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Sammanfattning  

Bakgrund: Depression är ett växande problem, som inte enbart påverkar människan på 

individnivå utan samhället i stort. Idag skrivs det ut stora mängder antidepressiva läkemedel 

och behandling för depression behöver fler komplement. Fysisk aktivitet har stor betydelse i 

vårt samhälle och en aktiv livsstil genererar förmåner för hälsan. Sjuksköterskan möter 

patienter med depression inom olika verksamheter och det är betydelsefullt för sjusköterskan 

att få kunskap och redskap för att bemöta och motivera patienten till förbättring. Det är av vikt 

att sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och med inriktning på personcentrad vård. 

Syfte: Beskriva betydelsen av fysisk aktivitet för patienter med depression eller depressiva 

symtom.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design.  

Resultat: Resultatet redogjorde att fysisk aktivitet hade betydelse vid depression och 

depressiva symtom. Litteraturstudien kan beskriva att fysisk aktivitet hade betydelse vid 

depression och att i samtliga studier hade det bidragit till en förbättring i depressionen, dock 

är det fler studier som påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna som utövade fysisk aktivitet och kontrollgrupperna. I resultatet 

beskrivs att alla grupper som deltog i studierna uppgav en förbättring i sin depression vid 

interventionernas slut. 

Slutsats: Litteraturstudien har beskrivit hur fysisk aktivitet kan användas i vården av patienter 

med depression. Litteraturstudien belyser att det finns fördelar med fysisk aktivitet vid 

depression och depressiva symtom men att det för närvarande inte uppnår signifikanta 

skillnader jämfört med sedvanlig vård.  

 

Nyckelord: Depression, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande arbete, Omvårdnadsåtgärd, 

Sjuksköterskans profession   
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1. INLEDNING 

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och kan även benämnas som en 

psykisk störning. Depression förekommer runt om i hela världen och kan liknas vid en 

folksjukdom, förekomsten av depression globalt har uppmätts till omkring 350 miljoner 

människor. Fler kvinnor än män drabbas av depression och summan av depression kan 

beskrivas som ett komplext samspel mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer 

(World Health Organization [WHO], 2012). Personer som idag lider av psykisk ohälsa, 

däribland depression, riskerar att hamna utanför samhället då det inte är lika aktiva på 

arbetsmarknaden. Det genererar även sämre levnadsförhållanden när ekonomin blir påverkad 

(Socialstyrelsen, 2013a). När en person drabbas av depression är det inte enbart den enskilda 

personen som berörs utan även samhället i stort. Den som drabbas av depression har större 

tendens att bli sjukskriven än personer som inte får diagnosen depression (Adler et al., 2006). 

Cooney et al. (2013) talar om att depression är en av de sjukdomar som orsakar störst 

sjuklighet och dödligheten är stor i jämförelse med andra somatiska sjukdomar. Enligt 

psykologiguiden (2015) lider idag 5 % av Sveriges befolkning av en depression.   

 

2. BAKGRUND 

2.1 Depression  

Depression tillhör den komplexa sjukdomen förstämningssyndrom och beskrivs enligt 

Skärsäter (2014) som en samling tillstånd där förändringar i stämningsläget sker. Inom 

förstämningssyndrom föreligger b.la. unipolär depression vilket innebär en sjuklig 

nedstämdhet. Inom unipolära depression skildras det som kallas Egentlig depression och 

dystymi. Dystymi innebär att personen har ett sänkt stämningsläge under minst två år med 

diffusa symtom som är mer svårupptäckta. Depression kan även existera som subgrupper som 

melankoli och årsbunden depression. Melankoli är ett tillstånd som kräver medicinsk 

behandling omedelbart då personen kan utveckla ett psykotiskt tillstånd eller 

vanföreställningar. Personen är likgiltig inför sin omgivning, allt är svart, livsleda 

förekommer och mimiken i ansiktet har klingat av, även ett långsammare rörelsemönster kan 

vara utmärkande. 

Depression kan förekomma i alla åldrar, kan variera i symtom och inneha olika 

orsaksgrunder. Det finns olika nivåer av depression beroende på graden av symtom och 

frekvens som mild, måttlig eller svår depression. I synnerlighet då depression är av en mildare 

form kan personen fortfarande fungera i sin vardag och det behöver inte alltid påverka 

omgivningen. I svårare fall av depression, där graden av svår intensitet förekommer kan det i 

värsta fall leda till suicid. I hela världen dör omkring en miljon människor årligen till följd av 

suicid (WHO, 2012).  

Egentlig depression kan skildras som ett medicinskt tillstånd som skiljer sig från det som 

beskrivs som en vardaglig svacka i stämningsläget. Karaktärsdrag kan återges som 

nedstämdhet, dyster sinnesstämning och minskat emotionellt engagemang. Ångest kan 

förekomma i samband med depression vilket kan begränsa personen ytterligare, det kan 

påverka personens sociala kontakter, arbete och koncentrationsförmåga. Andra typiska 

symtom för depression är sömnstörningar som kan bestå av ett ökat sömnbehov, känslan av 

enorm trötthet, orkeslöshet och minskad initiativförmåga. Även fysiska symtom som smärta, 
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ökad eller minskad aptit samt en förändring i personens libido som resulterar i minskat 

intresse. Samtliga symtom på depression kan leda till en påverkan på personens livskvalité, 

känsloliv och beteende. Depression kan yttra sig olika mellan könen, hos kvinnor ses en 

tendens till ökad ångest och oro medan hos män kan det visa sig genom mer aggressivitet och 

irritabilitet (Skärsäter, 2014).  

 

2.1.1 Orsak 

Orsakerna för en depression kan vara många och se olika ut från person till person. En vanlig 

orsak är yttre omständigheter och påfrestningar som stress och svåra livshändelser exempelvis 

en närståendes död, sjukdom, föräldraskap och skilsmässa. Ytterligare en faktor till att en 

person drabbas av depression är ålderdom, i och med att personen blir äldre sker biokemiska 

förändringar i hjärnan som sänkta nivåer av noradrenalin och serotonin. Vissa somatiska 

sjukdomar och Alzheimers sjukdom har bidragande faktorer som kan leda till depression. 

Även ekonomiska, sociala och kulturella aspekter påverkar och kan leda till en depression. En 

modell som påvisar om en person ligger i riskzon för att drabbas av depression är stress- 

sårberhetsmodellen, vilket innebär att både arv, miljö och hur mycket stress personen är 

mottaglig för har betydelse för om och när psykisk ohälsa inträffar. Oftast finns det inte enbart 

en orsak till depression utan det är många gånger ett samband mellan olika faktorer som 

påverkar (Ottosson, 2015).  

 

2.1.2 Diagnos  
Som nämnts ovan är ett av de vanligaste tillstånden bland depression Egentlig depression, det 

finns varianter och indelningar som definierar depressionens svårighetsgrad och om det finns 

andra eventuella tillstånd. När det gäller diagnosen depression klassificeras den utifrån 

särskilda kriterier som redogör för diagnosen, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th, (DSM-IV) samt International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems, Tenth Revision, (ICD-10). I enlighet med DSM-IV beskrivs i sin korthet 

nedanstående kriterier för depression där minst fem av nio av de nedanstående punkterna 

måste anträffas dagligen eller åtminstone till största delen av dagen under minst två veckor. 

En av de två första punkterna måste överensstämma för att fastställa diagnosen. Det är 

poängterande att symtomen inte kan förklaras av en somatisk åkomma eller andra psykiska 

tillstånd samt att en klinisk bild skapas som tillägg för att diagnostisera rätt. Det är även av 

vikt att en kompletterande strukturerad intervju genomförs för optimalt resultat (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). 

Kriterier enligt DSM-IV: 
• Nedstämdhet. 

• Minskat intresse eller minskad glädje för nästan alla aktiviteter som det vanligtvis finns glädje eller 

intresse för. 

• Betydande viktnedgång/viktuppgång eller påtagligt minskad/ökad aptit.  

• Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn). 

• Rastlöshet eller tröghet. 

• Svaghetskänsla eller brist på energi. 

• Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor.  

• Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. 

• Återkommande tankar på döden eller återkommande självmordstankar (SBU, 2013). 
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2.1.3 Behandling 

Vid behandling av depression har socialstyrelsen arbetat fram nationella riktlinjer vilket har 

olika rekommendationer för graden av depression. Antingen kan behandling ske endast med 

antidepressiva läkemedel eller psykologsamtal med inriktning på kognitiv beteende terapi 

(KBT). Andra alternativ som rekomederas är en kombination av läkemedelsbehandling med 

antidepressiva läkemedel och KBT (Socialstyrelsen, 2010). Poängterande idag är att den 

främsta behandlingen för depression är psykofarmaka som genererar en ökad tillkomst av 

serotonin och nordadrenalin. Socialstyrelsen genomförde år 2012 en statistisk översikt för 

läkemedel, där framkom det att 532 626 personer hämtade ut antidepressiva läkemedel mot 

depression under ett års tid (Socialstyrelsen, 2013b). Det finns även andra behandlingar som 

inriktar sig på interpersonell psykoterapi och psykodynamisk korttidspsykoterapi. 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan användas vid svårare former av depression och har 

en snabb effekt om det är nödvändigt (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.2 Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet menas alla typer av kroppsrörelser och muskelkontraktioner som 

genererar ökad energiförbrukning. Det kan finnas olika typer av fysisk aktivitet med hög 

intensitet eller låg intensitet exempelvis lagsport, simning, yoga och gymnastik. Fysisk 

aktivitet kan också vara vardagsmotion som att gå i trapporna i stället för att åka hiss samt 

fridluftsliv (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Duration, intensitet och frekvens kan variera men 

det lägsta som rekommenderas är 30minuter/fem dagar i veckan, intensiteten ska vara måttlig 

som vid en rask promenad. Höjs intensiteten räcker det med att vara aktiv tre dagar i veckan. 

Om fördelar för styrka och kondition ska uppnås bör den fysiska aktivitetens intensitet vara 

måttlig till hög vilket får personen att förbruka 1000kcal/vecka. All fysisk aktivitet ska ske 

efter personens egna förutsättningar (SBU, 2013).   

Nu kan fysisk aktivitet förskrivas som recept (FaR®), vilket innebär att fysisk aktivitet 

förskrivs av sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster eller annan legitimerad vårdpersonal. 

Förskrivaren kan ge förslag på aktiviteter som kan passa patienten och hens sjukdom, det är 

av vikt att aktiviteten är pulshöjande. Aktiviteten kan utföras enskilt eller i grupp, det finns 

grupper som leds av speciella FaR- ledare (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Vidare beskriver 

även Jayakody, Gunadasa och Hosker (2014) att fysisk aktivitet kan lindra ångest och oro. 

Fysisk aktivitet ökar konditionen, kognitiva funktioner och det allmänna välbefinnandet vilket 

minskar och/eller förebygger ångest. 

  

2.3 Hälsofrämjande arbete  

2.3.1 Preventionsarbete 

Preventionsprogram har visat sig vara betydelsefullt för att motverka depression och genom 

effektiva metoder kan det förebygga och minska depression hos befolkningen. För att arbeta 

preventivt mot depression är samhällsinsatser riktade mot barn och ungdomar viktiga samt 

insatser för att förändra och påverka deras beteende. Även träningsprogram för vuxna och 

äldre kan vara funktionellt (WHO, 2012). 
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2.3.2 Livsstil  

Hur en person väljer att leva sitt liv påverkar hens livsstil, både de positiva samt de negativa 

valen har konsekvenser. De faktorer som till största del påverkar livsstilen är bl.a. fysisk 

aktivitet, psykisk hälsa, kost, familj och sociala relationer, riskfyllda beteenden som 

användning av alkohol, droger och annat beroendeframkallande medel. Faktorerna samspelar 

med varandra och utgör grunden för personens livsstil. För att främja hälsa och livsstil är det 

av vikt att personen gör val hen mår bra av. Genom fysisk aktivitet frisätts endorfiner som gör 

personen mer stresstålig, ökar välbefinnandet samt att djupsömnen inträffar snabbare och 

kroppen får mer tid för återhämtning. Kvinnor är generellt mer fysiskt aktiva när det gäller 

vardagsmotion medan män är mer aktiva vid högintensiv träning. Mellan åldrarna 16-84 år är 

75 % av svenskarna fysiskt aktiva någon gång i veckan, 45 % är fysiskt aktiva flera gånger i 

veckan (Ringsberg, 2014).  

