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Abstrakt  

Bakgrund: Depression är ett av det mest förekommande skälen till att människor 

upplever ohälsa i världen. Sjukdomen innebär en stor plåga för den drabbade med 

svårigheter att leva ett normalt liv. Enligt tidigare kunskap och forskning är fysisk ak-

tivitet bra för en rad olika sjukdomstillstånd, fysiska såväl som psykiska. Som sjuk-

sköterska är det viktigt att få ökad kunskap om nya effektiva icke-farmakologiska be-

handlingsmetoder som kan implementeras i omvårdnaden av deprimerade patienter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utforska effekten av fysisk aktivitet 

som omvårdnadsåtgärd vid depression. Metod: För att utforska syftet valdes att göra 

en litteraturstudie innehållande 12 kvantitativa artiklar. En omfattande sökning samt 

en bred analys tillämpades för att sammanställa det aktuella kunskapsläget. Resul-

tat: Det sammanställda resultatet visar att olika former av fysisk aktivitet har en po-

sitiv effekt på patienter med lindrig till svår depression då det ökar välmående och 

lindrar sjukdomsbilden. Slutsats: Diverse träningsformer pekar på en gynnsam ef-

fekt på olika grader av depression. Fysisk aktivitet bör, enligt författarna till den aktu-

ella litteraturöversikten, användas i större utsträckning som en icke-farmakologisk 

behandlingsmetod för patienter med depression. Denna slutsats är en viktig kunskap 

för sjuksköterskan i sitt förebyggande och lindrande omvårdnadsarbete. 

Nyckelord: Depression, fysisk aktivitet, träning, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Depression is one of the most common reasons that people experience 

unhealthiness in the world. The disease causes a major suffering for the patient and 

the illness makes it difficult to live a normal life. According to previous knowledge 

and research physical activity is good for a variety of medical conditions, both physi-

cal and mentally. As a nurse, it is important to enhance the understanding of effective 

non-pharmacological treatment that can be used in the care of depressed people. 

Purpose: The purpose of this study is to examine the effect of physical activity as a 

nursing care on depression. Method: To explore our purpose a literature study was 

chosen to do, containing 12 quantitative articles. An extensive search and a broad an-

alyze was applied to compile the state of knowledge. Results: The consolidated re-

sults show that various forms of physical activity have a positive effect on patients 

with mild to severe depression though it increases wellbeing and reduce illness. Con-

clusion: Various forms of exercise show to have beneficial effects on different de-

grees of depression. Physical activity should, according to the authors of the current 

review, be used more often as a non-pharmacological method for treating patients 

with depression. This conclusion is an important knowledge for nurses in their pre-

ventive and healing nursing care. 

Keywords: Depression, physical activity, exercise and nursing care.  
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Bakgrund  

Vad är en depression? 

Diagnosen depression är ett av de främsta skälet till att människor upplever ohälsa. 

Världen över orsakar detta sjukdomstillstånd mer ohälsa än tuberkulos liksom ische-

misk hjärtsjukdom (Åsberg och Mårtensson 2009, 305). En depression kan yttra sig 

som ångest, ihållande nedstämdhet, trötthet och bristande energi, känslor av skuld, 

värdelöshet och maktlöshet, upplevelse av tomhet och likgiltighet inför livet. Även 

koncentrationssvårigheter, depressiva och destruktiva tankemönster, självmordstan-

kar, oföretagsamhet, nedsatt motorisk aktivitet, nedsatt aptit samt fysiska symtom i 

form av smärtor och värk är vanligt förekommande (NIMH, 2015). 

Diagnoskriterierna för depression enligt DSM-5 innebär att personen i fråga upplever 

minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod: nedstämdhet, ett 

markant minskat intresse för eller minskad lust till alla eller så gott som alla aktivite-

ter, viktnedgång eller viktuppgång, nedsatt alternativt ökad aptit, sömnrubbningar, 

oavsiktliga och meningslösa rörelsemönster eller rörelsehämningar, bristande energi, 

känsla av värdelöshet eller förstorade och orimliga skuldkänslor, obeslutsamhet, upp-

repade tankar på döden samt nedsatt tanke- eller koncentrationsförmåga. Samtliga 

ovanstående yttringar ska förekomma under en stor del av dagen så gott som varje 

dag. Vidare ska dessa symtom innebära en stor plåga och nedsatt förmåga till att vis-

tas i sociala sammanhang, svårigheter att utföra ett arbete eller andra betydande 

funktionsområden i livet samt att symtomen inte ska bottna i andra medicinska till-

stånd (Herlofson, 2014). 

Orsakerna till depression har av WHO (2015) beskrivits som en kombination av psy-

kologiska, sociala och biologiska faktorer. De personer som exempelvis genomgått 

traumatiska och destruktiva händelser i livet löper större risk att utveckla en depress-

ion.  

Behandling och omvårdnad vid depression 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) rekommenderas vuxna som lider 

av depression att behandlas med fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi (KBT), in-
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terpersonell psykoterapi (IPT), psykodynamisk korttidspsykoterapi, antidepressiv lä-

kemedelsbehandling eller elektrokonvulsiv behandling (ECT). Frazer et al. (2005) 

menar att man kan dela upp behandling av depression i tre olika kategorier: medi-

cinska behandlingar, psykologiska behandlingar samt alternativa behandlingar så 

som livsstilsförändringar. Enligt deras undersökning är de mest effektiva behand-

lingsåtgärderna vid depression hos äldre: antidepressiv läkemedelsbehandling, 

elektrokonvulsiv behandling, kognitiv beteendeterapi, reminiscensterapi, psykodyna-

misk psykoterapi, problemlösningsterapi, biblioterapi och fysisk aktivitet. 

Evidensbaserad omvårdnad är ett resultat av systematiska insamlingar, kvalitets-

granskningar och en tillämpning av den främsta och mest aktuella forskningen (Wil-

liam, 2011). Den evidensbaserade omvårdnaden vid depression som tillämpas idag 

handlar dels om relationen mellan vårdgivare och patienten, dels om det praktiska 

genomförandet av omvårdnadshandlingar. Det är viktigt att som sjuksköterska tänka 

på att inte ta över patientens omvårdnad utan snarare lägga sitt fokus på att vägleda, 

stödja och undervisa patienten så att hen får resurser att klara av sin vardag så själv-

ständigt som möjligt (SBU, 2004). Omvårdnadsinsatserna bygger på att lösa de pro-

blem som kan skapas när det dagliga livets krav blir för stora för patientens förmåga 

och aktuella hälsotillstånd (Carnevali et al. 1993). 

Personer med depression upplever ofta att deras liv tappat mening och att de är offer 

för det som händer dem i livet (SBU, 2004).  Antonovsky (1987) menar att känslan av 

meningsfullhet är en av tre grundpelare för att som människa uppleva hälsa och 

kunna hantera motgångar.  De andra två delarna är begriplighet och hanterbarhet 

och tillsammans utgör dessa begreppet KASAM. Desto mer meningsfullhet, begriplig-

het och hanterbarhet en människa upplever ju högre KASAM har hen och därmed 

större motståndskraft mot yttre påfrestningar. Omvårdnaden av deprimerade patien-

ter kan handla just om att stödja personen i att hantera sin upplevelse av meningslös-

het. Andra omvårdnadshandlingar kan bestå av att hjälpa patienten att bevara och 

bygga upp nya sociala kontakter, patient- och anhörigutbildning samt olika typer av 

stödsamtal (SBU, 2004).  Ytterligare ett framgångsrikt omvårdnadsarbete är att mo-

tivera till fysisk aktivitet i rådgivande samtal (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Fysisk aktivitet och dess positiva effekter 

Idag vet vi att regelbunden fysisk aktivitet är bra för en rad olika sjukdomstillstånd, 

både i förebyggande och läkande syfte. Ett stillasittande liv bidrar därmed till en ökad 

risk för ohälsa, ihållande sjukdomar och för tidig död (Faskunger 2013, 30). Det finns 

många vetenskapliga studier som klargör och visar på att fysisk aktivitet bidrar både 

till bättre fysisk hälsa och ett högre psykiskt välmående. Redan så tidigt som 1905 

gjordes den första vetenskapliga studien av Franz och Hamilton som visade att mått-

lig träning bidrar till en förbättrad tankeverksamhet och ökad hanterbarhet av käns-

lolivet. Sedan dess har mängden studier ökat med åren. Senare forskning bekräftar 

samma tes, att träning ökar psykiskt välbefinnande.  

