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Sammanfattning
Ridning är en populär fritidssysselsättning och ungefär en halv miljon svenskar rider regelbundet för
att tävla, för att få motion eller som rekreation. Ridsporten, räknat till antal aktiviteter, är den näst
största ungdomsidrotten enligt Riksidrottsförbundet. Varje år uppsöker ungefär 13 000 personer en
akutmottagning efter ha skadats i samband med ridolyckor eller vid annan hantering av hästar enligt
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). I 6 av 10 olyckor skadas ryttaren i samband
med att ryttaren faller av hästen. I 12 % av olyckorna drabbas personerna av huvudskador, vilket
innebär att omkring fyra ryttare dagligen drabbas av huvudskador i Sverige. Dessa skador står för de
mest allvarliga. En av sju av de som drabbas av en huvudskada får bestående besvär. Den viktigaste
åtgärden för att förebygga och förhindra huvudskador inom ridsport är att använda hjälm.
Folksam har testat 10 ridhjälmar för ungdomar och vuxna på den svenska marknaden. Alla hjälmar
som ingår i testet är sedan tidigare testade och godkända enligt CE-standard, som innebär att
hjälmarnas energiupptagning är testad vid rakt slag mot hjälmen. Detta speglar inte till fullo
olycksförloppet vid en ridolycka. Många gånger sker sneda islag som innebär att huvudet utsätts för
rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning av
olika svårighetsgrad inträffa.
För att bättre spegla de skador som kan inträffa i samband med en ridolycka har hjälmarna testas för
både raka och sneda islag. Tre tester är genomförda: snett islag mot ovandelen av hjälmen respektive
snett islag mot sidan av hjälmen samt ett rakt islag enligt liknande principer som i lagkrav fast vid en
högre rörelseenergi motsvarande 25km/h. Dessutom har en datasimulering genomförts för att bättre
värdera risken för skada vid de sneda islagen baserat på testresultaten. I datasimuleringen används
en modell av människohjärnan som är framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Eftersom datasimuleringsmodellen är uppbyggd utifrån hjärnans toleransnivåer, användes denna för
att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet var skadliga samt vilken hjälm som reducerar
krafterna på hjärnan bäst.
Bäst resultat fick Back on Track EQ2, Horka Red Horse Rider och John Whitaker Victory. Back on Track
EQ2 som är utrustade med MIPS (Multi-directional Impact Protection System) fick generellt bättre
resultat eftersom detta skyddssystem oftast mildrar rotationsvåldet som huvudet utsätts för vid ett
snett islag. Men även i denna hjälm uppmättes värden med påtaglig risk för hjärnskada. Ridhjälmar
behöver bli bättre och mer effektivt mildra huvudets rotationsacceleration liksom
stötupptagningsförmåga för att förebygga hjärnskador i större utsträckning. Resultatet visar att alla
hjälmar skulle behöva förbättras trots att de är godkända enligt CE-standard. Därför är det angeläget
att se över nuvarande testkriterier för godkännande av ridhjälmar.
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Bakgrund
Årligen skadas ungefär 13 000 personer så illa att de uppsöker en akutmottagning i Sverige i samband
med ridolyckor eller vid annan hantering av hästar (MSB, 2013). I 6 av 10 olyckor skadades ryttaren
då den föll av från hästen. Personskador som uppstår av hästspark är relativt vanligt förekommande
(8 %). I 12 % av olyckorna drabbas personen av huvudskador. Det innebär att varje dag drabbas
omkring fyra ryttare i Sverige av huvudskador. Huvudskador rapporteras i vart femte fall av de
personskador som kommer Folksam tillkänna i och med att personen, som skadats i samband med
ridolyckor eller vid annan hantering av hästar, har en olycksfallsförsäkring. Totalt leder 14 % av
huvudskadorna till medicinsk invaliditet. De mest allvarliga och livshotande skadorna är oftast just
huvudskador. Den viktigaste åtgärden för att förebygga och förhindra huvudskador inom ridsport är
att använda hjälm. Majoriteten av de skadade är flickor/kvinnor. Flickor i åldrarna 10 till 19 år står för
störst andel skador.
Ridning är en populär fritidssysselsättning och ungefär en halv miljon svenskar rider regelbundet för
att tävla, för att få motion eller som rekreation. Ridsport är enligt Riksidrottsförbundet den näst
största ungdomsidrotten räknat till antal aktiviteter (Riksidrottsförbundet, 2013). Generellt
spenderar personer som rider mycket tid i stallet eller på hästryggen. En tävlingsryttare tränar eller
tävlar i genomsnitt över 11 tim/vecka (1,4–52,8 tim/vecka) (Ekberg m.fl., 2011). Som ryttare sitter du
ca 3 meter över marken på ett djur som lätt kan väga 500 kg eller mer. En häst kan sparka med en
kraft av närmare 2 kN (von Wachenfelt m.fl., 2013) och springa i hastigheter upp mot 60-70 km/h.
Hög fart i kombination med fall från en hög höjd är en stor riskfaktor för en allvarlig huvudskada.
Resultat från en enkätundersökning bland närmare 100 ryttare visar att nästan hälften hade fått en
hjärnskakning då de fallit av en häst (Kuhl m.fl., 2014). Andelen var marginellt högre bland de som
red professionellt. Generellt är hjärnskakning vanligt inom idrotten (Tegner m.fl., 2007). Samtidigt
finns det ett stort mörkertal då det är långt ifrån alla hjärnskakningar rapporteras (Tegne m.fl., 2014).
En svensk studie bland de som tävlar inom fälttävlan visar att hjärnskakningar utgjorde 14 % av de
skador som inträffade under ett år (Ekberg m.fl., 2011). Vidare visar studien att 1 av 20 ryttare
drabbades av en hjärnskakning under det studerade året. Hjälmanvändningen är generellt hög
eftersom de klubbar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kräver att hjälm används för att
få rida. Liknande regler gäller vid tävlingar som anordnas av ryttarföreningar. Ryttare som använder
hjälm har generellt lägre andel allvarliga skador (lägre ISS-värde) och lägre andel svåra huvudskador
(intrakraniella blödningar) jämfört med ryttare som ej använt hjälm (Bilaniuk m.fl., 2014).
En ridhjälm ska lindra slag mot huvudet vid ett fall och skydda mot vassa föremål såsom trädgrenar.
Hjälmen ska vara märkt CE-EN1384. I dagens certifieringstester där bl.a. hjälmen med ett provhuvud
släpps rakt mot ett platt städ utvärderas endast energiupptagningen vid ett rakt slag. En godkänd
hjälm ska klara gränsvärdet 250 g (SS-EN1384, 2012). Stöten som provhuvudet utsätts för vid testet
måste därför understiga 250g, ett gränsvärde kopplat till risken att drabbas av en skallfraktur vid ett
slag mot huvudet. Det innebär att slaget som huvudet utsätts för efter att hjälmen har dämpat stöten
ligger långt över risken för hjärnskakning. Enligt Zhang m.fl. (2004) kan hjärnskakning med eller utan
medvetslöshet inträffa redan vid cirka 60-100g. Forskare (Margulies och Thibault, 1992, Kleiven,
2007) har även visat att hjärnan är mycket känsligare för rotationsrörelse än de linjära krafterna.
Risken för hjärnskakning eller allvarligare skador så som diffuse axonal skada (DAI), blödning eller
kontusion är inte kopplat till translationsaccelerationen utan mer till rotationsaccelerationen och
rotationshastigheten (Gennarelli m.fl., 1987, Holbourn, 1943, Löwenhielm, 1975). Trots detta
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används främst translationsacceleration idag för att optimera hjälmar och skyddsutrustning i
exempelvis bilindustrin. Syftet med Folksams ridhjälmstest är att utvärdera dagens hjälmars
energiupptagning vid såväl raka islag som vid ett snett islag mot huvudet för att bättre täcka in det
olycksförlopp som är skadegenererande.

