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Abstrakt 
 

 

Bakgrund: Depression är en folksjukdom som cirka 350 miljoner människor är drabbad av. 

Följsamheten i läkemedelsbehandling är ofta bristfällig och tillgången på behandlande 

personal är bristfällig. Fysisk aktivitet ger psykiskt välbefinnande och har föreslagits som en 

del i behandlingen för depression. 

Syfte: Att belysa betydelsen av fysisk aktivitet för personer med depression 

Metod: Litteraturöversikt där flera vetenskapliga artiklar har granskats. 

Resultat: Fysisk aktivitet kan vara bra för att behandla svår depression. Aktivitet tre gånger i 

veckan har visat sig vara en frekvens som ger bäst resultat. Intensiteten på fysiskaktivitet bör 

anpassas individuellt och efter nivån på depressionen. En reduktion av depressionen ses och 

patienternas välmående och livskvalitet ökar. 

Diskussion: Vid behandling med antidepressiva läkemedel kvarstår flera symtom på 

sjukdomen så som trötthet, nedsatta kognitiva funktioner, nedsatt självkänsla och tilltro till 

egen förmåga där det visar sig att fysiskaktivitet kan förbättra dessa symtom. Sjuksköterskan 

kan stödja och tydliggöra sambandet med olika hjälpmedel, tillsammans sätta upp delmål och 

mål. Andvända stegräknare, träningsdagbok eller fysisk aktivitet på recept. 

Slutsatser: Sammantaget så kan fysiskaktivitet vid depression vara ett idealiskt komplement i 

behandlingen. Sjuksköterskan kan stödja, uppmuntra och enligt KASAM förklara vikten av 

att vara delaktig i sitt sammanhang. 

 

Nyckelord: 

Depression; Fysiksaktivitet; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

 
 

 

 

 

‘‘On order for man to succeed in life, god provided him with two means, education and 

physical activity. Not separately, one for the soul and the other for the body but for the two 

together. With these two means, men can attain perfection’’ (Plato, fourth century BC). 
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BAKGRUND 

 

Depression är ett vanligt sjukdomstillstånd som även har en hög dödlighet. 350 miljoner 

människor i världen är drabbad av depression. Det senaste året har 1 av 20 personer uppgett 

att de har haft en depressiv episod. Trots att effektiv behandlings alternativ finns så är 

många patienter inte adekvat behandlade (Marcus, Taghi, Yasamy, Van Omeren, Chisholm, 

& Saxena, 2012). Compliance (följsamhet i behandling) med antidepressiva läkemedel är ofta 

bristfällig. Studier har visat att mellan 20 % - 59 % av patienterna slutar ta sin förskrivna 

medicin inom en period av tre månader (Lawlor & Hopker, 2001).  Kostnader i sjukvården 

för depressioner har ökat markant de senaste nio åren och mer än fördubblats. Få av de 

drabbade av depression söker vård i tid så den faktiska kostnaden är större. (Ottosson & 

Ottosson,2010, s93). I en studie gjord av Druss, Rosenheck och Sledge (2000) undersöktes den 

verkliga kostnaden för en deprimerad arbetsför person. Det framkom att depression kostar 

mer kapital för en arbetsgivare än personer med flera sjukdomar, t ex om en personal har 

både hjärtfel och diabetes, gör tillsammans. Studien undersökte vad sjukdomen kostade 

hälso- och sjukvården och då hamnade den i botten av de utvalda jämförande sjukdomarna. 

De personer som tog ut flest sjukdagar på grund av sin depression var de i åldern under 40 

år, de hade i snitt 4 dagar fler än sina medarbetare.  

 

Beroende på hur många och hur svåra symtom personen har så kan en depressiv episod 

delas in i mild, medel eller svår. En depression kan med fördel behandlas inom 

primärvården, men trots kunskapen som finns om behandling av depression finns den inte 

tillgänglig för majoriteten av de som behöver den. Tillgänglighet i vården är bristfällig på 

grund utav för lite resurser och avsaknad av utbildad personal (Marcus et al. 2012). 

    

Vanliga behandlingsmetoder är psykoterapi bland annat kognitiv beteende terapi (KBT), 

läkemedelsbehandling med antidepressiva preparat. Andra behandlingsmetoder är 

elektrokonvulsiv terapi (ECT), fysiskaktivitet och avspänning (Socialstyrelsen, 2010).  Rimer, 

et al. (2012) menar att vissa personer föredrar alternativa behandlingar som fysiskaktivitet. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för fysiskaktivitet vid depression (2010) kan den fysiska 

aktiviteten vara antingen konditionsträning som t.ex. cykling, jogging, löpning eller 

styrketräning. Fördelarna med att träna i grupp är att den sociala gemenskapen ökar samt att 
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negativa och dysfunktionella tankar minskar. Hjälpmedel för att stödja personerna kan vara 

att använda  träningsdagbok , stegräknare och FaR (fysisk aktivitet på recept). Lawlor och 

Hopker (2001) beskriver att effekten av träning vid depression har varit ett ämne för 

forskning och kunskaper i ämnet ökar. I primärvården har förskrivning av FaR ökat det 

senaste decenniet.  

 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsjukdomar beskrivs 

att inom primärvården är den patientcentrerade konsultationen huvudverktyget i 

diagnostiken, som användes för att förstå personens sjukdomsupplevelse utifrån dennes eget 

perspektiv. Att ställa diagnos är en process som växer fram ur den patientcentrerade 

konsultationen, medan strukturerade diagnostiska intervjuer och symtomskattningsskalor 

fungerar som hjälpmedel. Första bedömningen görs av sjuksköterskan eller 

distriktssköterskan utifrån en strukturerad bedömning och är effektiv ur medicinska och 

hälsoekonomiska aspekter (Socialstyrelsen, 2010). Sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande samt utifrån omvårdnadsbehov identifierar, värderar och hanterar psykiskt 

och fysiskt välbefinnande. Ett av målen för omvårdnad är att stötta individens tidigare 

hälsoerfarenhet. Sjuksköterskan ska uppmuntra patienter till att mer effektivt hantera 

hälsorisker. För att uppnå detta mål bör sjuksköterskor ha kunskaper om olika 

livssituationer som kan uppstå och stödja patienterna i att hantera deras problem (Lilja, 

Hellzén, Lind & Hellzén, 2006; Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterska möter ständigt 

människor som befinner sig i olika livssituationer som är präglade av hot, förlust och 

förändringar.  

