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Abstrakt 
Bakgrund: Att bli äldre ökar risken för depression och antalet äldre kommer att öka i 

framtiden. Det är därför viktigt att hitta en effektiv behandling för depressiva symtom hos 

den äldre befolkningen. Syfte: Syftet var att belysa fysisk aktivitet som ett sätt för att 

behandla depressiva symtom hos personer över 65år. Metod: Litteraturöversikten bygger på 

18 vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och mixad design. Dessa har granskats, 

analyserats och sedan sammanställts. Resultat: Resultatet visade på att fysisk aktivitet kan 

vara en effektiv behandlingsform vid depressiva besvär hos äldre. Viktiga faktorer som 

utbildning, rädsla och social interaktion påverkade effektiviteten av behandlingen. 

Diskussion: Flera studier visar att fysisk aktivitet hade positiv effekt på depressiva symtom. 

Behandling av depressiva symtom är ett komplext problem som kräver en individuellt 

anpassad plan där fysik aktivitet, utbildning och stöd behövdes. Slutsats: För att effektivt 

kunna behandla depressiva symtom måste grundorsaken identifieras och behandlas. 

Sjuksköterskans roll i det kliniska arbetet är att identifiera, fånga upp och stödja dessa 

personer. 

Nyckelord: Alternativ behandling, Egenvård, Fallrädsla, Kunskap, Social interaktion 

Abstract 
Background: The risk of getting depressive symptoms increases with age, and the number of 

elderly people is increasing. Therefore, it is important to find effective treatments for 

depressive symptoms among the elderly. Objective: The aim of this study was to highlight 

physical activity as a treatment for depressive symptoms among people 65 years and over. 

Methods: This literature review has 18 scientific articles of both quantitative and mixed 

design were audited, analyzed and compiled. Results: The results showed that physical 

activity can be an effective treatment for the elderly with depressive symptoms. Important 

factors such as education, anxiety and social interaction affect the efficiency of the treatment. 

Discussion: Studies showed that physical activity had positive effects on depressive 

symptoms. Depression is a complex problem requiring personalized treatment programs 

that include physical activity, education and support. Conclusion: To treat depressive 

symptoms effectively, root causes need to be identified and dealt with. The role of the nurse 

in clinical treatment is to identify such people that may be affected by or vulnerable to 

depression and assist in outreach work. 

Keywords: Alternative treatments, Fear of falling, Knowledge, Self-management, Social 

interaction.
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Introduktion 

Författarna av denna litteraturöversikt har under den verksamhetsförlagda utbildningen 

reagerat på att många äldre äter antidepressiva läkemedel. Detta har fått dem att fundera 

över om det finns någon alternativ behandling av depressiva symtom för äldre, dels för att 

undvika polyfarmaci och biverkningar (Larsson & Rundgren, 2003, s. 91) och dels för att ta 

tag i grundproblemet till de depressiva symtomen istället för att bara behandla besvären. 

Bakgrund 

Depression 

Antalet individer som insjuknar i depression bland äldre människor är hög (Statens 

beredning för medicinsk utevärdering [SBU], 2004). Depression är enligt Bridle, Spanjers, 

Patel, Atherton och Lamb (2012); Lindwall, Larsman och Hagger (2011) associerat med ett 

stort lidande, hög sjuklighet och dödlighet och är enligt SBU (2004) ett växande 

folkhälsoproblem. Enligt Ledin (2013) är depression nästan dubbelt så vanligt 

förekommande hos kvinnor än hos män. World Health Organistaion [WHO] (2015b) 

definierar depression som en psykisk störning som kännetecknas av känslor av skuld eller 

låg självkänsla, känsla av sorg, förlust av glädje eller intresse, trötthet, dålig koncentration 

samt störd sömn eller aptit. Skärsäter (2009, s. 721) menar att depression hos äldre ofta kan 

ge kroppsliga symtom såsom trötthet, yrsel, huvudvärk samt smärta. Enligt SBU (2004) så 

kan det dock vara svårt att särskilja depression från minskad ork och avtagande intresse så 

detta kan ses som en del av det naturliga åldrandet. 

Författarna i detta arbete kommer att använda sig av begreppet depression endast när det 

finns en uttalad depressionsdiagnos. Annars kommer begreppet depressiva symtom att 

användas, vilket är i enlighet med vad författarna till de studerade artiklarna har gjort. Detta 

beror på att deltagarna i studierna screenas för de symtom på depression som nämns i 

stycket ovanför.  

Screening efter depression 

Ett av de mer vanliga instrumenten som kan används för att upptäcka om äldre personer 

lider av depression är Geriatric Depression Scale (GDS). Syftet med att använda detta 

instrument är att identifiera depression hos äldre. Det finns tre varianter av denna skala med 
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30, 20 och 15 ja och nej frågor (Socialstyrelsen, u.å.a). Andra mätinstrument som kan 

användas för screening av depression är Center of Epidemiological Studies-Deression scale 

(CES-D), Beck Depression Inventory och Hopkins Symptom Checklist, vilka samtliga är olika 

typer av frågeformulär. 

Behandling av depression 

Att bli äldre ökar risken för depression (Larsson & Rundgren, 2003, s. 281) och antalet äldre 

kommer att fortsätta öka i framtiden enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2014a; 2014b). 

Detta leder till att antalet äldre med depression med stor sannolikhet även kommer att öka i 

antal. År 2012 kostade antidepressiva läkemedel cirka 180 miljoner kronor för personer över 

65 år i Sverige. År 2013 hade den siffran stigit till cirka 195 miljoner kronor för samma 

åldersgrupp vilket är en ökning med 15 miljoner kronor (Socialstyrelsen, 2013a; 2014). Att 

hitta alternativa sätt att behandla depression hos personer över 65 år kan minska 

läkemedelskostnaderna, vilket både gynnar samhällets och den enskilda brukarens ekonomi. 

Dessutom får den åldrande kroppen svårare att bryta ner läkemedel vilket ökar risken för 

överdosering av läkemedel och biverkningar (Larsson & Rundgren, 2003, s. 91). Det kan 

därför vara viktigt att hitta en annan behandling av depression än läkemedelsbehandlingar. 

Olika studier för att finna icke-farmakologiska alternativ som behandling av depression blir 

allt vanligare enligt Tekur, Nagarathna, Chametcha, Hankey & Nagendra (2012). Detta tros 

bero på tre olika orsaker; personer i samhället är oroliga för antidepressiva mediciner, det är 

allt svårare att få psykologisk hjälp från sjukvården samt att allt fler vill ha strategier för 

egenvård (Nicolaidis, McKeever & Meucci, 2013). 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska “hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga 

ohälsa”. Detta innebär att sjuksköterskan i sin profession ska arbeta för att förebygga ohälsa, 

till exempel depression (SFS 1982:763, 2 c §). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (2001:453, kap. 5, 4 §). 
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Allt eftersom antalet personer som insjuknar i depression ökar så tros livsstilen ha betydelse 

för utvecklandet av depression. Till livsstil hör bland annat fysisk aktivitet som enligt 

tidigare forskning ger en övergående höjning av sinnesstämningen, effekten kan vara 

bestående under en längre tid (SBU, 2004). Fysisk aktivitet har även stor betydelse för 

vårdtagarnas livskvalitet och välmående (Brittle, et al., 2009). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan ses som någon form av kroppsrörelse som aktiverar muskelgrupper och 

som ger ökad energiomsättning (Socialstyrelsen, u.å.b; WHO, 2015c). Enligt Eyigor, 

Karapolat, Durmaz, Ibisoglu och Cakir (2007) ska den fysiska träningen vara njutningsfull 

för den enskilde individen. Dålig fysisk funktion kan enligt Kerse et al. (2010) resultera i en 

framtida utveckling av en depression. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) så finns det en 

trend till minskad fysisk aktivitet hos befolkningen och Jorna, Ball och Salmon (2006) 

beskriver att kvinnor tenderar till att vara mindre fysiskt aktiva än män. 

Folkhälsomyndigheten (2014) ser fysisk aktivitet som ett av de tio målområden för att öka 

hälsan hos befolkningen, fysisk aktivitet har visat sig ge bland annat positiva effekter på 

olika psykologiska faktorer hos äldre. 

Statens folkhälsoinstitut (2008b) påvisar att kropp och själ mår bra av träning. Ett annat syfte 

med den fysiska aktiviteten är att lindra ångest för sjukdomar som är associerade med 

åldrandet och bidra till en mer positiv inställning till själva åldrandet. Enligt Eyigor et al. 

(2007) kan det vara svårt att introducera träning för äldre personer som inte har tränat 

tidigare i livet. 

Fysisk aktivitet är en form av egenvård 

Stommen till majoriteten av omvårdnadsteorier bygger på fyra centrala byggstenar. Dessa är 

människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Dorothea Orem bygger sin teori på att vårdtagaren 

aktivt ska kunna medverka i sin omvårdnad, alltså kunna utföra egenvård. Vårdtagaren ska 

beskriva vilka brister den har och dessa ska vårdgivaren försöka kompensera. När bristerna 

kompenseras ska vårdtagaren ha möjlighet att utföra egenvård. Detta minskar risken för att 

vårdpersonalen underskattar vårdtagarens färdigheter. Om patienten inte uttrycker några 

brister är det sjuksköterskan som ska ha förmåga att identifiera dessa brister och hjälpa 

patienten med dennes egenvårdsbehov. Detta bidrar till att stärka patientens 
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egenvårdskapacitet. Egenvårdsbehov kan vara universella, utvecklingsmässiga eller 

relaterade till hälsoproblem och kan ofta innebära livsstilsförändringar för patienten, 

tillexempel motionsvanor (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 173-188). 

Äldre 

Med ordet äldre så avses personer som är över 65 år (Socialstyrelsen, 2013b; WHO, 2015a). 