En forskargrupp vid Karolinska institutet i Stockholm är ett exempel på senare forsk-

ning som visat träningens goda effekter (Sierakowiak et al. 2014). Deras slutsats av 

olika experiment på tränade och otränade möss pekar på att en tränad kropp är fysio-

logiskt mer skyddad mot att utveckla depression. Likaså har Meeusen (2005) kunnat 

bevisa att fysisk aktivitet hos försöksdjur leder till att syntesen och metabolismen av 

signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin förbättras i hjärnan. Farell 

et al. (1982) visar även att en förhöjd nivå av endorfin har kunnat påvisas hos männi-

skor efter 30 min löpning. En undersökning gjord av Trivedi et al. (2006) pekar även 

på att träning kan förbättra effekten av antidepressiv läkemedelsbehandling vid de-

pression. Sammanfattningsvis visar ovanstående studier att motion är ett effektivt 

redskap för att stimulera olika processer i hjärnan och öka välmående hos människor. 

Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd 

Fysisk aktivitet kan användas både vid behandling av en sjukdom och i förebyggande 

syfte. Sjuksköterskan har i sitt arbete och med sitt holistiska synsätt stor möjlighet att 

motivera och stärka patienter till att bli mer fysiskt rörliga (SSF, 2013). Idag finns ett 

betydande stöd för att ”Fysisk aktivitet på recept” i ett flertal fall kan vara ett lika bra 

alternativ som läkemedel. Fysisk aktivitet kan skrivas ut av både läkare, sjukgymnast 

och sjuksköterska. I ordinationen ges förslag på passande träningsform beroende på 

diagnos och patientens egna önskemål (Folkhälsomyndigheten, 2015).  All sjukvårds-

personal bör uppmärksamma patienter som behöver mer fysisk aktivitet. Patienten 
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ska då erbjudas rådgivande samtal om motion, skriftlig ordination alternativt ste-

gräknare samt uppföljning (Socialstyrelsen, 2011). 

En rapport från Socialstyrelsen (2010) visar att psykiskt sjuka dör i betydligt större 

utsträckning än andra i sjukdomar som går att behandla och förhindra. Inom dagens 

sjukvård är fysisk aktivitet främst något som förknippas och rekommenderas till pati-

enter med fysiska sjukdomar som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabe-

tes, osteoporos och cancer (SBU, 2007). Det tillämpas inte lika mycket inom vården 

av psykiska sjukdomar, exempelvis depression. Detta ser vi som författarna till denna 

litteraturöversikt som en brist och därmed ett område som bör utforskas och lyftas 

fram mer. Av denna anledning vill vi utforska effekten av fysisk aktivitet i olika for-

mer som behandlingsmetod vid depression. Som sjuksköterska är det viktigt att 

kunna erbjuda patienter alternativa icke-farmakologiska verktyg som kan underlätta 

tillfrisknande och lindra sjukdomsbilden. Med denna undersökning vill vi därmed 

lyfta fram relevanta fysiska aktiviteter som kan tillämpas i det praktiska omvårdnads-

arbetet liksom åskådliggöra områden som bör vara föremål för framtida forskning (jfr 

Segersten 2006). 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utforska effekten av fysisk aktivitet som om-

vårdnadsåtgärd vid depression. 

Metod 

För att utforska den forskning som fanns inom området ”fysisk aktivitet som omvård-

nadsåtgärd vid depression” valde vi att göra en litteraturstudie. Endast artiklar med 

kvantitativ design användes i sammanställningen med avseende att uppnå syftet. 

Med kvantitativ design avses att klargöra samband, undersöka signifikanta skillnader 

och effekter samt sammanställa och tolka resultaten av de studier som tagits fram 

(Forsberg och Wengström, 2008).  

Sökmetod 

För att få fram relevant litteratur till arbetet delades sökningen upp i två faser, en in-

troducerande informationssökning och därefter en egentlig informationssökning. 
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Den inledande sökningen gjordes mer överblickande inom ett visst område för att få 

hjälp att ringa in ett lagom avgränsat parti. Den första sökningen gav den bakgrunds-

information som behövdes för att ta arbetet vidare till nästa steg, den egentliga in-

formationssökningen. Under den andra fasen arbetade vi mer systematiskt för att få 

fram det slutgiltiga urvalet till studien. Tillvägagångssättet planerades och dokumen-

terades noggrant allt eftersom arbetet pågick (Östlundh 2012, 59-61). 

Litteratursökningen utfördes i databaserna Pubmed, Medline, CINAHL och 

PsycINFO. Dessa databaser valdes då CINAHL innehåller mestadels omvårdnads-

forskning, Pubmed och Medline innehåller både medicin- och omvårdnadsforskning 

och PsycINFO är mer inriktat på psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 

(Forsberg och Wengström 2008, 75-77). MeSH-termer användes i Pubmed och Med-

line respektive Headings i CINAHL samt Thesaurus i PsycINFO. Sökorden som an-

vändes i de olika databaserna var depression, depressive disorder, major depression, 

exercise, physical activity, aerobic exercise, effect, affect, treatment, therapy, inter-

vention och nursing. Tekniken boolesk söklogik tillämpades för att bestämma vilket 

samband de utvalda sökorden skulle ha till varandra (Östlundh 2012, 63-77). Opera-

torerna som användes i sökningen var AND och OR.  

Sekundärsökningar gjordes också då andra referenslistor granskades för att ge tips på 

andra artiklar som var relevanta för vårt informationsbehov. Detta anser Östlundh 

(2012) vara en mycket effektiv metod. Avancerad sökning användes i alla fyra databa-

ser. I CINAHL användes begränsningarna peer reviewed, English language, nursing 

journal, all adult samt publication years 2005-2015 och 2010-2015. I Pubmed använ-

des begränsningarna English language, nursing journal, clinical trail, free full text 

samt publication years 2005-2015 och 2010-2015. I Medline tillämpades begräns-

ningarna 19+ years, nursing, human samt publication years 2010-2015 och i 

PsycINFO begränsades sökningarna genom English language, 18+ years, peer re-

viewed, human, journal article, empirical study samt publication years 2010-2015. 

Under hela sökprocessen dokumenterades tillvägagångssättet som sedan samman-

ställdes i tabell 1 (bilaga 1). 
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Urval 

Eftersom syftet är inriktat på att utforska effekten av fysisk aktivitet som omvårdnad-

såtgärd vid depression bestämde sig författarna för att använda kvantitativa veten-

skapliga artiklar för att kartlägga hur verkligheten ter sig och få ett mer generaliser-

bart resultat. I litteraturöversikten har vi i första hand använt randomiserade kon-

trollerade studier. Detta med anledning av att en randomiserad kontrollerad studie 

har den starkaste beviskraften genom att den jämför en interventionsgrupp med en 

kontrollgrupp samt att deltagarna i studien är slumpmässigt fördelade (Segersten 

2012, 112). Även två kvasiexperimentella studier togs med i översikten. En av dessa 

studier var kontrollerad (ej randomiserad) med jämförelsegrupp och en var okontrol-

lerad utan jämförelsegrupp (Billhult och Gunnarsson 2012, 121). 

I sökningen granskades först rubrikerna och abstraktet och de som stämde in på ar-

betets syfte behölls för fortsatt analys. Då abstraktet bedömdes som relevant lästes 

hela artikeln igenom av båda författarna för att sedan eventuellt bli föremål för en 

djupare analys. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll modifierat av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 173-174), se bilaga 2. Båda författarna kvali-

tetsgranskade samtliga 12 artiklar och enades om en rimlig evidensgrad.  