 

Aron Antonovskys omvårdnadsteori 

Aron Antonovskys modell känsla av sammanhang (KASAM) menar att människans 

upplevelse av sammanhang är av betydelse. Personer med stark upplevelse av sammanhang 

har förmåga att i större utsträckning identifiera en problematisk situation på ett korrekt sätt. 

Sjuksköterskan bör motivera patienten till att välja en livsstil som främjar hälsa genom att 

göra situationen, begriplig, meningsfull och hanterbar (Antonovsky, 2005).  

     

Depression påverkar hela personen, känslomässigt, kroppsligt och beteende. På grund av 

den känslomässiga påfrestningen är det vanligt att personen känner sig nervös, rädd och 
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ensam. Det sociala livet påverkas negativt, känslor av trötthet och tomhet gör att de drar sig 

undan världen för att lida i tysthet (Lilja et al. 2006; Martinsen, 2008). Sjukvårdspersonal 

beskriver att personer med depression inte orkar koncentrera sig på långa samtal eftersom 

det kräver uppmärksamhet och kan leda till irritation och frustration. Sammantaget innebär 

det stora förluster av det sociala livet när personer lider av depression (Lilja, et al. 2006). 

    

Statens folkhälsoinstitut(2008) beskriver att fysik aktivitet är all kroppsrörelse som är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning och där resultatet ger ökad energiförbrukning. 

Vidare menar man från Statens Folkhälsoinstitut att fysisk aktivitet innefattar såväl 

promenader, olika kroppsövningar eller gymnastik. Fysiskt aktiva individer löper hälften så 

stor risk att dö i hjärt- och kärl sjukdomar, även lägre risk blir det för benbrott, fetma, 

blodproppar och psykisk ohälsa. Vid fysisk aktivitet så har livskvaliten setts öka och till följd 

av det även det psykiska välbefinnande. 

 

I Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet anger man att 

lämplig nivå för vuxna är minst 150 minuter av medel-intensiv konditionsträning i veckan 

eller 75 minuter intensiv fysisk aktivitet. Då är även fritiden inräknad som cykling, 

trädgårdsarbete, dans och liknande. För att förstärka sin hälsa och att förebygga ohälsa  är 

dessa riktlinje gällande globalt (WHO, 2012). Fysisk aktivitet har förskrivits som behandling 

för flera olika medicinska sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom, höga kolesterol värden, 

fibromyalgi och diabetes. Fysisk aktivitet ger psykiskt välbefinnande och har föreslagits som 

en del i behandlingen för depression (Babyak et al. 2000). 

 

Vi vill med denna litteraturstudie belysa kunskapsläget kring vilken roll fysisk aktivitet har 

för personer med depression.   
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SYFTE  

Syftet med detta arbete är att belysa betydelsen av fysisk aktivitet för personer med 

depression. 

METOD 

 

Design 
Denna litteraturöversikt har genomförts genom att söka, kritiskt granska och sammanställa 

vetenskapliga original artiklar inom valt område, inspirerat av Friberg (2006) En inledande 

sökning utfördes för att se vad som fanns publicerat i ämnet, därefter utfördes en 

problemformulering och den egentliga litteratursökningen fortsatte. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskapligtidsskrift, 

åren 2003-2013, deltagarna skulle vara 18 till 65 år och studera fysiskaktivitet vid depression, 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterierna var artiklar 

som inte var svarade på syftet. Artiklar som handlade om barn och äldre valdes bort samt 

artiklar som inte var skriven på engelska eller svenska. 

 

Litteratursökning 

Den inledande artikel sökning genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl 

2013-05-28 för att få en uppfattning om det valda områdets omfång och storlek. Den andra 

egentliga artikel sökningen gjordes 2013-09-04 till 20013-10-02 och genomfördes via 

Mittuniversitetets bibliotek i omvårdnads databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl. Ord 

lämpliga för sökområde översattes till engelska MeSH termer. Dessa ord var 

depression(major topic) OR major depressiv disorder AND interventions AND physical 

activity OR exercise. En fritext sökning med sökorden depression AND Treatment AND 

physical activity genomfördes i PubMed för att undersöka om ytterligare artiklar fanns i 

sökområdet. Manuell sökning gjordes genom att läsa referenslistor till granskade artiklar. En 

av artiklarna skickades till oss av författarna, Searle, A., Calnan, M., Louice, G., Campell, J., 

Taylor, A., Turner, K. (2011) eftersom artikeln inte fanns tillgänglig i full text. En översikt av 

sökord, databaser, begränsningar och antal träffar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

Relevanta 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl Depression 

AND 

intervention 

AND physical 

activity AND 

Experience 

Senaste 10 åren 92 92 11 4 4  

PubMed Depression 

(major topic 

mesh) AND 

interventions 

AND physical 

activity 

Senaste 10 åren 158 158 8 3 2 

PubMed Major 

depressive 

disorder AND 

intervention 

AND physical 

activity 

Senaste 10 åren 97 97 5 2 2 

Psycinfo Major 

depressive 

disorder  

AND 

intervention 

AND physical 

activity 

Senaste 10 åren 161 161 

 

10 4 4 

Psycinfo Depression 

(major subject) 

AND 

intervention 

AND physical 

activity OR 

Exercise 

Senaste 10 åren 

18-64 

Humans  

eng. 

135 135 7 2 3 

I Urval 1- lästes artiklarnas titel, i Urval 2- lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3- lästes artikel och Urval 4- artikel för 

granskning.  

 

 

Urval och granskning 

 
Totalt lästes 643 titlar. Efter det valdes 44 artiklar ut till vidaregranskning efter att ha läst 

titlar och abstrakt i sökresultatet. Efter en noggrannare läsning av abstraktet utifrån relevans 

mot syftet kunde 41 artiklar gå vidare för fortsatt granskning. Efter en översiktlig läsning så 

kunde ytterligare 22 artiklar exkluderas. Artiklarna som exkluderades överensstämde inte 
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med studiens syfte eller inklusisionskriterier. Då återstod 19 artiklar där en djupare och 

noggrannare läsning av artiklarnas helhet genomfördes och därefter exkluderades fyra 

artiklar på grund av att de inte svarade mot studiens syfte eller var etiskt godkänd. Därefter 

skrevs en sammanställning över artiklarnas resultat för att få en överblick. Detta ledde till att 

skillnader och likheter kunde identifieras. I det sista steget i granskningen undersöktes 

artiklarnas kvalitet genom en kvalitetsgranskning av varje enskild studie som baserats på; 

artikelgranskning inspirerad av Hellzén, Johansson & Pejlert, (1999) bilaga 1. Som 

komplement till klassificeringen genomfördes även en kvalitets bedömning för kvantitativa 

artiklar gjordes utifrån en tregradig skala; Grad I: 80%, Grad II: 70%, Grad III: 60 % 

inspirerad av Carlsson & Eiman, (2003) bilaga 2. Även kvalitetsbedömning för kvalitativa 

artiklar utifrån en tregradig skala; hög (I), medel (II), låg (III) enligt mall från SBU (1999) 

bilaga 3.  