 

2.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att personen som drabbats av sjukdom eller ohälsa ses som en 

person och inte som sin sjukdom. Det är centralt att personen ska stå i centrum och vara 

delaktig, tillsammans med sina anhöriga, i planeringen av omvårdnaden, behandlingen samt 

rehabiliteringen. Sjuksköterskans roll i den personcentrerade vården är att beakta och ta 

hänsyn till personens värderingar, önskemål och förutsättningar. För att personcentrerad vård 

ska fungera optimalt är det av vikt att det finns organisatoriska förutsättningar. Det är även 

betonande att sjuksköterskan har kunskap om bl.a. personens vanor, behov, prioriteringar och 

personens roller. Sjuksköterskan ska arbeta för att upprätthålla det som är viktigt för personen 

samt främja, odla och bevara intressen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Vidare beskriver McCance och McCormack (2013) de fyra begrepp som är centrala inom 

personcentrerad omvårdnad. Vara i relation kan förklaras som mellanmänskliga relationer 

som personen innehar, samt utveckling av relationer som leder till en terapeutisk nytta. Vara i 

en social värld är ett begrepp som syftar till att behålla sin plats i sin sociala värld, vad som är 

viktigt för personen samt personens levnadshistoria. Begreppet vara med sig själv innebär att 

sjuksköterskan ska skapa sig en bild av hur personen ser på sin situation och vad hen värderar 

i sitt liv. Begreppet innefattar även sjuksköterskan då hens värderingar och övertygelser 

påverkar personens vård och behandling. Vara på plats kan förklaras som platsen där vården 

bedrivs i och hur platsen påverkar personens upplevelse av vården och omvårdnaden.  

Sjuksköterskan kan i mötet med personen använda sig av Empowerment vilket belyser att 

personen ska beskriva sina mål med vården. Därför ska sjuksköterskan stödja och utbilda 

personen med relevant information som i sin tur leder till att personen kan fatta beslut med en 

upplevelse av självständighet (SBU, 2010). Även Björvell och Insulander (2013) beskriver 

betydelsen av att främja hälsa genom att använda sig av begreppet Empowerment. 

Empowerment karakteriseras av att stärka personen genom att låta personen ta makten över 

sin egen situation och det står i relation till hälsofrämjande arbete.  

 

2.5 Sjuksköterskans profession  

Sjusköterskan arbetar utifrån lagar och riktlinjer där Patientlagen (2014:821) är av stor 

betydelse. Patientlagen innehåller grundläggande riktlinjer och förhållningssätt för all hälso- 

och sjukvård. Lagen reglerar det som landstinget, kommunen eller annan vårdgivare är 
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skyldig att erbjuda patienten dvs. att vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Sjuksköterskans bemötande ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården ska om det är möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten samt beakta patientens delaktighet i vården. Det är 

även viktigt med tydlig och saklig information som möjliggör för patienten att vara med och 

ta beslut om sin vård (Sveriges Riksdag, 2014). Ett verktyg som är användbart för 

sjuksköterskan är motiverande intervju (MI) som är en metod där målet är att patientens 

motivation till förändring ska tillta. Patienten ska öka sin motivation till förändring i den 

utsträckning att patienten själv kan ändra på sitt beteende. MI är en personcentrerad 

samtalsteknik där sjuksköterskan är en handledare som uppmuntrar, stöttar, lyssnar och 

försöker förstå patientens problematik (Holm Ivarsson, 2012).  

För att bedöma patientens hälsa finns det flera faktorer som påverkar det hälsofrämjande 

arbetet, det kan vara patientens levnadsvillkor och levnadsvanor exempelvis är ekonomin av 

stor betydelse. För att arbeta hälsofrämjande bör fokus inte enbart koncentreras till 

individnivå utan även på samhällsfaktorer som påverkar individers hälsa. Därför bör 

sjuksköterskan även arbeta hälsofrämjande på samhällsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Det är av betydelse att sjusköterskan skapar en positiv dialog i mötet med patienten samt har 

ett förhållningssätt som bygger på respekt och empati (Folkhälsomyndigheten, 2013b). För att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta hälsofrämjande behövs utarbetade rutiner och metoder för att 

kunna bevara patientens hälsa samt erbjuda god omvårdnad. När det gäller att arbeta 

hälsofrämjande eftersträvas ett salutogent förhållningssätt där vikten ligger i att se hela 

personen, hens hälsa och resurser trots sjukdom. Det centrala är att förstå patientens resurser 

samt att inte frånta hens värderingar utan att stärka och stödja patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan ska arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad 

som kan ses som en process där patientens önskemål och erfarenheter ska beaktas. 

Tillsammans med patientens önskemål och den aktuella vetenskapliga kunskapen uppnås ett 

optimalt beslutsfattande gällande patientens omvårdnad (Willman, 2013).  

 

2.6 Problemformulering 

Depression är ett växande problem, som inte enbart påverkar människan på individnivå utan 

samhället i stort. Idag skrivs det ut enorma mängder antidepressiva läkemedel och 

behandlingen för depression behöver fler komplement. Fysisk aktivitet har stor betydelse i 

vårt samhälle och en aktiv livsstil genererar förmåner för hälsan. Kan fysisk aktivitet inverka 

på depression och är det betydelsefyllt för patienter med depression. Sjuksköterskan möter 

patienter med depression inom olika verksamheter och det är betydelsefullt för sjusköterskan 

att få kunskap och redskap för att bemöta och motivera patienten till förbättring. Därför syftar 

litteraturstudien till att finna en alternativ omvårdnadsåtgärd till depression. Det är av vikt att 

som sjuksköterska kunna finna ny forskning inom området samt motivera patienten till 

egenvård utifrån personens egna förutsättningar.  

 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva betydelsen av fysisk aktivitet för patienter med depression eller 

depressiva symtom. 
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4. METOD 

Studien som genomfördes var en strukturerad litteraturstudie med en deskriptiv design. 

Upplägget var att identifiera ett problem, genomföra en systematisk sökning där vetenskapliga 

artiklar granskades och noggrant anlyserades för att sedan sammanställas till ett resultat 

(Kristensson, 2014). 

 

4.1 Sökstrategi  

Samtliga sökningar genomfördes i relevanta databaser för syftet, CINAHL, Medline och 

PsycINFO. Till att börja med identifierades nyckelbegrepp och liknande synonymer som 

motsvarade studiens syfte samt inklusionskriterier för studien. Nyckelbegreppen skevs ner 

och jämfördes med syftet för att få fram lämpliga sökord. En önskan var att sökorden skulle 

vara specifika för att undvika artiklar som inte svarade mot syftet samt inneha sensitivitet som 

identifierade väsentliga artiklar. Sökorden som valdes ut var depression, fysisk aktivitet med 

synonymerna träning och terapeutisk träning samt behandlingsresultat. Sökningen utgick 

sedan från sökorden och kombinerades med hjälp av de Booleska sökoperatorerna AND och 

OR för optimalt resultat (Kristensson, 2014), (se sökorden i tabell 1).  

I CINAHL gjordes en systematisk sökning via ”CINAHL Headings” där sökorden 

”Depression”, ”Physical Activity”, ”Exercise”, ”Therapeutic Exercise” och ”Treatment 

Outcomes” användes. På samtliga sökord användes funktionen ”Explode” förutom på 

”Physical Activity” då det inte gick. Vid sökning av ordet ”Depression” användes funktionen 

”Major Concept” för att få mer relevanta träffar för studien. Sökorden söktes enskilt för att 

sedan kombineras i sökblock, (”Exercise” OR ”Physical Activity” OR ”Therapeutic 

Exercise”) AND (”Depression”) AND (”Treatment Outcomes”). Därefter gjordes 

avgränsningar med ”Peer Reviewed”, ”English language”, år 2005-01-01 – 2015-12-31 samt 

”All adult”, (se bilaga 1). 

I Medline gjordes sökningen utifrån ”MeSH termer” där sökorden ”Depression”, ”Exercise” 

och ”Treatment Outcomes” användes. Under sökningen av ”Exercise” och ”Treatment 

Outcomes” användes ”Explode” och under sökningen av ”Depression” användes ”Major 

Concept”. Sökorden söktes enskilt för att sedan kombineras till en sökning, (”Depression” 

AND ”Exercise” AND ”Treatment Outcomes”). Sedan gjordes avgränsningar med ”English 

language”, år 2005-01-01 – 2015-12-31 samt ”All adult”, (se bilaga 1). 

I PsycINFO gjordes en systematisk sökning genom ”Thesaurus” där sökorden ”Major 

Depression”, ”Exercise” och ”Treatment Outcomes” användes. Under sökningen av ”Major 

Depression” användes funktionerna ”Major Concept” och ”Explode”. Samt under sökningen 

av ”Exercise” användes även ”Explode” funktionen. Sökorden söktes enskilt och därefter 

kombinerades (”Major Depression” AND ”Exercise” AND ”Treatment Outcomes”). 

Begränsningarna som sedan gjordes var ”Peer Reviewed”, ”English language”, år 2005-01-01 

– 2015-12-31 samt ”Adulthood”, (se bilaga 1).  
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Tabell.1 

Sökord: CINAHL: Medline: PsycINFO: 

Depression Depression Depression Depression 

Fysisk aktivitet Physical Activity   

Terapeutisk träning  Therapeutic Exercise   

Träning Exercise Exercise Exercise 

Behandlingsresultat Treatment Outcomes Treatment Outcomes Treatment Outcomes 

 

4.2 Urval 

För att få ner antalet artiklar till en hanterbar mängd har avgränsningar i sökningen gjorts och 

inklusion- och exklusionskriterier har utformats (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterier för studien var att det skulle handla om personer med depression eller 

depressiva symtom samt att fysisk aktivitet finns med som behandlingsmetod. 

Exklusionskriterier för studien var barn och ungdomar som inte fyllt 18 år, studier där 

personer som var dementa ingick, då de exkluderades pga. deras kognitiva svikt samt av 

etiska aspekter. 

Sökningen i CINAHL genererade 49 artiklar, i det första urvalet lästes samtliga titlar för att 

exkludera de titlar som inte motsvarade syftet. I det andra urvalet lästes 21 abstracts där 

exkluderades ytterligare artiklar som inte svarade mot syftet och sex artiklar återstod. I det 

tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet och valdes sedan till studien.  

Trettiofyra artiklar resulterades från sökningen i Medline, där samtliga titlar lästes i första 

urvalet. Sedan gjordes ett andra urval då tio abstracts lästes för att finna relevanta artiklar för 

studien. I tredje urvalet lästes tre artiklar i sin helhet och slutligen valdes en artikel till studien. 

De två artiklar som exkluderades motsvarade inte syftet, ena var för medicinskt inriktad och i 

den andra artikeln var studiedeltagarna inte deprimerade.  

Sju artiklar var resultatet från PsycINFO i det första urvalet. Alla titlar lästes för att finna 

artiklar som motsvarade syftet. I det andra urvalet lästes fyra abstracts varav en artikel valdes 

ut. I tredje urvalet lästes artikeln i sin helhet och den valdes därefter ut till studien.  

Ytterligare två artiklar valdes ut från Danielsson, Papoulias, Petersson, Carlsson och Waerns 

(2014) referenslista. De två artiklarna som valdes ansågs motsvara syftet och var av 

tillräckligt hög kvalité.  

Samtliga moment samt genomläsning av artiklarna genomfördes av båda författarna.  
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4.3 Värdering  

Artiklarna granskades efter granskningsmallar utformade av Kristensson (2014) för att 

säkerställa att artiklarna var av god kvalité samt att styrkor och svagheter bedömdes. De 

artiklar som användes i studien hade kvantitativ ansats som metod och värderades utifrån 

urval, bortfall och population samt mätinstrumentens validitet och reliabilitet. Sammantaget 

valdes tio artiklar ut till studien som alla uppnådde tillräckligt god kvalité för att inkluderas i 

studien. Sju artiklar granskades och bedömdes till hög kvalité. Två artiklar bedömdes inneha 

en medel kvalité och endast en artikel bestod av låg kvalité. Värderingen av artiklarnas 

kvalité, studiernas inklusion- exklusionskriterier samt interventionens upplägg beskrivs 

utförligt i artikelmatriser, (se bilaga 2).  

 

4.4 Forskningsetiskt övervägande 

Under genomläsning av artiklarna kontrollerades att de hade ett etiskt godkännande eller att 

tidsskriften erhöll ett etiskt godkännande. Det är av betydelse att forskning lyder under de 

forskningsetiska principerna dvs. autonomiprincipen, nyttoprincipen, rättviseprincipen samt 

inte skada-principen, för att säkerställa att deltagarna inte kommer till skada (Kristensson, 

2014). Alla artiklar i studien var etiskt försvarbara. Som Forsberg och Wengström (2013) 

påtalar är det poängterande att författarna är objektiva dvs. sätter sina egna åsikter och 

värderingar åt sidan. En strävan är att resultatet ska vara sanningsenligt och inte omtolkas av 

författarna.  

