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Sammanfattning 
Depression är ett stort folkhälsoproblem i hela världen och i Sverige är det ungefär 5 % 
av befolkningen som drabbas. Det är viktigt att upptäcka och behandla depression för 
att minska lidande och långvarig frånvaro från socialt liv. Långvariga och 
återkommande depressioner kan dessutom påverka hjärnan negativt med risk för 
minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Depression behandlas ofta med 
psykoterapi och läkemedel. De läkemedel som använts vid depression ger en förbättrad 
funktion av signalsubstanser som serotonin, noradrenalin och dopamin som 
deprimerade patienter anses ha en brist av. 

Många som behandlas med antidepressiva läkemedel har ofta kvarvarande symtom och 
risk för att återinsjukna i depression. Det har föreslagits att fysisk aktivtet kan 
användas som tillägg till antidepressiv behandling för att minska kvarvarande symtom 
och förebygga återfall av depression. Forskare har sett att personer med depression har 
fått olika fördelar av fysisk aktivitet som possitivt tänkande och en känsla av mening. 
Det har även föreslagits att man kan få en ökad mängd endorfiner och en ökad 
frisättning av  signalsubstanserna noradrenalin, dopamin och serotonin. 

I denna litteraturstudie var syftet att ta reda på vad regelbunden fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling vid depression har för effekter på symtomen jämfört med enbart 
läkemedelsbehandling och vad det finns för evidens för att fysisk aktivitet kan minska 
risken att få återfall av depression. Litteraturstudien bygger på tio orginalartiklar som 
hittats med sökmotorn PubMed. Sju av dessa undersökte fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling vid depression i jämförelse med läkemedelsbehandling och tre av 
dem var uppföljande studier för att se långtidseffekten och risken för återfall. 

I sex av studierna om tilläggsbehandling fann författarna en minskning av depressiva 
symtom i jämförelse med antidepressiva läkemedel och i två av dessa fann författarna 
även att den sociala funktionsförmågan förbättrades. I en av studierna så fanns ingen 
skillnad mellan fysisk aktivitet som tilläggsbehandling och läkemedelsbehandling där 
depressiva symtomen minskade lika mycket hos grupperna. Tre studier har visat att 
återfallsrisken kan minska där de som slutade träna fick en försämring av symtomen 
och de som fortsatte att träna fick en förbättring. De som hade blivit fria från sin 
depression hade mindre risk att hamna i återfall om dem tränade. 

Min slutsats är att det kan finnas en liten effekt att tilläggsbehandling vid depression 
kan minska depressiva symtom ytterligare i jämförelse med enbart 
läkemedelsbehandling, speciellt hos folk som inte blivit förbättrade av sin 
farmakologiska behandling. Det finns dock för få studier kring detta där det funnits 
begränsningar som avsaknad av kontrollgrupp och för få personer som deltog. 
De studier som ingår i denna rapport som undersökt långtidseffekter av fysisk aktivitet 
hos deprimerade patienter har funnit att de positiva effekterna kvarstod och risken för 
återfall minskade.  Det krävs dock mer  randomiserade kontrollerade studier om fysisk 
aktivitet som tilläggsbehandling vid depression och fler långtidsstudier för att 
undersöka om risken för återfall kan minska för att säkerställa resultatet.  
 
 
Nyckelord:  egentlig depression,  fysisk aktivitet,  återfall, tilläggsbehandling  
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1. Introduktion 
Depression tillhör gruppen förstämninssyndrom, vilket betyder att man har en 
förändring i ens stämningsläge, aktivitetsnivå och energi som gör att 
funktionsförmågan är påverkad (1,2). Globalt är förstämningssyndrom ett av de 
vanligaste orsakerna till ohälsa och förtida död i världen (1). Depression är, vid sidan av 
hjärt-kärlsjukdom, den mest kostsamma sjukdomen i västvärlden. Prevalensen är ca 6 
% och det är vanligare hos kvinnor än hos män under kvinnans fertila period men 
förhållandet mellan kvinnor och män är lika före puperteten och efter menopaus. Man 
kan drabbas av depression i alla åldrar och äldre individer har en ökad risk att insjukna 
i depression (3). Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige, ungefär 5 % av 
befolkningen lider av depression (4). 

Det är viktigt att upptäcka och behandla depression för att minska lidande, långvarig 
frånvaro från arbete och socialt liv. Depression är även förknippad med psykisk och 
fysisk samsjukliget och förtida död. Behandling av depression är viktigt för att minska 
risken att begå självmord. Risken att avlida i förtid är ungefär dubbelt så stort och risk 
för självmord är 15-20 gånger högre om man är deprimerad. Långvariga och 
återkommande depression kan dessutom påverka hjärnan negativt med risk för 
minnesstörningar och koncentrationssvårigheter (1,3) 

Man är inte helt säker på vad som händer i kroppen vid depression men genom 
monoaminhypotesen som säger att depression orsakas av en brist på 
monoamintransmittorer i centrala nervsystemet så har man sett att signalsubstanserna 
serotonin, noradrenalin och dopamin är inblandade. Denna hypotes baseras på 
kunskap på hur läkemedel mot depression verkar då antidepressiva läkemedel ger en 
förbättrad funktion av dessa signalsubstanser (4,7). Dessa signalsubstanser påverkar 
bland annat hur man upplever sorg, ångest och oro (5). 

Forskare har även under senare tid sett celldöd i vissa delar av hjärnan vid depression, 
speciellt i hippocampus (6).  

 

1.1 Symtom 

De symtom som man kan se vid depression är bland annat att man har sänkt 
stämningsläge (nedstämdhet), har ingen lust att göra saker som man vanligtvis brukar 
gilla, minskad tanke- och koncentrationsförmåga, orkeslös och ingen lust att ta itu med 
saker - man kan tycka att det känns tungt att utföra vardagliga sysslor, man kan ofta få 
ångest, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor, självunderskatting och sömnbesvär. 
Sexlusten kan minska eller försvinna helt. Det är vanligt med självmordstankar (4,5). 