Inklusionskriterierna i litteraturöversikten var att deltagare i studierna hade diagno-

sen depression och att personerna var över 18 år. Vidare inkluderades artiklar publi-

cerade mellan åren 2005-2015, skrivna på engelska, peer-reviewed samt förde ett 

etiskt resonemang. Vi exkluderade studier med låg kvalitet. De artiklar som inklude-

rades sammanställdes i en översiktstabell för att ge en tydlig överblick av de olika stu-

dierna inför analysen, se tabell 2 (bilaga 3). 

Analys  

Med stöd av beskrivningen av litteraturstudier hos Friberg (2012, 140) analyserades 

resultatet i de artiklar vi valt ut. I ett första steg granskades artiklarna genom att båda 

författarna läste igenom artiklarna noggrant och gallrade ut de viktigaste delarna som 

svarade på studiens syfte. Artiklarna analyserades och sammanställdes i ett nära 

samarbete där respektive författare tolkade de signifikanta skillnaderna åtskilliga 
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gånger och diskuterade det slutliga resultatet djupgående. Olikheter och likheter ur-

skildes och de signifikanta skillnaderna mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

samt signifikanta skillnader hos en och samma grupp efter en specifik intervention 

sammanställdes i en tabell så att effekten kunde urskiljas, se tabell 3 (bilaga 4). 

Med ”effekten” syftar författarna på den signifikanta skillnaden som kunde påvisas 

efter genomförd intervention i studierna. Denna tabell utgjorde det mest omfattande 

arbetet av analysen då den beskriver gruppernas minskning av depression samt ök-

ning av livskvalitet efter utförd intervention. Gruppernas utformning sammanställdes 

i en tabell och detta med anledning av att det ger en tydligare bild för läsaren hur 

grupperna ser ut och skiljer sig från varandra, se tabell 4 (bilaga 5).  

Artiklarna delades in i olika kategorier utifrån vilken typ av fysisk aktivitet som delta-

garna utförde i undersökningarna. Därefter summerades effekten av respektive stu-

die och jämfördes med varandra. 

Forskningsetik 

För att de kvantitativa studierna skulle inkluderades i resultatet ställde vi krav att de 

innehöll antingen ett etiskt resonemang eller ett godkännande från en etisk kommitté 

i enlighet med rekommendationer hos Forsberg och Wengström (2008). Nio av artik-

larna är granskade och godkända av en etisk kommitté. Tre av artiklarna saknade 

dock information om att de genomgått en etisk granskning. I två artiklar hittades 

inget etiskt godkännande, däremot var de publicerade av förlag som hade etiska krav. 

Under genomgången av den tredje artikel, som saknade någon form av etiskt godkän-

nande, reflekterades det extra noga över om undersökningen utförts med hänsyn till 

etiska principer så som mänskliga rättigheter och människovärdet hos försöksperso-

nerna. Vår slutsats blev att studiens resultat var av övervägande betydelse för den ak-

tuella litteraturöversikten och den kunde därmed inkluderas. 

Författarna utförde själva noggranna etiska överväganden beträffande värdigheten 

och valfriheten för undersökningarnas försökspersoner samt att undersökningarna 

var utförda med respekt för människovärdet och de grundläggande mänskliga rättig-

heterna (Eriksson, 2015). De metoder som använts har också granskats samt att nyt-

tan med studien vägt tyngre än de risker som hade kunnat uppstå. Enligt Helsingfors-
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deklarationen ska försökspersonernas intressen och välbefinnande överväga sam-

hällets och forskningens behov (Gustafsson et al. 2005, 81). Den övervägande kun-

skapsnyttan med den aktuella litteraturöversikten är att resultatet ger oss en finger-

visning om effekten av olika fysiska aktiviteter samt om det är en gynnsam omvård-

nadsåtgärd som bör rekommenderas till personer som lider av depression.  

Resultat 

Resultatet är sammanställt utifrån tolv kvantitativa artiklar som är uppdelade i olika 

kategorier utifrån den träningsform som användes i studien. Kategorierna består av 

promenad/jogging, styrketräning, dans/qigong och blandade träningsformer. Un-

der varje kategori beskrivs det huvudsakliga resultatet av respektive artikel. Varje un-

derrubrik avslutas med en sammanfattning där likheter och skillnader redovisas.   

Promenad och jogging  

År 2011 gjordes en randomiserad studie av Mota-Pereira et al. på 33 patienter med 

svår depression i åldrarna 18-60 år. Dessa personer hade inte svarat på sin standardi-

serade antidepressiva läkemedelsbehandling under 9-15 månader. Av dessa patienter 

fick 11 fortsätta med sin antidepressiva läkemedelsbehandling medan de övriga 22 

patienterna fick kombinera sin läkemedelsbehandling med ett specialutformat trä-

ningsprogram. Träningsprogrammet bestod av 30-45 min måttlig träning i form av 

promenader under 5 dagar i veckan i sammanlagt 12 veckor. Efter intervention visade 

träningsgruppen en signifikant minskning av depressionen jämfört med kontroll-

gruppen (p < 0.05).  26 % av deltagarna i träningsgruppen blev fri från sin depression 

till skillnad från 0 % i kontrollgruppen.  

Knubben et al. gjorde 2007 en studie på 38 inneliggande patienter med svår depress-

ion i åldrarna 20-70 år. Dessa delades in i två grupper, en träningsgrupp och en kon-

trollgrupp. Träningen bestod av dagliga promenader innehållande intervaller med en 

medelintensitet på 80 % av max puls i 30 minuter på ett löpband under 10 dagar. 

Kontrollgruppen utförde dagligen stretching och avslappningsövningar i 30 minuter 

under samma tidsperiod. Båda dessa program utfördes enskilt i samma rum och 

övervakades av medarbetare till studien. Efter 10 dagar var det en signifikant minsk-

ning av depression i träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen (p=0.01). 
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Blumenthal et al. (2007) undersökte skillnaden mellan fyra olika grupper som bestod 

av totalt 202 personer över 40 år som alla led av svår depression. En grupp fick delta 

i övervakade gruppträningspass som bestod av 30 min promenad eller jogging 3 

gånger i veckan under sammanlagt 16 veckor. En annan grupp fick utöva samma trä-

ning som första gruppen men på egen hand i hemmiljö. En tredje grupp fick antide-

pressiv läkemedelsbehandling och en fjärde grupp fick matchande placeboläkemedel 

under samma 16-veckorsperiod. Remissionsgraden var signifikant högre hos den 

övervakade träningsgruppen, träningsgruppen i hemmiljö och gruppen med antide-

pressiv läkemedelsbehandling jämfört med gruppen som fick placeboläkemedel (p = 

0.022). Ingen signifikant skillnad påvisades mellan första och andra gruppen jämfört 

med tredje gruppen samt mellan första gruppen jämfört med andra gruppen. I första 

gruppen nådde 45 % av patienterna inte längre upp till kriterierna för svår depression 

efter interventionen respektive 40 % i andra gruppen, 47 % i tredje gruppen samt 

31 % i fjärde gruppen. 

Bartholomew et al. (2005) utforskade om ett enda träningspass hade någon effekt på 

måendet hos 40 personer med svår depression. Deltagarna var mellan 18-55 år gamla 

och delades in i två grupper, en träningsgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen 

fick sitta i tystnad i en bekväm stol medan de i träningsgruppen fick utöva ett trä-

ningspass i form av rask promenad under 30 minuter på ett löpband. Träningsgrup-

pen hade en signifikant ökning av både välmående och livskraft efter interventionen 

jämfört med kontrollgruppen (p < 0.001). 