 

4.5 Dataanalys   
Den analysmetod som valdes var integrerad analys som innebar att samtliga artiklar som valts 

ut till studien har lästs i sin helhet upprepade gånger. Resultaten i artiklarna har granskats 

noggrant och identifiering av generella likheter och skillnader har gjorts (Kristensson, 2014). I 

samtliga studier sågs en likhet mellan interventionernas upplägg vilket bekräftas genom att 

resultatets analys kunde sammanställas genom två kategorier; effekt av fysisk aktivitet och 

ingen effekt av fysisk aktivitet. Under kategorierna bildades subkategorier; visad signifikans 

och ingen visad signifikans. För att tydliggöra resultatet har det sammanställts i 

översiktstabeller där signifikans nivåer har redovisats samt hur interventionsgrupperna 

framställdes. 

 

5. RESULTAT 

Resultatet redovisas under kategorier, subkategorier samt i tabell 1 och 2 i bilaga 3. 

 

5.1 Betydelse av fysisk aktivitet  

5.1.1 Visad signifikans 
I tre av tio studier påvisades att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i 

interventionerna. Det rapporterades att grupperna som utövade fysisk aktivitet hade uppnått 
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bättre resultat gentemot kontrollgrupperna vilket uppnådde signifikant skillnad (Cerda, 

CervellÓ, Cocca & Viciana, 2011; Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007). 

När det gjordes jämförelser i Danielssons et al. (2014) studie visades att gruppen som 

praktiserat fysisk aktivitet under interventionen hade fått en markant förbättring i sin 

depression jämfört med gruppen som endast fick rådgivning om fysisk aktivitet. Det var en 

signifikant skillnad mellan träningsgruppen och rådgivningsgruppen efter tio veckors 

intervention. I Knubbens et al. (2007) resultat visades en signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande depressionens svårighetsgrad vid sista mätningen, gruppen som 

tillämpade fysisk aktivitet uppnådde bäst resultat. 

Cerda et al. (2011) har i sin studie redogjort att efter åtta veckors intervention reducerades 

depressionssymtom från måttlig till mild depression, alternativt ingen depression alls hos 

gruppen som utförde fysisk aktivitet. Hos gruppen som endast åt antidepressiva läkemedel ses 

ingen större reducering av depression. Det fanns en signifikant skillnad mellan gruppen som 

fick träning/antidepressiva läkemedel och gruppen som enbart åt antidepressiva läkemedel i 

minskning av depression. 

I tre av tio studier självskattade deltagarna sina upplevelser av depression enl. 

skattningsskalor (Bombardier et al., 2013; Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007). Den 

självskattade bedömningen av depression visade en signifikant skillnad mellan grupperna i 

gynnandet av motionen. Interventionsgruppen som utförde fysisk aktivitet hade bättre resultat 

än gruppen som endast fick rådgivning om fysisk aktivitet. Jämförelser grupperna emellan, 

självskattade träningsgruppen sin förbättring i depression högre än rådgivningsgruppen, det 

visades en signifikant skillnad. Även mellan gruppen som fick utföra basal kroppskännedom 

och gruppen som fick rådgivning om fysisk aktivitet självskattade gruppen som fått utföra 

basal kroppkännedom sig högre, även här var skillnaden signifikant (Danielsson et al., 2014). 

Bombardier et al. (2013) redogjorde att interventionsgruppen rapporterade att 

svårighetsgraden av depression var högre vid baslinjen än för kontrollgruppen, det 

bekräftades av självskattande instrument. Vid sista mätningen kunde det påvisas att båda 

grupperna ändå hade blivit mycket bättre i sin depression. Interventionsgruppen redovisade 

även mer positiv inverkan av fysisk aktivitet samt mindre negativitet än vad kontrollgruppen 

gjorde.  

Knubben et al. (2007) menar att en subjektiv bedömning visade att graden av depression hade 

minskat betydligt i gruppen som utförde fysisk aktivitet. Det kunde bekräftas en signifikant 

skillnad mellan interventionsgruppens subjektiva bedömning av depression jämfört med 

kontrollgruppen.  

I samtliga studier påvisades en förbättring i depression. Alla grupper som genomgick en 

intervention rapporterade en betydande minsking av depressiva symtom (Blumenthal et al., 

2007; Blumenthal et al., 2012; Bombardier et al., 2013; Cerda et al., 2011; Chalder et al., 

2012; Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007; Mota-Pereira et al., 2011; Pfaff et al., 

2014; Schuch, Vasconcelos-Moreno, Borowsky & Fleck, 2011).  

Blumenthal et al. (2012) framförde att den grupp som tillämpade fysisk aktivitet under 

interventionen hade störst förbättring, 40 % av deltagarna visade förbättring, enligt en 

skattningsskala. Gruppen som intog antidepressiva läkemedel förbättrades 10 % och i gruppen 

som fick placebopiller var det ingen som förbättrades i sin depression.  
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I Danielssons et al. (2014) studie som pågick under tio veckor visades att depressionens 

svårighetsgrad förändrades till det bättre. Den mest markanta förändringen av depressionens 

svårighetsgrad kunde påvisas i interventionsgruppen som utövade fysisk aktivitet. Även 

deltagarna som ingick i en grupp som utförde basal kroppskännedom uppnådde reducering av 

depressiva symtom. Lägst reducering kunde ses i den grupp som endast fått rådgivning om 

fysisk aktivitet under interventionen. Enligt Knubben et al. (2007) redovisades det att efter 

interventionens slut (tio dagar) påvisades en väsentlig reduktion av depression hos deltagarna 

som utövade fysisk aktivitet jämfört med kontrollgruppen. Även Cerda et al. (2011) har i sin 

studie rapporterat en förbättring vid användning av fysisk aktivitet vid depression.  

Bombardier et al. (2013) påvisade i sin studie att interventionsgruppen som fick rådgivning 

via telefon, där samtalen grundades på metoden MI, uppgav bättre resultat av depression än 

kontrollgruppen efter interventionstiden (tolv veckor). Trettiofyra procent av 

interventionsgruppen fick 50 % lägre poäng på skattningsskalan jämfört med kontrollgruppen 

där 19 % visade en förbättring i sin depression. Femtionio procent av deltagarna i 

interventionsgruppen och 27 % av kontrollgruppen uppfyllde därefter inte kriterierna för 

Egentlig depression vid studiens slut. Vidare framkommer det även i Pfaffs et al. (2014) 

studie att efter en tolv veckors intervention hade det blivit en förbättring i båda grupperna när 

det gäller depression. 

Reducering av depressiva symtom kunde ses hos samtliga grupper efter en intervention som 

pågått under 16 veckor. Poängterande var att det bevisades att samtliga grupper visade en 

klinisk och statistisk signifikant minskning av sin depression (Blumenthal et al., 2007). I 

Schuchs et al. (2011) studie konstaterades det att båda grupperna hade åstadkommit en 

förbättring i sin depression efter två veckor. Resultatet var en signifikant skillnad i depressiva 

symtom hos båda grupperna.  

En studie som riktar sig emot patienter med kranskärlssjukdom kunde det konstateras att alla 

tre grupper som ingick i studien fick en förbättring i sin depression (Blumenthal et al., 2012). 

Även i Chalders et al. (2012) och Mota-Pereiras et al. (2011) studier påtalades en förbättring 

av depressiva symtom. 

I två av tio studier fick personerna som deltog i interventionsgruppen som tillämpade fysisk 

aktivitet endast träna och inget tillägg av antidepressiva läkemedel. I resterande studier kunde 

fysisk aktivitet ses som ett tillägg i den sedvanliga vården gällande depression (Blumenthal et 

al., 2007; Blumenthal et al., 2012). 

En upplevd effekt tillsammans med läkemedel och/eller placebopiller samt med eller utan 

fysisk aktivitet kunde ses i samtliga studier gällande depression (Blumenthal et al., 2007; 

Blumenthal et al., 2012; Bombardier et al., 2013; Cerda et al., 2011; Chalder et al., 2012; 

Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007; Mota-Pereira et al., 2011; Pfaff et al., 2014; 

Schuch et al., 2011).  

I samtliga studier kunde det ses att deltagarna i interventionsgrupperna fick genomgå olika 

typer av aktiviteter och i några studier utförde även kontrollgruppen någon typ av aktivitet 

(Blumenthal et al., 2007; Blumenthal et al., 2012; Bombardier et al., 2013; Cerda et al., 2011; 

Chalder et al., 2012; Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007; Mota-Pereira et al., 2011; 

Pfaff et al., 2014; Schuch et al., 2011).  

I tre av tio studier ses det att den fysiska aktiviteten hade betydelse för utfallet av depression 

och en skillnad mellan grupperna kunde påvisas (Cerda et al., 2011; Danielsson et al., 2014; 
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Knubben et al., 2007). I en studie ses det att följsamheten blev bättre i den grupp som utövade 

fysisk aktivitet i hemmamiljö jämfört med en grupp som tillämpade fysisk aktivitet på 

gymmet (Blumenthal et al., 2007). 

I Danielssons et al. (2014) studie ägnade sig deltagarna åt antingen fysisk aktivitet som bestod 

av valfri träning på gymmet eller basal kroppskännedom i grupp och jämfördes med en 

kontrollgrupp som fick rådgivning om fysisk aktivitet. Gruppen som utövade fysisk aktivitet 

på gymmet uppnådde en större förbättring i sin depression jämfört med de andra grupperna. 

Basal kroppskännedom har också visat sig ha betydelse för att sänka depressiva symtom. I 

Knubben et al. (2007) fick interventionsgruppen som utövade fysisk aktivitet dagligen 

promenera på löpband, kontrollgruppen ingick i ett avslappningsprogram med 

stretchövningar. Även här visades att deltagarna i gruppen som utövade fysisk aktivitet i form 

av promenader hade bättre utfall i sin depression. I Cerdas et al. (2011) studie fick deltagarna 

i interventionsgruppen utföra valfri aktivitet som de hade intresse för inom det hälsocenter de 

tillhörde, det gjordes för att uppnå bättre följsamhet hos deltagarna. Det resulterade i sänkt 

depression och en påvisad skillnad jämfört med kontrollgruppen. 

Ett annat resultat som ses är en studie där fyra interventionsgrupper deltog varav två grupper 

bestod av träningsgrupper. Den ena gruppen utövade fysisk aktivitet på gymmet genom att 

antingen promenera eller jogga på löpband. Den andra gruppen blev påvisad olika övningar 

av en tränare och fick därefter tillämpa övningarna och promenader i hemmamiljö. Det visade 

sig att gruppen som utövade fysisk aktivitet i hemmamiljö uppvisade en bättre följsamhet än 

gruppen som motionerade på gymmet. Samtliga patienter som tränade övervakades med 

varsin pulsklocka för att dokumentera den fysiska aktiviteten vilket påvisade 

hemmamotionärernas tillförlitlighet (Blumenthal et al., 2007).  

 

5.2 Ingen betydelse av fysisk aktivitet 

5.2.1 Ingen visad signifikans 
I sju av tio studier kunde ingen signifikant skillnad påvisas. I sex studier var det endast en 

förbättring i depressionen men nivåskillnaden mellan grupperna som undersöktes nådde inte 

upp till en signifikant skillnad (Blumenthal et al., 2007; Blumenthal et al., 2012; Bombardier 

et al., 2013; Chalder et al., 2012; Mota-Pereira et al., 2011; Pfaff et al., 2014; Schuch et al., 

2011). 

I en studie blev det en signifikant skillnad mellan de två grupper som utövade fysisk aktivitet 

och gruppen som intog antidepressiva läkemedel jämfört med den grupp som fick 

placebopiller. Dock kunde ingen signifikant skillnad ses mellan de aktiva grupperna dvs. de 

grupper som ägnade sig åt enbart fysisk aktivitet och gruppen som intagit antidepressiva 

läkemedel. De grupper som hade bedrivit fysisk aktivitet under studiens intervention hade 

delats in i två grupper. Den ena gruppen utgick från ett hemmabaserat träningsprogram och 

den andra gruppen tränade tillsammans i grupp, här visades det inte heller någon signifikant 

skillnad mellan träningsgrupperna i utfallet av depression (Blumenthal et al., 2007).  

Bombardier et al. (2013) klargör i sin studie att endast rådgivning om fysisk aktivitet via 

telefon, som grundades på metoden MI, kunde inte påvisa någon signifikant skillnad jämfört 

med kontrollgruppen.  
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Pfaff et al. (2014) uppvisade i sin studie att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan en 

grupp som ägnat sig åt fysisk aktivitet i hemmet kontra en grupp som fick sedvanlig vård. I 

Schuchs et al. (2011) studie visades resultatet av två interventionsgrupper där ingen 

signifikant skillnad uppvisades mellan grupperna. Ena gruppen erhöll konventionell 

behandling och fysisk aktivitet som ett tillägg och den andra gruppen fick endast 

konventionell behandling.  