År 2013 fanns det 1,8miljoner invånare i Sverige som var 65år eller äldre, det är cirka 20 % av 

den totala befolkningsmängden, alltså var 5:e invånare (Socialstyrelsen, 2013b). Till följd av 

att populationen blir allt äldre så kommer hälsoproblemen och funktionshindren bland dessa 

individer att öka (De Carvalho Bastone & Filho, 2004). Medellivslängden tros öka för både 

män och kvinnor (Park, Sun Han & Kang, 2014; SCB, 2014a; 2014b). 

Idag upplever vården en brist av vårdpersonal och denna brist kan förklaras med att 

efterfrågan inom äldrevården ökar samt att intresset för utbildning är låg enligt SCB (2014b). 

Deras publikation om trender och prognoser för 2014, så kommer efterfrågan av 

vårdpersonal att öka med 65 procent, detta resulterar i att tillgången inte kommer att kunna 

möta efterfrågan. 

Problemformulering 

Depression är en av de vanligaste orsakerna till mental ohälsa bland äldre personer (Bridle et 

al., 2012; Vasques, Moraes, Silveira, Deslandes & Laks, 2011). Behovet av ett gott åldrande 

ökar och tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet kan främja hälsa och välbefinnande 

samt ha en sjukdomsförebyggande effekt (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta arbete 

kommer att undersöka fysisk aktivitet som en form av egenvård för äldre med depressiva 

symtom.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka om fysisk aktivitet kan minska 

depressiva symtom hos personer över 65 år samt att besvara dessa frågeställningar: 

o Vilka faktorer kan påverka effekten av fysisk aktivitet hos denna målgrupp? 

o Vilka förhållanden kan påverka motivationen till att utföra fysisk aktivitet hos 

denna målgrupp? 

Metod 

Design 

Arbetet har utformats som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt kartlägger och ger en 

överblick över hur det aktuella kunskapsläget är som berör ett visst omvårdnadsrelaterat 

fält. Den kan också se hur ett problem inom sjuksköterskans fält ser ut, för att kunna 

fastställa kunskapsläget samt påvisa vart det finns brister (Friberg, 2012b, s. 133-134; 

Segesten, 2012, s.100). 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att majoriteten av deltagarna skulle vara 65 

år eller äldre samt beröra någon form av fysisk aktivitet för att behandla depressiva symtom. 

Artiklarna kunde vara från alla delar av världen. De skulle vara publicerade under 2000-talet 

och vara skrivna på svenska, norska eller engelska. Artiklarna skulle vara tillgängliga utan 

kostnad i sin helhet genom Mittuniversitetets biblioteksservice. 

Exklusionskriterier 

Personer med demensdiagnos, Parkinsondiagnos eller andra sjukdomstillstånd där 

signalsubstanserna i hjärnan är påverkade exkluderades från denna litteraturstudie. 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna genomfördes genom att sökord identifierades och databaser valdes ut 

för att utifrån syftet få optimala träffar. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed, 

Cinahl samt PsycInfo, för att kontrollera kunskapsläget. Dessa databaser användes för att 

inte riskera att missa något som en viss databas har, då dessa har olika inriktningar inom det 
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vårdvetenskapliga ämnesområdet. De sökord som användes i de inledande sökningarna var 

”nursing home”, institution, elderly, exercise, och depression med begränsningarna: 2000-2015, 

norska, svenska, engelska, aged 65+. Denna sökning resulterade i få relevanta och många icke-

relevanta artiklar, därför uteslöts sökorden ”nursing home” och institution och syftet ändrades 

till att enbart beröra äldre personer över 65år. Detta gjordes eftersom materialet som 

författarna hittat som berörde äldre personer som bor på äldreboende inte skulle gå att 

sammanställa på grund av brist på forskning i detta ämne. 

För att utifrån syftet få relevanta träffar så användes MeSH-termer/Headings/Thesaurus: 

exercice, motor activity, physical activity, therapeutics, depression, nursing, dementia, aged. Följande 

ord användes vid fritext sökning: exercise, treatment for depression, aged, elders. Översikt av 

litteratursökningarna presenteras i bilaga 1. Manuella sökningar gjordes i referenslistor i de 

artiklar som anknöt till syftet, detta gav 27 relevanta artiklar utifrån att ha läst titeln och 

resulterade efter granskningen i 6 stycken artiklar som användes i resultatet. Sökningarna 

genomfördes tills datamättnad hade uppnåtts. 

Relevansbedömning och bedömning av vetenskaplig kvalitet 

Sökningarna genererade totalt cirka 380 artiklar som har granskats och sorterats ut i flera 

steg och kontrollerats mot syftet samt mot inklusion- och exklusionskriterierna. Titeln 

granskades först, sedan abstraktet och sedan hela artikeln i sin helhet för att sålla bort de 

artiklar som inte uppfyllde denna studies inklusionskriterier. Sist kvalitégranskades de 

kvarvarande 28 artiklarna med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Bedömningsmallen för att bedöma kvalitativa artiklar 

anpassades för att kunna appliceras utifrån studiens syfte genom att punkten som berörde 

patienter med lungcancerdiagnos ändrades till patienter med depressiva symtom (bilaga 2). 

Artiklar som graderades med grad I samt II inkluderades i arbetets resultat. Artiklar 

graderade med grad II inkluderas för att inte gå miste om något samt för att få större bredd 

på litteraturöversikten. Grad III förkastades på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Totalt 

inkluderades 18 artiklar, varav 15 med grad I och 3 artiklar med grad II. 

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle ha fört ett etiskt resonemang. 
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Deltagarna i studierna skulle ha gett samtycke om deltagande samt att de skulle kunna dra 

sig ur studien om de önskade (Rosberg, 2012, s. 116; Polit & Beck, 2012, s. 157). Studierna fick 

inte kränka de mänskliga rättigheterna enligt Förenta Nationerna [FN] (2012) definition av 

de mänskliga rättigheterna. Meningsenheterna översattes noggrant från engelska till svenska 

för att inte resultatet skulle förvanskas. Resultat från artiklarna som berörde 

litteraturstudiens syfte redovisades, inget uteslöts. 

Analys 

Artiklarna av kvalitétsgrad I och II lästes djupare i sin helhet med utgångspunkt från 

studiens syfte. Författarna delade upp artiklarna mellan sig och redovisade sedan artiklarna 

för varandra för att se att innehållet var relevant och att båda hade förstått innehållet i 

artiklarna. Resultatet i de utvalda artiklarna lästes flera gånger för att förstå helheten och där 

efter delades artiklarna upp i två grupper vad gällde likheter och skillnader med inspiration 

från Friberg (2012b, s. 140-141). De två grupperna var: artiklar som visade på en signifikant 

minskning av depressiva symtom och artiklar som visade på en trend till minskning/ingen 

minskning alls av depressiva symtom. De två grupperna delades sedan var för sig in i flera 

mindre delar utifrån enligt författarna viktiga resultatfynd. 

Dessa resultatfynd skrevs upp på en tavla för att få en bra överblick över alla studier och 

sedan jämfördes de utifrån likheter och skillnader. Detta genomfördes med båda grupperna 

var för sig. Fynden grupperades ihop med liknande fynd och bildade fyra preliminära teman 

utifrån syftets frågeställningar. Utifrån dessa fynd kunde författarna sedan skapa en ny 

helhet med inspiration av Axelsson (2012, s. 212) och Friberg (2012a, s. 127). 

De fyra preliminära teman som framkom tilldelades varsin färg och artiklarna lästes igenom 

igen och relevanta delar färgkodades. Sedan översattes dessa delar till svenska noggrant för 

att bibehålla innebörden. Dessa delar sattes sedan in under respektive preliminärt tema i ett 

dokument för att få en bra översikt av materialet och liknande delar parades ihop för att 

bilda en brödtext. Brödtexten jämnfördes sedan med alla utvalda delar samt alla 18 artiklar 

för att se att helheten stämde och eventuella justeringar gjordes. De fyra preliminära teman 

som framkom bearbetades och ur dessa kom två slutgiltiga teman fram vilka var “Fysisk 

aktivitets effekt på depressiva symtom” och “Förhållanden som påverkar motivationen att 

utföra fysisk aktivitet”. Dessa fick sedan tre underteman var. Se bilaga 3 för analysförfarande. 
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Resultat 

Resultatet omfattar 18 vetenskapliga artiklar, varav 16 kvantitativa och 2 med mixad design. 

Analysen resulterade i sammanlagt två teman och sex underteman se tabell 1. Åtta artiklar 

visade på en signifikant förbättring av depressiva symtom, lika många artiklar visade på 

viss/trend till förbättring och två artiklar visade inte på någon förbättring. Översikt av valda 

studier och deras huvudresultat är sammanfattat i bilaga 4. De teman och underteman som 

växte fram under analysprocessen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1, Resultatöversikt 

TEMA UNDERTEMA 

Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom -Fysisk aktivitet kan minska depressiva symtom 

 

-Frekvens, duration och kontinuitet påverkar den 

fysiska aktivitetens effekt 

 

-Olika effekt hos olika former av fysisk aktivitet 

 

Förhållanden som påverkar motivationen att 

utföra fysisk aktivitet 

-Inställning till att träna 

 

-Rädsla 

 

-Kunskap om träning 

Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom 

I första delen av resultatet kommer författarna att presentera om fysisk aktivitet kan minska 

depressiva symtom eller om fysisk aktivitet inte har någon effekt på depressiva symtom. 

Faktorer som kan påverka minskningen av depressiva symtom är frekvens, duration och 

kontinuitet i den fysiska aktiviteten samt vilken typ av fysisk aktivitet som utförs.  

Fysisk aktivitet kan minska depressiva symtom 

Fysisk aktivitet minskar depressiva symtom signifikant enligt flera studier med en 

minskning mellan 28-73 %. Detta framgår i tabell 2 där alla artiklar med en signifikant 

minskning presenteras. Totalt så visade 16 av de 18 artiklarna i resultatet en minskning av 

depressiva symtom vilket presenteras i bilaga 5 som ger en överblick av alla studiernas 

resultat. 
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Tabell 2, Översikt av studier med signifikant förbättring av depressiva symtom 

 Gary 

(2006) 

Lincolnet 

al. (2011) 

McCaffreyet 

al. (2010) 

Pereira 

et al. 