Tre av ovanstående studier visade en signifikant minskning av sin svåra depression 

efter träningsinterventionen (Mota-Pereira et al. 2011, Knubben et al. 2007 & Blu-

menthal et al. 2007). I den fjärde studien kunde ett ökat välmående påvisas av de de-

primerade deltagarna efter ett enda träningspass (Bartholomew et al. 2005). Mota-

Pereira et al. (2011) och Blumenthal et al. (2007) hade en liknande typ av jämförande 

kontrollgrupp som båda fick antidepressiv läkemedelsbehandling. I den första av 

dessa studier påvisades att antidepressiv läkemedelsbehandling i kombination med 

träning var signifikant bättre än endast läkemedelsbehandling och i den andra stu-

dien framkom det att träning hade en likvärdig effekt som antidepressiv läkemedels-

behandling.   
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Styrketräning  

Singh et al. genomförde 2005 en randomiserad kontrollerad studie på 60 personer 

med diagnosen lindrig till svår depression. Deltagarna var över 60 år och blev uppde-

lade i tre olika grupper. Två av grupperna fick utföra hög- respektive lågintensiv styr-

keträning 3 dagar i veckan under 8 veckor och varje pass varade i 60 min. Den tredje 

gruppen fick under samma tid standardbehandling vid depression. Förbättring av de-

pressionen efter interventionen var signifikant högre hos de som utförde högintensiv 

träning jämfört med både de som tränade lågintensivt samt kontrollgruppen (p = 

0.05 respektive p < 0.02). Det var ingen signifikant skillnad av depressionsgraden 

mellan lågintensivgruppen och kontrollgruppen. Även livskraften var signifikant 

högre i högintensivgruppen jämfört med både lågintensivgruppen och kontrollgrup-

pen (p = 0.04).  

I studien gjord av Singh et al. (2005) påvisades att endast högintensiv styrketräning 

utgjorde en signifikant minskning av deltagarnas depressionstillstånd samt signifi-

kant ökad livskraft jämfört med lågintensiv styrketräning och standardbehandling vid 

depression.   

Dans och qigong 

En patientgrupp innehållande 31 personer med medelsvår till svår depression deltog i 

en studie gjord av Kock et al. (2007). Patienterna som var i åldrarna 21-66 delades 

slumpmässigt in i tre olika grupper. En grupp fick delta i ett danspass, en grupp fick 

lyssna på musik och den tredje gruppen fick utföra ett träningspass på träningscykel. 

Alla grupper utförde sina respektive pass på 20-30 minuter. Resultatet visade en sig-

nifikant minskning av depressionen hos dansgruppen efter interventionen jämfört 

med både musikgruppen (p < 0.001) och träningsgruppen (p < 0.046). Dansgruppen 

påvisade även en signifikant ökning av livslusten jämfört med musikgruppen (p = 

0.035). 

En annan studie med dans som träningsform gjordes av Murrock et al. (2014). Stu-

dien bestod av en grupp på 40 personer med lindrig depression i åldrarna 55+. Grup-

pen fick utföra 2 danspass i veckan, 45 minuter/pass, under totalt 12 veckor. Efter in-

terventionen hade depressionen hos deltagarna minskat signifikant (P < 0.001). 
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Tsang et al. (2006) utförde en randomiserad studie för att undersöka de psykosociala 

effekterna av Qigong hos personer över 65 år med en depressionsdiagnos. 82 perso-

ner deltog i studien och delades in i två grupper. En interventionsgrupp tränade Qi-

gong 30-40 min varje session tre gånger i veckan under 16 veckor, övervakade av en 

Qigongtränare. Deltagarna var även tillsagda att träna på egen hand 15 minuter dagli-

gen. Kontrollgruppen fick tillsammans träffas och läsa dagstidningen, ledd av en tera-

peut, under samma tidsperiod som interventionsgruppen. Resultatet visade en gene-

rell signifikant minskning av depressionen i interventionsgruppen jämfört med kon-

trollgruppen (p = 0.041) och en signifikant ökning av livslust hos interventionsgrup-

pen jämfört med kontrollgruppen (p = 0.035). 

Dans och Qigong minskade depressionen signifikant jämfört med respektive kontroll-

grupper (Kock et al. 2007 och Tsang et al. 2006). Båda dessa studier visade även en 

signifikant ökning av livslusten hos interventionsgrupperna. En av studierna var kva-

siexperimentell och visade en signifikant minskning av depressionstillståndet efter 

dansinterventionen inom en och samma grupp (Murrock et al. 2014). I studien gjord 

av Kock et. al (2007) framkom det att dans som träningsform resulterade i en större 

minskning av depressionstillståndet jämfört med träning på träningscykel.  

Blandade träningsformer   

I Spanien utfördes en studie på två hälsokliniker, för att utvärdera påverkan av ett 

träningsprogram hos 60 kvinnor mellan 60-70 år med en depressionsdiagnos. Delta-

garna delades in i två grupper, en träningsgrupp som medverkade i olika strukture-

rade och anpassade gruppträningsprogram som varade i 50-60 min per pass, 2-3 

gånger/vecka under 24 veckor. Kontrollgruppen fick ingen specifik behandling mot 

sin depression. Statistiskt signifikanta förbättringar observerades i träningsgruppen, 

både för de med medelsvår depression (p < 0.05) och de med svår depression (p < 

0.01) efter genomförd intervention jämfört med kontrollgruppen (Villaverde et al. 

2012). 

En grupp bestående av 82 kvinnor i åldrarna 20-64 år med en medelsvår depression 

deltog i en studie gjord av De La Cerda et al. (2011). Kvinnorna delades slumpmässigt 

upp i två olika grupper. En av grupperna fick antidepressiv läkemedelsbehandling 

samt följa ett specialutformat träningsprogram bestående av gymnastik, dans och 
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promenader. Varje träningspass varade i 45-60 min, 3 gånger i veckan under sam-

manlagt 8 veckor. Kontrollgruppen fick endast antidepressiv läkemedelsbehandling 

under samma tidsperiod. En signifikant minskning av depressionen påvisades hos in-

terventionsgruppen (p < 0.001). I träningsgruppen minskades depressionen från 

måttlig till minimal depression för 58,5 % personer respektive 36,5 % i kontrollgrup-

pen. Däremot minskade depressionen från måttlig till mild hos 34 % personer i trä-

ningsgruppen respektive 53,5 % i kontrollgruppen.   

Schuch et al. (2015) utförde en studie bestående av 50 inneliggande patienter i åld-

rarna 18-60 med diagnosen svår depression. Patienterna delades slumpmässigt in i 

två grupper, den ena gruppen fick följa ett träningsprogram medan den andra grup-

pen fick standardbehandling vid depression. Träningsgruppen fick utföra ett trä-

ningspass på antingen träningscykel, löpband eller crosstrainer.  Patienterna i trä-

ningsgruppen skulle gemensamt uppnå det gemensamma resultatet att förbränna 

16,5 kcal/kg varje vecka tills utskrivning. Vid utskrivning fanns en signifikant minsk-

ning av depressionen hos deltagarna i träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(p = 0.005). Även det psykiska välmående ökade signifikant hos träningsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen (p = 0.01). 

I Danmark utfördes en randomiserad kontrollerad studie av Martiny et al. (2012) för 

att undersöka effekten av kronoterapi jämfört med fysisk aktivitet vid depression. 

Studien gjordes på 75 vuxna patienter med svår depression under sammanlagt 9 

veckor. Samtliga deltagare fick antidepressiv läkemedelsbehandling och delades 

slumpmässigt in i två grupper varav en behandlades med kronoterapi och den andra 

fick följa ett individuellt anpassat träningsprogram. Träningsprogrammet utfördes i 

grupp eller individuellt minst 30 min dagligen i hemmiljö eller på sjukhus. Minsk-

ning av depressionen var signifikant större hos gruppen som behandlades med 

kronoterapi jämfört med träningsgruppen (p = 0.008). Den självskattade depress-

ionsgraden visade också en statistiskt signifikant skillnad mellan kronoterapigruppen 

och träningsgruppen.  

En signifikant minskning av depressionstillståndet uppnåddes för samtliga intervent-

ionsgrupper efter fysisk aktivitet (Villaverde et al. 2011, De La Cerda et al. 2011 & 

Schuch et al. 2015) förutom undersökningen av Martiny et al. (2012). Behandlingen 
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av respektive kontrollgrupp varierade från endast antidepressiv läkemedelsbehand-

ling (De La Cerda et al. 2011) till antidepressiv läkemedelsbehandling i kombination 

med elektrokunvulsiv behandling (Schuch et al. 2015) till ingen specifik behandling 

(Villaverde et al. 2011) samt antidepressiv läkemedelsbehandling kombinerat med 

kronoterapi (Martiny et al. 2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artiklar som undersökt effekten av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid de-

pression valdes ut inför litteraturstudien. En kvantitativ ansats föredrogs då denna 

design kunde ge ett mer generaliserbart resultat i förhållande till en kvalitativ ansats 

och därmed bäst kunde uppnå syftet med studien.  