Depression delas in två huvudgrupper: unipolära syndrom med enbart perioder av 
depression och bipolära syndrom där man kan ha både episoder av depression och 
maniska och/eller hypomaniska episoder (2).  Den vanligaste formen är egentlig 
depression som denna litteraturstudie kommer att fokusera på. Egentlig depression är 
en typ av unipolär syndrom med enbart perioder av depression och kan delas in i olika 
nivåer: lätt eller lindrig, medelsvår eller måttlig och svår eller djup depression (5). 
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1.2 Diagnos 

För att ställa diagnosen egentlig depression används ett diagnostiskt system över hela 
världen som kallas DSM-IV. Enligt detta system så ska minst fem av nedanstående 
symtom ha förekommit under samma tvåveckorsperiod.  

o Nedstämdhet 
o Klart minskat intresse eller minskad glädje 
o Betydande viktnedgång 
o Sömnstörning 
o Uppskruvat eller hämmat rörelsemönster 
o Svaghetskänsla eller brist på energi 
o Känslor av värdelöshet, eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 
o Minskad tanke- och koncentrationsförmåga 
o Återkommande tankar på döden eller självmordstankar 

Man ska även ha haft minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskad intresse och 
att symtomen orsakar lidande eller försämrad funktion i arbetet eller socialt (4,6).  

Det finns tillstånd som kan ge symtom som liknar depression, tex sorg och kris men 
detta är en naturlig reaktion på en förlust och ska inte förknippas med depression. 
Kroppsliga sjukdomar kan också ligga bakom sjukdomen, som cancersjukdomar, 
blodbrist, diabetes och sjukdomar i sköldskörteln (3,4). 

 

1.3 Behandling 

Lätt och medelsvår depression bör behandlas i primärvården och kan behandlas  med 
psykoterapi som anses vara likvärdig med läkemedelsbehandling. Svårare depression 
bör behandlas inom psykiatrisk specialistvård med läkemedel, samtalsstöd och senare 
KBT-behandling  (3,4). Målet med behandling är förutom att lindra symtomen även att 
kunna återgå till normal funktionsnivå, tex i arbete eller socialt samt att minska risken 
för återinsjuknande (26). 

Läkemedel och verkningsmekanismer: 

o Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ökar nivåerna av serotinin 
genom att hämma återupptaget av serotonin  

o Selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (NRI) ökar halterna av 
noradrenalin genom att hämma återupptaget av noradrenalin. 

o Tricykliska antidepressiva (TCA) ökar halterna av serotonin och noradrenalin 
genom att hämma återupptaget av dessa signalsubstanser. Dem har även en viss 
påverkan på signalsubstanserna acetylkolin och dopamin. 

o Kombinerade noradrenalin- och serotoninåterupptagshämmare (SNRI) ökar 
halterna av serotinin och noradrenalin genom att hämma återupptaget av dessa. 

o Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) ökar halter av serotonin, 
noradrenalin och dopamin genom att hämma ett enzym som bryter ner 
signalsubstanserna (7,4) 
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Behandlingvalet styrs ofta av vilken signalsubstans som anses vara mest engagerad 
eller dysfunktionell, personens personliga förutsättningar, depressionens karaktär och 
biverkningar som personen kan tänkas vara känslig för (3,4). 

Vid lindrig och måttlig depression och hos äldre, gravida och ammande kvinnor 
rekommenderas i första hand SSRI-läkemedel.  Vid svårare depression och 
depressioner som behandlas på sjukhus bör man i förstahand använda Tricykliska 
antidepressiva (TCA).  

Johannesört är ett naturläkemedel som kan ha effekt vid milda depressioner, men 
effekten är ännu inte helt säkerställt (4) 

 

1.4 Fysisk aktivitet vid depression  

Fysisk aktivitet syftar på all form av kroppsrörelse som är en följd av muskelarbete och 
som ger en ökad energiförbrukning. För hälsofrämjande effekter bör man enligt 
folkhälsorekommendationer vara fysisk aktiv varje dag (minst 5 dagar) i 30 min och att 
intensiteten bör vara måttlig med en ökning i puls och andning (som rask promenad), 
alternativt att man tränar 3 gånger i veckan i minst 20 min med en högre intensitet, 
som ger en markant ökning av puls och andning (tex. jogga). Det rekommenderas också 
att fysisk aktivitet som stärker muskler bör utföras minst 2 gånger per vecka (9). 

Många som behandlas med antidepressiva läkemedel når ofta inte fullständig 
remission och har risk för kvarvarande symtom och återfall. Det har föreslagits att 
fysisk aktivitet kan användas som tillägg till antidepressiv behandling för att minska 
kvarvarande symtom och förebygga återfall av depression (6,10). Fysisk aktivitet kan 
påverka vårt välmående men man har ännu inte förstått den exakta mekanismen som 
stödjer denna relation. Personer med depression har fått olika fördelar av fysisk 
aktivitet som kognitiva mekanismer som inkluderar positivt tänkande och en känsla av 
mening (10,11). Forskare har försökt att klargöra relationen av fysisk aktivitet och 
välmående och har identifierat ett antal möjliga förklaringar.  

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar flera funktioner i det centrala nervsystemet. Den 
kognitiva förmågan ökar med en förbättring i koordination och planering, man får 
bättre sömnkvalitet, självkänsla och symtomen på depression minskar (8).  

Det har även föreslagits att ökade nivåer av endorfiner och minskad nivå av 
stresshormonet kortisol kan påverka humöret (10). Fysisk aktivitet är associerad med 
en ökad aktivitet av noradrenerga och serotonerga system, där man sett att frisättning 
av noradrenalin och serotonin kan öka i hjärnan. Frisättning av signalsubstansen 
dopamin kan också öka vid fysisk aktivitet. Dessa signalsubstanser är förknippade med 
depression (8,11).  

Forskare har sett att tillväxtfaktorn ”brain-derived neurotrophic factor” (BDNF) ökar i 
hjärnan vilket är associerad med en  ökad aktivitet i monoamin systemen som tillväxt 
av serotonerga neuron (11). 

I djurstudier har man även sett att nybildning av hjärnceller ökar efter träning, speciellt 
i hippocampus som anses vara minskad vid depression (8,10). 
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2. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad regelbunden fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling vid depression har för effekter på symtomen jämfört med enbart 
läkemedelsbehandling och vad det finns för evidens för att fysisk aktivitet kan minska 
risken att få återfall av depression.  

Följande frågeställningar har används: 

o Vad har fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid depression för effekter på 
symtomen jämfört med enbart läkemedelsbehandling? 

o Kan fysisk aktivitet minska risken för återfall av depression? 
 