Metod
Totalt ingår 10 ridhjälmar i testet, Tabell 1. Vid val av hjälmar tittade vi på utbudet i hästbutiker och
webbutiker samt rådfrågade hästintresserade och personal i hästbutiker. Detta för att kunna välja de
hjälmar som är vanligt förekommande på den svenska marknaden men även modeller som har
speciella skyddslösningar. Horka Red Horse Rider valde vi för den fick bäst i test när Konsumentverket
2013 testade enligt gällande CE-norm och Uvex Perfexxion Active valde vi för att en annan hjälm av
samma fabrikat återkallades av tillverkaren efter Konsumentverkets test. Hjälmen Charles Owen John
Whitaker valdes då den har ett kolfiberförstärkt skal. En av hjälmarna, Back on Track EQ2, har ett så
kallat Multi-directional Impact Protection System (MIPS) med syfte att minska huvudets rotation vid
ett islag. Skyddet bygger på ett extra lågfriktionskal mellan hjälmens inner- och ytterskal som tillåter
att dessa två skal kan glida mot varandra och på så sätt ta upp delar av rotationsvåldet som uppstår
vid ett slag mot huvudet. Alla hjälmar i testet är CE-märkta, i enlighet med den europeiska
säkerhetsstandarden CE-EN1384 (SS-EN1384, 2012) . Hjälmar som ingår i testet ligger i prisintervallet
240 kr – 2850 kr.