 

Analys 

Med inspiration av Friberg (2006) kap. 10 har artiklarna efter att urvalet var klart granskats 

ingående i resultatdelen. Artiklarna har lästs flera gånger för att få en djupare förståelse kring 

resultatet och dess huvudbudskap. Post-it lappar med kommentarer har delat in artiklarna efter 

liknande innehåll. Artiklarna har bearbetats och lästs för att få en helhets bild och förstå deras 

resultat. De fynd vi har gjort har delats upp i kategorier och underkategorier och 

sammanställts efter likheter och förklarande formulerat fynden i text jfr Friberg (2006). Ett 

dokument för varje artikel upprättades där syfte och en sammanfattning av resultatet skrevs 

ner och lades tillsammans med varje artikel och mallen artikel granskning. Sammanfattningen 

av varje resultat lästes sedan flera gånger. Artiklarna sammanställdes sedan i en 

översiktstabell, (bilaga 4), där syftet, metod, deltagare, resultat och kvalitet presenteras på ett 

överskådligt sätt. Likheter har identifierats och gemensamma nämnare har funnits. Dessa har 

delats upp i huvudkategorierna; fysisk aktivitet vid svår depression, intensitet och frekvens av 

fysiskaktivitet och effekten av fysiskaktivitet med underkategorierna effekten av fysisk 

aktivitet vid svår depression, fysiskaktivitet som en tilläggsbehandling vid svår depression, 

betydelsen av aktivitetens nivå och hur många gånger i veckan, livskvalitet och välmående, 

positiva upplevelser av fysiskaktivitet och barriärer för att utföra fysiskaktivitet. Dessa 

presenteras samtliga i tabell 2 för överskådlighet. 
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Tabell 2.  

Huvudkategori Fysisk aktivitet vid 

svår depression 

Intensitet och 

frekvens av fysisk 

aktivitet 

Upplevda effekter av 

fysisk aktivitet 

Underkategori Effekten av 

fysiskaktivitet vid 

svår depression 

Betydelsen av 

aktivitetens nivå och 

hur många gånger i 

veckan 

Livskvalitet och 

välmående 

 Fysiskaktivitet som 

en 

tilläggsbehandling 

vid svår depression 

 Positiva upplevelser 

av fysisk aktivitet 

   Barriärer för att 

utföra fysisk aktivitet 

 

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som har inkluderats i denna studie har någon form av etiska överväganden. 

Samtliga har inhämtat etiskt tillstånd innan studien genomförts och alla inkluderade 

patienter har fått ge sitt informerade samtycke till att medverka. Om någon avböjt under 

studiens utförande har detta respekterats och personen har då i samtliga fall exkluderats från 

urvalet. 
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RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteratur översikt kommer efter bearbetningen av 15 vetenskapliga 

artiklar som samtliga publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. Tolv är utförda med 

kvantitativmetod, två med kvalitativmetod och en med en blandning av båda metoderna. 

Artiklarnas ursprungs land presenteras i bilaga 4.  

Fysiskaktivitet vid svår depression 

 

Effekten av fysiskaktivitet vid svårdepression 

 

I en kvantitativ studie av Foley, Prapavessis, Osuch, De Pace, Murphy, Podolinsky, (2008) 

som omfattar 23 patienter som nyligen upplevt en svår depressiv episod. Syftet var att 

undersöka skillnader mellan gruppernas nivå av depression mätt i olika skalor för 

depression, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRAS) och Beck depression 

Scale (BDI-II) efter tolv veckors träningsprogram. Deltagarna delades in i två grupper, en 

med aerobisk träning tre gånger i veckan på medel intensiv nivå under 30-40 minuter med 

instruktör och en grupp som utövade stretching som aktivitet. Signifikant sänkning av 

depressions skalor syntes i båda grupperna. I träningsgruppen sjönk den skattade poängen i 

BDI-II stadigt från ett medelvärde på 21,40 poäng till 13,0 efter sex veckors träning och efter 

12 veckor till 10, 8 en total sänkning av medelvärdet på 10,6 poäng. I MADRAS sjönk 

tränings deltagarnas medelvärde till 11,7 poäng totalt efter tolv veckor. Även stretchning 

gruppen gjorde tydliga sänkningar på depression skalorna. Vid studiens start sågs ett 

medelvärde i BDI-II på 20,0 poäng som sjönk till 16,33 vid mätning efter sex veckor och efter 

tolv veckor sågs ett medelvärde på 13,62. När MADRAS mättes sågs även där sänkning från 

28,69 vid start och 21,33 vid slut, en total sänkning av medelvärdet för stretching gruppen på 

7,31. Den totala sänkningen från början till slut för båda grupperna visade inte på en 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

En större liknande studie av Krogh, Widebäch, Thomsen, Gluud och Nordentoft, (2012), alla 

med en svår depression. Här undersökte forskarna också om aerobiskt träning hade en 

antidepressiv inverkan på svårt deprimerade patienter jämfört med en grupp som utförde 

lågintensiv träning, stretching. Studien pågick under tolv veckor, med tre tillfällen i veckan 
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och depressions nivån mättes i Hamilton depression scale 17 (HAMD-17) och Beck 

depression inventory (BDI). Alla deltagare i studien sänkte sin nivå av depression likvärdigt 

oavsett om de tränade eller stretchade.   