(2013) 

Reibe 

et al. 

(2012) 

Singh 

et al. 

(2001) 

Sparrow 

et al. 

(2011) 

Tsang 

et al. 

(2006) 

Procentuell 

minskning 

av depressiva 

symtom 

35% 73% 28% 53-58% 50% 56% 33% 38% 

Antal 

deltagare i 

studierna 

28st 58st 40st 348st 597st 32st 100st 57st 

Flera studier visade på att träning leder till minskade depressiva symtom även om 

minskningen inte alltid var signifikant. Istället såg de i dessa studier en viss minskning eller 

en trend till minskning av depressiva symtom med 24-50% (Brenes et al., 2007; Fukukawa et 

al., 2004; Gary & Lee, 2007; Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez, 2006; Halvarsson, 

Olsson, Farén, Pettersson & Ståhle, 2011; Janelli & Quiones-Ramos, 2009; Motl et al., 2005; 

Ouyang et al., 2009). 

Brenes et al. (2007) visar att personer som fick antidepressiv läkemedelsbehandling mot sina 

depressiva symtom minskade sina symtom med hälften vilket gav en likvärdig sänkning 

som de som tränade på gym tre dagar i veckan under samma tidsperiod. 

Enligt Lampinen, Heikkinen, Kauppinen och Heikkinen (2006) så minskar inte fysisk 

aktivitet depressiva symtom. De kom fram till att det inte fanns något samband mellan att de 

som var mer fysiskt aktiva hade mindre depressiva symtom än de som var mindre fysisk 

aktiva. När deltagarna följdes upp för kontroll av depressiva symtom så hade dessa ökat 

med 34 % från studiens start. Underwood et al. (2013) visar även de på att fysisk aktivitet 

inte har någon inverkan på depressiva symtom.  

Frekvens, duration och kontinuitet påverkar den fysiska aktivitetens effekt 

Fukukawa et al. (2004) visade i sin studie att personer i 65-79års åldern rör sig ungefär 17 % 

mindre än de i 40-64års ålder räknat till antal steg per dag. Ett flertal studier (Gary, 2006; 

Lincoln, Shepherd, Johnson & Castaneda-Sceppa, 2011; Ouyang et al., 2009; Pereira et al., 

2013; Sparrow, Gottlieb, DeMolles & Fieldind, 2011) visade att fysisk aktivitet som skede 

med en frekvens av 2-3 gånger i veckan med en duration på 45min per träningstillfälle gav 

en god effekt på minskning av depressiva symtom. Den fysiska aktiviteten skedde 

kontinuerligt under flera månader. Att bara styrketräna en gång i veckan gav endast en 
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trend till minskade depressiva symtom (Janelli & Quiones-Ramos, 2009). Reibe, Fan, Unützer 

och Vannoy (2012) visade att ju mer aktiv en individ är under 12 månader, desto större blir 

förbättringen av de depressiva symtomen.  

Lampinen et al. (2006) visade att de som inte hade någon schemalagd träningen utan bara 

tränade spontant inte fick någon minskning av de depressiva symtomen. I deras studie så 

ökade till och med symtomen på depression med 34 % under de åtta år som studien varade 

när deltagarna bara tränade spontant. Reibe et al., (2012) visade i sin studie att schemalagd 

träning gav en 50 % minskning av depressiva symtom. 

Olika effekt hos olika former av fysisk aktivitet 

Artiklarna som användes i denna litteraturöversikt har inriktat sig på olika typer av fysisk 

aktivitet, se tabell 3 för fördelning av de olika fysiska aktiviteterna Den blandade träningen 

bestod av olika kombinerade träningsprogram där tillexempel styrka, rörlighet, 

balansträning och kondition ingick i olika konstellationer. Enligt Ouyang et al. (2009) så ska 

träningen anpassas så alla personer kan delta. 

Tabell 3, Översikt av artiklarnas fysiska aktiviteter 

Typ av aktivitet Promenad Styrketräning Qigong Uthållighetsträning Blandad 

träning 

Dans 

Antal artiklar med 

denna fysiska 

aktivitet 

5st 6st 1st 1st 4st 1st 

Promenader är ett enkelt sätt att träna hemma och de kan enkelt anpassas till en persons 

kondition och preferenser samt att tiden eller distansen kan ökas på allt eftersom. 

Promenader kan utföras i grupp eller individuellt och båda alternativen visar på en 

minskning med cirka 30 % av de depressiva symtomen (Fukukawa et al., 2004; Gary, 2006; 

Gary & Lee, 2007; McCaffrey, Hanson & McCaffrey, 2010; Motl et al., 2005). 

Att styrketräna hemma eller på gym är ett annat effektivt sätt för att minska depressiva 

symtom vilket gav en minskning med 58-73 % (Halvarsson et al., 2011; Lincoln et al., 2011; 

Pereira et al., 2013; Sparrow et al., 2011). Uthållighetsträning visade sig ha en lika bra 

förbättring av depressiva symtom som styrketräning. Uthållighetsträningen förbättrade de 
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depressiva symtomen med 58 % medan styrketräningen förbättrade de depressiva 

symtomen med 53 % (Pereira et al., 2013). 

Qigong och dans är två andra former av fysisk aktivitet som har framkommit i artiklarna. Att 

utöva qigong under 16 veckor gav en minskning av depressiva symtom med 38 %. Efter 

avslutad intervention återgick dock de depressiva symtomen till samma nivå som innan 

(Tsang, Fung, Chan, Lee & Chan, 2006). Att dansa visade inte någon tydlig minskning av 

depressiva symtom trots att deltagarna uttryckte uppskattning till tränings-formen. Dansen 

genomfördes individuellt med en danslärare och efter avslutad intervention så önskade flera 

av deltagarna att den hade utförts i grupp istället för individuellt (Haboush et al., 2006). 

Ledarledd gruppträning har visat sig vara effektivt för att förbättra depressiva symtom med 

en minskning av dessa med upp till 73 % (Lincoln et al., 2011; Ouyang et al., 2009; Pereira et 

al., 2013; Reibe et al., 2012; Tsang et al., 2006). Dock så visade en studie av Underwood et al. 

(2013) att gruppträning med utbildad vårdpersonal inte var ett effektivt sätt att minska 

depression symtom.  

Flera studier visar att individuell träning kan förbättra depressiva symtom med cirka 30 % 

(Fukukawa et al., 2004; Gary, 2006; Singh, Clements & Fiatarone Singh, 2001; Sparrow et al., 

2011). Att utföra någon form av fysisk aktivitet individuellt i kombination med mentala 

övningar gav en 28 % minskning av depressiva symtom (McCaffrey et al., 2010). “By 

directing my thoughts to positive acceptence of losses….was a major part of my feeling 

better at the end of 12 walks” (McCaffrey et al., 2010, s.257). 

I tabell 4 framgår det hur många av artiklarna i detta resultat som utförde gruppträning 

respektive individuell träning, samt vilken grad av minskning av depressiva symtom de gav. 

Tabell 4, Jämförelse av gruppträning och individuell träning 

(Totalt 18 artiklar) Gruppträning Individuell träning Totalt antal 
Antal signifikant minskning 3 5 8 
Antal trend till/viss minskning 5 3 8 
Antal utan minskning 1 1 2 

Förhållanden som påverkar motivationen att utföra fysisk aktivitet 

Under detta tema kommer författarna att beskriva olika faktorer som påverkar motivationen 

och inställningen till den fysiska aktiviteten. En av de faktorer som kan påverka effekten av 
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den fysiska aktiviteten är åldern där Ouyang et al. (2009) visar att personer som är under 

75år generellt skattar sina depressiva symtom högre än personer över 75år. Enligt McCaffrey 

et al. (2010); Pereira et al. (2013); Gary, (2006); Ouyang et al. (2009) är kostnaden en faktor att 

beakta vid val av fysisk aktivitet.  Enligt Pereira et al. (2013) och Sparrow et al. (2011) så är 

styrketräning en kostnadseffektiv fysisk aktivitet som är enkel att applicera i den kliniska 

verksamheten. 

Inställning till att träna 

Inställningen till att använda fysisk aktivitet som ett alternativt sätt för att minska depressiva 

symtom påverkas av att folk inte är villiga att träna eller av att de inte kan träna enligt 

Ouyang et al. (2009). Att utöva fysisk aktivitet oavsett träningsform uppskattades av 

deltagarna (McCaffrey et al., 2010; Ouyang et al., 2009). Enligt Reibe et al. (2012) och 

Haboush et al. (2006) angav deltagarna att de var positivt inställda till att använda sig av 

någon form av fysisk aktivitet för att försöka minska sina depressiva symtom. 

I en studie uttryckte deltagarna njutning och uppskattning av att få träna, men mest 

uppskattade deltagarna den sociala interaktionen med andra människor som 

gruppträningen gav (Janelli & Quiones-Ramos, 2009). De individer som fick utöva en form 

av fysisk aktivitet som de tyckte om och som de kände sig positivt engagerade i fick en 

minskning av depressiva symtom med 50 % (Reibe et al., 2012). Haboush et al. (2006) visade 

också på en minskning med en tredjedel av depressiva symtom när deltagarna fick utöva en 

form av fysisk aktivitet som de tyckte om. En del av deltagarna i studien angav att den 

fysiska aktiviteten var en anledning till att de lämnade hemmet för en stund och det var 

något som de såg fram emot. Detta visades även i en studie av McCaffrey et al.(2010) där 

deltagarna också uppskattade att komma ifrån vardagens stress “I am so pleased that I was 

able to get away and do these walks”  “The most enjoyable thing about theese walks was 

being able to get away from my day….” (McCaffrey et al., 2010, s.256). 