Tabell 1. I studien ingående hjälmar
Hjälm

Pris

Mountain Horse AeroPro

1100 -1300 :-

Back on Track EQ2*

2560 - 2850 :-

Active CRW

450 :-

Charles Owen John Whitaker 2260 - 2600 :Horze inCase

240 :-

Uvex Perfexxion Active

1500 - 2300 :-

Transformer LAMI-CELL

800 :-

John Whitaker Victory

1000 - 1100 :-

Horka Red Horse Rider

300 :-

Casco Mistrall

1000 - 1100 :-

* Hjälmen har ett så kallat MIPS-system, ett extra skydd som skall mildra smällen vid sneda islag
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Slagprov
Folksams slagprov är utformade för att utvärdera ridhjälmens förmåga att absorbera energi och
totalt är tre tester är genomförda: snett islag mot ovandelen av hjälmen respektive snett islag mot
sidan av hjälmen samt ett rakt slagprov enligt liknande principer som i lagkrav men vid en högre
rörelseenergi motsvarande en av hastighet 25 km/tim, Tabell 2. De uppmätta accelerationspulserna
från dessa tester har därefter applicerats på en validerad datasimuleringsmodell av
människohjärnan.

Tabell 2. Beskrivning av de tre ingående krocktesterna
Prov
Slagprov enligt lagkrav
Test av hjälmens stötupptagning.
Rakt islag.
Ridolycka
Test av hjälmens skyddsförmåga i
en ridolycka. Snett islag mot
ovandelen av hjälmen.
Ridolycka
Test av hjälmens skyddsförmåga i
en ridolycka. Snett islag mot
sidan av hjälmen.

Testhastighet

Beskrivning

Rörelseenergi Hjälm med huvudattrapp kastas i 90° grader
motsvarande mot en vertikal yta, vilket endast speglar
25 km/h
stötupptagning vid raka islag.

27 km/h

Speglar ett fall från hästryggen ner i backen
med en islagshastighet på 27 km/h mot ett
vinklat plan.

27 km/h

Speglar ett fall från hästryggen ner i backen
med en islagshastighet på 27 km/h mot ett
vinklat plan.

Vid testerna användes ett huvud från en krockdocka (Hybrid III) som motsvarar en genomsnittlig
vuxen man med en huvudomkrets av 58 cm. Hybrid III-dockans huvud är mer likt ett mänskligt huvud
än det provhuvud i aluminium som används vid certifieringstester. Eftersom testen i denna studie
bland annat ska spegla sneda islag krävs ett dockhuvud som har liknande egenskaper som ett
människohuvud. Krockdockhuvudet var utrustat med accelerometrar som ger mätvärden för både
translations- och rotationsaccelerationer i alla riktningar. Accelerometrarnas värden filtrerades enligt
CFC1000. I resultattabellerna redovisas två accelerationsbaserade storheter: translations- och
rotationsacceleration. Translationsacceleration är den resulterande linjära accelerationen från
mätningarna längs riktningarna x, y och z, Figur 1. Rotationsacceleration som mäts i radianer/s2, är
den resulterande vinkelaccelerationen från mätningarna runt x, y och z-axeln, Figur 2.

5

..
z

az

ay

ax

Figur 1. Translationsaccelerationlinjär acceleration i tyngdpunkten
längs x, y och z-axeln

...
y
.

...
x
.