Sökningen genomfördes systematiskt med noggrant utvalda sökord som tog fram ar-

tiklar vars resultat stämde överens med arbetets syfte. Den första sökningen gjorde 

dock att sökträffarna blev för många att hantera för författarna. Detta ledde till utö-

kade begränsningar i sökningen vilket kan ha resulterat i att vissa relevanta studier 

kan ha förbisetts. Sökningarna gjordes i ett flertal databaser som CINAHL, 

PsycINFO, Pubmed och Medline vilket förstärker validiteten av litteraturöversikten 

(Henricson 2012, 473). De sökord som användes utökades allteftersom med synony-

mer för att göra sökningen så bred och systematisk som möjlig samtidigt som sökbe-

gränsningarna kompletterades för att precisera sökningen och göra antalet träffar 

hanterbart. De begränsningar som lades till i ett senare skede var deltagare över 17 år, 

nursing journal, clinical trail och empirical study. I de artiklar som svarade på studi-

ens syfte kontrollerades även deras respektive nyckelord som gav tips på fortsatta 

sökord.  

Sekundärsökningar tillämpades också då vi granskade referenslistor av relevanta ar-

tiklar. Genom denna metod fick vi fram ytterligare två artiklar till resultatet. Denna 

metod använde vi med rekommendation av Östlundh (2012, 75).   

De studier som inkluderades var randomiserade kontrollerande förutom två kvasiex-

perimentella studier. Att hålla sig till en design av studier förstärker ytterligare litte-
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raturöversiktens trovärdighet vilket togs i beaktande (Henricson 2012, 473). Desig-

nen randomiserade kontrollerade undersökningar har även den starkaste trovärdig-

heten och bevisstyrkan. William et. al (2011, 96) menar att risken för missledande re-

sultat minskar vid utförandet av en randomiserad kontrollerad studie jämfört med 

andra typer av undersökningar då det sker en slumpmässig fördelning till jämförande 

grupper.  

I studierna vi sammanställt finns stora skillnader i upplägget då det gäller rekrytering 

av försökspersoner, antal deltagare, bortfall, typ av träningsform, interventionens 

tidsperiod, ålder, mätinstrument, grad av depression samt annan samtidig behand-

ling. Dessa faktorer bör man som läsare vara medveten om då slutsatser tolkats på 

denna grund. Vissa av studierna hade ett begränsat antal deltagare eller stort bortfall 

vilket kan ha lett till ett mindre pålitligt resultat. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) innebär ett stort bortfall att resultatet blir mindre generaliserbart. Tillförlitlig-

heten av studiernas resultat ökar och felmarginalerna minimeras ju större urval som 

används menar Olsson och Sörensen (2011).  Detta hade författarna i åtanke under 

kvalitetsgranskningen men uppfattade ändå det slutliga resultatet som värdefullt för 

litteratursammanställningen.  Båda författarna kvalitetsgranskade samtliga artiklar 

och diskuterade fram en rimlig kvalitetsgradering, något som stärker arbetets reliabi-

litet (Henricson 2012, 473). Endast artiklarna med medel och hög kvalitet inkludera-

des då studier med låg kvalitet anses vetenskapligt otillräckliga (SBU 2015).  

Det bör tilläggas att denna studie är författarnas första vilket kan speglas i utförandet 

av metoden och kvalitetsgranskningen av artiklarna. En god och väldokumenterad 

planering har varit en stark förutsättning för litteraturöversiktens genomförande. 

Även att studierna var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål bör 

tas i beaktande eftersom feltolkningar i resultatsammanställningen kan ha uppkom-

mit. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat selektionen av studier och därmed va-

liditeten i studien är författarnas egna intressen för ämnet. Att artiklarna valdes att 

analyseras av båda författarna stärker däremot arbetets pålitlighet.  

Samtliga artiklar använde sig av formulär som skattade deltagarnas grad av depress-

ion. Studierna använde olika typer av formulär vilket kan innebära en svaghet då 
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detta kan medföra svårigheter att dra en gemensam slutsats av resultatet. Då skillna-

derna mellan grupperna och mätningarna testades och signifikansvärde redovisats 

bör denna faktor dock inte ha påverkat resultatet av denna litteraturöversikt. Alla 

skattningsformulär beskrevs av artikelförfattarna ha en god validitet. En förklaring av 

respektive mätinstrument finns utformad i tabell 5 (bilaga 6).    

Studierna är gjorda i länderna Spanien, USA, Brasilien, Kina, Chile, Tyskland, Dan-

mark och Australien. I vissa av dessa länder skiljer sig sjukvårdsystemen tydligt från 

det svenska, vilket kan begränsa överförbarheten till Sverige.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att utforska effekten av omvårdnadsåtgärden fysisk aktivitet vid 

depression. Efter genomförandet av den systematiska sökningen kunde 12 kvantita-

tiva artiklar väljas ut som skulle ingå i resultatet. Samtliga 12 artiklar motsvarade ar-

betets syfte och alla förutom en visade på en positiv effekt av omvårdnadsåtgärden fy-

sisk aktivitet vid depression. I övriga studier minskade depressionen signifikant efter 

genomförd träning.  

FYSS är ett forum som används både av sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal. I deras sammanfattning om fysisk aktivitet vid depression har 

följande slutsatser gjorts gällande rekommenderad behandling. Fysisk aktivitet kan 

fungera i förebyggande syfte för att både förhindra insjuknandet och återinsjuknan-

det i en depression.  Enbart fysisk aktivitet har även ett klart vetenskapligt stöd vid 

behandling av lindrig och måttlig depression. Vidare förstärker fysisk aktivitet effek-

ten av standardbehandling så som läkemedel och samtal och slutligen uppmanas all 

vårdpersonal att rekommendera fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid samtalste-

rapi och läkemedelsbehandling till patienter som lider av depression (Kjellman et al. 

2008).  

Enligt Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest-

syndrom” (2010) bör hälso- och sjukvården erbjuda råd om egenvård i form av fysisk 

aktivitet till vuxna som lider av depression. I Socialstyrelsens rapport konstaterades 

det att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd som visar på att fysisk aktivitet kan fö-

rebygga försämring, minska symtom samt höja välmående hos personer med lindrig 
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depression. Vidare kan fysisk aktivitet minska risken att bli deprimerad. Däremot an-

sågs det inte finnas tillräckligt med vetenskapligt bevis för att lindra medelsvår de-

pression. 

Trotts att majoriteten av de studier vi hittat tydligt pekar på att depression minskar 

vid fysisk aktivitet finns det de som anser att bristerna i vetenskaplig evidens fortfa-

rande är för stora för att kunna dra konkreta slutsatser. I en rapport från SBU (2004) 

som sammanställt olika studier inom detta område fastställs det att fysisk aktivitet 

höjer humöret hos personer med lindrig nedstämdhet och hos friska personer. De 

studier som försökt bevisa att träning har effekt på depression anses brista så pass 

mycket i metodiken att ingen slutsats kan göras. De brister som ansågs finnas var att 

studierna antingen jämfört träning med läkemedelsbehandling och inte med någon 

obehandlad kontrollgrupp, alternativt att olika träningsformer jämförts med 

varandra. Detta kan jämföras med den föreliggande litteraturöversikten som påvisade 

att även en studie innehållande en obehandlad kontrollgrupp ger signifikanta effekter 

för interventionsgruppen (Villaverde et al. 2012). Den största styrkan vi fann i littera-

turöversikten var den design där både kontrollgruppen och interventionsgruppen fick 

läkemedelsbehandling och interventionsgruppen utöver det erhölls fysisk träning 

(Mota-Pereira et al. 2011, Knubben et al. 2007 och Schuch et al. 2015). Etiskt är det 

mer försvarbart att låta patienter behandlas omgående än att en kontrollgrupp får 

vänta med att behandlas vilket var fallet i studien gjord av Villaverde et al. (2012). 