Utöver fysisk aktivitet som en positiv inverkan på minskning av depressiva symtom så har 

det visat sig att den egna självkänslan är en faktor av stor betydelse för att lindra de 

depressiva symtomen. Den fysiska självkänslan påverkas signifikant av fysik aktivitet vilket 

i sin tur kan minska de depressiva symtomen (Motl et al., 2005). 
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Rädsla 

Något som kan förknippas med depressiva symtom hos äldre är rädsla (Gary, 2006; 

Halvarsson et al., 2011). Att vara rädd för att ramla (Halvarsson et al., 2011) eller enbart rädd 

för att promenera i sitt närområde (Gary, 2006) försvårade genomförandet av fysisk aktivitet 

och var en vanlig anledning till att deltagarna inte ville träna (Gary, 2006; Halvarsson et al., 

2011). 

För att förebygga rädslan så individanpassades den fysiska aktiviteten (Halvarsson et al., 

2011; Ouyang et al., 2009). De personer som var rädda för att ramla fick träna upp balansen 

vilket ledde till en minskning av de depressiva symtomen med 89 % hos dessa personer 

(Halvarsson et al. 2011). Genom att träna upp balansen så blev inte enbart de depressiva 

symtomen mindre, utan deltagarna angav också att de kände sig tryggare i utförandet av 

vardagliga sysslor (Halvarsson et al., 2011; Ouyang et al., 2009). 

Kunskap om träning 

I sista delen av resultatet så kommer handledning, utbildning och hjälpmedel behandlas och 

hur de kan bidra till minskning av depressiva symtom. 

Att bli introducerad till träningsövningar av en handledare och få ett personligt 

träningsprogram för att sedan fortsätta träna självständigt hemma har visat sig minska 

depressiva symtom med upp till 56 % (Gary, 2006; Gary & Lee, 2007; Singh et al., 2001; 

Sparrow et al., 2011).  

Handledning kan även ges i skriftlig form, något som uppskattades av deltagarna i en studie 

av McCaffrey et. el (2010). Deltagarna fick i studien en skriftlig guidebok om olika 

promenader där mentala övningar skulle utföras. “I would recommend that everyone do 

these walks using the book as a guide as a means for stress reduction and heightened 

awerness of the meaning of life” (McCaffrey et al., 2010, s.257). 

Att få handledning av en “telefontränare” (automatiskt telefonprogram) är en typ av 

handledning som Sparrow et. al. (2011) använde sig av i sin studie. Deltagarna blev 

uppringda tre gånger i veckan och “telefontränaren” talade om vilka träningsövningar som 

de skulle utföra samt gav hälsoråd. 
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I de studier där man kombinerade träning med hälsoutbildning så minskades de depressiva 

symtomen med ungefär en tredjedel (Gary, 2006; Gary & Lee, 2007; Sparrow et al., 2011). I 

studien av Gary (2006) fick även kontrollgruppen en hälsoutbildning och där sågs en 

minskning med 35 % av depressiva symtom efter avslutad hälsoutbildning. Dock så visade 

en studie av Gary & Lee (2007) en försämring i kontrollgruppen efter avslutad 

hälsoutbildning där de depressiva symtomen ökade med 74 %. Sparrow et al. (2011) utförde 

också en hälsoutbildning för kontrollgruppen men där sågs ingen förändring alls av de 

depressiva symtomen efter utbildningen. 

I en studie av Janelli och Quiones-Ramos (2009) så hade inte deltagarna förståelse för 

fördelarna med träning för hälsan vilket resulterade i sporadiskt medverkande på 

träningstillfällena. I denna studie så minskade 48 % av deltagarna sina depressiva symtom. 

Dock så fick 40 % av deltagarna en ökning av de depressiva symtomen efter avslutad 

intervention, (12 % hade oförändrade depressiva symtom). Att deltagarna bara medverkade 

sporadiskt i den fysiska aktiviteten sågs även i en studie av Underwood et al. (2013). I denna 

studie fick vårdpersonal möjlighet att gå en utbildning i aktivitetsträning för att förebygga 

depression, dock så medverkade knappt hälften av personalen (46 %) i den utbildningen. På 

gruppaktiviteterna som de sedan skulle leda så medverkade enbart 53 % av deltagarna.  

Att kunna lära sig nya saker uppskattades av deltagarna i studien av Haboush et al. (2006). 

Deltagarna fick utbildning och stöd i att lära sig dansa sällskapsdans och de upptäckte att de 

fortfarande kunde lära sig nya saker. 

Pulsklocka är ett hjälpmedel som kan användas vid träning. Att med hjälp utav en 

pulsklocka få reda på sin max-puls för att utifrån den kunna öka max-pulsen gradvis visade 

sig vara ett bra redskap att använda sig av vid träning, detta gav en minskning av depressiva 

symtom med 36 % (Gary, 2006; Gary & Lee, 2007). Stegräknare är ett annat hjälpmedel som 

kan användas för att hålla koll på sin träning (Fukukawa et al., 2004). I de studier där man 

förde loggbok eller dagbok för att hålla koll på sin självständiga träning hemma så 

förbättrades de depressiva symtomen med 28 % till 37 % (Gary & Lee, 2007; McCaffrey et al., 

2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

När sökandet av artiklar först inleddes utifrån det första syftet där äldreboende var ett 

inklusionskriterium, resulterade sökningarna i få och många icke relevanta träffar. 

Författarna beslöt sig därför att utesluta äldreboende som inklusionskriterium. De artiklar 

som kom fram ur de första inledande sökningarna behölls eftersom äldreboende inte var ett 

exklusionskriterium samt att artiklarna svarade på litteraturstudiens nya syfte. 

För att få relevanta träffar utifrån denna studies syfte användes inklusions- och 

exklusionskriterium. Utan dessa avgränsningar i databassökningen hade forskningsutbudet 

blivit för stort samt resulterat i många icke-relevanta artiklar. Författarnas problemområde 

låg inom det vårdvetenskapliga ämnesområdet och därför användes databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO då de innehåller vårdvetenskaplig litteratur. Författarna valde att inte 

enbart begränsa sig till artiklar skrivna i Norden eller Europa utan alla delar av världen var 

av intresse. Många av artiklarna som kom fram genom författarnas sökningar var från Asien 

där man har en helt annan kultur med att röra på sig. Detta gjordes för att få en bredd på 

resultatet samt för att se om vi i Sverige kunde lära sig något från studier gjorda i andra delar 

av världen. Överförbarheten till Sverige är dock svår att avgöra då det kan finnas kulturella 

skillnader i motivation och inställning till att träna i olika länder. Det är dock ingen skillnad 

på människornas fysiska kapacitet och de flesta av våra studier berör promenader eller 

styrketräningsprogram vilka inte är ovanliga träningsformer i Sverige. 

För att artiklarna skulle inkluderas var de även tvungna att vara skrivna under 2000-talet. 

Detta kan ses som en svaghet då forskningen som inte är gjord de senaste åren kan ses som 

inaktuell (Axelsson, 2012, s. 210). Men hade författarna begränsat sökningarna till endast de 

senaste åren så hade de haft svårt att hitta relevanta artiklar och inte fått tillräcklig bredd i 

litteraturstudien. De depressiva symtomen hos äldre har dock inte förändrat de senaste åren, 

däremot så har antalet äldre med depressiva symtom ökat, vilket gör att äldre forskning 

fortfarande är relevant. Hade författarna även inkluderat artiklar från 1990-talet så hade 

forskningsutbudet blivit för stort. Att inte inkludera artiklar som inte är tillgängliga 

kostnadsfritt genom Mittuniversitetets biblioteksservice kan resultera i att viktiga fynd 
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missas. Författarna ansåg dock att de hade tillräckligt med artiklar att arbeta med och det var 

enbart fyra artiklar totalt som inte var tillgängliga kostnadsfritt, därför valdes dessa bort.  

Litteratursökningarna resulterade i mestadels kvantitativa artiklar, vilket kan ses som en 

svaghet. Dock så var inriktningen på litteraturöversikten att se om fysisk aktivitet faktiskt 

kan minska depressiva symtom, inte erfarenheter om detta fenomen, vilket hade hittats i 

kvalitativa artiklar. För att inte gå miste om några eventuellt relevanta artiklar så gjorde 

författarna även manuella sökningar i referenslistorna till de artiklar som de fann. 

För att sammanställa artiklarnas resultat så inspirerades författarna av Fribergs (2012b, s. 

133) analysmodell i hur man sammanställer en litteraturstudie. Hade författarna använt sig 

av en annan analysmetod kunde uppdelningen och teman eventuellt blivit annorlunda. 

Däremot tror författarna att resultatets helhet hade blivit detsamma. 

En av artiklarna som användes i resultatet (Lampinen et al., 2006) hade inte ett utskrivet 

etiskt resonemang men författarna kände ändå att artikeln var relevant. Det som framgick i 

artikeln var att deltagandet var frivilligt och att det gick att dra sig ut om de ville. Författarna 

kontrollerade därefter tidskriften där artikeln hade publicerats och denna tidskrift hade 

etiska kriterier för publicering, därför valde de att behålla artikeln. 

Trovärdigheten i detta arbete har baserats på att författarna kritiskt har granskat alla artiklar 

och båda har varit samstämmiga om vilket material som skulle användas. Materialet har 

noga översatts för att bibehålla innebörden och har i flera omgångar jämförts med 

originalartiklarna för att minska risken för att materialet förvanskas.  Detta har även 

kontrollerats av en tredje part som kvalitétssäkring.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka om fysisk aktivitet kan användas för 

att behandla depressiva symtom hos personer över 65år samt att se vilka faktorer som 

påverkar effekten av och motivationen till träning hos denna målgrupp. 

En växande mängd litteratur stödjer den fysiska aktivitetens positiva effekt som behandling 

av depressiva symtom (Nicolaidis, et al., 2013). Att fysisk aktivitet faktiskt kan minska 

depressiva symtom framkom i denna studies resultat och stöds även av en rad andra studier 

(Barbour & Blumenthal, 2005; Jorna et al., 2006; Nicolaidis et al., 2013; Smith & Thompson, 
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2008; Tekur et al., 2012; Warber et al., 2011). Fysisk aktivitet har studerats som ett alternativt 

sätt för att behandla depression som uppkommer senare i livet. Det framkommer då att 

behandling av depressiva symtom är ett komplext problem som ofta kräver en blandning av 

fysisk aktivitet, förståelse för sin depression samt socialt stöd (Conradsson, Littbrand, 

Lindelöf, Gustafson och Rosendahl, 2010; Nicolaidis et al., 2013). 