Figur 2. Rotationsaccelerationi rotationsled
runt x, y och z-axeln

Slagprov – rakt islag
Hjälmarnas energiupptagning testades enligt liknande principer som gäller vid lagkravsprov, men
med högre rörelseenergi (motsvarande en testhastighet av 25 km/h om samma huvudvikt som i
lagkravet hade använts). Testets syfte var att mäta den linjära accelerationen vid ett rakt islag mitt på
hjälmen, liknande de tidigare hjälmtester som Folksam genomfört (Stigson m.fl., 2013, Stigson m.fl.,
2012, Stigson m.fl., 2014). Då ett flertal av hjälmarna (Back on Track EQ2, Charles Owen, Horze
inCase och Horka Red Horse Rider) har det klassiska utseendet med en ”knopp” mitt i i uppe på
hjälmen var det inte lämpligt att utföra testet helt linjärt. Detta eftersom hela tyngden då hade
koncentrerats på knoppen och resultaten blivit missvisande i jämförelsen. Provmetoden fick således
anpassas. Hjälmens träffpunkt justerades istället till ett område strax framför ”knoppen” och därmed
gick kraftriktningen inte längre genom tyngdpunkten. Detta medförde risk för rotation. För att
undvika rotation under provningsförloppet användes en provningsrigg där det hjälmbeklädda
huvudet tillsammans med delar av testriggen sköts in i en slät vertikal yta, Figur 3. Detta medförde
att massan (14,5 kg) blev större än den som används vid lagkrav (4,5 kg) och därmed utsätts
hjälmarna för högre rörelseenergi. Ändringen av testmetoden medförde att det inte direkt går att
jämföra de uppmätta värdena med lagkravet på att translationsaccelerationen inte för överstiga
250g. Däremot ger detta test svar på hur bra hjälmarna absorberar energin i stöten. Hjälmarnas
säkerhetsnivå har bedömts relativt mot varandra. Varje hjälms betyg som redovisas på Folksams
hemsida baseras därmed på "medelhjälmen". Både translations- och rotationsacceleration
uppmättes vid provet. Huvudaccelerationen filtrerades enligt CFC 1000 och rotationshastigheten
filtrerades enligt CFC 600 (SAEJ211-1). Testerna genomfördes av Autoliv AB i Vårgårda.
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Figur 3. Foto av hjälmprovningsrigg på Autoliv.

Test av hjälmens skyddsförmåga i en ridolycka – Snett islag
För att testa hjälmarnas skyddsförmåga vid en ridolycka har det hjälmbeklädda huvudet utsatts för
ett snett i slag. Detta åstadkoms genom att det hjälmbeklädda huvudet accelereras vertikalt av
gravitationen mot marken samtidigt som en sandpappersbeklädd stålplatta accelereras horisontellt
av en pneumatisk cylinder, Figur 4. Det sneda islaget, då det hjälmbeklädda huvudet träffar plattan,
medför att huvudet utsätts för en kombination av translations- och rotationsacceleration. Testet
utvärderar därmed hjälmens energiupptagning för ett snett islag mot huvudet till skillnad från dagens
certifieringstester där hjälmen släpps rakt ner mot ett plant stillastående underlag. I testet mäts både
den linjära (translations-) accelerationen och rotationsaccelerationen men testet är framförallt till för
att analysera hur mycket av rotationskrafterna som tas upp av hjälmen.

Figur 4. Foto av hjälmprovningsrigg på KTH. Samtidigt som det hjälmbeklädda dockhuvudet faller
mot marken accelereras en platta. Systemet justeras så att hjälmen träffar plattan och ges en
acceleration framåt i islagsögonblicket.
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Totalt testades 10 hjälmar för två olika islag, Figur 5. Val av islagspunkter begränsades av
ridhjälmarnas design. Hjälmarna släpptes från 0.7 m, vilket resulterade i en vertikal islagshastighet på
3.8 m/s (13,7 km/h). Plattan accelererades upp till en hastighet av 6,3 m/s (22,7 km/h), vilket medför
en resulterande hastighet på 7,4 m/s (26,6 km/h) samt en islagsvinkel på 31 grader. Stor noggrannhet
lades vid att positionera hjälmarna utifrån dockhuvudets koordinatsystem. Ett mätinstrument för att
mäta huvudets initiala vinkel användes för att ställa in huvudets position. I islag 1 var huvudets
initiala vinkel kring x-axeln 42 grader och i islag 2 var huvudets initiala vinkel 0 grader, Figur 6. I islag
1, Pitch, var vinkeln kring x-axeln 42 grader och i islag 2, Front, var samma vinkel 0 grader. Huvudets
rotation kring Y-axeln var 0 grader för islag Pitch och 20 grader för islag Front.

Islag 1 - Snett islag

Islag 2 – Framifrån

Figur 5. Islagsrikning vid test 1 och test 2.