I resultatet av denna föreliggande litteraturstudie visade 6 artiklar att det fanns en 

signifikant minskning hos patienter med svår depression efter fysisk aktivitet (Villa-

verde et al. 2012, Blumenthal et al. 2007, Bartholomew et al. 2005, Mota-Pereira et 

al. 2011, Knubben et al. 2007 och Schuch et al. 2015).  Detta stödjer tesen om att fy-

sisk aktivitet även hjälper vid svår depression. Resonemanget skiljer sig från både 

SBU, FYSS och Socialstyrelsens slutsats då de endast hittat vetenskapligt stöd för att 

träning har en positiv effekt på lindrig till måttlig depression.  

I sex av studierna har deltagarna i träningsgruppen tränat i grupp (Blumenthal et al. 

2007, De la Cerda et al. 2011, Villaverde et al. 2012, Murrock et al. 2014, Tsang et al. 

2006 och Kock et al. 2007). Effekten av träningen i sig kan här vara svår att fastställa 
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då de sociala mötena med andra människor kan ha bidragit till att minska depress-

ionen och därmed påverkat resultatet. Santini et al. (2015) har i sin litteraturstudie 

kommit fram till att socialt känslomässigt stöd minskar risken för att bli deprimerad 

och att minskat socialt stöd är förknippat med depression eller utveckling av depress-

ion. Även Antonovsky (1987) talar om vikten av att känna sammanhang och mening 

för att uppnå hälsa. Man kan sammanfatta Antonovskys resonemang med att hälsa 

inte är något man har tur att få uppleva utan snarare har att göra med personens eget 

förhållningssätt till livet vilket i sin tur inverkar på kapaciteten att hantera påfres-

tande situationer. Det är därmed viktigt i arbetet som sjuksköterska att ständigt jobba 

för att öka patientens KASAM för att ge hen egna resurser till att ta sig ur en depress-

ion och förhindra eventuella återfall. 

Genus var även en faktor som skilde sig åt i respektive undersökning. I två studier be-

stod deltagarna av endast kvinnor (Villaverde et al. 2012 och De La Cerda et al. 2011). 

Brunes et al. (2013) påvisar i sin studie att kvinnor behöver en högre grad av träning 

än män för att minska sin depression. Detta tyder på att det bör ske en individuell be-

dömning för vilken typ av fysisk aktivitet som sjuksköterskan ska rekommendera till 

sina patienter.  

De studier i resultatet som undersöker äldre deltagare med en medelålder över 60 vi-

sar alla att fysisk aktivitet förbättrar depressionen signifikant (Tsang et al. 2006, 

Villaverde et al. 2012, Singh et al. 2005 och Murrock et al. 2014). Detta styrks av en 

litteraturstudie gjord av Park et al. (2014) som gjort en sammanställning av 18 stu-

dier med deltagare över 65 år som visar god effekt på depressionssymtom samt en ök-

ning av livskvaliteten och självkänslan efter fysisk aktivitet. I en kvasiexperimentell 

studie undersöker Chen et al. (2010) effekten av träningsformen yoga på personer 

över 65 år. Efter hela träningsperioden på 6 månader hade depressionssymtomen 

minskat signifikant hos deltagarna. Justine et al. (2010) fastställer i ännu en annan 

kvasiexperimentell studie att äldre personer över 60 år ökar sitt välmående efter ett 

12-veckors träningsprogram, dock kunde ingen minskning av depression påvisas.  

Studier i den föreliggande litteraturöversikten, innefattande deltagare i olika åldrar 

över 17, visar alla utom en på en signifikant förbättring av depressionstillståndet efter 

utförande av ett specifikt träningsprogram (Bartholomew et al. 2005, Knubben et al. 
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2007, Mota-Pereira et al. 2011, Schuch et al. 2015, Kock et al. 2007, De la Cerda et al. 

2011 och Blumenthal et al. 2007).   

Den här litteraturöversikten pekar på att fysisk aktivitet i olika former är en effektiv 

omvårdnadsåtgärd vid depression för patienter i vuxen ålder och för båda könen. 

Författarna till den aktuella litteraturstudien anser att denna kunskap bör tillämpas 

mer inom dagens hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa. Då sjuksköterskans roll är 

att stödja och vägleda patienten med bra verktyg under hela sjukdomsprocessen an-

ser vi därför att effekten av fysisk aktivitet bör lyftas fram mer i de rådgivande samta-

len med deprimerade patienter. Omvårdnadsteorin ”The Tidal Modell” utvecklad av 

den brittiska psykiatriska läkaren Phil Barker (2001) betonar betydelsen av att sätta 

patienten i centrum där sjuksköterskan ger patienten egna verktyg och möjligheter 

till att hitta sin egen väg i tillfrisknandet och återhämtningsprocessen. Sjuksköters-

kan bör leva sig in i patientens egen upplevelse och få en förståelse för hens livsvärld 

samt låta patienten vara delaktig i vården och uppmuntra till att tänka och välja själv. 

Andra viktiga delar i denna ideologi är att som sjuksköterska utveckla en förståelse 

för patientens situation, erfarenheter och önskan för att kunna hjälpa till med att ut-

veckla redskap till att återskapa sin identitet som ett första steg i att få kontroll över 

sitt liv och sin sjukdom (CEIMH, 2008). 

En litteratursammanställning gjord av Young et al. (2013) tar upp betydelsen av icke 

farmakologiska behandlingar vid depression. Enligt studien bör patienter med de-

pression bli behandlade med samma respekt och värdighet som alla andra människor 

och relationen till vårdpersonalen bör spegla optimism och hoppfullhet. Information 

om depressionstillståndet, behandlingar och andra verktyg ska ges till samtliga pati-

enter. Vidare lyfter de fram den positiva effekten av fysisk aktivitet vid depression. 

Dessa gynnsamma resultat kan även vara till fördel för samhället i stort då en sats-

ning på ökad tillgänglighet av fysisk aktivitet kan förbättra det psykiska välmående 

hos befolkningen vilket i sin tur kan leda till en ökad arbetskraft och minskad sjuk-

skrivning (Faskunger 2013, 42).  

Ett vårdprogram för depression framtaget av Palm et al. (2004) i samarbete med 

Sahlgrenska universitetssjukhus anser att god psykiatrisk omvårdnad för deprime-
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rade patienter inom sluten vård innefattar att identifiera stressfaktorer med en påföl-

jande åtgärdsplan, beteendeaktivering för att öka en känsla av hopp och meningsfull-

het, en individuellt anpassad vårdplan som inkluderar familj samt ha regelbundna 

täta kontakter med patienten. Inom den öppna vården och rehabilitering rekommen-

deras att man som sjuksköterska fokuserar mer på rådgivning om egenvård. Denna 

egenvård bör inkludera information om fysisk aktivitet och bra matvanor. 

Ovanstående vårdprogram tyder på att fysisk aktivitet tillämpas mer som rådgivning 

inom den öppna vården. Vi anser utifrån den aktuella litteraturöversikten att träning 

kan implementeras som standardbehandling både inom sluten vård och öppen vård 

och då inte endast som rådgivning. Specialutformade träningsprogram bör erbjudas 

till alla deprimerade patienter. Verktyg som kan underlätta träning så som ett trä-

ningsarmband som registrerar utförd träning och visar hur mycket träning patienten 

ska utföra varje dag, en specialutformad broschyr om träningens gynnsamma effekter 

samt allmänna tips på olika träningsformer och övningar, tillgång till internetbase-

rade träningsprogram som även ska finnas tillgänglig som app. De rådgivande samta-

len bör göras med regelbunden uppföljning av sjuksköterska liksom sjukgymnast. 

Den inledande rådgivningen bör informera om träningens positiva effekter för att få 

patienten uppmärksam och intresserad på behandlingsformen. I detta skede kan med 

fördel MI-metoden tillämpas av sjuksköterskan för att få patienten motiverad och 

därmed främja förändringsprocessen. Uppföljning av rådgivningen ska innehålla ut-

värdering av hur den fysiska aktiviteten verkar och om justeringar ska göras i uppläg-

get av den individuella träningsplanen. 