 

I en studie med 202 svårt deprimerade patienter vill författarna bedöma om en skillnad i 

reducerad depression kunde ses beroende på om deltagarna medicinerat med antidepressiv 

medicin eller deltagit i träningsgrupper. Fyra grupper delades in i träning i hemmet, träning 

med ledare, antidepressiva läkemedel och placebo. De randomiserade deltagarna visade på 

en liknande sänkning i HAMD poäng och ingen signifikant skillnad sågs mellan båda 

träningsgrupperna och medicineringen. Däremot rapporterade gruppen som åt läkemedel 

om flest upplevda biverkningar jämfört med träningsgrupperna (Blumenthal et al, 2007). Vid 

uppföljning på studien av Blumenthal et al sågs efter ett år full remission hos 113 av de 

ursprungliga 202 deltagare. Fördelningen av deltagare som tillfrisknat var, 32 i träning i 

hemmet, 29 i träning med ledare, 26 med antidepressiva läkemedel och 26 placebo.  De hade 

en depression bedömd med HAMD-17 under åtta poäng. Båda träningsgrupperna hade 

fortsatt att träna i snitt 103 minuter i veckan och en tredjedel av gruppen hade även börjat 

med tilläggs behandling av antidepressiva läkemedel (Hoffman et al, 2011).  

 

Fysiskaktivitet som en tilläggsbehandling vid svår depression 

 

En studie av Schuch, Vasconcelos-Moreno, Borowsky och Fleck (2010) undersöktes 

fysiskaktivitet som tilläggsbehandling till den vanliga behandlingen och jämförde med en 

kontrollgrupp som fick vanlig behandling och/ eller ECT, alla var svårt deprimerade 

patienter bedömda med HAMD-17 skalan och fått över 25 poäng.  I början av studien fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna i HAMD-17 skalan.  Mätningen som ägde rum 

andra veckan visade att träningsgruppen sjönk med 17 poäng och kontrollgruppen med 16 

poäng. Patienterna bedömdes en sista gång vid utskrivning och resultatet visade en 

signifikant fördel till träningsgruppen. Mota-Pereira et al. (2011) undersöker 33 patienter i 

sin studie. Patienterna i studien fick sedvanlig behandling i 9-15 månader utan förbättring. 

Dessa rekryterades till en studie med fysisk aktivitet för att se om det blev någon förändring. 

Interventionen var 30 minuter per dag fem dagar i veckan i tolv veckor där 22 patienter 

deltog i hemträningsgrupp och 11 patienter i en kontrollgrupp, båda grupper fortsatte med 
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tidigare behandling. I slutet av studien visade ingen av deltagarna i kontrollgruppen svar på 

behandling eller tillbakagång i depressionen mätt i HAM-D och i BDI. I träningsgruppen 

visade fyra patienter att de svarade på behandlingen och fem visade på frånvaro av 

sjukdom, en sänkning av HAMD och BDI i medelvärde på 6,84 respektive 6,47 poäng. 

Intensiteten och frekvens vid fysisk aktivitet 

Betydelsen av aktivitetens nivå och hur många gånger i veckan 

 

I en studie av Galper, Trivedi, Barlow, Dunn och Kampert (2005) där deltagarna delades in i 

fyra grupper efter; hur ofta de var fysiskt aktiva, bra eller sämre kondition och hur ofta de 

joggade/promenerade i veckan. Grupperna döptes till inaktiva, otillräckligt aktiva, 

tillräckligt aktiva och hög aktiva.  Därefter så utfördes en skattning av de olika gruppernas 

depressiva symtom med skalan CES-D (Center for epidemolocial studies Scale for 

depression) och en mätning av generellt välmående (GWB). Resultatet beskriver att både 

män och kvinnor som var inaktiva visade på fler depressiva symtom än de andra grupperna. 

Det emotionella välmående skattades högre i grupperna som var aktiva, medel och 

otillräckligt aktiva än i den inaktiva gruppen. 

 

Dunn, Trivedi, Kampert, Clark och Chambliss (2005) undersökte personer med mild till 

medelsvår depression som inte behandlats med läkemedel för att undersöka effekten av 

träning. Inklusionskriterierna var att deltagarna inte fick någon annan behandling t ex 

medicinering eller samtal för att se om enbart träning gav effekt på depression. Dessa 

deltagare delades in i fem grupper där syftet var att se om det fanns en skillnad i intensiteten 

på träningen och hur många gånger i veckan deltagarna tränade. Fördelningen var 

lågintensiv träning tre dagar i veckan, lågintensiv träning fem dagar i veckan jämfört med 

WHO:s rekommendationer för fysiskaktivitet, medel-intensiv träning tre dagar i veckan, 

medel-intensiv träning fem dagar i veckan och en placebo grupp som stretchade tre gånger i 

veckan. Totalt 80 personer fördelades jämnt på grupperna med en kontrollerad 

randomiserad metod. Varje vecka mättes deltagarnas poäng i HRSD-17 och det sågs en 

sänkning på alla grupper med 30 %. Medelintensiv grupperna sjönk mer signifikant varje 

vecka i HRSD 17 än de övriga grupperna. Lågintensivgrupperna och placebogruppen gjorde 

likvärdiga resultat. Bland de fem grupperna sjönk medel-intensiv gruppen som tränade tre 

gånger i veckan mest i medelvärde och placebo gruppen gjorde den minsta sänkningen. På 
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frågan om antal tillfällen i veckan hade betydelse sågs ingen skillnad mellan tre gånger i 

veckan eller fem gånger i veckan av medel-intensivträning. Vid studiens slut efter 12 veckor 

observerades att 24 av 80 deltagare hade svarat på behandlingen med 5,9 poäng i HRSD 17 

och 20 av 80 hade uppnått en tillbakagång av depressionen. Störst respons på HRSD-17 gav 

gruppen som tränade på medel-intensiv nivå fem dagar i veckan. Tillbakagång (ej 

diagnostiserbara poäng) av depression fanns högst i gruppen med medel-intensiv träning tre 

dagar i veckan. Den minsta responsen visades i gruppen lågintensivträning fem dagar i 

veckan.  

    

 Donath et al. (2009) visade i sin studie att kvinnor som led av svår depression hade nedsatt 

träningskapacitet jämfört med friska kvinnor. De fick fortare mjölksyra (laktat) än de friska 

kvinnorna, ingen skillnad syntes i upplevd utmattning. 