Läkare kan idag skriva ut fysisk aktivitet på recept (FAR) för att behandla vissa åkommor 

och där ingår depressiva symtom. Enligt statens folkhälsoinstituts (2008b) rapport om fysisk 

aktivitet som sjukvårdsbehandling, hjälper fysisk aktivitet mot depressiva symtom. 

Författarna har stött på många äldre som äter antidepressiva läkemedel men ingen som 

istället har fått FAR som behandling, något som författarna tycker borde ändras. 

Studiens resultat visar på att både promenader, styrketräning, uthållighetsträning och 

qigong kan minska depressiva symtom. Träningen ska enligt studiens resultat helst utföras 

minst två-tre gånger i veckan och ju mer kontinuerlig träningen är samt ju längre personen 

uppehåller denna kontinuitet i träningen desto längre håller resultatet med minskade 

depressiva symtom. Sjuksköterskan kan här vara med och stödja patienten till att börja träna 

och få in det till en rutin i vardagen. Till exempel så behöver inte promenader utföras 

utomhus, att gå på promenadband inomhus i grupp hade också god effekt med en 

minskning av de depressiva symtomen med 44 %. (Smith & Thompson, 2008). Att kombinera 

mindfulness med träning ger enligt studiens resultat god effekt på depressiva symtom. Detta 

stöds även av Warber et al. (2011) som i sin studie visar att genom att kombinera meditation 

och utomhusaktiviteter, för att ta hand om hela människan, gav en 50 % förbättring av 

depressiva symtom. Denna minskning höll i sig vid uppföljningen 6 mån efter 

interventionen. 

Kostnad är enligt resultatet och utifrån det författarna stött på ute i verksamheten en faktor 

som alltid måste tas i hänsyn när typ av fysisk aktivitet väljs som behandling mot depressiva 

symtom. Studiens resultat visar på att styrketräning och träning med telefonprogram är 

kostnadseffektiva och Maki et al. (2012) visar även på att promenadprogram kan utföras till 

en låg kostnad. 
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Fysisk aktivitet som utövas i grupp leder enligt studiens resultat till en förbättring av 

depressiva symtom med cirka 50 %. Gruppträning leder dock till social interaktion (Smith & 

Thompson, 2008) med andra deltagare vilket kan göra att det är svårt att utvärdera effekten 

av enbart den fysiska aktiviteten. Tidigare forskning visar på att social isolering kan leda till 

försämrat mentalt välmående medan ett stort socialt nätverk och social interaktion kan 

förebygga mental ohälsa (Burholt & Scharf, 2014; Maki et al., 2012). Författarna anser därför 

att för de personer där ensamhet och social isolering är grundorsaken till de depressiva 

symtomen så hjälper det inte med endast fysisk aktivitet som behandling. Det krävs även 

ökad social interaktion och stöd, något som man får när man utför fysisk aktivitet i grupp. I 

tidigare studier har det visat sig enligt Park, et al. (2014) att regelbunden fysisk aktivitet 

stimulerar till sociala kontakter och förbättrar både den mentala och fysiska hälsan. Enligt 

Larsson och Rundgren (2010, s. 320) så har stöd från personer som finns kring vårdtagaren 

en väsentlig betydelse för vården kring en äldre med depression. 

Det finns fortfarande mycket att lära om det mest effektiva strategierna för att främja fysisk 

aktivitet som behandling för depression (Jorna et al., 2006) vilket även studiens resultat visar. 

Träning som utförs frivilligt tillsammans med andra i en trevlig atmosfär kan ha större effekt 

än enbart schemalagd individuell träning (Maki et al., 2012). Detta tror författarna beror på 

att den sociala interaktionen är en lika viktig bit som träningen. Att den/de som leder 

gruppaktiviteter visar stort engagemang och positiv anda ökar deltagandet och njutningen 

av aktiviteten (Meeks & Looney, 2011). Om träningsledaren är bra på att uppmuntra 

deltagarna och motivera dem till att träna så tror författarna att deltagarna får bättre resultat 

av den fysiska aktiviteten än om den som håller i träningen är oengagerad. Orem stödjer 

detta genom att hon i sin omvårdnadsteori anser att hjälp ska ges till patienten med hänsyn 

till dennes livsituation och personlighet. Hon menar även att det är viktigt att skapa en 

vårmiljö där patienten får hjälp till självhjälp och där igenom ska patienten kunna uppnå 

sina mål (Larsson & Rundgren, 2010, s. 83). 

Rädsla är en annan faktor som framkom i studiens resultat och som oftast finns på grund av 

att personen är rädd för att ramla vid fysisk aktivitet. Relationen mellan fallrädsla och 

depression stöds av Chou, Yeung och Wong (2005). De menar att när fallrädslan ökar så 

leder det till ökad depression och deltagande i fallprevention samt fysisk aktivitet är en 
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viktig länk till minskade depressiva symtom hos denna grupp. Författarna anser att om man 

är rädd för att utöva någon form av fysisk aktivitet på grund av till exempel rädsla för att 

ramla måste detta motverkas genom att välja rätt typ av träning för den individen. Om 

fallrädsla är grundorsaken till de depressiva symtomen så kan dessa troligtvis inte förbättras 

utan balansträning. 

Att kombinera utbildning med fysisk aktivitet har visat sig vara en vinnande kombination 

och resultatet i denna studie visar på att det holistiska synsättet kan minska de depressiva 

symtomen med upp till 50 %. Detta stöds även av Jorna et al. (2006) och Nicolaidis et. al. 

(2013). Som redan visat i resultatet så får vissa kontrollgrupper en försämring av depressiva 

symtom efter avslutad hälsoutbildning, detta skedde även i en studie av Jorna et al. (2006). 

Detta anser författarna visar på att endast utbildning utan fysisk aktivitet inte är effektiv nog 

behandling för depressiva symtom. Oftast får deltagarna bara information och inte 

individuell hjälp och stöd för att ändra sina vanor och utföra egenvård. 

Egenvård är något som Dorothea Orem anser är viktigt i sin omvårdnadsteori. Hon anser att 

det är sjuksköterskans ansvar att fånga upp och identifiera vårdtagare som har behov av 

stöd och handledning för att utföra egenvård (Larsson & Rundgren, 2010, s. 83). För att bryta 

en depression bör sjuksköterskan uppmana och stötta vårdtagaren att bryta de mönster och 

vanor som den har, som till exempel social isolering. Att bryta den sociala isoleringen genom 

att till exempel komma igång med gruppträning ger stöd och social interaktion. Detta kan 

göras genom att sjuksköterskan hjälper och stöttar vårdtagaren till att ta steget att delta i de 

aktiviteter som finns att tillgå. Om vårdtagaren sedan fortsätter med kontinuerlig träning 2-3 

dagar i veckan enligt resultatet, kan de depressiva symtomen minska. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att fysisk aktivitet kan vara en effektiv egenvårdsmetod för att 

behandla depressiva symtom. Dock så är anledningen till att personer drabbas av depressiva 

symtom ofta komplex. För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt så måste den 

anpassas till individens egen orsak till de depressiva besvären. 

Sjukvården idag är i ett konstant behov av att spara pengar. Mest kostnadseffektivt är att 

behandla personer i grupp eller individuell träning hemma. Behandlingen bör bestå av både 
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utbildning och fysisk aktivitet. Viktigt är dock här att man ser till individens eget behov för 

att behandlingen ska bli så framgångsrik som möjligt. Sjuksköterskans roll här är att fånga 

upp dessa människor och ge stöd och råd för att dessa ska kunna genomföra egenvården. 

Detta kan både sjukvården och samhället spara på. 

Författarna anser att det finns en brist på forskning inom detta ämne och det finns en stor 

kunskapslucka att fylla. Vidare forskning behövs inom ämnet med inriktning på 

individanpassad träning för personer över 65 år. 
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Översikt av litteratursökningen 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal 

förkastade 

Antal valda till 

resultatet 

3/2-15 PubMed "Therapeutics"[Mesh] AND 

"Depression"[Mesh] AND 

"Exercise"[Mesh] NOT 

"Dementia"[Mesh] 

Last 10 years, clinical trial, 

age 65+, språk: Engelska, 

Svenska, Norska 

45 19* 

10** 

10*** 

1***** 

2****** 

Sparrow, Gottlieb, 

DeMolles & Fielding 

(2011); Halvarsson, 

Olsson, Farén, 

Pettersson & Ståhle 

(2011); Gary & Lee 

(2007). 

2/2-15 PubMed "Exercise"[Mesh] AND 

"Nursing"[Mesh] AND 

"Depression"[Mesh] NOT 

"Dementia"[Mesh]  

Last 10 years, age 65+, språk: 

Engelska, Svenska, Norska 

8 6* 

2***** 

- 

2/2-15 PubMed "Nursing"[Mesh] AND 

"Motor Activity"[Mesh] 

AND "Depression"[Mesh] 

NOT "Dementia"[Mesh] 

Last 10 years, age 65+, språk: 

Engelska, Svenska, Norska 

12 4* 

4** 

2*** 

1***** 

Gary (2006). 

23/1-15 PubMed "Motor Activity"[Mesh] 

AND "Depression"[Mesh] 

AND "Nursing 

Homes"[Mesh]  

Last 10 years, age 65+, språk: 

Engelska, Svenska, Norska 

14 8* 

5** 

Ouyang, Yatsuya, 

Toyoshima, Otsuka, 

Wada, Matsushita, 

Ishikawa, Yuanying, 

Hotta, Mitsuhashi, 

Muramatsu,  Kasuga 

& Tamakoshi (2009). 