En reflektion kring författarnas rekommendation om att erbjuda fysisk aktivitet inom 

slutenvården, för de som ofta har en svårare depression, kan vara utmaningen för 

sjuksköterskan att få en deprimerad patient motiverad till att börja träna. I en kvali-

tativ studie gjord 2010 av Cole et al. kartläggs de hinder och motstånd som deprime-

rade patienter kan uppleva inför att utföra fysisk aktivitet. Patienternas negativa 

självbild och självuppfattning om sin egen förmåga gör det besvärligt för dem att 

delta i olika aktiviteter och behandlingar. En patient med psykologisk dysfunktion 

kan ha svårt att få struktur på sin vardag och bli motiverad till att motionera. För 

sjuksköterskan är det viktigt att vara medveten om dessa eventuella hinder då dessa 

problem kan behöva undersökas och lösas innan patienten kan känna inspiration och 
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vilja att börja träna. Motiverande samtal (MI) är ett verktyg som i detta fall kan vara 

ett effektivt redskap för att mana och uppmuntra patienten till att komma över sina 

spärrar och påbörja en livsstilsförändring med ökad fysisk träning. MI är en sam-

talsmodell som tillämpas i omvårdnaden av patienter för att främja en förändrings-

process. MI är särskilt effektivt att tillämpa på deprimerade patienter som känner sig 

tveksamma och inte är helt redo till förändring samt tvivlar på sin egen styrka till att 

kunna utföra och fullfölja en livsomvandling. Enligt MI-principen ska man som sjuk-

sköterska aldrig argumentera när patienten inte är motiverad till att förändra utan 

istället undersöka varför samt stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. Genom 

ett empatiskt förhållningssätt såväl som en reflekterande och inlyssnande attityd i 

samtalet ökar möjligheten att få patienten att börja tänka i nya banor och ändra in-

vanda mönster (Socialstyrelsen, 2015). Detta belyser även Phil Barker’s omvård-

nadsteori som pekar på värdet att vara nyfiken och lyssna till patientens egen berät-

telse och livsvärld. Genom detta menar han att sjuksköterskan ökar sin kunskap om 

den individuella människan med såväl sina hinder som egna resurser vilket är grun-

den till en framgångsrik omvårdnad (Barker, 2001).  

Forskningsetisk diskussion 

I studien gjord av Blumenthal et al. (2007) blev en kontrollgrupp behandlad med pla-

ceboläkemedel och i en annan förblev kontrollgruppen obehandlad (Villaverde et al. 

2012). Enligt Helsingforsdeklarationen bör användandet av placebo ske med stor för-

siktighet och inte missbrukas, då patienter i regel ska behandlas omgående med den 

bästa beprövade behandlingsmetoden (SLF, 2013). Interventionen i de båda studi-

erna pågick under 4 respektive 6 månader vilket innebär att några försökspersoner 

inte fick bästa tillgängliga vård under en väldigt lång tidsperiod. Detta känns särskilt 

oetiskt med tanke på att studierna innefattade deltagare med svår depression. Perso-

ner med djup depression är en mycket sårbar grupp och bör vid ett deltagande som 

detta vara väl informerade, regelbundet kontrollerade samt få ta del av den kunskap 

forskningen lett fram till. Samtliga deltagare gav dock ett skriftligt samtycke till att 

medverka i studierna och därmed också till risken att förbli obehandlade. Skriftligt 

samtycke fanns med från deltagare i litteratursammanställningens alla studier föru-

tom en. I denna studie framgår ingenting om att deltagarna gett sitt samtycke vilket 

innebär att det finns risk att ett etiskt tvivelaktigt tillvägagångssätt har tillämpats (De 
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la Cerda et al. 2011). I Helsingforsdeklarationen står det skrivet att allt deltagande i 

forskningsundersökningar ska vara frivilligt. Efter att information om studien pre-

senterats ska ett samtycke ges av personer som önskas medverka i studien och då 

helst skriftligen (SLF, 2013). I efterhand kan vi se att en studie som denna borde ex-

kluderats vid ett tidigare skede då den är etiskt tvivelaktig och visar en bristande re-

spekt för människors integritet, något som blir till lärdom för framtida studier.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt pekar på ett visst stöd för att dagens sjuksköterska kan an-

vända fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd både som tilläggsbehandling och som 

en alternativ icke farmakologisk behandling vid både lindrig och svår depression. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2010), en sammanställning från SBU (2004), re-

kommendationer från FYSS (2015) och ett vårdprogram framtaget vid Sahlgrenska 

universitetssjukhus (2004) konstateras det att fysisk aktivitet är ett effektivt redskap 

för patienter med depression men med viss begränsning. Fysisk aktivitet som be-

handlingsmetod för patienter med svår depression eller som vårdas inom sluten vård 

rekommenderas inte från ovanstående källor. Genom det resultat den aktuella littera-

turstudien kartlagt anser dock författarna att träning bör implementeras i större ut-

sträckning både inom öppen- och sluten vård av deprimerade patienter med olika 

grader av depression. En behandling som dels kan fungera som en icke-farmakolo-

gisk omvårdnadsåtgärd dels som ett komplement till dagens standardiserade behand-

ling vid depression.  

Användandet av fysisk aktivitet i omvårdnad för personer med depression bör utföras 

med ett personcentrerat synsätt där individuella begränsningar, behov och önsk-

ningar sätts i fokus. Patientens egna resurser ska utforskas och genom de motive-

rande samtalen bör dessa lyftas fram som kärnan i hela livsstilsförändringen. Idén 

om att patienten själv äger redskap till att påbörja sitt tillfrisknande överensstämmer 

väl med Phil Barker's omvårdnadsteori. Han menar att fokus ska förflyttas från den 

sjukes problem och hinder till uppmuntran och tron på förändring (Barker, 2001). 

För att integrera fysisk aktivitet mer som omvårdnadsåtgärd inom dagens hälso- och 

sjukvård vore det önskvärt att framtida forskning mer noggrant undersöker i vilken 
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grad fysisk aktivitet används av sjuksköterskor som omvårdnad av deprimerade pati-

enter, både i Sverige och världen över. Vår förhoppning är även att det görs vidare 

sammanställningar på hur patienten upplever denna omvårdnadsåtgärd då detta ger 

värdefull information i arbetet som sjuksköterska.  
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Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval till 

resultat 

PsycINFO 

Datum:  

12/11-15 

 

 

 

 

“Depression” AND 

“(physical activity 

OR exercise)” AND 

“treatment” 

2010-2015 

Peer-reviewed 

journal  

Human 

Empirical Study 

Journal Article 

English 

 

421 16 1 (3) 

CINAHL 

Datum:  

12/11-15 

“Depression” AND 

“Physical activity” 

2010-2015 

Peer reviewed  

Nursing journal  

English 

 

312 7 1 

PsycINFO 

Datum:  

13/11-15 

“Depression” AND 

“exercis*” AND 

“(treatment OR 

therapy)” 

2010-2015  

Peer-reviewed 

journal 

Human  

Empirical Study 

Journal Article. 

English 

18+ years  

 

352 12 1(3) 

Medline  

Datum:  

17/11-15 

“Depression” AND 

“(physical activity 

OR exercise OR 

physical exercise)” 

AND “(treatment 

OR intervention 

OR therapy)” 

 

2010-2015  

Human 

Nursing  

19+ years 

128 6 (1) 

PsycINFO 

Datum:  

17/11-15 

“Major depression” 

AND “treatment” 

And “exercise” 

2010-2015.  

Peer-reviewed. 

Human 

Empirical study. 

English 

18+ years 

 

143 5 0 (2) 

PsycINFO  

Datum:       

19/11-15 

“Depression” AND 

“(physical activity 

OR exercise)” AND 

“nursing” 

2010-2015  

Peer-reviewed 

journal 

Human  

Empirical Study 

English 

18+ years  

 

257 3 1 

Pubmed 

Datum:  

19/11-15 

“Depression” AND 

“exercise” AND 

“treatment” 

2005-2015 

Clinical Trial 

Nursing journal 

 

50 2 (1) 



 

Tabell 1. Bilaga 1.  

 

   

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval till 

resultat 

PsycINFO 

Datum: 

25/11-15 

“Depression” AND 

“circle dance” 

2005-2015. 