 

Effekterna av fysisk aktivitet 
 

Livskvalitet och välmående  

 

I en tidigare nämnd studie av Krogh et al. (2012) där interventionen var träning jämfört med 

stretching framkom även positiva resultat av deltagarnas välmående. Träningsgruppen mer 

än fördubblade sin skattade livskvalitet, strechinggruppen ökade sin livskvalitet med 90 % 

under interventionen som varade i tre månader. En förbättrad livskvalitet redovisas även i 

studien av Oeland, Laessoe, Olesen och Munk-Jörgensen (2009) där en träningsgrupp med 

ledare på gym 90 min två gånger i veckan jämfördes med en grupp som tränade på egen 

hand valfri aktivitet hemma 30 minuter om dagen. I början av interventionen låg båda 

grupperna under det normala värdet i skattad livskvalitet jämfört med den europeiska 

populationen, bara 19 % av deltagarna i kontrollgruppen skattade sin livskvalitet över 

normalnivån. Efter mätning vid studiens slut efter 32 veckor sågs att nästan hälften av 

träningsgruppen och mer än hälften av kontrollgruppen skattade sin livskvalitet över det 

normala. Sex deltagare i kontrollgruppen rapporterade att de upplevde ett positiv resultat av 

att delta i studien, förklaringen var att det var att det bekräftades att förutom depressionen 

så var personen faktiskt frisk på grund av de fysiologiska testerna som gjordes innan 

studiens start som var; vikt, blodtryck, BMI, maximal muskelstyrka och konditionstest. 
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Fjorton deltagare i träningsgruppen berättar om positiva upplevelser av att delta, de uppgav 

att de blivit medvetena om kopplingen mellan livsstil och deras mentala och fysiska 

välmående. Utöver att deltagarna fick ett bättre mående direkt efter träning och dagen efter,  

fick de även mer energi och kände sig mer vitala. Bartholomew, Morrison och Ciccolo (2004) 

ville undersöka om en grupp som utförde ett intensivt träningstillfälle på 30 minuter fick en 

förbättring i humör och välmående än en grupp som vilade. Alla patienter var 

diagnostiserade med svår depression. Träningsgruppen rapporterade en signifikant höjning 

av välmåendet från 11,05 till 13,85 poäng i skalan SEES (Scubjective exercise experiense scale)  

medan gruppen som vilade sjönk från 13,40 till 12,60.  Effekten av träningen på depressionen 

visades med en sänkning av medelvärde på 5,7 på POMS skalan (Profile of mood states) i 

båda grupperna och visade ingen signifikant skillnad. 

Livskvaliteten undersöktes även i studien av Schuch et al. (2010) där fann de att en ökning 

skedde i båda grupperna. Deltagarna uppskattade sin psykiska hälsa vid studiens start och 

vid utskrivning med WHOs formulär för livskvalitet QoL (quality of life). Det sågs en 

signifikant fördel till träningsgruppen vid sista mätningen. En studie av Ikenouchi-Sugita et 

al. (2012) visar på de positiva effekterna av att vara fysiskt aktiv. Två skalor användes Self-

depression rating scale (SDS) och Social adaption self-management (SASS). Effekterna på 

depressiva känslor undersöktes vid en promenad intervention. Gruppen som tidigare varit 

inaktiv rapporterade minskade upplevda depressions symtom och en ökad social förmåga. 

Ingen skillnad sågs i någon av skalorna på den redan aktiva gruppen. 

 

Positiva upplevelser av fysiskaktivitet 

 

 

I denna kategori beskrivs i flera olika studier med kvalitativ design hur fysisk aktivitet har 

hjälpt deltagare till ett bättre mående, samt genererat positiva upplevelser. Det beskrivs att 

fysisk aktivitet bland annat höjer humöret och negativa tankar byts ut till positiva. Det är 

lättare att distansera sig till negativa tankemönster vid aktiviteter. En kvinna berättar att hon 

försöker hålla sig sysselsatt för hon har märkt att hon mår bättre då.  En annan patient 

berättar att efter att hon varit fysiskt aktiv så upplever hon mera positiva tankar än innan och 

att den negativa oron har bytts ut. För många deltagare reducerade den fysiskaktiviteten 

flertalet av negativa sinnesstämningar så som; frustration, ilska, ångest och stress, detta 

enbart av att byta fokus och få miljöombyte. Några deltagare beskriver att de finner fysisk 
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aktivitet avslappnande och att de tänker klarare efter träning (Jonston et al. 2007; Searle et al. 

2011; Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). 

 

Fördelar med att vara fysiskt aktiv sågs bland annat i att deltagarna gick ner i vikt vilket var 

en positiv sidoeffekt, att de även kände sig i bättre form och kanske till och med fick 

komplimanger. Att se förbättringar i sin fysiska hälsa fungerade även som motivation för 

patienter som såg en viktnedgång, kände sig mera ”fit” och att de mådde bättre med sig 

själva när de såg dessa resultat. Några deltagare berättade att de fått kommentarer om att de 

såg hälsosamma ut och att det var en trevlig extra bonus som ledde till ett ökat 

självförtroende (Searle, et al, 2011; Azar, et al, 2010). I en studie av Searle et al, (2011) 

rapporterade deltagarna att deras sömncykel och matvanor hade förbättrats efter att de 

börjat med fysisk aktivitet. Fördelen sågs under hela dygnet, efter aktivitet så var sömnen 

bättre och uppvaknandet på morgonen kändes mer positivt än tidigare. Med det höjda 

humöret och den bättre sömnen blev matvanorna mer regelbundna. I en studie av Azar et al, 

(2010) beskrivs det sociala nätverket av deltagarna att det sociala stödet och uppmuntran 

från närstående av att utföra fysisk aktivitet var viktigt. Flera blev påverkade av att 

närstående var aktiva, en del såg det som ett positivt inslag och var inspirerad, andra tyckte 

att det kunde vara jobbigt och upplevas negativt. Några av kvinnor uttryckte att det var 

lättare att motionera själva än i grupp för då behövde de inte vara rädda för att inte orka 

hålla samma tempo och kände pressen att prestera. De tog hellre sin promenad själv, och fick 

därmed tid för egna tankar.  