23/1-15 PubMed "Nursing Homes"[Mesh] 

AND "Exercise"[Mesh]NOT 

"Dementia"[Mesh]  

Last 10 years, age 65+, språk: 

Engelska, Svenska, Norska 

75 58* 

15** 

2***** 

- 

*Antal förkastade efter läsning av titeln, **Antal förkastade efter läsning av abstrakt, ***Antal förkastade efter genomgång av artikel, ****Antal 

förkastade efter granskning vetenskaplig kvalité, *****Antal förkastade pga. av dubbletter, ******Ej tillgänglig i Mittuniversitetets 

biblioteksservice.  
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Översikt av litteratursökningen 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal 

förkastade 

Antal valda till 

resultatet 

23/1-15 PubMed "Exercise"[Mesh] AND 

"Depressive 

Disorder"[Mesh] NOT 

"Dementia"[Mesh]  

Last 10 years, clinical trial, 

age 65+, språk: Engelska, 

Svenska, Norska 

21 6* 

9** 

***1 

 

McCaffrey, Hanson 

& McCaffrey (2010).  

Lincoln, Shepherd, 

Johnson, & 

Castaneda-Sceppa 

(2011). 

Pereira, De 

Queiroz, Miranda, 

Rocha, Felício, 

Mateo, Favero, 

Gomes Pereira, 

Teixeira & Máximo 

Pereira(2013) 

Reibe, Fan, Unützer 

& Vannoy (2012).  

Janelli & Quiones-

Ramos (2009). 

*Antal förkastade efter läsning av titeln, **Antal förkastade efter läsning av abstrakt, ***Antal förkastade efter genomgång av artikel, ****Antal 

förkastade efter granskning vetenskaplig kvalité, *****Antal förkastade pga. av dubbletter, ******Ej tillgänglig i Mittuniversitetets 

biblioteksservice. 
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Översikt av litteratursökningen 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal 

förkastade 

Antal valda till 

resultatet 

9/12-14 Cinahl (MH "Exercise") AND (MH 

"Aged") AND (MH 

"Depression") AND 

"nursing" 

- 33 23* 

4** 

****5 

Underwood, Lamb, 

Eldridge, Sheehan, 

Slowther, Spencer, 

Thorogood, 

Atherton, Bremner, 

Devine, Diaz-

Ordaz, Ellard, 

Potter, Spanjers & 

Taylor (2013) 

12/12-14 Chinal (MH "Exercise") AND (MH 

"Depression") AND (MH 

"Nursing Homes") 

Språk: Engelska, Svenska 10 *8 

**2 

- 

12/12-14 PsycINFO PsycINFO, exercice* AND 

depression AND "Nursing 

homes" NOT dementia 

- 27 *25 

**1 

****1 

- 

12/12-14 PsycINFO PsycINFO, depression AND 

(exercise OR "physical 

activity") AND ("nursing 

home" OR institution)   

Språk: engelska, Ålder: 65år 

och äldre, publikations 

datum: 2000-2015 

71 *67 

****3 

Lampinen, 

Heikkinen, 

Kauppinen & 

Heikkinen (2006) 

16/12-14 PubMed "Depression"[Mesh]) AND 

"Exercise"[Mesh]) AND 

"Nursing Homes"[Mesh] 

Publikatons datum: 2000-

2015, Ålder: 65+ år Språk: 

Engelska, Svenska, Norska 

12 *11 

****1 

- 

3/2-15 Chinal (MH "Therapeutics") AND 

(MH "Depression") AND 

(MH "Exercise") 

Publikatons datum: 2000-2015 

Ålder: 65år + år 

14 *13 

******1 

- 

*Antal förkastade efter läsning av titeln, **Antal förkastade efter läsning av abstrakt, ***Antal förkastade efter genomgång av artikel, ****Antal 

förkastade efter granskning vetenskaplig kvalité, *****Antal förkastade pga. av dubbletter, ******Ej tillgänglig i Mittuniversitetets 

biblioteksservice. 
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Fritext sökning 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal 

förkastade 

Antal valda till 

resultatet 

3/2-15 Chinal Depression AND Exercise 

AND Elders 

Publikatons datum: 2000-2015 

Ålder: 65+ år 

Språk: Engelska, Svenska, 

Norska 

27 *24 

**2 

******1 

- 

3/2-15 Chinal “Treatment for depression” 

AND exercise AND Aged 

Publikatons datum: 2000-2015 

Ålder: 65+ år 

Språk: Engelska, Svenka, 

Norska 

17 *14 

**3 

- 

2/2-15 Chinal Depression AND Dance 

AND Aged 

Publikatons datum: 2000-2015 15 *14 

***1 

- 

*Antal förkastade efter läsning av titeln, **Antal förkastade efter läsning av abstrakt, ***Antal förkastade efter genomgång av artikel, ****Antal 

förkastade efter granskning vetenskaplig kvalité, *****Antal förkastade pga. av dubbletter, ******Ej tillgänglig i Mittuniversitetets 

biblioteksservice.
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Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod efter (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poäng 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändigt Medel Välskriven 

Syfte Inte angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

Metodval adekvat till 

frågan 

Inte angivet Inte relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(replikerbarhet) 

Inte angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativt) 

Inte 

acceptabelt 

Låg Medel God 

Koppling till ämnet Ingen 

koppling 

Koppling   

Mätinstrument Nej Ja   

Etiska aspekter Inte angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatberskrivning 

(redovisning, tabeller, etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Tolkning av resultatet Inte 

acceptabelt 

Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses)  

Slutsatser 

saknas 

Låg Medle God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max41p.) P P P P 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

 P 

% 

Grad 

Titel: 

Författare: 
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Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod efter (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poäng 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändigt Medel Välskrivet 

Syfte Inte angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

Metodval adekvat till 

frågan 

Inte angivet Inte relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(replikerbarhet) 

Inte angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativt) 

Inte acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med depressiva 

symtom 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys skanas/ 

Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter Inte angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning, 

etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, koder, teori, etc.) 

Inte acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överänsstämmer med 

resultateta (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max48p.) P P P P 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

P 

% 

Grad 

Titel: 

Författare: 
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Analysförfarande 

Likheter/Skillnader Koder Hörnstenar Preliminära teman Slutgiltiga teman Underteman 

Depressiva symtom 

+ Positiv + Negativ 

Livskvalitet 

Tankemönster 

Funktionell status 

Välmående 

Självkänsla 

Faktorer som kan 

påverka 

depressiva 

symtom 

Faktorer som kan påverka 

depressiva symtom 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitets effekt på 

depressiva symtom 

Fysisk aktivitet kan minska 

depressiva symtom 

Ökning av intensitet 

+Tid som aktivitet 

utgörs + Längd på 

intervention 

Duration  

Frekvens 

Kontinuitet 

Intensitet 

 

Faktorer som kan 

påverka resultatet 

av fysisk aktivitet 

Faktorer som kan påverka 

effekten av fysisk aktivitet 

Frekvens, duration och 

kontinuitet påverkar den 

fysiska aktivitetens effekt  

Fysisk aktivitet + 

Antal + 

Kontrollgrupp  

Val av aktivitet 

Individuell träning 

Gruppträning 

Del av vardagen 

Tidigare tränings-

erfarenheter 

Träningsform 

Individuellt 

Grupp 

 

Aktiviteter som kan 

minska depressiva symtom 

Olika effekt hos olika former 

av fysisk aktivitet 

Sociala kontakter + 

Inställning till 

träning +Allmänt 

välmående + Andra 

faktorer  

Socialt nätverk 

Nya kontakter 

Motivation 

Inställning 

Social interaktion Faktorer som kan påverka 

depressiva symtom 

 

 

 

 

Förhållanden som 

påverkar motivationen att 

utföra fysisk aktivitet 

Inställning till att träna 

Rädsla försämrar 

effekten 

Fallrädsla 

Rädsla för närområde 

Rädsla Faktorer som kan påverka 

depressiva symtom 

Rädsla 

Handledning 

+Utbildning 

Betydelse av fysisk 

aktivitet 

Erfarenhet 

Stöd 

Information 

Kunskap 

Kunskap 

Handledning 

Utbildning 

Kunskap om träning Kunskap om träning 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Brenes, G. A., 

Williamson, J. D., 

Messier, S. P., 

Rejeski, W. J., 

PAHOR, m., Ip, E., 

& Penninx, B. J. H. 

(2007) 

USA 

En klinisk pilotstudie för att 

undersöka genomförbarheten och 

effektiviteten av ett tränings 

program jämfört med antidepressiv 

behandling och  sedvanlig vård för 

att förbättra emotionella och fysisk 

funktion hos äldre vuxna som lider 

av mild depression. 

Kvantitativ, 

experimentell 

randomiserad 

pilotstudie. 

Mätningar: 

Hamilton 

Depression Rating 

Scale-17, Geriatric 

depression scale-15 

[GDS], SF-36. 

T-test, ANCOVA, x2-

analys 

Totalt: 32st 

>65år 

Män 14st 

Kvinnor 23st 

 

Bortfall: 5st 

genomförde 

inte hela 

studien 

Studien godkändes 

av Institutional 

Review Board. 

deltagarna skrev 

under ett skriftligt 

intyg om 

deltagande. 

De deltagare som 

tränade på gym 3 

dagar i veckan hade 

efter 4 månader 

minskat sina 

depressiva symtom 

med 39 %. 

Dock så uppvisade 

alla deltagarna i 

studien minskade 

depressiva symtom. 

40p. 

97,5% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

resonemang 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Fukukawa, Y., 

Nakashima, C., 

Tsuboi, S., Kozakai, 

R., Doyo, W., Niino, 

N., Ando, F., & 

Shimokata, H. 

(2004) 

Japan 

Undersöka sambandet mellan 

fysisk aktivitet och depressiva 

symtom hos samhällslevande 

vuxna i Japan. 

Frågeställning: Påverkas 

depressiva symtom av fysisk 

aktivitet annorlunda hos 

person i medelåldern (40-64år) 

jämfört med de äldre vuxna 

(65-79år). 