I Blumenthals et al. (2012) studie var det en signifikant skillnad mellan grupperna som fick 

aktiv behandling dvs. fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel jämfört med 

placebogruppen. Men mellan gruppen som utövade fysisk aktivitet och gruppen som åt 

antidepressiva läkemedel var det ingen signifikant skillnad. Även i Chalders et al. (2012) 

studie där interventionsgruppen fick telefonsamtal med coaching för fysisk aktivitet jämfördes 

med kontrollguppen som fick sedvanlig vård var det ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna efter 16-veckors intervention.  

Vidare redogjorde Mota-Pereira et al. (2011) att en interventionsgrupp som promenerade fem 

dagar i veckan utöver sedvanlig vård fick bättre resultat då depressionen förbättrades vid sista 

mätning. Det var en signifikant skillnad i depression, dock inte mellan grupperna. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 
I resultatet beskrivs att fysisk aktivitet hade betydelse vid depression och depressiva symtom. 

Sammanfattningsvis består resultatet av olika delar som tillsammans svarade mot syftet och 

påvisade att fysisk aktivitet hade betydelse vid depression. Kategorierna kan beskriva att 

fysisk aktivitet hade betydelse vid depression och att samtliga studier hade bidragit till en 

förbättring i depression. Dock är det fler studier som påvisade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna som utövade fysisk aktivitet och 

kontrollgrupperna. I resultatet beskrivs att alla grupper som deltog i studierna uppgav en 

förbättring i sin depression vid interventionernas slut.   

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva om fysisk aktivitet har betydelse för depression 

hos patienter med depression eller depressiva symtom. Fysisk aktivitet är i dag ett aktuellt 

ämne och ett komplement till konventionell vård, framför allt via fysisk aktivitet på recept 

(FaR®). 

Metoden som använts i litteraturstudien är en systematisk sökning med deskriptiv design. Till 

artikelsökningen har databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO valts ut då de är knutna 

till omvårdnadsvetenskap och därmed relevanta för litteraturstudiens syfte. PsycINFO har 

specifikt valts ut eftersom databasen innehåller psykologiska och psykiatriska artiklar, vilket 

motsvarar syftet och kan ses som en styrka för litteraturstudien. Från sökningen i CINAHL 

genererades 49 artiklar, från Medline blev resultatet 34 artiklar och från sökningen i 

PsycINFO sju artiklar. Författarna sökte enbart med sökorden och inte med fritextsökning, det 

skulle kunna ses som en svaghet för litteraturstudien då fritextsökning kan bidra med 

sensitivitet. Fritextsökning hade eventuellt kunnat resultera i en bredare sökning och därmed 
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genererat fler artiklar som följd. Dock valdes fritextsökning medvetet bort i litteraturstudien 

för att undvika irrelevanta artiklar som följd. En begränsning i sökningen gjordes på tio år 

(2005-2015), även det kan ses som en svaghet för litteraturstudien då det sker mycket inom 

forskning under tio år. Årtalen kunde med fördel ha minskats ner till fem år för att få nyare 

forskning.  

I första urvalet lästes artiklarnas titlar för att finna de som motsvarade litteraturstudiens syfte. 

De studier vars titlar inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades, det skulle kunna 

ses som en svaghet i litteraturstudien eftersom artiklar då automatiskt valdes bort pga. att 

titeln inte var tillräckligt informativ. Under det andra urvalet lästes abstracts som blev kvar 

från det första urvalet, abstracts som inte motsvarade litteraturstudiens syfte har därefter 

exkluderades från litteraturstudien. Granskningsmall från Kristensson (2014) användes för 

värdering av studierna, det innebär en styrka för litteraturstudien då kvalitén på studierna har 

bedömts. Sju artiklar granskades och bedömdes till hög kvalité, två artiklar bedömdes att 

inneha en medel kvalité och endast en artikel bestod av låg kvalité. Artiklarna som bedömdes 

inneha en hög kvalité hade fler studiedeltagare, relevanta mätinstrument samt bättre och 

noggrannare uppföljning mellan tidintervallet för mätningarna. Artiklarna som hade hög 

kvalité hade även genomfört en Powerberäkning, ev. blindning av forskare och deltagare samt 

ett radomiserat urval. Det höjde även kvalitén på artiklarna om studien hade en strukturerad 

och informativ metoddel. Även interventionens längd samt tillförlitlighet togs i beräkning. 

Den artikel som bedömdes som låg hade bland annat ett mindre stickprov, ett kortare 

tidintervall mellan mätningarna och artikeln hade inget randomiserat urval. Dock valdes 

artikeln med låg kvalité att inkluderas i litteraturstudien då den svarade mot syftet och 

deltagarna var svårt deprimerade. 

En fundering kan vara varför de två artiklar som valdes från Danielssons et al. (2014) 

referenslista inte påträffades i den systematiska sökningen som genomförts. Däremot valdes 

artiklarna från Danielssons et al. (2014) studie därför den ansågs vara av hög kvalité och 

inneha väsentliga referenser. De här två artiklarna kan trots allt stärka litteraturstudien då de 

svarar mot syftet och bidrar med relevant data.  

Mätinstrumenten som använts i studierna har hög validitet, reabilitet och är relevanta för 

studierna och kan därför stärka litteraturstudien. Däremot självrapporterade studiedeltagarna i 

vissa studier sin fysiska aktivitet, det kan eventuellt bli missvisande och då påverka studiernas 

tillförlitlighet. Frågan är hur tillförlitliga studierna som inkluderats i litteraturstudien faktiskt 

är, kan det inneha någon betydelse för utfallet av resultatet.  

Studiedeltagarna har en ålder på 18 år och uppåt, det medför att resultatet går att generaliseras 

på en större population och därmed styrker litteraturstudien. Graden av depression som 

studiedeltagarna har är av mild till måttlig grad, förutom i en studie där studiedeltagarna var 

svårt deprimerade. Genom att studiedeltagarna är diagnostiserade med graden av mild till 

måttlig samt svår depression indikerar det på att litteraturstudien har genomfört en sökning 

som genererat relevant studier. I två av studierna hade deltagarna även en somatisk sjukdom, 

Multipel skleros och hjärt-kärlsjukdom, utöver depression. Kan det påverka resultatet i 

litteraturstudien, har det en betydelse för deras depression.  

Den kortaste interventionen pågick i tio dagar och den längsta interventionen varade i åtta 

månader, det kan ses som en spännvidd i resultatet då det genererar både kortvarig och 

långvarig effekt av fysisk aktivitet. Studierna som inkluderades till litteraturstudien är utförda 

i USA, England, Sverige, Spanien, Tyskland, Portugal, Australien och Brasilien. Det kan vara 

en styrka eftersom litteraturstudien har artiklar som är världsomspännande.  

http://www.hjarnfonden.se/ny-framgangsrik-tablettbehandling-mot-multipel-skleros/
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Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien har lästs upprepade gånger för att förstå 

artiklarna samt för att ingen information i artiklarna ska missas. Eftersom studierna är skrivna 

på engelska kan det vara en svaghet för litteraturstudien då författarna inte har engelska som 

modersmål.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat har samtliga studier fokuserat på patienter med depression och 

undersökt om en intervention där fysisk aktivitet involverats har resulterat i en förbättring i 

depression jämfört med sedvanlig vård. Majoriteten av studierna har tittat på fysisk aktivitet 

som ett tillägg till behandling för depression och utfallet har fått skilda resultat. I tre av tio 

studier kan resultaten påvisa en signifikant skillnad mellan grupperna vilket tyder på att fysisk 

aktivitet kan inverka positivt på depression. I resterande studier ses ett resultat där det inte kan 

visas någon signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen vilket 

påverkar resultatet, fysisk aktivitet har ingen större betydelse för depression. I några resultat 

kan det ses en förbättring i depression vilket genererat fördelar som positiva effekter av fysisk 

aktivitet. Resultatet redogör även för att personer som deltagit i studierna har upplevt sin 

depression som mildare eller fått en klar förbättring. Resultatet tyder också på att det kan vara 

av betydelse att träna i hemmet eller gemensamt i grupp.  

Skärsäter (2014) påtalar att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom och motverkar ångest. 

Om personen lider av mild till måttlig depression kan fysisk aktivitet resultera i samma effekt 

som psykoterapi och behandling med antidepressiva läkemedel. I studierna som inkluderats i 

litteraturstudien kan det ses i resultatet att samtliga deltagare har varierande svårighetsgrad av 

depression. Vanligt förekommande är måttlig depression, dock är deltagarnas depression 

inom en ram där de fortfarande klarar av att utföra fysisk aktivitet. Personerna är ändå kapabla 

att delta och har förmågan att fullfölja interventionens gång. Om deltagarna haft graden av 

alltför svår depression kunde det eventuellt blivit ett annat resultat i studierna, då personerna 

förmodligen behövt mer stöd för att klara av den fysiska aktiviteten. Troligen hade personerna 

varit inneliggandes på sjukhuset pga. sin depression, att då utföra fysisk aktivitet i hemmet 

hade inte varit möjligt. Deltagarna i studierna hade kanske inte haft tillräcklig motivation att 

genomföra en intervention och i svårare fall av depression kan ibland ECT-behandling 

behövas, vilket flertalet studier hade som exklusionskriterier. Ur ett annat perspektiv kan 

resultatet möjligen påverkats om studiedeltagna varit mindre deprimerade eller endast haft 

depressiva symtom. Betydelsen av fysisk aktivitet hade eventuellt haft ett annat utfall. 

Josefsson, Lindwall och Archer (2014) belyser att fysisk aktivitet kan vara en form av 

behandling för depression. Det kan tänkas att effekten av antidepressiva läkemedel blir större 

om fysisk aktivitet vävs in i behandling. Rekommendationerna är att fysisk aktivitet ska 

tillhandahållas av personer som lider av mild till måttlig depression för bättre effekt.  

 

Att inte erhålla fysisk aktivitet i vardagen ses som en riskfaktor till psykisk ohälsa däribland 

depression, genom fysisk aktivitet kan depression förebyggas och hälsa främjas 

(Folkhälsomyndigheten, 2013c). I fall med personer som lider av depression kan det vara 

svårt att utföra fysisk aktivitet samt fullfölja mål med den fysiska aktiviteten. Symtomen på 

depression är b.la. initiativlöshet och brist på energi, det kan därför vara extra svårt för 

personer som lider av en depression att ägna sig åt fysisk aktivitet. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013c) är det av vikt att inspirera befolkningen till en ökad fysisk 

aktivitet och det rekomederas att personal inom hälso- och sjukvården förskriver fysisk 
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aktivitet på recept (FaR®). Enligt författarnas tolkning framkommer det i resultatet att 

deltagarna kan behöva extra stöd runtomkring fysisk aktivitet, som struktur och tydlighet för 

att underlätta för personen. Därför kan fysisk aktivitet riktad till personer med depression 

förskrivas inom sjukvården. Det kan underlätta med ett recept för patienter med depression då 

det blir tydligare och det finns en struktur som patienten kan följa gällande den fysiska 

aktiviteten. Det menar även Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhle (2008) att det är 

poängterande med att personen får fysisk aktivitet förskrivet på recept. Promenader kan vara 

en lämplig aktivitet då det passar alla åldrar och kön. När det gäller psykisk ohälsa är det extra 

viktigt att förskriva fysisk aktivitet på recept och särskilt till kvinnor då de tenderar att lättare 

drabbas av depression. 

Det är värdefullt att som sjuksköterska inneha möjligheten att förskriva fysisk aktivitet på 

recept (FaR®) för patientgruppen som lider av mild till måttlig depression. Det kan då vara 

viktigt att som sjuksköterska motivera och se till personens förutsättningar för att underlätta 

den fysiska aktiviteten. Det är då av betydelse att sjusköterskan arbetar utifrån 

personcentrerad vård. Som McCance och McCormack (2013) beskriver är personcentrerad 

vård viktigt då personens egenskaper ska vara i fokus. En närvarande sjuksköterska som ser 

till personens fysiska behov är av vikt, det är betonande att sjusköterskan ser personen bakom 

sjukdomen och bekräftar hen. Sjuksköterskans bemötande bygger på respekt, empati och att 

få personen delaktig i vården. Det är även av betydelse att en terapeutisk miljö finns där 

relationen sjuksköterskan och personen emellan är inriktad på samarbete, flexibilitet och att 

beslutsfattandet är delat. Det kan tänkas att i vissa studier som inkluderats i litteraturstudien 

har fokus ändå legat på att deltagarna fick vara delaktiga i bestämandet kring hur och när den 

fysiska aktiviteten skulle utföras, vilket slutligen påvisade det resultatet som framkommit.  

Ett bifynd som framkom vid analysen av studiernas resultat var att studiedeltagarna i några 

studier fått ägna sig åt valfri aktivitet. Det har dock valts att inte presenteras under 

resultatdelen då det är en liten del av resultatet men kan ändå vara av betydelse för depression. 