 

3. Metod 
Artiklarna till denna litteraturstudie har hittats med hjälp av databasen PubMed under 
en tidsperiod från 2014-01-24 till 2014-02-20. Sökningar gjordes med MeSH och 
PubMed med sökorden: exercise/physical activity AND depression/treatment 
depression/major depression AND relapse/adjuvant/augmentation/follow-up i olika 
kombinationer. Begränsningar som användes var: Clinical trial, randomized controlled 
trial och humans. Fliken ”titles with your seach terms” användes ibland för att begränsa 
sökningen och ”related citations” användes också för att hitta andra relaterade artiklar 
till arbetet. Artiklar som passade in för syftet valdes ut. 

Sökning på google.com har även gjorts med sökord som ”fysisk aktivitet och 
depression” där sidor som sbu.se, läkemedelsboken, läkemedelsboken, fyss.se har 
använts till inledningen. Boken Pharmacology har också använts. 
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4. Resultat 
I denna rapport ingår 10 orginalartiklar där 7 av dem undersökt fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling vid depression och 3 som undersökt långtidseffekter av fysisk 
aktivitet hos deprimerade patienter.  

 

4.1      Studiernas upplägg  

Antalet deltagare i de olika studierna varierade mellan 12 och 156 personer och i alla 
studier utom en ingick både män och kvinnor i studierna. Försökspersonernas ålder 
varierar i de olika studierna från 18-69 år där 2 av dem har fokuserat på äldre personer 
(15,16). Alla personer i studierna hade diagnosen egentlig depression. I en av dem, 
studie 7 (19) så var deltagarna delvis i remission: dem hade blivit förbättrade med 
läkemedel men hade kvarvarande symtom.  I denna studie ingick 17 personer (11 
kvinnor, 6 män) Dem hade tagit läkemedel i minst 3 månader. I 5 av studierna 
(13,14,15,17,18) ingår patienter som inte har visat tillräcklig effekt av sin farmakologiska 
behandling, under en tidsperiod mellan 9-15 månader (13), 2 månader (14), 6 veckor 
(15,17) och 1 månad utan någon förbättring (18).  

I studie 1 (13) deltog 33 personer i åldrar mellan 18 och 69 år och både män och 
kvinnor var representerade. Dem hade behandlas farmakologiskt, en kombinerad 
behandling med två olika antidepressiva läkemedel. Dessa personer slumpades till 
antingen en grupp som fick både läkemedel och träning (22 personer) eller en 
kontrollgrupp som enbart fick läkemedel (11 personer). I studie 2 (14) ingick lika många 
personer (33 st) i åldrar mellan 40-60 år där bara kvinnor deltog. Vissa hade 
samsjukdomar med generaliserat ångestsyndom, panikångest och socialfobi. De 
delades in i en grupp som fick träning som tillägg till sin läkemedelsbehandling (10 
personer) och en kontrollgrupp med enbart läkemedel som behandling (20 personer). I 
studie 3 (15) deltog 86 personer som var 53 år och äldre. Personerna slumpades till en 
grupp som fick fysisk aktivitet som tillägg till sin läkemedelsbehandling (36 kvinnor, 7 
män) och en kontrollgrupp som fick hälsovårdsutbildning. I studie 5 (17) ingick 17 
personer  i åldrarna 20-45 år där 82 % var kvinnor. Dem skulle ha HRDS-17 poäng på 
minst 14.	  I Studie 6 (18) ingick 12  patienter - 5 män, 7 kvinnor (20-65 år). 10 av 12 
patienter visade inte någon effekt av sin farmakologiska behandling efter minst 1 
månad. De hade inte haft någon förändring i sin behandling 6 veckor innan 
träninsgprogrammet och hade HRSD poäng på minst 17. I studie 4 (16) ingick 156 
personer som var 50 år och äldre, både män och kvinnor som slumpades till 3 av dessa 
grupper: enbart läkemedel som behandling (48 st), enbart träning som behandling (53 
st) och en kombinerad behandling av träning och läkemedel (55 st).  

4.2 Läkemedelsbehandling i studierna 

Tricykliska antidepressiva användes i två studier (13, 14) Läkemedel i denna grupp var: 
klomipramin, maprotilin och amitriptylin (125-150 mg/dag) (13). SSRI användes i 5 
studier (13,14,16,17,19,). Det var läkemedel som: fluoxetin, escitalopram, paroxetin, 
sertralin och citalopram (20-200 mg/dag) (13,16,17). En kombination av SSRI + 
tricykliska antidepressiva användes också (14). SNRI: användes i 3 studier (14,17,19). 
Ångestdämpande: lorazepam (1-2.5 mg/dag) användes också i en stude (13). 
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4.3 Fysisk aktivitet  

Studierna har använt sig av olika typ av träning (30-90 min pass) som inkluderar 
promenader, löpning, joggning och cykling. Muskelförstärkning och strechning har 
också  ingått där man tränat med hjälp av träningsmaskiner och vikter. I en av 
studierna så användes en form av yoga där man gjorde olika stående och sittande 
poser. Försökspersonerna har fått både träningspass som varit bevakade av 
försökspersonal, läkare och psykolog och hem-baserade pass. Träning i grupp har 
ingått i några av studierna. 

Många av försökspersonerna har fått konditionsträning som tilläggsbehandling. I 
studie 1 (13) fick försökspersonerna 30-45 min promenad, 5 dagar per vecka i 12 
veckor. En av promenaderna övervakades i en träningshall där dem fick gå på ett 
löpband (5km/timme). Med en accelerometer som deltagare i båda grupperna bar på 
sig under hela perioden samlade man in data från föregående veckan. Accelerometer 
data kunde visa om deltagarna i studiegruppen hade tränat eller inte och dem hade en 
dagbok där dem kunde registrera om den tränat och hur länge. Kontrollgruppen kom 
på besök i träningshallen 1 gång iveckan och fick information om hur man använder 
accelerometern. I studie 6 (18) fick deltagarna gå ett löpband, 30 min/dag i 10 dagar. 
De blev övervakade av försökspersonalen. Träning på löpband användes också i studie 
5 (17) där de även använde cykel, en kombination av löpband + cykel eller promenader. 
Det var både övervakade och hem-baserade pass. Deltagarna skulle göra 3-5 pass/v i 12 
veckor. Träningsdosen för energiförbrukningen var 16 kcal/kg/vecka. Deltagarna 
vägdes under det första besöket varje vecka för att beräkna vecko energiförbrukning. 
Under de hembaserade passen fick deltagarna ett recept på hur mycket dem skulle 
träna och hur övningarna skulle genomföras. I studie 4 (16) där deltagarna ingick i 
grupp fick promenad och joggning som träning, i 30 min. Detta pågick 3 gånger iveckan 
i 4 månader. I passen ingick upvärmning (10 min) och 5 min nedvarvning. 