 

Barriärer för att utföra fysiskaktivitet 

 

Många deltagare uttryckte psykiska och känslomässiga symtom under depressionen som ett 

hinder för att delta i träning, de hinder som var vanligast var trötthet, sjukdom, stress och 

låg självkänsla. Deltagarna visste om de positiva aspekterna som kom efter att de tränat. En 

av deltagarna förklarade det som att hon fann en trygg plats i hemmet och inte ville riskera 

att bli sårbar när hon utsatte sig för träning tillsammans med andra. Vidare upplevde hon att 

när hon tagit sig förbi den känslan och vågade, upplevde hon sig mer positiv efter att ha 

tränat (Searle et al, 2011). I studien av (Azar et al, 2010) upplevde kvinnorna med depression 

att ursäkter för att träna var bland annat tidsbristen och att de tyckte att de tog tid från andra 
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viktigare saker, t ex familjens tid eller hushållssysslorna. Flera beskrev även att de inte 

prioriterade sig själva och träningen speciellt högt och hittade på ursäkter för att göra annat 

och att de inte planerade in träning som en del i vardagen. Vidare upplevde kvinnorna med 

depressiva symtom att de inte hade tron på sig själva på grund av dålig självkänsla att 

genomföra träning. Bortförklaringen var att de fastnade framför internet halva dagen eller 

kände sig trötta, stressade och illa tillmods. Träningen var ofta spontan och sällan planerad. 

Många planerade dagen efter dagsformen och beroende på hur stark de olika depressiva 

symtomen var. 
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 DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa betydelsen av fysisk aktivitet för personer 

med depression. 

 

Resultatet visar att människor med svårdepression har fördel av medelintensiv träning så väl som 

lågintensivträning. Deprimerade personer bör ha en frekvens och intensitet av motion som är anpassat 

utifrån deras individuella kapacitet med hänsyn till sjukdom och att deras fysiska reaktion på aktivitet 

har visats skilja sig ifrån friska personer. När fysisk aktivitet lagts till den redan tidigare behandlingen 

till exempel antidepressiva, ECT och psykoterapi ses en fördel till de personerna som har börjat med 

regelbunden träning. Vissa resultat visade till och med på full remisson. Personer som är deprimerade 

på en grad av medel till mild så visar vårt resultat på att tre gånger i veckan av medintensiv träning 

är att rekommendera för en tillbakagång av depressiva symtom. Fysiskt aktiva personer har betydlig 

färre depressiva symtom än inaktiva. Aktiva personer rapporterade ett bättre emotionellt välmående 

och uppgav sig ha en bättre livskvalitet.  

 

Under huvudkategorin fysisk aktivitet vid svår depression visar studier att svårt 

deprimerade patienter har effekt av att lägga till träning eller stretching i behandlingen. 

Studien av Blumenthal et al (2007) visade att fysisk aktivitet jämfört med antidepressiva 

läkemedel hade en sänkning som inte visade på någon signifikant skillnad och alltså ansågs 

som likvärdig behandling. Schuch, (2010) visar på att vid utskrivning från klinik visade 

patienter som deltagit i en tilläggsbehandling i form av träning under vistelsen, på lägre 

depressions nivå än de som inte deltagit. 

 

I sjuksköterskans omvårdnadsansvar kan det vara en fördel att använda sig av långsiktiga 

och kortsiktiga mål i samråd med patienten. Den enskilda patientens situation kan variera 

kraftigt och ibland vara mycket komplex. En rad faktorer påverkar om patienten kommer att 

uppnå uppsatta mål och det är fördelaktigt att använda sig av delmål när det görs en 

långsiktig omvårdnadsplan (Jahren-Kristoffersen, 2009). 
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Patienter som fått behandling under längre tid utan förbättring, visade efter tränings 

interventionen att deltagarna fick bättre värden när de skattade sin depression i HAMD och 

BDI skalorna (Mota-Pereira et al , 2011). Flera studier har utvärderat träning som alternativ 

för behandling mot depression jämfört med psykoterapi och läkemedel. Träning visade 

ingen signifikant skillnad jämfört med psykoterapi och läkemedel. Dessa fynd är väldigt 

relevanta att ta ställning till då flera patienter har visat sig hellre välja träning framför 

läkemedel. Träning är en biverknings fri och jämförbart billigt behandlings alternativ och 

kan lämpligen utföras av individen själv. Antidepressiva läkemedel är känt för att ha effekt 

efter en längre tids andvändning i kontrast till träning som ger omedelbara psykologiska 

fördelar (Daley, 2008). Att träning som behandling har visat på ett så bra resultat, jämförbart 

med läkemedel och psykoterapi är av vikt att notera. Att ingå i ett sammanhang, till exempel 

i en tränings grupp och öka på det sociala samspelet, kan vara av betydelse för det goda 

resultaten. 

 

Resultatet styrks av WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet som är tre gånger i veckan 

på medelintensiv nivå, flera studier som har det upplägget har visat på bra resultat och 

remmission av sjukdom. Däremot, om patienten lider av svår depression så ses att 

intensiteten avviker ifrån rekommendationerna och ger lika bra resultat vid aktivitet på 

lågintensiv nivå, till exempel stretching och vila, men frekvensen är densamma (Foley et al, 

2008; Krogh et al, 2012; Dunn et al, 2005). Martinsen (2008) säger i sin studie att de som 

tränar enligt allmänna folkhälsorekommendationer tre till fem gånger i veckan har större 

reduktion av sin depression jämfört med de som tränar på lågintensiv nivå. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten hittar en lagom intensitetsnivå på aktiviten, detta 

för att patienten ska kunna upprätthålla kontrollen för att inte i början anstränga sig på för 

hög intensitetsnivå. Att stärka patientens tilltro till egna färdigheter genom små steg till 

förändring stimulerar en känsla av framgång (Klang-Söderkvist, 2008)  

 

I resultatets avsnitt om effekter av fysisk aktivitet, påvisas det att flera olika aspekter på 

träningen ger resultat av betydelse. Deltagarna i studierna av (Krogh et al, 2012; Oeland et al, 

2009; Bartolomew et al, 2004, Schuch et al, 2010) höjde sitt välmående och ökade i livskvalitet 

till följd av träning. (Azar et al, 2010; Searle et al, 2011) har pekat på fördelarna av 

fysiskaktivitet som ger ökat självförtroende, bättre självkänsla, viktnedgång, att känna sig i 
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form och uppleva bättre vardags kondition. Depression som sjukdom är ofta förknippat med 

en sämre fysisk hälsostatus. Trots behandling med antidepressiva läkemedel kvarstår flera 

symtom på sjukdomen som trötthet och nedsatta kognitiva funktioner där det visar sig att 

träning kan förbättra dessa symtom. Sammantaget kan träning vid depression vara ett 

idealiskt komplement i behandlingen (Daley, 2008). 

 

Resultatet visar att en barriär för fysisk aktivitet kunde vara den låga självkänslan och tron 

på sig själv att utföra planerad aktivitet vilket är det tydligaste hindret som uttrycks (Azar et 

al, 2010; Searle et al, 2011).  