Det kan vara centralt att finna en aktivitet som är anpassad utifrån personen egna önskemål. I 

fyra studier ses att val av aktivitet har betydelse för följsamheten och att det är viktigt att 

personen själv får välja vilken typ av fysisk aktivitet hen vill ägna sig åt (Bombardier et al., 

2013; Cerda et al., 2011; Chalder et al., 2012; Schuch et al., 2011).  Det är värdefullt att 

motivera personer till en livsstilsförändring genom rätt metod som exempelvis MI, där 

sjuksköterskan kan hjälpa och stödja personen genom processen (Folkhälsomyndigheten, 

2013c).   

I resultatet kunde det ses att flertalet studier utförde gruppträning och en tanke som författarna 

erhåller är att det kan vara betydelsefullt att träna i grupp då det även sker en social 

interaktion. Skärsäter (2014) poängterar att det kan vara av betydelse att träna i grupp då det 

inverkar med sociala aspekter på personerna som deltar i gruppträning. Det kan utöka det 

sociala nätverket och underlätta för sociala kontakter.  

Utifrån ett annat perspektiv kan fysisk aktivitet inneha positiva effekter för personer som lider 

av depression då de ofta får en spiral av negativa tankar. Skärsäter (2014) beskriver att den 

fysiska aktiviten kan inverka på personen genom att distrahera negativa tankemönster. 

Negativa och destruktiva tankar kan brytas vilket leder till en god effekt av den fysiska 

aktiviten.  

I litteraturstudien har det visats att studierna har fler kvinnliga deltagare, kvinnor drabbas av 

depression i en större utsträckning än män (WHO, 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014) uppger kvinnor oftare att de mår sämre samt förekomsten av oro och ångest påträffas 
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alltmer hos kvinnor än hos män. Dock vårdas män betydligt oftare inneliggandes på sjukhus 

pga. psykisk ohälsa medan det är mycket vanligare att kvinnor intar antidepressiva läkemedel. 

Författarna är av den åsikt att det kan vara en fördel att resultatet utgår från mestadels kvinnor 

då det faktiskt är kvinnor som tenderar att drabbas utav depression. Enligt WHO (2012) kan 

depression ses som en folkhälsosjukdom och innebär en belastning på samhället. Även 

socialstyrelsen (2013a) talar om att personer som idag lider av depression riskerar att hamna 

utanför samhället. Är det mer samhällsekonomiskt att öka resurserna för fysisk aktivitet för 

personer med depression än att endast behandla depression med psykofarmaka. Skulle det 

eventuellt kunna uppkomma samhällsekonomiska vinster genom att utföra och förskriva mer 

fysisk aktivitet i vården.  

En del fysiologiska fynd framkom i studierna som valdes att inte presenteras i resultatet då det 

inte svarar mot syftet men är ändå av intresse. I fyra av tio studier framkom det fysiologiska 

fynd hos deltagarna, både positiva och negativa upptäckter kunde påvisas (Blumenthal et al., 

2007; Danielsson et al., 2014; Knubben et al., 2007). Negativa effekter som rapporterades 

från Danielssons et al. (2014) och Knubbens et al. (2007) studier var muskelsmärta och 

ledvärk men även stress och oro. I Blumenthals et al. (2012) studie var det framförallt 

sexuella problem som rapporterades, 26 % i gruppen som intog antidepressiva läkemedel, 

11,8 % i gruppen som fått placebopiller och 2,4 % i gruppen som ägnade sig åt fysisk 

aktivitet. I jämförelse är det få som har sexuella problem när de ägnar sig åt fysisk aktivitet 

anser författarna. En annan biverkning som ansågs tillhöra de vanligaste var trötthet, även där 

var det gruppen som åt antidepressiva läkemedel som hade störst andel personer som 

rapporterade biverkningen. I en annan studie ses flera ogynnsamma symtom av de aktiva 

behandlingarna dvs. antidepressiva läkemedel och fysisk aktivitet vilket visade på b.la. 

huvudvärk, yrsel, ökad gasavgång, förstoppning, ökad törst, muskelsmärta samt ömhet i 

kroppen. Interventionsgruppen som intog antidepressiva läkemedel rapporterade fler 

biverkningar jämfört med grupperna som utövade fysisk aktivitet, allra minst beskrevs hos 

placebogruppen (Blumenthal et al., 2007).  En tanke är att det eventuellt skulle kunna påverka 

personerna som utövade fysisk aktivitet till att inte vilja fullfölja aktiviteten. Negativa utfall 

som träningsvärk och trötthet kanske får personerna att inte vilja fortsätta med fysisk aktivitet 

och därmed blir sämre i sin depression. En annan aspekt som är intressant är att antidepressiva 

läkemedel resulterar i fler biverkningar än fysisk aktivitet. 

Sammanfattningsvis kan resultatet ses som att det finns fördelar med fysisk aktivitet, dock 

finns det ingen stark påvisad betydelse av fysisk aktivitet vid depression eller depressiva 

symtom jämfört med sedvanlig vård. I samtliga studier framkom det ändå att alla deltagare 

blivit bättre i sin depression men vad som faktiskt fick deltagarna att bli bättre är svårt att 

veta. I några studier åt deltagarna antidepressiva läkemedel och i några studier fick deltagarna 

träna i grupp, var det läkemedlet eller gruppinteraktionen som gjorde deltagarna bättre eller 

var det den fysiska aktiviteten eller hade kombinationen en betydelse.  

  

6.3 Sjuksköterskans arbete 

Litteraturstudien kan ses som ett redskap för sjuksköterskan där fysisk aktivitet som 

kompletterande omvårdnadsåtgärd för patienter med depression eller depressiva symtom kan 

implementeras i vården.  

Sjuksköterskan kan använda omvårdnadsprocessen som en hjälp i mötet och i vården runt 

patienten. I och med insamling av information från patienten kan sjuksköterskan få en tydlig 
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bild av patienten och förutsättningarna för den framtida vården. När det gäller fysisk aktivitet 

är det av betydelse att sjuksköterskan samtalar och finner fakta om vilka förutsättningar och 

möjligheter patienten har. En central del av omvårdnadsprocessen är uppföljning av vården 

och i gällande fall fysisk aktivitet (Florin, 2014).  

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskan har sjuksköterskan en ledande position och kan 

därmed delegera uppgifter vidare. Behöver exempelvis en patient mer stöd och hjälp runt 

fysisk aktivitet än det som sjuksköterskan kan erbjuda, kan sjuksköterskan remitera patienten 

vidare exempelvis till en sjukgymnast (Socialstyrelsen, 2005). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan hjälper patienten att finna rätt aktivitet samt se till alla patienters olika behov 

och förutsättningar. Enligt ICN:s kod för sjuksköterskor (2014) är det av betydelse att 

sjuksköterskan ger patienten och dess anhöriga relevant och begriplig information på ett 

värdigt, respektfullt och hänsynsfullt sätt som gör att patienten kan vara delaktig i vården. 

Som nämnt tidigare i litteraturstudien beskriver Björvell och Insulander (2013) Empowerment 

som är när en patient får möjligheten att vara delaktig i sin vård, sjuksköterskan stärker då 

patienten och det uppstår en känsla av makt över sin vård och sin situation. 

I stort kan det ändå ses att fysisk aktivitet har en positiv inverkan och betydelse för personer 

med depression. Det finns en ambition och tro på att om fysisk aktivitet kan föras in alltmer i 

vården och omvårdnaden för personer med depression kan det gynna samhället i stort. Det 

kan generera kortare sjukhusvistelser och snabbare resultat av antidepressiva läkemedel. I 

förlängningen kan det leda till samhällsekonomiska vinster då vårdtiderna förkortas. I en 

studie kunde det faktiskt visas att tiden för inläggning på sjukhuset förkortades för gruppen 

som ägnat sig åt fysisk aktivitet jämfört med kontrollgruppen (Knubben et al., 2007). En 

förhoppning är även att fysisk aktivitet kan minska konsumtionen av antidepressiva 

läkemedel.  

 

6.4 Kliniskimplikation 

Som nämnts ovan skulle det vara fördelaktigt att fysisk aktivitet förs in alltmer i vården och 

omvårdnaden för att kunna hjälpa patienter med depression. Arbetet bör syfta till att förbättra 

och höja livskvalitén för patienter med depression. Genom att arbeta både preventivt och i 

klinisk verksamhet kan det resultera i minskning av depression i dagens samhälle. För att 

optimera och underlätta behöver sjuksköterskan tydliga riktlinjer och förhållningssätt för att 

kunna utföra arbetet samt tillgängligheten att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR®). Det 

kan behövas ytterligare forskning inom området och förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att studera upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression. Hur patienten faktisk upplever 

att den fysiska aktiviten påverkar hen.   

 

7. SLUTSATS  

Litteraturstudien har beskrivit hur fysisk aktivitet bör användas i vården av patienter med 

depression. Litteraturstudien belyser att det finns fördelar med fysisk aktivitet vid depression 

och depressiva symtom men att det för närvarande inte uppnår signifikanta skillnader jämfört 

med sedvanlig vård. Slutligen kan litteraturstudien ses som en inspirationskälla riktad till 

omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvården.  
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., 

Doraiswamy, P. M., Watkins, L., 

Hoffman, B. M., Barbour, K. A., … 

Sherwood, A. (2007).  

 

Exercise and Pharmacotherapy in the 

Treatment of Major Depressive 

Disorder.  

 

Psychosomatic Medicine, 69(7), 587-

596.  

doi:10.1097/PSY.0b013e318148c19a 

 

Land: USA. 

 

Att bedöma patienter som 

tillämpar uthållighetsträning, 

som antingen utförs i 

hemmet eller i en övervakad 

gruppträning, jämförs med 

antidepressiva läkemedel 

(T.Sertralin) och 

placebopiller. Sker det en 

minskning av depression. 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod - 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av fyra 

behandlingsgrupper med liknade 

klinkiska egenskaper. Två grupper 

utövade fysisk aktivitet varav ena 

gruppen tränade i grupp och den 

andra gruppen tränade utifrån ett 

hemmabaserat träningsprogram. De 

andra grupperna bestod av en grupp 

som fick inta antidepressiva 

läkemedel, T.Sertralin, och en 

placebogrupp som fick erhålla 

placebopiller. Interventionen pågick 

under 16 veckor. 

Inklusionskriterier:  

 40 år och äldre.   

 Uppfyllde kriterierna för 

diagnosen depression enl. 

Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental 

Disorders, 4th, (DSM-IV).  

 Inte utövade motion 

regelbundet.  

 Ingen regelbunden 

psykiatrisk behandling.  

Exklusionskriterier:  

 Andra primära psykiatriska 

diagnoser.  

 Intog psykofarmaka, 

kosttillskott eller 

naturläkemedel. 

 Aktuellt aktiv alkohol – 

Styrkor:  

 Välstrukturerad och 

informativ metoddel.  

 Placebogrupp. 

 Blindning av forskare. 

 Relevanta mätinstrument 

med hög validitet.  

 Inklusion- och 

exklusionskriterier fanns 

tydligt beskrivet.  

 16-veckors intervention.  

 Powerberäkning. 

 Tydliga tabeller och figurer. 

 Tydligt upplägg av 

interventionerna. 

 Mätning vid baslinjen och 

efter avslutad intervention. 

    

Svagheter: 

 Fler kvinnor än män. 

 

Kvalité: Hög.  

 

Efter fyra månaders 

behandling uppnådde 41 % 

av studiedeltagarna en 

förbättring i sin depression.  

Studiedeltagarna som fick en 

aktiv behandling dvs. fysisk 

aktivitet eller antidepressiva 

läkemedel fick bättre resultat 

än placebogruppen. De 

aktiva behandlingsgrupperna 

uppvisar ingen signifikant 

skillnad från placebogruppen 

gällande förbättring i 

depression.  

 

http://dx.doi.org/10.1097%2FPSY.0b013e318148c19a


   

 

eller drogmissbruk.  

 Suicidbenägenhet.  

Urvalsförfarande:  

Initialt screenades 

öppenvårdspatienter sedan gick 

reklam ut genom media som 

tidningar, Tv och radio.  

Urval:  
457 varav 255 exkluderades.  

Studiegrupp:  

Totalt n=202 deltagare varav 153 

kvinnor och 49 män, 40 år eller äldre 

som lider av Egentlig depression. 

Internt bortfall var 34 deltagare, 

redovisas tydligt i figur.1 i artikeln. 

Datainsamlingsmetod:  
Strukturerad klinisk intervju för att 

mäta depression.  

Hamilton Depression Rating Scale 

(HAM-D). 

Beck Depression Inventory (BDI).  

Deltagarna förde egna anteckningar 

om den fysiska aktivitetens intensitet 

och duration. 