Träningspass som inkluderar träningsmaskiner för kondition och vikter finns med i två 
studier där deltagarna har fått delta i en grupp i båda studierna. I studie 2 (14) fick 
försökspersonerna 2 lektioner, 60 min/vecka med en utbildad instruktör där 
träninsgmaskiner för kondition användes. Deltagarna stod i en halvcirkel eller cirkel 
med intruktören för att förbättra social kommunikation mellan deltagarna. Lektionerna 
övervakades av en läkare och en psykolog. I sessionerna ingick uppvärmning, 
muskelförstärkning och strechning. I studie 3 (15) ingick försökspersonerna i ett 45 
min träningsprogram som drevs av en instruktör där deltagarna använde vikter och 
tränade till musik. Innehållet i klassen var uthållighet, muskel förstärkning och 
strechning. Detta pågick 2 gånger iveckan i 10 veckor. Kontrollgruppen fick 
hälsovårdsutbildning 2 gånger iveckan. Samtalen pågick 30-40 min tillsammans med 
läkare och sjuksköterskor som tog upp ämnen som depression, ångest och motion.  

Iyengar Yoga användes i studie 7 (19) som leds av en utbildad yogalärare och även här 
tränade deltagarna i grupp. De fick göra sittande och stående poser, bakåtböjningar, stå 
på huvud och axeln. Lite andningsövningar och avkoppling ingick med. Man gjorde 
strechning och vridningar av delar av kroppen. Det var 20 klasser, 3 pass/vecka (60-90 
min)  i 8 veckor.  
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4.4     Utvärdering i studierna 

Studierna som ingår i denna litteraturstudie har använt sig av olika skalor för att 
bedöma funktion, graden av depression och livskvalite och de beskrivs nedan: 

• ”Hamilton Rating Scale for Depression” (HRSD17) och en längre version av den 
(HAMD21) användes i 9 studier (13,16,14,17,18,19, 20,21,22). HRSD17 mäter 
graden av depression före, under och efter behandling. Den innehåller 17 
punkter för att bedöma olika symtom av depression som tex. nedstämdhet, 
ångest, sömnsvårigheter och skuldkänslor, och har skala på 1-4 för att mäta 
svårighetsgraden av dessa (23). 

• ”Becks depressions inventory” (BDI) användes också för att bedöma graden av 
depression i 3 studier (13,16, 22). BDI är en självskattningsformulär med 21 
olika påståenden för att mäta olika symtom där svårighetsgraden bedöms med 
en skala på 4. Man mäter bl.a. känsla av misslyckande, självförakt, 
självmordstankar och socialt tillbakadragande (24). 

• ”Global Assessment of Functioning” (GAF) och ”Clinical Global Impression 
Scale” (CGI-S) är skalor som användes för att bedöma funktionen. Dessa 
användes i 3 studier (13,14,22). GAF ger ett värde på psykoligisk, social och 
yrkesmässig funktion, med en rankning från 0-100 där värden över 90 
indikterar en hög grad av funktion och värden under 70 är en klinisk försämring 
av funktionen. CGI-S mäter svårighetsgraden av sjukdomen och har 7 
punktskalor där 1 är normal och 7 kan man se hos väldigt sjuka patienter (13). 

• "Inventory of Depressive Symptomatology–Self-Report" (IDS-SR30) och "The 
General Activities form of the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Scale" 
(Q-LES-Ggeneral) användes i en studie (17). IDS-SR30 mäter svårighetsgraden 
av symtomen på depression. Den har 30 påståenden (total poäng 0-84) om bla. 
nedstämdhet, självkritik, självmordstankar, sömnstörningar, irritation och 
ångest (27). I en studie användes en kortare version: ”Quich inventory of 
Depressive Symptomatology (QIDS) som innehåller 16 påståenden. (19).  

• Q-LES-Ggeneral mättes före och efter behandlingen för att bedöma 
patienternas uppfattning och sin psykosociala funktion i många områden i livet 
som arbete, skola och relationer (17). 

• I studie 7 (19) fick patienterna bedöma sitt humör före och efter varje pass. Det 
var 20 olika påståenden där 1 = inte alls bra och 5 = väldigt bra. En sådan skala 
användes även i en annan studie (18) där 0 = dåligt och 10 = jag mår bra. 
 

Utvärderingar skedde vid: 

• Utgångpunkt 0 och vid 4, 8, 12 veckor (13) och efter 6 månader (22) 
• Utgångpunkt 0 och vid 2, 4 ,6 och 8 månader efter start av studien (14).  
• Ibörjan av studien och efter 10 och 34 veckor (15) 
• Vid vecka 1, 2, 3, 4, 6, 8 och 12 (16) med en uppföljning 6 månader efter (20) 
• Varje vecka innan deltagarnas första träningspass för veckan (12 veckor) (17)  
• Innan studien började och islutet av 10-dagars perioden (18) 
• Efter varje pass och slutet av 8 veckors perioden (19) 
• Efter 1 år på en studie som varade i 4 månader (21) 

4.5     Effekter av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid depression 
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I studie 1 kom Mota-Pereira et al (13) fram till att måttlig träning kan vara ett effektivt  
tillägg till antidepressiva läkemedel hos patienter med egentlig depression, som inte 
fått tillräcklig effekt av sin behandling. Resultatet från studien stämmer överens med 
fyra andra studier om de possitiva effekterna av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling 
hos patienter med egentlig depression som inte svarat på sin behandling med 
antidepressiva läkemedel (14,15,17,18). Pilu et al. i studie 2 (14) kom fram till att fysisk 
aktivitet kan vara en bra tilläggsbehandling långsiktigt. I studie 3 (15) var resultatet att 
träning 2 gånger i veckan i 10 veckor är kopplad till en måttlig minskning av symtom på 
depression hos äldre personer. I studie 6 (18) kom Dimeo et al fram till att 
konditionsträning som tilläggsbehandling vid depression kan ge en väsentlig 
förbättring i humöret kortsiktigt. I studie 7 (19) kom Shapiro et al fram till att en yoga 
kan vara en effektiv tilläggsbehandling hos patienter som har kvarvarande symtom av 
depression. 