Figur 6. Visar huvudets koordinatsystemsamt hur huvudet är vridet runt x-axeln i islag 1 och 2 (Pitch
och Front)
Vid utvärdering av hur ridhjälmar skyddar mot sneda islag så måste hänsyn tas till att endast tre
islagspunkter testats. Vidare så har hjälmarna testats mot sandpappersbeklädd stålplatta. Ridolyckor
med huvudislag kan ske mot många olika objekt och underlag. Anledningen till att hjälmarna
testades mot en sandpappersbeklädd stålplatta är att den är robust och ger lika testvillkor för
samtliga hjälmar. Resultaten för de olika hjälmarna uppvisar en relativt stor spridning. För
translationsaccelerationen så är spridningen något större för lastfall, Front, med islag mot hjälmens
övre del, medan för rotationshastigheten och töjningen så är spridningen är större för Pitch-islagen,
dvs. islag mot hjälmens sida. Spridningen skulle kunna komma av att islagspunkterna varierat eller att
hjälmen suttit olika hårt på krockdockshuvudet. Samtliga islag är dock kontrollerade gällande initiala
positionen precis före islag. Att hjälmarna satt lika hårt på huvudet är svårare att kontrollera.
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Hjälmarna monterades på huvudet med avsikten att nackjusteringssystemet, där sådana fanns,
justerades så lika som möjligt. Bedömningen är att spridningen i resultaten kommer av att hjälmarna
har olika förmåga att ta upp energi.
Dessa tester genomfördes vid avdelningen för Neuronik, Skolan för Teknik och Hälsa vid Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH). KTH har sedan 1996 arbetat med forskning kring hjälmsäkerhet och har
utvecklat den testrigg som användes vid testerna (Aare och Halldin, 2003, Halldin m.fl., 2003).

Datasimulering
Vid datasimuleringen används de uppmätta accelerationspulserna i krockdockans huvud som
ingångsvärden till en simuleringsmodell (Finit Element-modell) av människohjärnan (Kleiven, 2003,
Kleiven, 2006b, Kleiven, 2007), Figur 7. Modellen visar vilka krafter som verkar på hjärnan vid ett
islag. Eftersom simuleringsmodellen är uppbyggd utifrån hjärnans toleransnivåer, användes denna
för att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet vid de experimentella testerna var skadliga
samt vilken hjälm som reducerade krafterna på hjärnan bäst. Modellen har tidigare visat att sneda
islag med rotationsacceleration är mera skadliga för hjärnan än raka slag med endast
translationsacceleration (Kleiven, 2007).

Figur 7. Finit element-modell av människohjärnan
Huvudmodellen har validerats mot flera hjärnrörelseexperiment (Kleiven och Hardy, 2002), intracerebrala accelerationsexperiment (Kleiven, 2006b), skallbensfrakturexperiment (Kleiven, 2006a) och
experimentella mätningar av intrakraniellt tryck (Kleiven och Hardy, 2002). Dessa experimentella
data som används omfattar fyra islagsriktningar (frontalt, occipitalt, lateralt och axiellt), korta och
långa durationer (2-150 ms), hög och låg skadenivå (hjärnskakning till dödligt) samt både
penetrerande och icke penetrerande skador. Dessutom är den matematiska modellen validerad mot
verkliga huvudislag (Kleiven, 2007). Totalt har 58 fall från amerikansk fotboll, NFL, analyserats. Av
dessa fick 25 en hjärnskakning varav 4 fick allvarlig hjärnskakning med medvetslöshet.
Datasimuleringen genomfördes av forskare vid avdelningen för Neuronik, Skolan för Teknik och
Hälsa, KTH. Datamodellen är framtagen av forskarna vid KTH och modellen möjliggör en
sammanvägning av de uppmätta värdena från krocktesterna.
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Skadekriterier
Den matematiska modellen predikterar 50% risk för hjärnskakning vid töjningar över 26% i den gråa
hjärnvävnaden.

Resultat
Nedan redovisas resultaten från tre krocktester: snett islag mot ovandelen av hjälmen respektive
snett islag mot sidan av hjälmen samt ett slagprov enligt liknande principer som i lagkrav men vid en
högre rörelseenergi.

Rakt islag – hjälmens förmåga att absorbera energi
Hjälmen Casco Mistrall absorberade mest rörelseenergi och den resterande kraften som uppmättes i
dockhuvudet var 109 g, Tabell 3. Högst värde uppmättes i Ridhjälm Active CRW® (179 g).
Medelvärdet var 136 g.

Tabell 3. Uppmätta värden vid rakt islag.
Fabrikat

HIC15

Translationsacceleration (g)

Mountain Horse Aero Pro

647

153

Back on Track EQ2

596

136

Active CRW®

874

179

Charles Owen John Whitaker

567

127

Horze inCase

512

117

Uvex Perfexxion Active

598

146

Transformer LAMI-CELL

709

155

John Whitaker Victory

487

120

Horka Red Horse Rider

506

115

Casco Mistrall1

472

109

Snett islag mot hjälmens sida
Varje hjälm testades vid två islag men i tabellen nedan (Tabell 4) redovisas medelvärdet av dessa två.
I testet, som speglar hjälmens skyddsförmåga i en ridolycka med snett islag mot hjälmens sida,