Kvantitativ, 

Longitunell 

studie  

Mätningar: 

CES-D Scale 

Steg räknare 

Chi-square, 

T-test 

Totalt: 1 151st 

40-79år 

M=57,4 

(SD=10,2 år) 

Män 430st  

Kvinnor 407st 

 

Bortfall: 4st 

exkluderades   

Informerat 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare vid 

studiestart. 

De äldre personerna (65-79år) 

rörde sig betydligt mindre än 

de yngre. Dock sågs ingen 

skillnad i antal som insjuknat 

i depression mellan 

grupperna.  

De äldre personerna (65-79år) 

som rört på sig mer vid 

baseline hade färre 

depressiva symtom vid 

uppföljningen. 

Fysisk aktivitet ger en allmän 

minskning av depressiva 

symtom. 

34p. 

82,9% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

resonemang 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Haboush, A., 

Foyd, M., 

Caron, J., 

LaSota, M., & 

Alvarez, K. 

(2006) 

USA 

Testa om sällskapsdans 

lektioner har en positive 

effekt på geriatrisk 

depression. Hypoteser:  

-Deltagare som fick 

sällskaps dans lektioner 

skulle ha signifikant 

mindre depressiva symtom 

än de i väntlist gruppen. 

-Själveffektivitet, motstånd 

och hopplöshet skulle vara 

signifikanta faktorer för att 

förutse utfall.  

Kvantitativ, randomiserad 

experimentell pilotstudie. 

Ett telefonsamtal i veckan. 

Mätningar: Hamilton Rating 

Scale for Depression [HRSD], 

GDS-30, Symptom Checklist 

90, Revised [SCL-90R], 

Theraputic Reactance Scale 

[TRS]  

Totalt: 

25st 

ca.60-80år 

M=69,38 

(SD=5,43) 

Män 8st 

Kvinnor 

17st 

 

Bortfall: 

totalt 5st 

Finns ej i artikeln 

men i tidskriften 

Danslektioner gav viss  minskning 

av depressiva symtom. Utav de 25 

deltagarna så valde 18st att svara 

på uppföljnings frågor, 

14 av 18 angav att de uppskattade 

dansen och 2 av 18 såg det som en 

möjlighet till att lämna hemmet 

för en stund. 3 av 18 önskade att 

det skulle bli fler lektioner och 

även grupp lektioner. 

35p. 

85,3% 

Grad I 

Gary, R. 

(2006) 

USA 

Utvärdera hemmaträning- 

och utbildnings- program 

för att se om 6 min gång 

förbättrar depressiva 

symtom och livskvalité hos 

äldre kvinnor med 

hjärtproblem. 

Kvantitativ, 

experimentellstudie. 

Mätning: 6MWT (fysisk 

status) MLHFQ (leva med 

hjärtfel) GDS (15), polar beat 

watch (pulsklocka), Borg 

RPE-scale.  

Totalt: 

32st 

50-80år 

Kvinnor: 

32st 

 

Bortfall: 

4st 

Godkänd av: 

Institutional 

review board 

approval. 

Skriftligt 

medgivande. 

Signifikant minskning av 

depressiva symtom och ökad 

livskvalité samt fysisk funktion i 

interventionsgruppen (även en 

minskning av depressiva symtom 

i kontrollgruppen). 

37p 

90% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Gary, R. & Lee, 

S. Y. 

(2007) 

USA 

Utvärdera om ett 12v gång-

program kan förbättra, fysisk 

funktion, QoL, reducera nattliga 

uppvaknanden och depressiva 

symtom hos kvinnor med 

hjärtproblem. Kontrollgruppen 

fick ett utbildningsprogram. 

Kvantitativ experimentell 

RCT studie med 2-

grupps 

experimentelldesign.  

GDS (15), Polar beat 

witch (pulsklocka), Mini 

Motionlogger actigraph, 

6MWT, DASI, MLHFQ. 

Independent t-test, 

paired t-test, Spearman’s 

korellations- test, Action-

W Software, SPSS. 

Totalt: 

23st 

M=68 

(SD=11). 

 

Män: 0st 

Kvinnor: 

23st 

 

Bortfall: 

9st 

Godkänd av: 

Review board 

approval. 

Skriftligt 

medgivande från 

alla deltagarna. 

Det var en icke-signifikant 

trend till minskning av 

depression i 

interventionsgrupen (p=0.07), 

36,6% minskning. 

Kontrollgruppen ökade sina 

depressiva symtom efter 12v.  

36p 

88% 

Grad I 

Halvarsson, A. 

Oddsson, L., 

Olsson, E., 

Farén, E., 

Pettersson, A. & 

Ståhle, A. 

(2011).  

Sverige 

Att utvärdera ett nytt 

individuellt anpassat 

träningsprogram med fokus på 

balans för äldre med fallrädsla. 

Kvantitativ 

experimentellstudie 

GDS (20), single task 

(ST), dual task (DT), FES-

I, GAITRite. 

PASW statistics, Chi2-

test, McNemars-test, 

Mann-Whitney- U-test, 

ANOVA.  

Totalt: 

59st 

M= 77 

Män:17st 

Kvinnor: 

42st 

 

Bortfall: 

4st 

Godkänd av: Local 

Ethics Commitee 

in Stockholm, 

Sverige. Alla 

deltagarna 

lämnade skriftligt 

medgivande. 

Det var ingen signifikant 

skillnad på GDS mellan 

grupperna men i pre-test så 

visade 9st i grupp 1 symtom 

på depression men bara 1st 

tre månader senare. 

39p 

95% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

resonemang 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Janelli, L. M. 

&Quiones-

Ramos, E. 

(2009) 

USA 

Att se om ett 

träningsprogram på 

45min 1g/v kan förbättra 

“humöret” hos gruppen 

spansk-amerikaner. 

Kvantitativ 

experimentellstudie. 

GDS (30), “Timed Up 

and Go”, “One-Legged 

Standing”, “Timed Sit to 

Stand”- test. 

 

Totalt: 22st 

59-81år 

M=61 

Män: 2st 

Kvinnor: 13st 

 

Bortfall: 7st 

Godkänd av: 

Human subjects 

review 

commitee of 

Nazareth 

Collage.  

47,4 % minskade sina depressiva 

symtom. 40 % ökade sina depressiva 

symtom och 13 % förändrades inte 

alls i sina depressiva symtom.  

Medverkandegraden till träningen 

var låg, äldre spansk-amerikanska 

upplevdes inte förstå vikten av att 

träna. 

31p 

75% 

Grad II 

Lampinen, P., 

Heikkinen, R.-

L., Kauppinen, 

M., & 

Heikkinen, E. 

(2006) 

Finland 

Undersöka rollen av 

fysisk och fritids 

aktivitet som en faktor 

för mentalt välmående 

hos äldre vuxna. (födda 

1904-1923) 

Kvantitativ, perspektiv 

studie. 

Strukturerade intervjuer 

Mätningar: Beck´s 

depression scale 

[RBDI], T-test, x2-test, 

cross-tabulation, LISREL 

analys 

Totalt: 663st 

65-84år vid 

baseline. 

Män 212st 

Kvinnor 

451st 

 

Bortfall: 

totalt 561st 

46% av 

deltagarna 

dog eller 

hoppade av 

studien. 

Deltagandet var 

frivilligt. De 

kunde dra sig 

ur studien när 

de ville. 

Vid studie starten rapporterade 

nästan inga depressiva symtom men 8 

år senare så var det 34 %, (signifikant) 

som hade depressiva symtom. Både 

vid baseline och vid uppföljningen så 

var det fler kvinnor som angav att de 

hade depressiva problem. 

38p. 

92,6% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt 

resonemang 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Lincoln, A., 

Shepard, A., 

Johnson, P. & 

Castaneda-

Sceppa C. 

(2011) 

USA 

Undersöka om styrketräning 

hos Diabetes typ 2 hade någon 

inverkan på mental status.  

Kvalitativ 

experimentellstudie.  

Mätningar: GDS (30), SF-36, 

MCS. 

T-test, chi2-test,  

Totalt: 

58st.  

M = 

67,1år. 

(SD = 

7,8år). 

65% 

kvinnor. 

Godkänd av: 

Institutional 

Review Board 

at Tufs Medical 

center.  

Efter 16v intervention så var 

det en signifikant förbättring i 

både GDS och MCS jämfört 

med kontrollgruppen.  

32p 

78% 

Grad II 

McCaffrey, R., 

Hanson, C. & 

McCaffrey, 

W. (2010) 

USA 

Undersöka om manual-guidade 

trädgårdspromenader och 

reflektivt tänkande kan påverka 

depression och ledsamhet. 

Deltagarna tog 12 promenader 

med olika inriktningar enligt 

manualen. 

Mix-metod design. 

Experimentell och 

hermeneutisk. GDS (15), 

anteckningar från 

promenaden samt intervju 

med öppna frågor om 

upplevelsen av 

promenaderna som spelades 

in.  

Statistical program for the 

social sience (SPSS), t-test, 

hermeneutisk fenomenologi,  

Totalt 

40st. 

M=71,3år. 

 

Inget 

bortfall 

Studien var 

frivillig och 

godkänd av 

University 

institunal 

review board.  

Signifikant förbättring av GDS 

pre- och postintervention. 4 

teman framkom: Tid att 

spendera tid bort från den 

vardagliga stressen, känsla för 

naturens skönhet, användandet 

av manual för guidad 

promenad och tacksamhet för 

naturens skönhet och livet jag 

har levt.  

38p/  

93% 

Grad I; 

42p 

88% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare 

(/bortfall) 

Ålder 

Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Motl, R. W., 

Konopack, J. F., 

McAuley, E., Elavsky, 

S., Jerome, G. J., & 

Marquez, D. X. 

(2005) 

USA 

Påverkar en sex månader lång 

intervention bestående av två 

olika nivåer av fysisk aktivitet 

(promenader eller lågintensiv 

styrka/rörlighets träning) 

depressiva symtom hos icke 

deprimerade äldre vuxna 

under en 5 års period. 