Blumenthal et al (16) fann i studie 4 att fysisk aktivitet som tillägg till 
läkemedelsbehandling gav lika bra effekt att minska depressiva symtom i jämförelse 
med enbart träning eller läkemedel hos äldre patienter med egentlig depression.  

 

Fler deltagare i träningsgruppen i studie 1 (13) uppnådde remission, vilket betyder att 
depressionen avtagit eller symtomen delvis försvunnit (26%) jämfört med 
kontrollgruppen (0%), men detta ansågs inte statistiskt signifikant. Patienter i 
träningsgruppen visade en förbättring av alla depressions och funktions parametrar i 
slutet av studien. De fick en minskning av depressiva symtom med ett lägre värde på 
HAMD17 och BDI. De hade även ett lägre värde på CGI-S vilket tyder på att sjukdomen 
har förbättras. Värdet på GAF hade stigit vilket innebär att dem fått en förbättring i 
psykoligisk, social och yrkesmässig funktion. Dessa värden var även förbättrade jämfört 
med kontrollgruppen islutet av perioden. 

 

 

Figur 1. p-värden som beskriver en förändring i HRSD17 – skalan (13) 

Mota-Pereira et al (13) drar slutsatsen att fysisk aktivitet kan användas som ett effektivt 
tillägg hos personer med depression som inte fått effekt av sin farmakolgiska 
behandling. Efter 12 veckor med 30-45 min promenader 5 gånger iveckan blev alla 
depressions och funktionsparametrar bättre med en minskning av symtomen på 
depression och en förbättring i psykisk, social och yrkesmässig funktion. 
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Pilu et al i studie 2 (14) fann att patienter med egentlig depression som inte fått effekt 
av sin läkemedels behandling fick en förbättring av sina symtom med en minskning i 
HAMD och CGI-skalan efter en långsiktig fysisk aktivitet på 8 månader. Dem fick även 
en förbättring av funktionen med högre GAF-värden. Kontrollgruppen som inte hade 
träning som tillägg fick inte några förbättringar i dessa värden. En variansanalys 
(ANOVA) användes  för att undersöka om det fanns några skillnader från 
utgångspunkten och 8 månader efter den fysiska träningen. Utvärderingar gjordes av 2 
olika psykiatriker vid utgångspunkt  0 innan träningsprogrammet började, och vid 2, 4, 
6 och 8 månader efter start av studien. Studiegruppen fick en signifikant förbättring i 
deras HAMD, GAF och CGI värden från T0 till T8. I kontrollgruppen så var det inga 
signifikanta förändringar i dessa värden. 

Resultatet av studie 3 (15) var att efter 10 veckor så hade fler deltagare i 
träningsgruppen fått respons (55 %) till skillnad från kontrollgruppen (33 %). Respons 
på behandlingen var definierad som 30 % minskning i HRSD-skalan. Att det är 
signifikant fler patienter i träningsgruppen som fick respons efter 10 veckor med ≥ 30% 
minskning i HRSD skalan, tyder på att fysisk aktivitet kan användas som en effektiv 
tilläggsbehandling till antidepressiva läkemedel hos äldre personer. 

Blumenthal et al (16) i studie 4 fann att alla 3 grupperna hade en signifikant minskning 
i depressiva symtom efter 4 månader. Man såg inga statistiskt signifikanta skillnader 
mellan HRSD och BDI värden. Andelen patienter som inte längre klassades som 
deprimerade skiljde sig inte heller mellan grupperna. 32 patienter (60.4%) i 
träningsgruppen, 33 (68.8%) i läkemedels gruppen och 36 (65.5%) i kombinations 
gruppen hade inte längre diagnosen egentlig depression.  Det som skiljde sig mellan 
grupperna i studien var att deprimerade patienter i läkemedels gruppen uppvisade en 
snabbare respons (inom de första veckorna) jämfört med patienter i de andra 
grupperna. Personer som hade mild depression reagerade snabbare med kombination 
av läkemedel och motion än måttligt till svårt deprimerade patienter. Författarna i 
studien anser att fysisk aktivitet kan användas som en effektiv behandling vid 
depression men att antidepressiva kan ge en snabbare respons än träning. 

Deltagarna i studie 5 (17) tränade igenomsnitt 3gr/vecka i ca 50 min. Bara 8 deltagare 
fullföljde hela studien. Dessa fick en minskning i depressiva symtom - HRSD17 
minskade med  10.4 (± 7.2) [t(7) = 4.1 p < 0.005] poäng och IDS-SR30 minskade med 
18.8 (±10.3) [t(7) = 5.1 p < 0.002] poäng. 63 %  (5 av 8) av deltagarna som fullföljde 
studien uppnådde remission (HRSD17 poäng = 7 eller mindre). 88 % (7 av 8) hade 
HRSD17 poäng på 10 eller mindre islutet av studien. Q-LESGgeneral förbättrades 
signifikant efter 12 veckor med träning som tilläggsbehandling, vilket tyder på att den 
psykosociala funktionen blev bättre. 

Studie 6 (18) visade att vid slutet av 10-dagars långa träningsprogrammet fanns det en 
klinisk relevant minskning i depressionsskalan (HRSD). Innan studien: 19,5 (3,3) och 
efter studien: 13 (5,5); p = 0,002. Det fanns en väsentlig förbättring hos 6 av 12 
patienter, viss förbättring hos 2 och svårighetsgraden av symtomen var oförändrad hos 
4 patienter. Vid slutet av studien hade 5 patienter (42 %) fått  respons på behandling 
(50 % minskning i HAMD-skalan eller poäng mindre än 10). Författarnas slutsats var 
att konditionsträning kan ge en väsentlig förbättring i humöret kortsiktigt. 
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I studie 7 kom Shapiro et al (19) fram till att Iyengar yoga hade en possitiv effekt på 
symtomen på depression: som minskad ångest, ökad eneriginivå och deltagarna blev 
mer positiva. Humöret blev bättre innan och efter yoga klasserna. QIDS-poängen som 
mäter svårighetsgraden av symtomen med 16 olika påståenden minskade. Det var även 
personer som i slutet av studien inte längre klassades som deprimerade: 11 personer 
(65 %) av 17 som fullföljde studien uppnådde remission (<7 i HAMD skalan).  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deltagare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Fysisk	  aktivitet	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Resultat	  

	  
Studie	  1	  

	  
33	  st	  (18-‐69	  år).	  Män	  
och	  kvinnor.	  
	  