 

Slutsats 

Målet med sjuksköterskans omvårdnad är att stödja, uppmuntra och klara av sin situation 

mera effektivt. Detta kan med fördel göras genom en dialog där sjuksköterskan kan 

inspirera, inge hopp och se situationen mera meningsfull.  

Enligt Antonovskys modell KASAM är det av betydelse att tydligöra situationen 

tillsammans med patienten så att den blir mera begriplig för att få en känsla utav 

sammanhang och att situationen blir betydelsefull och hanterbar. 

 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie har försökt tydliggöra hur fysiskaktivitet påverkar deprimerade 

människor.  För att få en så aktuell forskning som möjligt så söktes artiklar upptill fem år 

gamla, men för få antal träffar i det valda området sågs, därför utökades avgränsningen till 

tio år för att få mera material.  

 

Ämnets som valts har visat sig funnits mest i kvantitativa interventionsstudier, vilket har 

gjort det svårt att få in ett omvårdnadsfokus som är önskvärt i en omvårdnadsuppstas. Detta 

innebär att sjusköterskans roll i arbetet har presenterats i bakgrunden och i 

resultatdiskussionen men inte i resultatet. Några kvalitativa artiklar valdes in i arbetet för att 

få en bild av omvårdnadsbehovet utifrån patientens upplevelse av fysiskaktivitet. En 

kvalitativ artikel som ej svarade direkt mot syftet valdes ändå (Johnston et al. 2007) just för 
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att se deprimerade patienters omvårdnadsbehov. Artikeln handlade om att hantera 

deprimerade patienter i primärvården men inte specifikt om fysiskaktivitet som behandling. 

 

Eftersom  MeSH- termen depressiv disorder har andvänts så har flera grader inom depressions 

sjukdomar som; svårt depressiva, mild- medeldeprimerade patienter och depressiva symtom 

varit studerade i artiklarna. Detta har gjort att resultatet handlar om flera olika grader av 

depression. Sökningarna kan ha gett ett bättre resultat om sökningen utförts med fritext.  

 

Arbetets styrka är att alla artiklar har bedömts med granskningsmallar för att avgöra dess 

kvalitet. Alla artiklar som inkluderats har varit av Grad I eller av hög kvalitet. Ytterligare 

styrka till arbetet har varit att de artiklar som granskade effekterna av fysisk aktivitet vid 

depression kommer fram till liknande resultat, skillnader som förekommer i de olika 

artiklarna är olika former av träning. Alla artiklar i resultatet är skrivna på engelska och 

därför översatta till svenska, detta kan medföra risk för feltolkningar på grund utav 

översättningsbrister. 

 

Författarna till litteraturöversikten har använt sig av varandras styrkor och dynamiskt 

diskuterat, analyserat och gemensamt kommit fram till beslut gällande arbetets resultat och 

innehåll.  
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(/Bortfall) 

Huvudresultat Komme

ntarer 
gällande 

kvalitet 

Azar, Ball, Salmon, 

Cleland 
2010 
Australien 

Att samla djupare 

information angående 

kvinnor med depressiva 

symtom eller hos 

kvinnor utan depressiva 

symtom och om det 

fanns en skillnad och  

samband med fysisk 

aktivitet. 

Kvalitativ 

semistrukturer

ade intervjuer. 

Snöbollsurval 

40 deltagera 
20 med 

depressiva 

symtom 
20 utan 

depressiva 

symtom 

Kvinnorna med 

depressiva 

symtom visade 

på flera 

negativa 

barriärer till 

aktivitet pga 

neg. upplevelser 

i sin ungdom 

ofta ej planerad 

fysisk aktivitet.  

Hög 

Bartholomew, 

Morrison, Ciccolo 
2005 
USA 

Syftet med studien är att 

se om ett träningstillfälle 

på 30 minuter ger effekt 

på humör och må bra 

känsla, hos svårt 

deprimerade patienter, 

jämför med en grupp i 

vila. 

Kvantitativ 
Interventions 

studie 

40 
15 män 
25 kvinnor 

Effekt ses på 

bägge grupper 

både i humör 

och minskad 

depressions 

poäng. Men 

bara 

träningsgruppe

n fick en 

signifikant 

höjning i 

postiva må bra 

känslor.  

Grad I 

Blumenthal et al. 
2007 
USA 

Att jämföra patienter 

med svår depression 

som får träning utförd 

hemma eller undervisad 

i grupp om minskade 

depressions symtom sker 

jämfört med läkemedels 

och placebo behandlade 

patienter. 

En kvantitativ 
prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

studie. 

202 
153 kvinnor 
149 män 

Slut mätning av 

HAM-D visade 

på att ingen 

deltagare längre 

uppfyllde 

kriteriet för svår 

depression, 

poäng <8. 
Ingen skillnad 

sågs emellan 

tränings 

grupperna och 

läkemedels 

behandlade. 

Inte heller 

emellan 

hemträning och 

GradI 



 

undervisad 

träning. 
Läkemedels 

gruppen talade 

dock om flest 

biverkningar 

som 

sidoeffekter.  
Alla 

behandlingsgru

pper visade på 

tillbakagång i 

sjukdomen 

jämfört med 

placebogruppen

. 
Donath et al. 
2010 
Tyskland 

Syftar på att under 

övervakning mäta 

upplevd utmattning vid 

maximalt motstånd på 

träningscykel. Även 

syreupptagning, 

hjärtfrekvens, laktat 

mättes och jämfördes. 

Friska personer 

jämfördes med med 

deprimerade patienter. 

Kvantitativ  19 svårt 

deprimerad

e kvinnor 

matchades 

med 19 ej 

diagnostiser

ade med 

depression. 

Signifikant 

skillnad syntes i 

morstånd mätt i 

kg den 

deprimerade 

gruppen hade 

nedsatt tränings 

kapacitet. 
Ingen skillnad 

syntes i upplevd 

utmattning, 

syreupptagning, 

hjärtfrekvens 

mellan 

grupperna. 

Grad I 

Dunn et al.  
2005 
USA 

Ger träning 12 veckor 

hos mild till medel 

depressiva patienter en 

minskning av depressiva 

symtom mätt med 

HAM-D och finns det en 

dos skillnad?  

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

studie 

80 

tillgängliga 

 

Gruppen som 

tränade efter 

folkhälsorekom

mendationer 

hade bättre 

resultat (50% 

reducerad 

HRSD) än de 

som tränade låg 

dos som var 

jämförbart med 

placebo 

gruppen. 

