt, om än inte lika allvarligt som Mattias Kvick.
– Jag kunde inte studera, det slutade bara med huvudvärk och trötthet. Jag pluggade till socionom, men

”Ett tag trodde jag på fullaste
allvar att karriären var över.”

kunde efterhand fortsätta efter att ha möblerat om en
del kurser. Där och då kändes det väldigt jobbigt att
pausa delar av livet. Man sitter i ett mörkt rum och då
är det inte så att livet leker direkt.
– En positiv sak i det skedet av livet var att jag upptäckte ljudböcker. Att läsa gick inte, men ljudböcker
fungerade och det betydde en hel del.
– Efter ett tag tipsade RIK:s Tony Larsson om Leif
Sockander, som jag kände till som kiropraktor. Tydligen
arbetade han på ett annorlunda sätt och jag är typen
som är väldigt öppen nya och annorlunda metoder i
olika sammanhang. Min sambo Amelia (Lundbäck,
spelar i H65 Höör, reds. anm.) har en storebror som
är osteopat och kan behandla spänningar som uppstår
mellan nacke och huvud. Jag hade fått behandling där
som hjälpte en del och den killen hängde faktiskt med
till Sockander för att lära sig.
Hur fungerade det när du kom till mottagningen?
– Vi gjorde scanning, pupillerna fick följa en boll på en
skärm minns jag – och så registrerades det hur hjärnan
arbetade. Vi tog även en massa andra tester. Därefter
var jag på besök två gånger per dag i en vecka och då
tyckte Sockander att jag jag skulle börja med wet west,
en slags flytväst som gör att man kan springa i vatten.
– Det är väldigt bra träning för någon som ska återhämta sig efter träning och nu fattar jag varför. Det blir
mer skonsamt för huvudet, samtidigt som kroppen får
tuff konditionsträning. En gång om dagen i en vecka
inledde vi med, sedan började simma. Jag var borta
en månad efter den andra hjärnskakningen innan jag
började cykla, gymma, springa och kasta tennisboll
i en skala och sedan var jag tillbaka på planen. Det
kändes väldigt tryggt att göra det med vetskapen om
att Leif Sockander hade en översyn på allt och att det
inte handlade om min känsla.
Sedan dess har Hayder Al-Khafadji kunnat träna och
spela regelbundet. Han är en av Allsvenskan absolut
bästa målvakter och torde ha synnerligen goda utsikter
för att kunna spela handboll i ett lag i Handbollsligan
framöver. Vem vet – kanske redan nästa säsong?

R E P O R TA G E

Känner du av några smärtor i huvudet nuförtiden?
– Nej. Jag har fått skott i huvudet fler gånger sedan
dess utan att få problem. Jag har även fått ett skydd
i form av ett pannband som hjälper på träningarna.
Just det skyddet som Hayder refererar till används i
flera olika sporter. Inte minst inom konståkningen. Det
ska ge ett ökat skydd på ställen där många huvudskador
uppstår och reducerar kraften vid slag mot huvudet
med uppemot 80 procent.
– De (Svenska Handbollsförbundet, reds. anm.)
säger att skyddet kan vara en falsk trygghet, men det
är ju inte så att jag är bollrädd när jag tar av det. Jag har
fortsatt att använda det på träningar, men på matcher
är det tyvärr förbjudet än så länge i Sverige. Det känns
löjligt. Personligen gillar jag att det finns ett skydd för
tinningarna.
De senaste åren har flera forskarlag gjort olika
mätningar, beräkningar och för den delen även tester.
Ett danskt team kom fram till att en hjälm, lite slarvigt
sammanfattat, hjälper med tio procent. Men framförallt:
det hjälper. Sedan finns det stora variabler kring vart
en målvakt blir träffad och så vidare.
Hur ser du på den här hjälm- och pannbandsskyddsdebatten som pågått i Sverige i flera år utan att det
egentligen hänt någonting?
– Jag tycker det är konstigt att det ens är en fråga.
Man borde ha fokus på andra saker. De använder det
här pannbandet i fotbollen (bilden nedan på Charlie
Vindehall i IFK Värnamo). I Danmark får de till och
med ha hjälm på sig.
– Spelare får ha på sig knäskydd för att det är en
trygghet. Man säger inte åt dem att ta av sig skydden
eftersom det riskerar att ge dem en falsk trygghet. Jag
tycker det är märkligt hur man resonerar.
Vad har du för tips till de som drabbas av hjärnskakning?
– Ta en dag extra för varje moment om man nu
ska följa den där hjärntrappan. Var extra försiktig.
För det är alltid lättare att få en andra hjärnskakning
efter en första. ■
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