Analysmetod:  
Statistisk analys: 

Generalized linear 

models.  
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Blumenthal, J. A., Sherwood, A., 

Babyak, M. A., Watkins, L. L., Smith, 

P. J., Hoffman, B. M., ... Hinderliter, 

A. L. (2012). 

 

Exercise and pharmacological 

treatment of depressive symptoms in 

patients with coronary heart disease: 

Results from the UPBEAT 

(Understanding the Prognostic 

Benefits of Exercise and 

Antidepressant Therapy) study. 

 

Journal of The American College of 

Cardiology, 60(12), 1053-1063. 

doi:10.1016/j.jacc.2012.04.040 

 

Land: USA. 

Att utvärdera effekten av motion 

och antidepressiva läkemedel för att 

minska depressiva symtom och 

förbättra hjärtbiomarkörer hos 

deprimerade patienter med 

kranskärlssjukdom. 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie.  

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av tre grupper, 

där ena gruppen intog antidepressiva 

läkemedel, den andra gruppen fick 

placebopiller och den tredje gruppen 

utövade fysisk aktivitet. 

Interventionen pågick under 16 

veckor. 

Inklusionskriterier: 

 Uppfyllde kriterierna för 

depression enl. Beck 

Depression Inventory (BDI). 

 35 år eller äldre. 

 Deltagarna skulle vara 

drabbade av en eller fler 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

Exklusionskriterier: 

 Ingen annan primär psykisk 

diagnos. 

 Medicinsk komorbiditiet. 

 Nuvarande psykoterapi eller 

användning av 

antidepressiva läkemedel 

eller annan psykofarmaka. 

 Användning av kosttillskott 

eller naturläkemedel.  

 Behandling med 

elektrokonvulsiv behandling 

(ECT). 

 Aktivt alkohol- 

drogmissbruk eller beroende. 

 Suicidbenägenhet. 

Styrkor: 

 Studien hade 16-veckors 

intervention. 

 Powerberäkning. 

 Relevanta inklusion- och 

exklusionkriterier. 

 Noggrann datainsamling. 

 Bra diskussion om bias.  

 Tydliga tabeller och 

figurer. 

 Blindning av forskarna.  

 Placebogrupp fanns. 

 

Svagheter: 

 Risk för bias fanns.  

 

Kvalité: Hög.  

 

Efter 16-veckors 

intervention visade 

samtliga grupper en 

förbättring i sin 

depression enl. HAM-

D. Deltagarna i både 

gruppen som utövade 

fysisk aktivitet och 

gruppen som intog 

antidepressiva 

läkemedel uppnådde 

en större förbättring i 

sin depression jämfört 

med gruppen som fick 

placebopiller. Det var 

ingen skillnad mellan 

gruppen som utövade 

fysisk aktivitet och 

gruppen som åt 

antidepressiva 

läkemedel rörande 

minskning av 

depressiva symtom.  

 



   

 

 Deltagande i regelbunden 

motion> 1 dag/vecka. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från remisser 

skrivna av läkare och massmedia som 

reklam och annonsering i tidningar. 

Rekryteringen inleddes i juni 2006 

och avslutades i september 2010. 

Urval: 

1 680 deltagare tillfrågades att delta i 

studien, 284 uppfyllde kriterier för 

studien. Efter screening var 101 

deltagare randomiserade, 37 till 

gruppen som utövade fysisk aktivitet, 

40 till gruppen som intog 

antidepressiva läkemedel och 24 till 

gruppen som fick placebopiller. 

Studiegrupp: 

Totalt n=101 deltagare, 35 år och 

äldre som lider av depression. 

Deltagarna utgjordes av 68 % män. 

Internt bortfall var 6 deltagare, 

orsaker framkommer tydligt i figur.1 i 

artikeln.  

Datainsamlingsmetod: 

Standard sphygmomanometry (mäter 

blodtrycket). 

Hamilton Depression Rating Scale 

(HAM-D). 

Electrocardiographic monitoring. 

Parvo Medics True One measurement 

system. 

Elektrokardiogram, Lifecard (CF). 

Pathfinder digital ambulatory 

electrocardiographic analyzer. 

Flow-medierad Dilation (FMD). 

Brachial artery. 

Finapres noninvasive blood pressure 

monitor. 



   

 

Enzyme-linked immunosorbent assay. 

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

Chi-square test. 
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Bombardier, C. H., Ehde, D. M., Gibbons, 

L. E., Wadhwani, R., Sullivan, M. D., 

Rosenberg, D. E., & Kraft, G. H. (2013). 

 

Telephone-based physical activity 

counseling for major depression in people 

with multiple sclerosis.  

 

Journal of Consulting And Clinical 

Psychology, 81(1), 89-99. 

doi:10.1037/a0031242 

 

Land: USA. 

Att undersöka om 

en intervention 

som ökar den 

fysiska aktiviteten 

kan vara en 

effektiv 

behandling för 

Egentlig 

depression hos 

personer med 

Multipel Skleros 

(MS). 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper som 

erhöll konventionell vård för depression. 

Den ena gruppen fick rådgivning om fysisk 

aktivitet främst via telefon. Den andra 

gruppen ansågs vara en kontrollgrupp. 

Interventionen pågick under 12 veckor.  

Inklusionskriterier: 

 18-70 år.  

 Diagnosen MS bekräftad av en 

läkare. 

 Deltagarna skulle kunna gå minst 

100m utan hjälpmedel enl. 

Expanded Disability Severity Scale 

(EDSS). 

 Indikationer på betydande 

depressiva symtom enl. Patients 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9). 

 Deltagarna skulle inte träna mer än 

150 min/vecka.  

 Diagnos Egentlig depression eller 

dystymi enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th, (DSM-IV). 

Exklusionskriterier: 

 Deltagarna skulle inte ha någon 

hjärtproblematik eller problematik 

med benen eller balansen.  

 Deltagarna fick inte lida av 

överkänslighet mot värme. 

 Schizofreni, paranoid störning, eller 

bipolär störning. 

Styrkor: 

 Blindning i studien. 

 Powerberäkning. 

 Relevanta mätmetoder 

med hög validitet. 

 Välformulerad 

beskrivning av 

metodelen. 

 Tydlig beskrivning av 

interventionens upplägg. 

 Mätning före och efter 

interventionen. 

 

Svagheter: 

 Forskningsteamet hade 

sämre kontroll på 

kontrollgruppen.  

 Deltagarna fick 

självrapportera den 

fysiska aktiviteten, vilket 

kan leda till missvisande 

data, risk för bias.  

 

Kvalité: Hög.  

 

Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan gruppen 

som erhöll rådgivning om 

fysisk aktivitet och 

kontrollgruppen. Dock 

påvisades en signifikant 

skillnad gällande 

förbättring i depression 

hos gruppen som ägnade 

sig åt fysisk aktivitet enl. 

HAM-D.  

 



   

 

 Suicidbenägenhet.  

 Nuvarande alkoholberoende. 

 Deltagarna skulle kunna slutföra 

formulär utan hjälp utav assistans. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades via olika center för 

MS och neurologiska kliniker. Även reklam 

i lokala tidningar och tidningar som riktade 

sig emot MS samt olika webbsidor. Flyers 

skickades till neurologer och psykiatriker, 

även till olika stödgrupper för MS.  

Urval: 

634 deltagare var potentiella för studien, 542 

exkluderades, 92 randomiserades till studien. 

Studiegrupp: 

Totalt n=92 deltagare, 18-70 år som lider av 

MS och depression eller depressiva symtom. 

Varav 86 % var kvinnor. Internt bortfall var 

17 deltagare, redovisas tydligt i figur.1 i 

artikeln.  

Datainsamlingsmetod: 

7-Day Physical Activity Recall (PAR).  

Hamilton Rating Scale for Depression 

(HAM–D). 

Structured Clinical Interview for DSM–IV 

(SCID). 

Expanded Disability Severity Scale (EDSS). 

The Hopkins Symptom Checklist (SCL–20). 

Positive and Negative Affect Scale 

(PANAS). 

MS-Related Symptom Checklist. 

Motiverande intervju (MI). 

Goal attainment scaling. 

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

Fisher´s exact test. 

Kruskal-Wallis test. 

Wald-test. 
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Cerda, P. L., CervellÓ, E., Cocca, A., 

& Viciana, J. (2011).  

 

Effect of an aerobic training program 

as complementary therapy in patients 

with moderate depression. 

 

Perceptual & Motor Skills, 112(3), 

761-769.  

doi:10.2466/02.15.PMS.112.3.761-

769 

 

Land: Spanien. 

Att bedöma effekterna av 

ett 

uthållighetsträningsprogram 

som kompletterande 

behandling för patienter 

som lider av måttlig 

depression. 

 Design och Metod: 

Kvantitativ metod –  

Kvasiexperimentell.   

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper, 

där ena gruppen erhöll konventionell 

behandling med antidepressiva 

läkemedel T.Fluoxetin och fysisk 

aktivitet som ett tillägg till 

behandlingen. Den andra gruppen 

behandlades endast med konventionell 

behandling. Interventionen pågick under 

åtta veckor. 

Inklusionskriterier:  

 20-64 år.  

 Uppfyllde kriterierna för 

måttlig depression enl. 

International Statistical 

Classification of Diseases and 

Related Health Problems, Tenth 

Revision, (ICD-10).  

 Fysiskt och psykiskt klarade av 

att utföra interventionen.  

 Kunde motta 

läkemedelsbehandling med 

T.Fluoxetin.  

 Ansvarsfull användning av 

alkohol och ingen användning 

av narkotika.  

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte i studien. 

Urvalsförfarande:  

Deltagarna hämtades direkt från 

hälsocentret Jean y Marie Thierry. 

Kontakt med centret gjordes på förhand.  

Styrkor: 

 Tydligt syfte och en noggrann 

metodbeskrivning.  

 Lämpliga mätinstrument med 

hög validitet.  

 Interventionen pågick under en 

längre tid, åtta veckor.   

 Mätning vid baslinjen och efter 

avslutad intervention. 

 

Svagheter: 

 Inga exklusionskriterier. 

 Ingen powerberäkning. 

 Inget radomiserat urval. 

 

Kvalité: Medel. 

 

Fysisk aktivitet visade 

sig inneha en gynnsam 

effekt för patienter 

med måttlig 

depression.  

Kombinationen träning 

och antidepressiva 

läkemedel påvisade en 

signifikant skillnad på 

depression jämfört med 

endast antidepressiva 

läkemedel. 



   

 

Urval: 

82 kvinnor. Inget randomiserat urval, 

hänsyn togs till rättvis åldersfördelning. 

Bortfall redovisas inte. 

Studiegrupp:  

Totalt n=82 kvinnor i åldern 18-64 år 

som lider av måttlig depression.  

Datainsamlingsmetod:  

Frågeformulär från Statistical 

Classification of Diseases and Related 

Health Problems, Tenth Revision, (ICD-

10) och Beck Depression Inventory 

(BDI).   

Analysmetod:  

Statistisk analys: 

ANOVA.  

Student T-test.  

Tukeys HSD post hoc test. 
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Chalder, M., Wiles, N. J., Campbell, J., 

Hollinghurst, S. P., Haase, A. M., 

Taylor, A. H., ... Lewis, G. (2012). 

 

Facilitated physical activity as a 

treatment for depressed adults: 

Randomised controlled trial. 

 

British Medical Journal, 2012(344), 

doi:10.1136/bmj.e2758  

 

Land: England. 

 

Att undersöka 

effektiviteten av fysisk 

aktivitet som en 

tilläggsbehandling för 

vuxna patienter med 

depression i 

primärvården. 

 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper som 

erhöll konventionell behandling för depression. 

Den ena gruppen fick som ett tillägg till 

behandlingen både rådgivning och utbildning i 

fysisk aktivitet. Rådgivningen utfördes främst 

via telefon men även via möten med 

deltagarna. Interventionen pågick under åtta 

månaders tid.  

Inklusionskriterier: 

 Patienter från primärvården med en 

nyinsjuknad episod av depression enl. 

Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, Tenth 

Revision, (ICD-10) eller depressiva 

symtom enl. Beck depression 

inventory (BDI). 

 18-69 år.  

 Kunde fullfölja och svara på engelska 

frågeformulär samt ge samtycke till 

studien. 

Exklusionskriterier: 

 Personer som tidigare inte svarat på 

antidepressiva läkemedel eller som är 

under behandling med antidepressiva 

läkemedel. 

 70 år och äldre.  

 Medicinska kontraindikationer för 

fysisk aktivitet.  

 Psykos eller bipolär sjukdom. 

 Substansmissbruk. 

 Gravid, eller om personen ammar. 

Styrkor: 

 Powerberäkning 

 Blindning hos samtliga 

i studien.  

 Mätinstrument med hög 

validitet.  