	  
Promenader:	  30-‐45	  min,	  
5	  dagar	  per	  vecka	  i	  12	  
veckor.	  
	  

	  
Träningsgruppen	  visade	  
minskning	  i	  depressiva	  
symtom	  och	  en	  förbättring	  i	  
funktionsförmågan.	  
	  

	  
Studie	  2	  

	  
30	  st	  (40-‐60	  år).	  Endast	  
kvinnor.	  
	  
	  

	  
Träninsgmaskiner.	  
Uppvärmning,	  
muskelförstärkning	  och	  
strechning.	  2	  lektioner,	  
60	  min/vecka	  
	  

	  
Träningsgruppen	  visade	  
minskning	  i	  depressiva	  
symtom	  och	  en	  förbättring	  i	  
funktionsförmågan.	  
	  

	  
Studie	  3	  

	  
86	  st	  (53	  år	  och	  äldre)	  
	  

	  
Uthållighet,	  
muskelförstärkning	  och	  
strechning.	  45	  min,	  2	  
gånger	  iveckan	  i	  10	  
veckor.	  
	  

	  
Fler	  deltagare	  i	  
träningsgruppen	  hade	  fått	  
respons	  på	  behandling.	  
	  

	  
Studie	  4	  

	  
156	  st	  (50	  år	  och	  äldre)	  

	  
Promenad,	  joggning	  30	  
min,	  3	  gånger	  i	  v.	  i	  4	  
månader.	  
	  

	  
Inga	  kliniskt	  signifikanta	  
skillnader	  i	  grupperna.	  
	  

	  
Studie	  5	  

	  
17	  st	  (20-‐45	  år).	  82	  %	  
kvinnor.	  
	  

	  
Löpband,	  cykel,	  
kombination	  av	  löpband	  
+	  cykel	  eller	  
promenader.	  
3-‐5	  pass/veckan	  i	  12	  
veckor.	  	  
	  

	  
Minskning	  i	  depressiva	  
symtom	  och	  förbättrad	  
funktionsförmåga	  
	  

	  
Studie	  6	  

	  
12	  st	  	  -‐	  5	  män,	  7	  kvinnor	  
(20-‐65	  år)	  

	  
Löpband,	  30	  min/dag	  i	  
10	  dagar	  
	  

	  
Depressiva	  symtom	  
minskade.	  

	  
Studie	  7	  

	  
17	  st	  –	  11	  kvinnor,	  6	  
män	  
	  

	  
Iyengar	  Yoga.	  	  
20	  klasser,	  3	  pass/vecka	  
(60-‐90	  min)	  i	  8	  veckor.	  
	  
	  

	  
Minskad	  ångest,	  ökad	  
energinivå,	  mer	  positiv,	  
bättre	  humör.	  

 

Tabell 1. Effekter av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid depression 

 



12	  
	  

 

4.6     Långtidseffekter av fysisk aktivitet hos deprimerade patienter 

I studierna 8 (20), 9 (21) och 10 (22) drogs slutsatsen att träning för personer med 
egentlig depression ger fördelar långsiktigt som minskning i depressiva symtom och 
minskad risk för att få återfall av sjukdomen.  

Blumentahl et al gjorde i studie 8 (20) en uppföljning 6 månader efter på studie 4 (16). 
Uppföljande bedömningar på deltagarna fanns tillgängligt hos 133 (85,6%) av de 156 
patienter som deltog i studien. Deltagarna ansågs vara i remission om de inte längre 
uppfyllde kriterierna för egentlig depression och hade HRSD poäng på 8 efter 4 
månaders behandling. Deltagarna var fria från sin depression om dem fortsatte vara i 
full remission efter 6 månader. Deltagare ansågs ha fått återfall av depression om dem 
varit i remission efter 4 månader men efter 6 månader uppfyllde kriterierna för egentlig 
depression eller ha en HRSD-poäng på 15. Bara 8 % av de remitterade patienterna i 
träningsgruppen fick återfall, jämfört med 38 % i medicingruppen och 31 % i 
kombinationsgruppen.  

Som det nämndes tidigare så fick majoriteten av patienterna i alla 3 grupperna i den 
ursprungliga artikeln en signifikant minskning i depressiva symtom islutet av 4-
månaders perioden (16). Resultatet från denna studie visar att dessa förbättringar 
kvarstod hos de flesta i minst 6 månader efter studien, däremot visade kombinerad 
behandling och enbart läkemedelsbehandling en högre grad av depression och ökad 
risk att hamna i återfall jämfört med träningsgruppen. 

 

I studie 9 (21) gjorde man en uppföljning 1 år efter en randomiserad, kontrollerad 
studie på 4 månader där man undersökte effekten av fysisk aktivitet i jämförelse med 
antidepressiva läkemedel hos patienter med egentlig depression. I den ursprungliga 
studien slumpades 202 vuxna till övervakad träning, hembaserad träning, 
antidepressiv behandling med läkemedlet sertralin eller placebo piller. Patienter som 
fick sertralin eller träning fick jämförbara fördelar. 172 patienter (85 % av den 
ursprungliga studien) fanns tillgängliga för uppföljning.  

I den ursprungliga studien så hade 76 (46%) uppnått remission efter  4-månader: 19 
(41%) i hem-baserade tränings gruppen,  22 (54%) i övervakade träningsgruppen, 21 
(51%) hos dem som fick sertralin och 14 (38%) i placebogruppen. Ett år senare så hade 
113 (66%) uppnått remission: 32 (67%) i hembaserade träningsgruppen, 29 (67%) i 
övervakade träningsgruppen, 26 (63%) hos dem som fick sertralin och (65%) i 
placebogruppen. Träning under uppföljningsperioden var associerad med lägre 
depression och mer sannolikt att man fick en förbättring i sin sjukdom. 

Mota-Pereira et al (22) gjorde en uppföljning på studie 2 (14) på effekten av måttlig 
träning som tilläggsbehandling vid egentlig depression.  