1

Casco Mistrall var den hjälm som bäst absorberade slagenergi i det raka slagprovet. Hjälmen fick
sämre resultat än medelhjälmen i rotationstesterna och är därför inte att rekommendera.
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uppmättes translationsaccelerationer (medelvärde 107 g) som ligger betydligt lägre än tröskelvärdet
för dagens hjälmstandarder (250 g), Tabell 4. Lägst translationsacceleration uppmättes vid test av
Charles Owen (94 g) och högst värde uppmättes vid test av Mountani Horse Aero Pro (127 g).
Medelvärdet av rotationsaccelerationerna var 9 913 radianer/s2, vilket är över gränsvärdet för risk
hjärnskada. Lägst rotationsacceleration uppmättes i Back on Track EQ2.
Resultat datasimulering
Enligt tidigare studier så predikterar datamodellen 50% risk för hjärnskakning vid töjningar över 26%
för de regioner i den gråa hjärnvävnaden där högst töjning uppmättes i dessa test (Kleiven, 2006b,
Kleiven, 2007). I testerna med sneda islag uppmättes det i samtliga tester töjningar över denna gräns
då töjningen varierade mellan 36-57%, Tabell 4. Töjningar upp mot 50% har tidigare visats
överensstämma med risk för intrakraniella blödningar (Kleiven 2007). Bilderna nedan visar
tidpunkten då den maximala töjningen i hjärnan uppmättes vid test av bästa respektive sämsta
hjälmen, Figur 8. Skillnaden mellan töjning i den bästa respektive sämsta hjälmen är stor. Töjningen
visar från 0 (blått) till 26% töjning. De röda områdena på bilden visar delar av hjärnan som löper 50%
risk för hjärnskakning. Hjälmarnas skyddande förmåga har rangordnads utifrån den beräknade
töjningen från FE modellen som presenteras i tabell 4.

Tabell 4. Uppmätta värden vid test som speglar ridolycka med snett islag mot hjälmens sida, islag 1
Translationsacceleration
(g)
127,4

Rotationsacceleration
(krad/s2)
12,2

Rotationshastighet
(rad/s)
41,1

Töjning
(%)
53

Back on Track EQ2

106,2

5,6

30,0

36

Active CRW®

121,6

10,5

40,8

52

Charles Owen John Whitaker

93,8

9,3

39,3

51

Horze inCase

95,3

8,9

42,6

52

Uvex Perfexxion Active

97,0

10,9

45,2

57

Transformer LAMI-CELL

112,2

10,6

41,6

54

John Whitaker Victory

109,5

10,5

41,8

53

Horka Red Horse Rider

98,6

9,6

39,4

51

Casco Mistrall

107,0

10,8

43,1

56

Fabrikat
Mountain Horse Aero Pro
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Figur 8. Maximala töjningen i hjärnan vid snett islag med rotation i islag Pitch-L - slag mot hjälmens
sida. Bilden till vänster visar den bästa hjälmen och bilden till höger visar en av de sämsta hjälmarna.
Töjningen visas från 0 (Blått) till 30% töjning (Rött).

Snett islag mot hjälmens ovandel
I testet som speglar hjälmens skyddsförmåga i en ridolycka med snett islag mot hjälmens ovandel
uppmättes translationsaccelerationer (medel 116 g) som ligger relativt lågt jämfört med dagens
hjälmstandarder där tröskelvärdet är 250 g, Tabell 5. Värdet på translationsaccelerationen varierade
mellan 82 g och 137 g. Rotationsaccelerationen varierade mellan 4 895 och 11 284 radianer/s2
(medel 8 890 radianer/s2).
Resultat datasimulering
Den maximala töjningen i hjärnvävnaden för hela hjärnan varierade mellan 27 och 44%, Tabell 5.
Lägst töjning uppmättes i hjälmen Back on Track EQ2 och högst töjning uppmättes i Horze inCase och
Charles Owen. I samtliga tester uppmättes därmed värden som ligger över gränsvärdet 26% som
motsvarar 50% risk för hjärnskakning i de regioner i den gråa hjärnvävnaden där högst töjning
uppmättes i dessa test(Kleiven, 2006b, Kleiven, 2007). Bilderna nedan visar tidpunkten då den
maximala töjningen i hjärnan uppmättes vid test av bästa respektive sämsta hjälmen, Figur 9.
Skillnaden mellan töjning i den bästa respektive sämsta hjälmen är stor. Töjningen visar från 0 (blått)
till 26% töjning. De röda områdena på bilden visar delar av hjärnan som löper 50% risk för
hjärnskakning. Hjälmarnas skyddande förmåga har rangordnads utifrån den beräknade töjningen från
FE modellen som presenteras i tabell 5.
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Tabell 5. Uppmätta värden vid islag mot hjälmens ovansida, islag 2.
Translationsacceleration
(g)