 Noggrann uppföljning 

och täta tidintervall för 

mätningarna. 

 Interventionen pågick 

under en längre tid. 

 Hög kontroll av 

interventionen.  

 

Svagheter: 

 Inga tydliga 

inklusionskriterier. 

 Texten kan lätt 

uppfattas 

osammanhängande. 

 Deltagarna har 

självrapporterat fysisk 

aktivitet vilket kan bli 

missvisande, risk för 

bias.  

 

Kvalité: Hög. 

 

Resultatet visade att det 

inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen när det 

gäller deltagarnas 

depression efter fyra 

månaders uppföljning. 

 

Likaså fanns det inga 

belägg för att 

interventionsgruppen 

rapporterade en bättre 

förändring i sin depression 

vid åttonde månanden 

eller efter tolv månader.  

Det fanns inte heller bevis 

att interventionsgruppen 

använde mindre 

antidepressiva läkemedel 

jämfört med 

kontrollgruppen under 

studien gång. Däremot 

påvisade 

interventionsgruppen mer 

fysisk aktivitet under 

uppföljningsperioden än 

kontrollgruppen. 

 

  

 

 



   

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna identifierades via en allmänläkare 

under besök på primärvården, det gjordes även 

en matchning av journaler för att finna fler 

deltagare. Rekryteringen till studien ägde rum 

mellan augusti 2007 och oktober 2009 i 

sydvästra England. 

Urval: 

766 tillfrågades att delta i studien, 405 

exkluderades, 361 deltog i studien.  

Studiegrupp: 

Totalt n=361 deltagare, 18-69 år som lider av 

depression eller depressiva symtom. Varav 123 

kvinnor och 59 män i interventionsgruppen 

samt 116 kvinnor och 63 män i 

kontrollgruppen. Internt bortfall var 107, 

redovisas tydligt i en tabell i artikeln.   

Datainsamlingsmetod: 

Beck depression inventory (BDI). 

The MOS short-form General Health Survey. 

Outcome expectations for exercise scale: 

Utility and psychometrics. 

Deltagarna självrapporterade intaget av 

antidepressiva läkemedel. 

Deltagarna förde även dagbok om den fysiska 

aktivititeten, där duration och intensitet skrevs 

ner, det omvandlades via ”minutes of physical 

activity per week” (MET).  

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

Linear regression model.  
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Danielsson, L., Papoulias, I., Petersson, E-L., 

Carlsson, J., & Waern, M. (2014).  

 

Exercise or basic body awareness therapy as 

add-on treatment for major depression: A 

controlled study.  

 

Journal of Affective Disorders, 2014(168), 98-

106. doi:10.1016/j.jad.2014.06.049 

Land: Sverige. 

 

Hypotes: 

Att genomföra en studie 

som utvärderar fysisk 

aktivitet och basal 

kroppskännedom som 

tilläggsbehandlingar för 

personer med depression. 

 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie.  

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av tre grupper som 

alla behandlades för depression. Ena 

grupper fick rådgivning om fysisk 

aktivitet, den andra gruppen ägnade sig åt 

basal kroppskännedom och den tredje 

gruppen utövade uthållighetsträning. 

Interventionen pågick under tio veckor. 

Inklusionskriterier: 

 Uppfyllde diagnosen depression 

enl. Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 4th, 

(DMS-IV). 

 Intog antidepressiva läkemedel.  

Exklusionskriterier: 

 Läkemedelsmissbruk. 

 Psykotisk störning. 

 Tidigare maniska episoder. 

 Suicidbenägenhet.  

 Graviditet.  

 Obehandlad hjärtsjukdom. 

 Pågående regelbunden motion av 

måttlig till hög intensitet eller 

kropp-själ-aktiviteter. 

 Inskriven i liknande psykiatrisk 

behandling. 

 Somatisk komorbiditet som 

intensiv träning kan vara 

kontraindicerande för. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades i Göteborg under 

åren 2012-2013 via annonsering i lokala 

Styrkor:  

 Strukturerad metoddel. 

 Informativ studie. 

 Blindning av forskare samt 

deltagare. 

 Bra mätinstrument med 

hög validitet.  

 Inklusion- och 

exklusionskriterier fanns 

tydligt beskrivet.  

 Powerberäkning. 

 Tydliga tabeller och 

figurer. 

 Randomisering till 

interventionen. 

 Mätningar av samtliga 

interventionsgrupper och 

kontrollgruppen före och 

efter interventionen. 

 Hög grad av kontroll under 

interventionens gång. 

 

Svagheter: 

 Mindre stickprov. 

 Risk för typ-II fel. 

 Deltagare 

självrapporterade intaget 

av antidepressiva 

läkemedel vilket kan bli 

missvisande.  

 SBC har inte tidigare 

använts i forskning om 

depression. 

 

I gruppen som utövade 

träning genererades bäst 

resultat gällande depression. 

Även deltagarna i den basala 

kroppskännedomsgruppen 

självskattade en förbättrad 

psykisk hälsa med något 

lägre resultat. Gruppen som 

fick rådgivning om fysisk 

aktivitet visade också en 

förändring i depression men 

med lägst resultat.  

Resultatet påvisade en 

signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 



   

 

morgontidningar. Ytterligare sex deltagare 

tillkom via en vårdcentral. Därefter 

utfördes screening via telefon för att 

exkludera deltagare som inte uppnådde 

kriterierna för studien.  

Urval: 

141 anmälde intresse för studien, 62 

uppfyllde inklusionskriterierna och valdes 

ut till randomisering.  

Studiegrupp:  

Totalt n=62 deltagare i åldern 18-65 år 

som lider av en depression. Varav det var 

16 kvinnor och 6 män i gruppen som 

utövade fysisk aktivitet, 16 kvinnor och 4 

män i gruppen som sysslade med basal 

kroppskännedom samt 16 kvinnor och 4 

män i gruppen som fick rådgivning om 

fysisk aktivitet. Internt bortfall var 13 

deltagare, visas tydligt i figur.1 i artikeln. 

Datainsamlingsmetod: 

Pulsklocka. 

Borg Scale for Perceived Exertion (RPE). 

Montgomery Asberg Depression Rating 

Scale (MADRS). 

Global Assessment of Functioning (GAF). 

Beck´s Anxiety Inventory (BAI). 

Scale of Body Connection (SBC). 

Astrand׳s submaximal bicycle test, 

(VO2Max-test). 

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

Chi-spuare test. 

ANCOVA.  

ANOVA. 

Per-protocol (PP). 

Kvalité: Hög.  
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Knubben, K., Reischies, F. M., Adli, M., 

Schlattmann, P., Bauer, M., & Dimeo, F. 

(2007).  

Randomised controlled study on the effects 

of a short-term endurance training 

programme in patients with major 

depression.  

British Journal of Sports Medicine, 41(1), 

29-33. doi:10.1136/bjsm.2006.030130 

Land: Tyskland 

Att utvärdera de 

kortsiktiga effekterna 

av träning hos 

patienter med 

Egentlig depression. 

Design och Metod:  

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie.  

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper 

som erhöll en klinisk standardiserad 

behandling för depression. Båda 

grupperna fick som komplement till 

behandling utföra aktiviter. Den ena 

gruppen fick ägna sig åt stretchning och 

avslappningsövningar, den andra 

gruppen fick syssla med dagliga 

promenader. Interventionen pågick 

under tio dagar. 

Inklusionskriterier: 

 Uppfyllde kriterierna för 

måttlig till svår depression.  

 20-70 år.  

 Förmågan att kunna gå.  

 Förstod skriven tyska.  

Exklusionskriterier: 

 Organisk sjukdom. 

 Schizofreni eller epilepsi. 

 Ingen remiss för 

elektrokonvulsiv behandling 

(ECT).   

Urvalsförfarande: 

Patienter som var inlagda på ett 

universitetssjukhus randomiserades till 

studien.  

Urval: 

45 valdes ut för studien, 39 uppfyllde 

kriterierna för studien och 38 deltog i 

interventionen.  

 

Styrkor:  

 Tydlig metoddel.  

 Blindning av samtliga 

inblandade i studien.  

 Inklusion- och 

exkusionskriterierna fanns 

väldokumenterat.  

 Powerberäkning. 

 Överskådliga tabeller och 

figurer. 

 Användning av mätinstrument 

med sensitivitet och validitet.  

 Bra och tydlig diskussion ang. 

bias.  

 Tydliga mätningar vid 

baslinjen och efter 

interventionens slut. 

 Hög kontroll på 

interventionsgruppen under 

studiens gång. 

 

Svagheter: 

 Studien redovisade inte internt 

bortfall. 

 Mindre antal studiedeltagare. 

 

Kvalité: Hög. 

 

Efter tio dagars intervention 

minskade patienternas 

depression enl. skalan BRMS 

och CES-D i både gruppen 

som hade promenerat och 

kontrollgruppen som fått 

avlappning/stretchning. 

Deltagarna i 

promenadgruppen fick lägre 

poäng i både BRMS och 

CES-D jämfört med den 

andra gruppen, vilket 

påvisade en signifikant 

skillnad mellan grupperna.   



   

 

Studiegrupp: 

Totalt n=38 deltagare, 20-70 år som 

lider av måttlig till svår depression. 

Varav 11 kvinnor och 9 män i gruppen 

som promenerade samt 10 kvinnor och 

8 män i gruppen som ägnade sig åt 

avslappning/stretchning.  

Internt bortfall finns inte redovisat i 

text eller figur/tabell.  

Datainsamlingsmetod: 

Borg Scale for Perceived Exertion 

(RPE). 

Bech-Rafaelsen Melancholy Scale 

(BRMS). 

Center for Epidemiologic Studies 

Depression scale (CES-D).  

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

Fisher´s exact test. 

Wilcoxon. 

Mann-Whitney.  
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Mota-Pereira, J., Silverio, J., Carvalho, S., 

Carlos Ribeiro, J., Fonte, D., & Ramos, J. 

(2011).  

 

Moderate exercise improves depression 

parameters in treatment-resistant 

patients with major depressive disorder. 

 

Journal of Psychiatric Research, 45(8), 

1005-1011. 

doi:10.1016/j.jpsychires.2011.02.005 

 

Land: Portugal. 

Att undersöka 

motionsbehandling hos 

patienter med Egentlig 

depression som får behandling 

med farmakologi, som har 

pågått i 9-15 månader, 

jämförs med patienter som har 

samma diagnos och 

behandling men som ett 

tillägg får genomgå ett 

måttligt träningsprogram 

under 12 veckor. 

Design och Metod: 

Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper 

som båda erhöll farmakologisk 

behandling. Den ena gruppen fick ägna 

sig åt fysisk aktivitet som ett tillägg till 

behandlingen, vilket bestod av 

promenader. Den andra gruppen 

ansågs vara kontrollgrupp. 

Interventionen pågick under 12 

veckor.  

Inklusionskriterier: 

 18-60 år.  

 Kunde ge skriftligt samtycke 

till studien.  

 Diagnostiserade för Egentlig 

depression enl. Diagnostic 

and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 4th, (DSM-

IV).  

 Kombinationsbehandling som 

anses vara lämplig för mer än 

nio månader och mindre än 

15 månader, utan att visa 

klinisk förbättring. 

 Kunde utföra måttlig intensiv 

träning som bekräftades 

skriftligt av ansvarig läkare.   

Exklusionskriterier: 

 Psykisk och fysisk 

komorbilitet.  

 Symtom på psykos.  

 Suicidbenägenhet. 

Styrkor: 

 Blindning i studien.  

 Bra beskrivning av 

interventionen.  

 Grundlig 

datainsamling.  

 Relevanta mätmetoder 

med hög validitet.  

 Lång intervention, 12 

veckor.  

 Mätvärden 

utvärderades v.4, 8 och 

12.  

 Bra diskussion ang. 

bias.  

 Randomiserat urval. 

 Noggrann kontroll på 

interventionsgruppen. 

 Tydlig uppföljning av 

data och mätningarna 

mellan tidintervallen. 

 

Svagheter: 

 Mindre studiegrupp.  

 Ojämn fördelning av 

grupperna.  

 Specifik grupp 

patienter, kan endast 

generaliseras på 

patienter med liknande 

problematik. 

 Olika faktorer som kan 

påverkat resultatet t ex. 

fysiologiska faktorer 

21 % av deltagarna i 

interventionsgruppen 

visade en förbättring i 

depressionen vid 

studiens slut i de olika 

mätmetoderna, jämfört 

med kontrollgruppen där 

ingen deltagare visade 

förbättring i sin 

depression. Men 

skillnaden mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen var inte 

signifikant.  



   

 

 Pågående psykoterapi.  

 Ändring av farmakologisk 

terapi, mindre än sex veckor 

före interventionen startade.  

 Deltog i annat 

träningsprogram.  