De som fortsatte att träna under uppföljningsperioden (47,4%) behöll samma 
HAMD17, BDI, GAF och CGI-S poäng som dem visade under 12-veckors studien. 
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De som slutade att träna visade försämring i depressiva symtom och funktions-förmåga 
vid 6-månaders uppföljningstiden. HAMD17 poängen ökade och GAF-värdet minskade. 
CGI-S värdet som mäter svårighetsgraden av depression ökade. Det fanns ingen klinisk 
signifikant skillnad i BDI-värdet. I träningsgruppen: 3 patienter som uppnått remission 
eller bibehöll remission fortsatte att träna under uppföljningstiden. 1 patient som 
fortsatte att träna och 2 som slutade träna fick återfall under uppföljningstiden. 
Patienter som inte hade fått respons på behandling eller fick återfall under 
uppföljningsperioden hade gjort mindre än 50 % av de 5 promenaderna per vecka 
under denna period. 

 
 
 

	  	  
	  	  	  	  Deltagare	  
	  

	  
	  Fysisk	  aktivitet	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Resultat	  

	  
Studie	  8	  

	  
133	  (85,6%)	  av	  de	  
156	  patienter	  som	  
deltog	  i	  studien.	  
	  

	  
Promenad	  och	  
joggning,	  i	  30	  min.	  	  
gånger	  iveckan	  i	  4	  
månader.	  	  
	  

	  
Träningsgruppen	  hade	  
mindre	  risk	  att	  hamna	  i	  
återfall.	  
	  

	  
Studie	  9	  
	  

 
51	  år.	  177	  st	  (85	  %)	  
var	  tillgängliga	  för	  
uppföljning.	  	  
 
 

	  
Kondition,	   45	   min	   3	  
gånger	  i	  veckan. 

	  
Regelbunden	  träning	  
gav	  en	  minskning	  av	  
depressiva	  symtom.	  
Mer	  sannolikt	  att	  man	  
fick	  förbättring	  i	  
sjukdomen	  om	  man	  
tränade.	  
 

	  
Studie	  10	  

	  
33	  personer	  (40-‐60	  
år).	  Endast	  kvinnor.	  
	  

	  
Träninsgmaskiner	  för	  
kondition.	  
Uppvärmning,	  
muskelförstärkning	  
och	  strechning.	  2	  
lektioner,	  60	  
min/vecka	  
	  

	  
De	  som	  slutade	  att	  
träna	  visade	  försämring	  
i	  depressiva	  symtom	  
och	  funktions-‐förmåga	  
medans	  de	  som	  
fortsatte	  visade	  samma	  
positiva	  värden.	  
 

 
 
 
Tabell 2. Långtidseffekter av fysisk aktivitet hos deprimerade patienter. 
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5. Diskussion 
Syftet var att ta reda på vad regelbunden fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid 
depression har för effekter på symtomen jämfört med enbart läkemedelsbehandling 
och om fysisk aktivitet kan minska risken att få återfall av depression. Flera av 
studierna på fysisk aktivitet som tillägg till antidepressiv behandling hos personer med 
depression visar på en minskning i depressiva symtom (13,14,15,16,17,18,19). 
Författarna har sett en klinisk signifikant minskning i depressionsparametrar som 
HRSD-skalan i dessa studier. Man har även funnit att svårighetsgraden av depression 
har  minskat med en sänkning i CGI-S skalan (13,14).  

Vid depression har man en förändring i ens stämningsläge, aktivitetsnivå och energi 
som ger en påverkan på funktionsförmågan. Detta kan orsaka långvarig frånvaro från 
arbete och socialt liv (1,2,3). Studier visar  att den psykosociala funktionen kan 
förbättras med fysisk aktivitet som tillägg till antidepressiv behandling, med en 
minskning i GAF-värdet (13,14)  och en minskning i Q-LESGgeneral i studie 5 (17) som 
indikerar på att man fungerar bättre psykologiskt, socialt och yrkesmässigt. 

Många som behandlas med antidepressiva läkemedel når ofta inte fullständig 
remission och har risk för kvarvarande symtom (10). I 5 studier fann författarna att 
fysisk aktivitet som tilläggsbehandling kan minska depressiva symtom hos folk som 
inte blivit förbättrade med farmakologisk behandling (13,14, 15,17,18) eller hade 
kvarvarande symtom av depression (19). Danielsson et al (25) gjorde i en litteratur 
översikts artikel en bedömning om evidensen i 3 av dessa studier där patienterna inte 
blivit förbättrade av sin farmakologiska behandling (13,14,15) och fann en låg grad av 
evidens med en liten statistisk signifikant effekt på fysisk aktivitet som tillägg till 
antidepressiva läkemedel i jämförelse med läkemedelsbehandling.  

 

Det finns begränsningar när det gäller bristen på kontrollgrupp i studierna. I några av 
studierna har träningen skett i grupp (14,15,16,19), där det är möjligt att sociala 
interaktioner kan ha gett de possitiva effekterna i dessa studier. I studie 2 (14),  4 (16), 
och 7 (19) fanns ingen kontrollgrupp (som fick strukturerad rehabiliteringsverksamhet 
eller placebo) för att undersöka om effekten av social aktivitet hade något att göra med 
resultatet, som gör det svårare att bedöma om det verkligen är fysisk aktivitet som gav 
effekten. Men även studier som hade en kontrollgrupp för social interaktion hade 
liknande resultat (13,15). I studie 3 (15) fanns en kontrollgrupp som fick 
hälsovårdsutbildning och i studie 1 (13) kom deltagarna i kontrollgruppen på besök i 
sjukhusets träningshall varje vecka och interagerade med läraren och med varandra i 
30-45 min och fick lika mycket uppmärksamhet av försökspersonalen som gruppen 
som fick träning som tillägg. Dessa patiener hade inte uppfattningen om att det skulle 
vara bättre att vara i träninggruppen.  