Rotationsacceleration
(krad/s2)

Rotationshastighet
(rad/s)

Töjning
(%)

Mountain Horse Aero Pro

135,1

9,4

32,8

37%

Back on Track EQ2

122,5

4,9

25,3

27%

Active CRW®

96,2

8,5

33,4

38%

Charles Owen John Whitaker

113,8

11,3

36,6

42%

Horze inCase

82,2

8,5

37,4

42%

Uvex Perfexxion Active

136,7

10,7

32,6

37%

Transformer LAMI-CELL

121,3

7,9

31,3

36%

John Whitaker Victory

123,8

8,4

31,9

38%

Horka Red Horse Rider

106,9

11,1

35,7

41%

Casco Mistrall

120,5

8,3

31,4

36%

Fabrikat

Figur 9. Maximala töjningen i hjärnan vid snett islag med rotation i islag Front- slag mot hjälmens
ovansida. Bilden till vänster visar den bästa hjälmen och bilden till höger visar en av de sämsta
hjälmarna. Töjningen visas från 0 (Blått) till 30% töjning (Rött).

Diskussion och slutsatser
Huvudet är den kroppsdel som ryttare oftast skadar under hästridning. (Bilaniuk m.fl., 2014, Ekberg
m.fl., 2011). Ungefär hälften av ryttarna har någon gång under sin karriär råkat ut för en
hjärnskakning (Kuhl m.fl., 2014). Kunskapen hos både ryttare och tränare kring följderna av en
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hjärnskaningen är begränsad (Kuhl m.fl., 2014) och få vet att man efter en hjärnskakning behöver vila
för att sedan sakta återgå till att rida. En person som drabbas av en hjärnskakning ska ordineras
hjärnvila fram till dess att individen är helt symtomfri (Tegner m.fl., 2007). Hos idrottare som varit
utsatt för ett betydligt mildare trauma än en hjärnskakning fortfarande inte har läkt efter en vecka
och ibland inte ens efter två veckor (Neselius, 2014). Vidare visar Neselius forsking att läkningen av
en hjärnskakning, trots avsaknad av symtom, kan ta mer än 4 månader. Risk att skadan förvärras är
stor om hjärna utsätts för ytterligare en smäll innan hjärnan återhämtat sig. Det är sedan länge känt
att många upprepade slag mot skallen kan leda till allvarliga hjärnskador (Boxning, hockey,
amerikansk fotboll). Hjärnskakningar kan leda till bestående besvär med exempelvis
minnesstörningar, huvudvärk och andra neurologiska symtom. I ett av sju fall som rapporteras till
Folksam, där en person drabbats av en huvudskada i samband med en ridolycka, fick den drabbade
en medicinsk invaliditet.
Hjärnskakning eller så kallad mild traumatisk hjärnskada (MTBI, Mild Traumatic Brain Injury) med
eller utan medvetslöshet inträffar i många aktiviteter, oftast till följd av att hjärnan utsätts för
rotationsvåld vid antingen ett direkt eller indirekt våld mot huvudet. Rotation av huvudet kan också
ge upphov till mer allvarliga skador så som deformation av hjärnvävnad, vilket kan leda till diffus axial
skada, DAI (Diffuse Axonal Injury). Alla hjälmar som ingår i testet uppfyller lagkraven som ställs på en
ridhjälm. Lagkraven omfattar dock inte hjälmens förmåga att mildra rotationsvåld. Detta innebär att
en hjälm som klarar dagens lagkrav ändå kan ge hjärnskakning vid en ridolycka. De europeiska
certifieringstesterna är ofullständiga då de inte omfattar sneda islag mot hjälmen. Få hjälmar ger ett
bra skydd mot sneda slag (rotations- kombinerat med translationsacceleration), vilket troligen är det
vanligaste olycksscenariot vid en ridolycka med huvudislag. Vi har försökt efterlikna detta i Folksams
test av ridhjälmar. En av hjälmarna, Back on Track EQ2, har ett rotationsskydd så kallat MIPS, som är
konstruerat för att ta upp rotationsvåld. Även om denna hjälm fick relativt bra resultat i testerna i
jämförelse med andra hjälmar, så uppmättes höga nivåer även hos denna hjälm.
Translationsaccelerationen för samtliga hjälmar ligger dock markant under 250g som är tröskelnivån i
dagens hjälmstandarder. Risken för fraktur, för de lastnivåer som Folksam testat hjälmarna för, är
minimal då en certifierad hjälm används. Risken för en hjärnskada är svårare att uppskatta endast
utifrån accelerationspulserna då det idag inte finns några vedertagna skadetoleranser för
rotationsvåld mot huvudet vid ett islag. De flesta studier som har visat risksamband mellan rotation
och hjärnskada bygger på studier baserade på djurförsök alternativt matematiska modeller av
hjärnan (Kleiven, 2007, Newman m.fl., 2000, Newman m.fl., 2005, Zhang m.fl., 2004). 2
I detta ridhjälmstest har en datasimuleringsmodell använts, som beräknar töjningen i hjärnan och
risk för hjärnskador, för att utvärdera vilken hjälm som mest effektivt reducerar krafterna vid islag.
Modellen väger samman olika riskfaktorer och är enligt vår bedömning en av de mest tillförlitliga
som finns att tillgå. I testerna med sneda islag mot hjälmens sida uppmättes töjningar mellan 36 och
57%, medan något lägre töjningar uppmättes i islaget mot hjälmens övre del (27-42%). Enligt tidigare
studier (Kleiven 2007) så predikterar datamodellen 50% risk för hjärnskakning vid töjningar över 26%
för de regioner i den gråa hjärnvävnaden där störst töjning uppmättes i testerna. Vidare har töjningar
upp mot 50 % visats överensstämma med risk för intrakraniella blödningar. Det är dock för tidigt att
säga att en töjning på 50% är likställt med 50% risk för en allvarlig hjärnskada. Fler studier kommer
2