Grad I 

Foley, Prapavessis, 

Osuch, De Pace, 

Murphy, 

Podolinsky 

Att undersöka 

sambandet mellan fysisk 

aktivitet på deprimerade 

patienter och om en 

Kvantitativ 
Randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

23 Efter tolv 

veckors 

intervention i 

aerobic gruppen 

Grad I 



 

2008 
Nya Zeeland 

förändring skedde 

fysisk, psykiskt och 

kognitiv. 

studie.  
En pilot studie. 

så sjönk BDI och 

MDRAS 

poängen med 

hälften och även 

streching 

gruppen 

minskade 

poängen 

signifikant. 

Galper, Trivedi, 

Barlow, Dunn, 

Kampert 
2006 
USA 

Att jämföra fysikaktivitet 

och mentalhälsa, ökar 

välbefinnandet? Gör det 

skillnad i depressionen 

om man är låg, medel, 

hög aktiverad? 

Kvantitativ 

cohort 

intervention  

6828 En positiv 

utveckling sågs i 

ökat 

välbefinnande 

hos både män 

och kvinnor i 

välbefinnande 

och bägge sjönk 

i poäng på 

depressionsskal

an. En medel 

aktiv person fick 

bäst resultat. 

Grad I 

Hoffman et al. 
2011 
USA 

Uppföljningsstudie efter 

ett år: På tidigare 

intervention träning med 

diagnosen svår 

depression med ledare, 

träning utan ledare 

hemma, läkemedels 

behandling och placebo.  

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

studie 

172 
Delat på 4 

grupper 

30 är fortfarande 

deprimerad 
113 var helt 

tillfrisknad och 

tränade i snitt 

180 min/vecka 
HAM-D 8 vid 0 

minuter 

träning/vecka  
HAM-D 4 vid 

180min 

träning/vecka 

 Grad I  

Ikenouchi-Sughita 

et al. 
2012 
Japan 

Att se om en fyra 

veckors intervention av 

promenader visade på 

effekt av minskade 

depressiva tankar och en 

ökad socialförmåga hos 

friska arbetare. 

Kvantitativ 

interventions-

studie. 

 
Deltagarna 

delades upp 

efter tidigare 

aktiva och 

inaktiva. 

1193 
tillfrågade 
606 

deltagare 

Poäng för 

depression 

minskade i den 

grupp som ej 

tidigare varit 

aktiv och den 

sociala 

förmågan ökade 

något för 

samma grupp. 
Den grupp som 

redan var aktiv 

innan 

interventionen 

Grad I 



 

gjorde inga 

signifikanta 

förändringar. 

Jonston, Kumar, 

Kendall, Peveler, 

Gabbay, Kendrick 
2007 
England 

Att undersöka attityder 

och föreställningar om 

depression och 

möjligheten att hantera 

svårigheter med 

uppsatta mål sett ur 

patienters, personals och 

närståendes perspektiv. 

Kvalitativ 

intervjustudie 
GT 

61  Behandlarnas 

problem: 

tidsbrist, sätta 

upp mål i 

behandlingen, 

brist på 

följsamhet. 

Patientens: 

sökte vård sent i 

depressionen, 

kände brist i 

omsorg och 

individuella 

planer, kände av 

tidsbristen i 

vården 

Hög 

Krogh, Videbech, 

Thomsen, Gluud, 

Nordentoft 
2012 
Danmark 

Se om fysiskträning 

under 3 månader har 

några antidepressiva 

egenskaper på en grupp 

med kliniskt depressiva 

patienter (svårt 

deprimerade). Finns 

även en kognitiv effekt?  
En grupp tränade 

kondition och en grupp 

stretchade. 

Kvantitativ 
Randomiserad 

observations 
studie 

115 Konditions 

gruppen sjönk 

något mer än 

streching 

gruppen i 

depression mätt 

i HAM-D och 

välmåendet 

höjdes något 

mer. 
Ingen 

signifikant 

skillnad emellan 

grupperna. 

Bägge grupper 

sjönk signifikant 

under stuidien 

mätt ifrån 

början till slut. 

Grad I 

Mota-Pereira, 

Silverio, Karvalho, 

Ribeiro, Fonte, 

Ramos 
2011 
Portugal 

Att bedöma om 

behandligns resistenta 

svårt deprimerade pat 

gjorde förbättring av 

tilläget fysiskaktivitet i 

behandlingen 

Kvantitativ 
Prospektiv 

randomiserad 

interventions 

studie 

33 Ingen i controll 

gruppen visade 

på förbätring i 

depressionen. 

Interventionsgr

uppen  visade 

upp 4 deltagare 

med förbättring, 

5 deltagare  på 

remisson från 

Grad I 



 

sjukdomen. 
Oeland, Laesson, 

Olessen & Munk-

Jörgensen 
2010 
Danmark 

 

 

Att undersöka om 

patienter med depressiv 

och/eller oro tillstånd 

kunde uppnå en nivå av 

fysisk aktivitet i enlighet 

med allmänna 

rekommendationer för 

fysisk aktivitet, om en 

förbättring skede fysiskt 

och om deras livskvalitet 

ökade av att delta i ett 

aktivitets program. 

Kvantitativ 

interventions- 
Studie. 

28  Kondition, 

styrka och QoL 

ökade i bägge 

grupper 

Grad I 

Searle, Calman, 

Lewes, Campbell, 

Taylor, Turner 
2010 
Storbrittanien  

Undersöka patienters 

syn på fysiskaktivitet 

som en behandling av 

depression i primärvård. 

Blandad studie  

 
Kvalitativ 

intervjustudie 

av deltagare i 

en  kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

studie 

 

28 De flesta 

deltagare 

upplevde att  

fysisk aktivitet 

kunde vara en 

acceptabel 

behandling för 

depression. 

Hög 

Schuch, 

Vasconcelos-

Moreno, 

Borowsky, Fleck 
2011 
Brasilien 

Att undersöka om 

fysiskaktivitet som 

tilläggsbehandling kan 

höja livskvaliten hos 

svårt deprimerade 

patienter.  

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad 

interventions 

studie 

26 Vid utskrivning 

från klinik ses 

en signifikant 

skillnad i HAM-

D på patienter 

som deltagit i 

tränings 

gruppen jämfört 

med icke 

träningsgrupp 

Grad I 

 

 

 

 