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från en 

psykiatrisk klinik vid Hospital de 

Magalhães Lemos Porto, i Portugal.  

Urval: 

45 valdes ut till studien. 33 uppfyllde 

kriterierna för studien. 

Studiegrupp: 

Totalt n=33 deltagare randomiserades 

till studien, 18-60 år som lider av 

Egentlig depression. Varav det var 11 

kvinnor och 8 män i träningsgruppen 

och 8 kvinnor och 2 män i 

kontrollgruppen. Internt bortfall var 4 

deltagare, redovisas i text i artikeln. 

Datainsamlingsmetod: 

Accelerometer.  

Minutes of physical activity per week 

(MET). 

Hamilton Depression Rating Scale -17 

(HAM-D-17). 

Global Assessment of Functioning 

(GAF). 

Clinical Global Impression Scale 

(CGI-S). 

Beck depression inventory (BDI). 

Body Mass Index (BMI). 

Blodtrycksmätning. 

Hjärtfrekvensmätning.  

Mätning av LDL- och HDL-kolesterol.  

Deltagarna förde även dagbok om den 

fysiska aktiviteten.  

 

och årstid.   

 

Kvalité: Medel. 

 



   

 

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

T-test. 

Sidak.  

Fisher´s exact test. 

ANCOVA. 

ANOVA.  
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Pfaff, J. J., Alfonso, H., Newton, R. U., 

Sim, M., Flicker, L., & Almeida, O. P. 

(2014).  

 

Acitivedep: A randomised, controlled 

trial of a home-based exercise 

intervention to alleviate depression in 

middle-aged and older adults.  

 

British Journal of Sports Medicine, 

48(3), 226-232.  

doi:10.1136/bjsports-2013-092510 

 

Land: Australien. 

 

Att utvärdera effekten 

av ett hembaserat 

träningsprogram som 

tillägg till den 

sedvanliga vården för 

behandling av 

depression. 

Design och Metod:  

Kvantitativ metod - 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två 

grupper, där ena gruppen fick 

sedvanlig vård mot depression. Den 

andra gruppen fick sedvanlig vård 

samt tillägg av ett hembaserat 

träningsprogram. Interventionen 

pågick under 12 veckor.  

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle uppfylla 

kriterierna för depression enl. 

Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 4th, (DSM-IV). 

Exklusionskriterier: 

 Suicidbenägenhet. 

 Vanföreställningar. 

 Hallucinationer. 

 Konsumerade alkohol eller 

droger. 

 Om deltagarna inte kunde 

läsa, skriva eller förstå 

engelska. 

 Om deltagarna var 

somatisk/medicinskt dåliga.   

Urvalsförfarande: 

Informationsblad och ett  

formulär för samtycke samt 

screeningenkät, postades 

slumpmässig ut till personer i västra 

Australien mellan september och 

december 2010. 

 

Styrkor: 

 Tydligt syfte och en 

noggrann 

metodbeskrivning.   

 Lämpliga mätinstrument 

med hög validitet.  

 Inklusion- och 

exklusionskriterier fanns 

tydligt beskrivet.  

 Powerberäkning.  

 Randomiserat urval. 

 Tydlig beskrivning av 

mätintervallen.  

 Hög kontroll av 

interventionen.  

 

Svagheter: 

 Stort bortfall före studien 

start. 

 Studien uppnådde inte 

Powerberäkningen. 

 

Kvalité: Hög. 

 

Efter 12-veckors intervention 

var resultatet likartat i båda 

grupperna, dvs. sedvanlig vård 

(59 %) och gruppen som 

utövade fysisk aktivitet (63 

%). Samma resultat visades 

vid uppföljning efter 52 

veckor. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. Däremot fanns det 

en signifikant skillnad i utfallet 

av depression, då depressionen 

hade fått en kraftig reducering. 



   

 

Urval: 

59 260 tillfrågades, 7346 

återkopplade med enkäter, 6920 

exkluderades då de inte uppfyllde 

kriterierna för PHQ-9, 226 

exkluderades pga. 

exlusionkriterierna. Till studien 

randomiserades 200 deltagare. 

Studiegrupp: 

Totalt n=200 deltagare i åldern 50 år 

och äldre som lider av en depression. 

Varav 62 % kvinnor i 

interventionsgruppen och 64.1 % 

kvinnor i kontrollgruppen. Internt 

bortfall var 28 deltagare, orsaker 

redovisas tydligt i figur.1 i artikeln.  

Datainsamlingsmetod: 

The structured interview guide for 

the Montgomery- Asberg Depression 

Rating Scale (SIGMA). 

Semistrukturerad intervju enl. DSM-

IV.  

The Community Healthy Activities 

Model Program for Seniors 

(CHAMPS). 

Patient Health Questionnaire (PHQ-

9). 

Timed Chair. 

Cardiorespiratory Capacity. 

Analysmetod: 

Statistisk analys: 

ANOVA.  

Samples T-test. 

Pearsons product-moment 

correlation. 
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Schuch, F. B., Vasconcelos-Moreno, M. P., 

Borowsky, C., & Fleck, M. P. (2011).  

 

Exercise and severe depression: 

Preliminary results of an add-on study.  

 

Journal of Affective Disorders, 133(3), 

615-618. doi:10.1016/j.jad.2011.04.030 

 

Land: Brasilien. 

Att undersöka fysisk 

aktivitet som en 

tilläggsstrategi till den 

konventionella 

behandlingen av svårt 

deprimerade patienter. 

Design och Metod: Kvantitativ metod -  

Randomiserad kontrollerad studie.  

Intervention upplägg: 

Interventionen bestod av två grupper, där 

ena gruppen fick sedvanlig vård mot 

depression och den andra gruppen fick 

sedvanlig vård samt utövade fysisk aktivitet 

som ett tillägg till behandlingen. 

Interventionen pågick under två veckor.  

Inklusionskriterier: 

 18 - 60 år.  

 Uppfyllde kriterier för diagnosen 

depression enl. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th, (DSM-IV).   

 Deltagarna fick inte vara 

involverade i andra fysiska 

aktivitetsprogram under 

sjukhusvistelsen.  

 Kunde läsa och förstå skriven 

information.  

Exklusionskriterier:  

 Inga andra psykiatriska diagnoser.  

 Hade tre eller fler kardiovaskulära 

riskfaktorer.  

 Inte kunde utföra fysisk aktivitet på 

grund av sitt hälsotillstånd.  

 Aktiv alkohol/drog konsumtion.  

 Ingen användning av 

betablockerande läkemedel.  

Urvalsförfarande:  

Deltagarna slumpades under 

sjukhusvistelsen.  

 

Styrkor: 

 Tydlig beskriven intervention. 

 Tydlig och strukturerad 

datainsamling.  

 Mätinstrument med hög 

validitet. 

 Powerberäkning. 

 Mätning vid baslinjen samt 

efter avslutad intervention. 

 

Svagheter:  

 Beskriver inte 

randomiseringsprocessen. 

 Beskriver inte internt bortfall. 

 Kort tidsintervall mellan 

mätningarna.  

 Beskrivningen av uppföljningen 

är svårtolkad. 

 Uppnådde inte antalet deltagare 

gentemot Powerberäkningen.  

 

Kvalité: Låg. 

 

Det fanns ingen 

signifikant 

skillnad mellan 

grupperna efter 

mätningen den 

andra veckan. 

Vid utskrivning 

hade deltagarna i 

gruppen som 

utövade fysisk 

aktivitet lägre 

poäng på 

depressionsskalan 

HAM-D. 



   

 

Urval: 

40 tillfrågades, 14 visade inget intresse av 

att delta och 26 deltog i studien.  

Studiegrupp:  
Totalt n=26 deltagare i åldern 18-60 år som 

lider av svår depression. Könsfördelningen 

framkommer inte, dock har hänsyn tagits till 

en jämn fördelning över grupperna. Internt 

bortfall redovisas inte.  

Datainsamlingsmetod:  

Hamilton Depression Rating Scale -17, 

(HAM-D). 

Ebbeling sub-maximaltest för att mäta VO2 

kapacitet.  

WHOQOL BREF – livskvalitetskala.  

Analysmetod:  

Statistisk analys: 

ANOVA. 

Student T-test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Signifikant skillnad        Tabell 1                                                                                                                                     Bilaga 3   

Författare Artikelns namn Antal 

deltagare 

=n 

Signifikant 

skillnad 

Ingen 

signifikant 

skillnad  

Upplevd 

skillnad 

Blumenthal et al. (2007). Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder. n= 202  O  

Blumenthal et al. (2012). Exercise and pharmacological treatment of depressive symptoms in patients with 

coronary heart disease: Results from the UPBEAT (Understanding the Prognostic 

Benefits of Exercise and Antidepressant Therapy) study. 

n=101 X * O **  

Bombardier et al. (2013). Telephone-based physical activity counseling for major depression in people with 

multiple sclerosis. 

n=92  O + 

Cerda, CervellÓ, Cocca & 

Viciana. (2011). 

Effect of an aerobic training program as complementary therapy in patients with 

moderate depression. 

n=82 X   

Chalder et al. (2012) Facilitated physical activity as a treatment for depressed adults: Randomised controlled 

trial. 

n=361  O  

Danielsson, Papoulias, 

Petersson, Carlsson & Waern. 

(2014).  

Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A 

controlled study. 

n=62 X  + 

Knubben, Reischies, Adli, 

Schlattmann, Bauer & 

Dimeo. (2007). 

Randomised controlled study on the effects of a short-term endurance training 

programme in patients with major depression. 

n=38 X  + 

Mota-Pereira, Silverio, 

Carvalho, Carlos Ribeiro, 

Fonte & Ramos. (2011).  

Moderate exercise improves depression parameters in treatment-resistant 

patients with major depressive disorder. 

n=33  O  

Pfaff, Alfonso, Newton, Sim, 

Flicker & Almeida. (2014). 

Acitivedep: A randomised, controlled trial of a home-based exercise intervention to 

alleviate depression in middle-aged and older adults.  

n=200  O  

Schuch, Vasconcelos-

Moreno, Borowsky & Fleck. 

(2011). 

Exercise and severe depression: Preliminary results of an add-on study.  

 

n=26  O  

X = signifikant skillnad.   

0 = ingen signifikant skillnad.   

+ = upplevd skillnad. 

* = mellan träning och antidepressiva läkemedel jämfört med placebo.  

** = träningsgruppen jämfört med gruppen som fick läkemedel.  

 

 

 

 



   

 

Interventionsgrupper  Tabell 2                                                                                                                               Bilaga 3 

 
Författare Artikelns namn Gruppträning Hembaserad 

träning 

Kroppskännedom  RG LM Placebo 

LM 

KG

* 

Blumenthal et al. (2007). Exercise and Pharmacotherapy in the 

Treatment of Major Depressive Disorder. 

X  X   X X  

Blumenthal et al. (2012). Exercise and pharmacological treatment of 

depressive symptoms in patients with 

coronary heart disease: Results from the 

UPBEAT (Understanding the Prognostic 

Benefits of Exercise and Antidepressant 

Therapy) study. 

X    X X  

Bombardier et al. (2013). Telephone-based physical activity counseling 

for major depression in people with multiple 

sclerosis. 

   X   X 

Cerda, CervellÓ, Cocca & 

Viciana. (2011). 
Effect of an aerobic training program as 

complementary therapy in patients with 

moderate depression. 

X      X 

Chalder et al. (2012). Facilitated physical activity as a treatment for 

depressed adults: Randomised controlled trial. 

   X   X 

Danielsson, Papoulias, 

Petersson, Carlsson & Waern. 

(2014). 

Exercise or basic body awareness therapy as 

add-on treatment for major depression: A 

controlled study. 

X   X X    

Knubben, Reischies, Adli, 

Schlattmann, Bauer & Dimeo. 

(2007). 

Randomised controlled study on the effects of 

a short-term endurance training programme in 

patients with major depression. 

X  X     

Mota-Pereira, Silverio, 

Carvalho, Carlos Ribeiro, Fonte 

& Ramos (2011) 

Moderate exercise improves depression 

parameters in treatment-resistant 

patients with major depressive disorder. 

 X     X 

Pfaff, Alfonso, Newton, Sim, 

Flicker & Almeida. (2014). 
Acitivedep: A randomised, controlled trial of a 

home-based exercise intervention to alleviate 

depression in middle-aged and older adults.  

 X     X 

Schuch, Vasconcelos-Moreno, 

Borowsky & Fleck. (2011). 
Exercise and severe depression: Preliminary 

results of an add-on study.  

 

X      X 

Om deltagarna i de olika grupperna hade antidepressiva läkemedel tidigare fortsatte de med läkemedlet under interventionen.  

RG = rådgivning om fysisk aktivitet, LM = läkemedel, KG = kontrollgrupp. 

* = kontrollgruppen fick sedvanlig vård.  