För mer ingående skadekriterier se Stigson, H., M. Krafft, M. Rizzi, A. Kullgren, A. Ydenius och K. Lindmark
(2013). Folksams cykelhjälmstest maj 2013. Ingår i.: Folksam forskning.
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att krävas för att definiera riskkurvor som kopplar töjningsnivån till procentuell risk för allvarliga
hjärnskador. Det uppmättes dock oroväckande höga värden i samtliga hjälmar vid krocktestet som
skall simulera att en ryttare får ett slag mot sidan av huvudet mot tinningen. Detta innebär att en
hjälm som klarar dagens lagkrav ändå kan ge hjärnskakning vid en ridolycka. Det är därför angeläget
att se över testkriterier vid godkännande av ridhjälmar.
Framförallt beror detta på att hjälmtillverkarna idag inte utvecklar eller testar hjälmarna för sneda
islag. Men även lagkravets gränsvärde på 250 g vid raka islag i 20 km/tim bör sänkas. Risken för
hjärnskakning är onödigt stor vid dessa nivåer. Många gånger sätts en standard utifrån befintliga
materials skyddskapacitet som är tänkbara att användas vid standardens framtagning. De flesta
hjälmar har sett relativt likadana ut under en lång period och få förbättringar har gjorts trots att nya
stötupptagande material som är mer energiabsorberande har utvecklats. Resultatet från denna
studie tyder på att provmetoden för hjälmgodkännande bör förändras alternativt att fler
konsumenttester genomförs för att driva på utvecklingen av hjälmars utformning. Att förändra
lagkrav brukar vara en långsam och byråkratisk process. Det är möjligen mer realistiskt att se
lagkravet som ett ”golv” för vad som kan accepteras och istället verka för konsumenttester som
hjälper konsumenter till bra val. Erfarenheter från bilars krocksäkerhetsnivå visar att det är
konsumenttester som driver utvecklingen snabbast framåt. Alla bilar klarar lagkraven men skillnaden
mellan bra och sämre bilar är stor och ingen tillverkare bortser från de testkriterier som stora
konsumenttester sätter upp (exempelvis Euro NCAP). Folksams test visar att alla testade hjälmar är
relativt likvärdiga i de raka islagen. För att mer effektivt absorbera energin skulle det stötupptagande
materialet i dagens hjälmar kunna förändras. Vidare kan det diskuteras om ridhjälmarnas design bör
förändras. Det klassiska utseendet med en knopp på toppen av ridhjälmen liksom ventilationshål
medför att hjälmen lättare häftar fast i underlaget vid ett fall mot backen och därmed genererar
högre rotationskrafter. Som konsument bör man beakta detta vid val av ridhjälm.

Slutsatser
- Det är en stor spridning mellan de testade hjälmarnas skyddsförmåga
- Dagens lagkrav är bristfälliga och lagkravsnivån ligger klart över skadegenererande våldsnivå
- Ridhjälmar behöver bättre kunna mildra huvudets rotationsacceleration vid islag för att förebygga
hjärnskador
- Priset för en ridhjälm varierar kraftigt, men av de hjälmar som testades var det inte ett tydligt
samband mellan pris och hjälmens skyddsförmåga
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