Kvantitativ  

randomiserad studie 

chi-square 

Mätningar: GDS-30, 

Physical Self-

Perception profile 

[PSPP- 30] som 

skickade hem till 

deltagarna. 

Totalt: 174st 

60-75år 

M=65,5år 

Män 49st 

Kvinnor 

125st 

 

Bortfall: 52st 

Godkänd av: 

Institutional Review 

Board. 

Alla deltagarna fick 

skriva under ett 

skriftligt samtycke 

om deltagande. 

Promenerar eller 

träning av 

styrka/rörlighet i ca 40-

45 minuter per gång 

resulterar i en varaktig 

minskning av 

depressiva symtom 

med 25 % i upp till 60 

månader efter 

interventionens slut. 

36p. 

87,8% 

Grad I 

Ouyang, P., Yatsuya, 

H., Toyoshima, H., 

Otsuka, R., Wada, K., 

Matsushita, K., 

Ishikawa, M., 

Yuanying, L., Hotta, 

Y., Mitsuhashi,H., 

Muramatsu, T., 

Kasuga, N. & 

Tamakoshi, K. (2009).  

Japan 

Att genom att införa ett 

WREP-träningsprogram 

(Well-Rounded-

Exorcise_Program) i 6 

månader se förändringar av 

ADL, fysisk funktion och 

depression innan och efter 

träningsprogrammet.  

Kvantitativ 

experimentellstudie. 

CES-D, ADL, BMI, 

SPSS, paired t-test, 

McNemar tests 

 

Totalt: 28st 

60-93år 

M.män=71,3 

(SD=15,6) 

M.kvi=85,9 

(SD=5,8) 

Män:4st 

Kvinnor: 

14st  

 

Bortfall: 

10+4 

Godkänd av: Ethics 

Review Commitee of 

the Nagoya 

University School of 

Medicine.  

Deltagandet av 

träningstillfällena var 

frivilligt och muntlig 

medgivande fick från 

deltagarna och deras 

familjer. 

Två av fyra 

diagnostiserade med 

depression var ej 

längre deprimerade 

enligt CES-D. 

Skillnaden var dock ej 

signifikant då 

författarna anser att 

”insufficient statistical 

power”. 

31p 

76% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Metod 
Datainsamling 
Analys 

Deltagare 
(/bortfall) 
Ålder 
Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Singh, N. A., 

Clements, K. 

M., & Fiatarone 

Singh , M. A. 
(2001) 
Australien 

Testa genomförbarheten 

och effektiviteten av 

oövervakad träning som 

en långtidsbehandling 

för klinisk depression 

hos äldre. 

Kvantitativ studie 

randomiserad kontroll 

studie.  
Mätningar: BDI, DSM-IV, 

Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale. 
Häslan hos alla deltagrana 

kontrolerades varje vecka 

per telefon  
T-test, chi square, Fisher´s 

exact test, mann Whitney U 

test, ANOVA. 

Totalt: 32st 
>60år 

M=71(SD=2,0) 
Män 12st 
Kvinnor 20st 

 
Bortfall: Anges 

ej. 

Godkändes av: 

Human 

Investigation 

Review Committee. 
Deltagarna som 

uppfyllde 

kriterierna för att 

kunna vara med 

fick ett brev att 

besvara om de ville 

vara med i studien.  

Tränings gruppen hade 56 % 

(signifikant) minskning av 

depressiva symtom jämfört 

med kontroll gruppen vid 

mätning av BDI.  

37p. 
90,2% 
Grad I 

Sparrow, D., 

Gottlieb, D. J., 

DeMolles, D. & 

Fielding, R. A. 

(2011). 
USA 

Telephone-Linked 

Computerbased Long-

term Interactive Fitness 

Trainer (TLC-LIFT) 

prövades för att se om 

det hade någon effekt 

på muskelstyrka, balans, 

gång sträcka och humör 

under en 12 mån period.  

Kvantitativ 

experimentellstudie 
Max styrka: HF STAR, BDI- 

skala (Beck Depression 

Inventory), balans och 

funktionell status. 

Totalt: 103st 
M= 71år 
(SD = 7,4år) 
Män 69%  

 
Bortfall: 3st 

Godkänd av: 

Institutional 

Review Board at 

VA Boston 

Healthcare System 

och registrerades 

på 

ClonicalTrials.gov. 

Träningens intensitet ökade 

gradvis hos 

interventionsgruppen och 

deras muskelsturka och balans 

förbättrades samt att de fick 

signifikant lägre nivåer av 

depressiva symtom (BDI) än 

kontrollgruppen 

37p 
90% 
Grad I 

 



 
 

Bilaga 4          9(10) 

Översikt av valda studier 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Metod 
Datainsamling 
Analys 

Deltagare 
(/bortfall) 
Ålder 
Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Pereira, D., S., de 

Queiroz, B., Z., 

Miranda, A., S., 

Rocha, N., P., 

Felício, D., C., 

Mateo, E., C., 

Favero, M., Gomes 

Pereira, D., A., 

Teixeira, A., L. & 

Máximo Pereira, L., 

S. 
(2013) 
Brasilien 

Underöka effekten av 

två olika 

träningsprogram på 

plasmanivåer av BDNF 

och adepressiva 

symtom hos äldre 

kvinnor.  

Kvantitativ 

experimentell RCT 

studie. 
Mätningar: GDS, BDNF-

nivå. 
Analys: Statitical 

Package for Social 

Sciences (SPSS), 

Kolmogorov-Smirnov-

test,Spearman 

correlation coeffcieant, 

post hoc-test, Wilcoxon 

and Mann-Whitney u-

test. 

Totalt: 

451st 
M= 71 

(SD=4,8) 
M= 70.3 

(SD=4,5) 

 
Bortfall: 

103st 

Godkänd av: Ethics 

and reaserch 

comittee of the 

univeridade 

federal de minas 

gerais. 

Båda interventionsgrupperna 

förbättrades signifikant i GDS. 

Ingen signifikant skillnad i 

BDNF-nivåerna.  

37p 
90% 
Grad I 

Reibe, G., Fan, M.-

Y., Unützer, J. & 

Vannoy, S.  
(2012) 
USA 

Indentifiera 

användning av 

schemalagda strategier 

(aktivitet) för 

framgångsrik 

behandling av 

depression. 

Mixad studie med icke 

experimentell och 

grounded therory 

design. 
Hopkins symptom 

checklist. p-värde, Fisher 

extract test. 

Totalt: 

597st 
M= 71,5 

(SD=7,4) 
Kvinnor 

66,8%  
Bortfall 

framgår ej. 

Godkändes av: 

Review board. 
Schemalagda aktiviteter 

förbättrade depression 

Signifikant samband mellan 

“trevliga aktiviteter, 

socialisering och familj” med 

förbättring av depression. 

36p 
88% 
Grad I; 

42p 

88% 

Grad I 
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Översikt av valda studier 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Metod 
Datainsamling 
Analys 

Deltagare 
(/bortfall) 
Ålder 
Kön 

Etiskt resonemang Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Tsang, H. W. H., Fung, K. 

M. T., Chan, A. S. M., Lee, 

G., & Chan, F. 
(2006) 
Kina 

Främja förståelsen 

av den psykosociala 

effekten av qigong 

hos äldre personer 

med depression. 

Kvantitativ, 

experimentell  
randomiserad  
Mätningar: GDS-

15, The Chinese 

General Self-

efficacy Scale 

[CGSS],  
T-test 

Totalt: 82st 
>65 år 

 
Bortfall: 

15st 

Godkänd av: 

Human subjects 

ethics sub-

committee of the 

Hong Kong 

polytechnic 

university. 

Efter åtta veckor qigong träning samt 

en vecka efter program slut så hade de 

depressiva symtomen minskat med 

38% vilket var en signifikant mätbar 

skillnad i depressiva symtom hos 

qigong deltagarna jämfört med 

tidningsläsnings gruppen. 

40p. 
97,5% 
Grad I 

Underwood, M., Lamb, S. 

E., Eldridge, S., Sheehan, 

B., Slowther, A-. M., 

Spencer, A., Thorogood, 

M., Atherton, N., 

Bremner, S. A., Devine, 

A., Ordaz-Ordaz, K., 

Ellard, D. R., Potter, R., 

Spanjers, K., & Taylor, S. 

J. C. 
(2013) 
Storbritannien 

Testa hypotesen om 

måttligt intensitets 

tränings program 

skulle minska 

bördan av 

depressiva symtom 

hos personser 

boende på 

vårdhem. 

Kvalitativ, 

kluster- 

randomiserad 

kontroll studie. 
Skattnings 

formulär: GDS-

15. 

Totalt: 

891st 
M=85,5 
65-107år 
Kvinnor 

76%  

 
Bortfall: 

16st 

Studien är etisk 

godkänd. 
Personalen i interventions gruppen 

fick gå en utbildning i hur man 

upptäcker symtom på depression samt 

att de fick lära sig om betydelsen av 

att röra på sig. De boende fick gå på 

gruppträning. Ingen statistiks 

signifikans mellan kontroll och 

interventionsgruppen vad det gäller 

skillnad i GDS-15 framkom. 

38p. 
92,6% 
Grad I 
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Fördelning av resultatartiklarnas resultat 

Artikel Signifikant minskning av 

depressiva symtom 

Viss/trend till minskning 

av depressiva symtom 

Ingen minskning av 

depressiva symtom 

Brenes et al. (2007)    

Fukukawa et al. (2004)    

Gary, R. (2006)    

Gary et al. (2007)    

Haboush et al.2006)    

Halvarsson et al. (2011)    

Janelli et al. (2009)    

Lampinen et al. (2006)    

Lincoln et al. (2011)    

McCaffrey et al. (2010)    

Motl et al. (2005)    

Ouyang et al. (2009)    

Pereira et al. (2013)    

Reibe et al. (2012)    

Singh et al. (2001)    

Sparrow et al. (2011)    

Tsang et al. (2006)    

Underwood et al. (2013)    

 