Bristen på kontrollgrupp i studie 5 (17) och 6 (18) kan förhindra utvärdering av 
resultatet då minskningar i depressiva symtom kan ha berott på en förlängd effekt av 
antidepressiva läkemedel och inte att det var den fysiska aktiviteten som gav dessa 
fördelar. Eftersom hembaserade pass även ingick i studie 6 beror de positiva effekterna 
nog inte på sociala interaktioner.  
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En annan begränsning med studierna som gör det svårt att bedöma resultatet är att det 
inte var så många som deltog i några av studierna; 33 personer (13,14), 86 personer 
(15), 17 personer (17,19) och 12 personer (18). Det är troligt att det är svårt att få 
personer med depression att ingå i ett träningsprogram pga. nedstämdhet och minskad 
intresse och påverkan på deras aktivitets och energi nivå som gör dem mindre 
motiverade att träna. I studie 3 (15) var det bara 5 % av personer som kunde ha ingått i 
studien (1885 personer) som till slut blev randomiserade. Närvaron i 
träningsprogrammet var 59 %. 32 patienter (20,5 %) hoppade av studien i studie 4 (16). 
I studie 5 (17) så var det bara 8 personer av 17 som fullföljde hela studien och 10 
personer som fullföljde de sista 4 veckorna. Av 37 personer som skulle ingå i studie 7 
(19) var det 20 personer som antingen hoppade av eller inte kom på passen. I studie 6 
(18) utförde däremot alla träningsprogrammet utan avbrott och i studie 1 (13) var det 
bara 6 % som hoppade av med 91 % närvaro.   

 

När det gäller långtidseffekter av fysisk aktivitet hos deprimerade patienter fann man 
att de flesta av de possitiva effekterna kvarstod och risken för återfall minskade 
(20,21,22). 

Blumenthal et al (16) fann lika bra effekt av fysisk aktivitet som tillägg i jämförelse med 
enbart läkemedelsbehandling och enbart träning som behandling vid depression. Vid 
uppföljningen (20) så visade träningsgruppen en bättre antidepressiv effekt jämfört 
med de andra grupperna med minskad risk att få återfall i depression. Författarna 
tyckte det var en oväntad upptäckt att kombinationsgruppen inte fick bättre effekt 
eftersom det ansågs att tillägg av fysisk aktivitet skulle ha en additiv effekt. Det fanns 
spekulationer om varför kombinationsgruppen inte fick en bättre effekt. Några i 
kombinationsgruppen tyckte att medicinen verkade störa de possitiva effekterna av 
träningsprogrammet. Författarna är inte säkra på hur detta kan ha gått till men de tror 
att psykologiska faktorer kan ha spelat in då träning kan ge fördelar som självdisciplin 
och självbekräftelse, så kan läkemedel ha stört denna fördel då vissa kanske tänker att 
det var läkemedlet som gjorde de possitiva effekterna och inte att det var en själv som 
jobbat hårt med träningsprogrammet.  

Begränsningar i denna studie är bl.a. studiepopulationen där urvalet bestod av 
volontärer som svarat på annonser som sökte deltagare till denna studie. Författarna 
tror att dessa deltagare hade en tro om att motion skulle vara en bra behandlingsform 
och detta bekräftades med att 48% i gruppen med enbart läkemedel som behandling 
började träna efter att studien avslutades. Att nästan hälften av deltagarna i 
medicingruppen på egenhand började träna efter studien gör det svårt att jämföra 
resultatet vid uppföljningen. I studie 10 (22) ändrade inte patienterna 
läkemedelsbehandlingen under uppföljningsperioden och ingen av patienterna fick  
psykoterapi. Det var inte heller någon i kontrollgruppen som började träna under 
uppföljningsperioden vilket ger en bättre jämförelse mellan grupperna. 

En begränsning i studie 9 (21) är att det finns saknade uppgifter där 15 % av dem som 
ingick i den ursprungliga studien  inte var tillgängliga för uppföljning. 
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Studierna visar att olika form av fysisk aktivitet med måttlig intensitet kan ge fördelar 
hos deprimerade patienter. Enligt folkhälsorekommendationer bör man vara fysiskt 
aktiv minst 5 dagar i 30 min med måttlig intensitet eller att man tränar 3 gånger 
iveckan med högre intensitet för att få hälsofrämjande fördelar. Studie 1 (13) visar att 
måttlig konditionsträning som promenader 30-45 min, 5 dagar iveckan i 12 veckors kan 
ge fördelar hos deprimerade patienter som en minskning i  symtomen och en förbättrad 
funktionsförmåga. Efter 10 veckor med cykel, löpband och promenader 3 gånger per 
veckan i 50 min fick patienterna också dessa fördelar i studie 5 (17). Joggning, 30 min 3 
gånger veckan i 4 månader gav också minskning i symtom i studie 4 (16). Författarnas 
slutsats i studie 6 (18) där träningen bestod av promenad på ett löpband, 30 min/dag i 
10 dagar var att konditionsträning kan ge en väsentlig förbättring i humöret kortsiktigt. 

Det rekommenderas också att fysisk aktivitet som stärker muskler bör utföras minst 2 
gånger per vecka. Studie 2 (14) och 3 (15) har använt sig av träningspass som 
inkluderar muskelförstärkning och strechning, vilken gav en minskning i depressiva 
symtom och en förbättring i funktionsförmågan (14).  

Fysisk aktivitet av måttlig intensitet verkar ge bra effekt hos deprimerade patienter 
både på kort och lång sikt. Läkare bör rekommendera minst 30 min fysisk aktivitet i 
måttlig intensitet enligt folkhälsorekommendationer då detta kan ge fördelar hos 
deprimerade patienter som minskade symtom, bättre funktionsförmåga och ökad 
sannolikhet att bli fri från sjukdomen.  

 

6. Slutsats 
Det kan finnas en liten effekt att tillägg av fysisk aktivitet kan minska depressiva 
symtom ytterligare i jämförelse med  läkemedelsbehandling hos deprimerade patienter, 
speciellt hos personer som inte blivit förbättrade av sin farmakologiska behandling.  
Det finns dock för få studier kring detta där det funnits begränsningar som avsaknad av 
kontrollgrupp och för få personer deltod i studierna. De studier som ingår i denna 
rapport som undersökt långtidseffekter av fysisk aktivitet hos deprimerade patienter 
har funnit att de positiva effekterna kvarstod och risken för återfall minskade.  Det 
krävs dock mer  randomiserade kontrollerade studier om fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling vid depression och fler långtidsstudier för att undersöka om risken 
för återfall kan minska för att säkerställa resultatet.  
 

Tack 
Ett stort tack till min handledare Lisa Lundin som varit till stor hjälp i mitt arbete, med 
många goda råd och tips som fört mitt arbete framåt!  
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