Peer-reviewed  

English  

Human 

Empirical Study 

All adults 

 

3 1 1 

CINAHL 

Datum:  

25/11-15 

“Depression” AND 

“aerobic exercise” 

AND “affect” 

2005-2015 

Peer-reviewed  

English  

All adult 

 

123 3 1 

CINAHL 

Datum: 

25/11-15 

“Clinical depres-

sion” AND “weight 

training” 

2005-2015  

Peer-reviewed 

English  

All adult 

 

173 4 1 

Pubmed 

Datum:  

26/11-15 

“Depression” AND 

“Aerobic exercise” 

AND “Effect” 

2005-2015 

Free full text 

Clinical trail 

130 

 

 

 

5 0 

Pubmed 

Datum: 

26/11-15 

“Aerobic exercise” 

AND “Depressive 

disorder” 

2005-2015  

Clinical trail 

146 

 

 

10 3 (3) 

Pubmed  

Datum:  

26/11-15 

“Aerobic exercise” 

AND “affect” AND 

“Depressive disor-

der” 

2005-2015  

Clinical trail  

English 

28 1 1 

PsycINFO 

Datum: 

26/11-15 

“Major depression” 

AND “treatment” 

AND “exercise” 

AND “nursing” 

2010-2015.  

Peer-reviewed. Hu-

man 

Empirical study 

English 

18+ years 

 

14 1 0 

Pubmed 

Datum:  

27/11-15 

“Exercise” AND 

“major depres-

sion” AND “ran-

domized trail” 

2010-2015 

Clinical trail 

English 

85 4 1 
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Tabell 2. Bilaga 3.                               

Översiktstabell 
 

   

 

 

 

 

Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, ana-

lys mm) 

Resultat Evidensgrad  

Influence of 

exercise on 

mood in post-

menopausal 

women 

(Villaverde et 

al. 2012) 

 

Publicerad i 

Journal of clin-

ical nursing  

 

 

 

Att utvärdera 

påverkan av 

ett tränings-

program på 

postmenopau-

sala kvinnor 

med symptom 

av ångest och 

depression. 

En randomiserad kon-

trollerad studie inne-

fattande 60 kvinnor i 

menopausen med de-

pression i åldrarna 60-

70 år. Dessa delades 

slumpmässigt in i två 

grupper, 30 deltagare 

i varje grupp. En in-

terventionsgrupp som 

fick medverka i grupp-

träningsprogram un-

der 6 månader. Kon-

trollgrupp fick inte nå-

gon specifik behand-

ling. 

Depressionsgraden 

bedömdes utifrån 

självskattningsformu-

läret GDS före och ef-

ter interventionen.  

  

Studien visade en signi-

fikant minskning av de-

pressionen hos inter-

ventionsgruppen jäm-

fört med kontrollgrup-

pen. 

 

  

Medel 

Exercise and 

Pharmacother-

apy in the 

Treatment of 

Major Depres-

sive Disorder 

(Blumenthal et 

al. 2007) 

 

Publicerad i 

Psychosomatic 

Medicine 

 

 

 

Att bedöma 

huruvida pati-

enter som får 

aerobic träning 

som utförs an-

tingen hemma 

eller som över-

vakad grupp-

träning uppnår 

minskning av 

depression, 

jämfört med 

patienter som 

får standardi-

serade antide-

pressiva läke-

medel eller 

placebopiller. 

En randomiserad kon-

trollerad studie inne-

fattande 202 vuxna 

med depression dela-

des slumpmässigt in i 

en av fyra grupper. En  

övervakad tränings-

grupp, en tränings-

grupp i hemmiljö, en 

grupp med antide-

pressiv läkemedelsbe-

handling och en fjärde 

grupp med placebo lä-

kemedelsbehandling. 

Interventionen pågick 

under 16 veckor.  

 

Depressionsgraden 

bedömdes genom en 

strukturerad klinisk in-

tervju för depression 

och skattningsformu-

läret HAM-D. 

 

 

41 % av samtliga delta-

gare uppnådde inte 

längre kriterierna för 

att lida av depression. 

Patienter som fick ak-

tiva behandlingar ten-

derade att ha högre re-

missionsvärden än pla-

cebogruppen.  

 

 

Hög 
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 Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, ana-

lys mm) 

Resultat Evidensgrad  

Effects of an 

aerobic train-

ing program 

as comple-

mentary ther-

apy in patients 

with moderate 

depression 

(De La Cerda 

et al. 2011) 

 

Publicerad i 

Perceptual and 

Motor Skills  

 

 

 

Att bedöma ef-

fekten av 

aerobic träning 

som ett kom-

plement för 

patienter som 

lider av me-

delsvår de-

pression. 

 

En kvasiexperimentell 

studie med 82 kvinnor 

mellan 20-64 år med 

medelsvår depression 

distribuerades till två 

grupper. En intervent-

ionsgrupp fick antide-

pressiv läkemedelsbe-

handling samt följa ett 

träningsprogram. Kon-

trollgruppen fick end-

ast antidepressiv läke-

medelsbehandlingen. 

Interventionen pågick 

i 8 veckor.  

 

Depressionsgraden 

mättes med hjälp av 

BDS och ICD-10.  

Majoriteten av de med-

verkande i tränings-

gruppen sänkte sina re-

sultat från måttlig de-

pression till mild de-

pression eller ingen de-

pressionsdiagnos (BDI 

58,5% och ICD-10 

65,5%). Medan kon-

trollgruppens resultat 

sjönk med 53,5% BDI 

och 41,5% ICD-10. 

Medel 

A Randomized 

Controlled 

Trial of High 

Versus Low 

Intensity 

Weight Train-

ing Versus 

General Practi-

tioner 

Care for Clini-

cal Depression 

in Older Adults 

(Singh et al. 

2005) 

 

Publicerad i 

Journal of Ger-

ontology: 

Medical Sci-

ences 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

skillnaden mel-

lan följande 

behandlingar 

mot depress-

ion: låg inten-

siv styrketrä-

ning, hög in-

tensiv styrke-

träning samt 

konservativ 

läkarbehandli-

ng. 

En randomiserad kon-

trollerad studie.       

60 personer över 60 

år med diagnosen de-

pression blev slump-

mässigt uppdelade i 3 

grupper: två grupper 

fick utföra hög- re-

spektive lågintensiv 

styrketräning 3 dagar 

i veckan under 8 

veckor. Den tredje 

gruppen fick under 

samma tid konservativ 

läkarbehandling.  

 

Depressionsgraden i 

de olika grupperna be-

dömdes med hjälp av 

skattningsformulären 

HRSD samt GDS. 

 

61 % av personerna 

som utförde höginten-

siv styrketräning uppvi-

sade en minskning med 

50 % av poängen på 

HRSD, detsamma 

gällde för 29 % hos 

personerna som utförde 

lågintensiv träning re-

spektive 21 % av de 

personer som fick kon-

servativ läkarbehand-

ling. 

Hög 
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Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, analys mm) Resultat Evidens-

grad  

Effects of 

Acute Exercise 

on Mood and 

Well-Being in 

Patients with 

Major Depres-

sive Disorder 

(Bartholomew 

et al. 2005) 

 

Publicerad i 

Medicine & 

Science in 

Sports & Exer-

cise 

Syftet med 

studien är att 

undersöka om 

ett enda trä-

ningspass har 

någon effekt 

på måendet 

hos personer 

med depress-

ion. 

En randomiserad kontrollerad 

studie innefattande 40 perso-

ner i åldrarna 18-55, som re-

dan fick behandling för de-

pression, delades slumpmäss-

igt upp i två grupper. En grupp 

fick utöva ett träningspass i 

form av en rask promenad på 

ett löpband under 30 min. 

Kontrollgruppen fick sitta tyst 

under 30 min i en bekväm 

stol.  

 

Deltagarna fick fylla i själv-

skattningsformulären POMS 

och SEES 5 min innan passet 

samt 30 min respektive 60 

min efter träningspasset.  

 

Träningsgruppen 

upplevde en bety-

dande större positiv 

effekt på sitt välbe-

finnande efter trä-

ningspasset jämfört 

med kontrollgrup-

pen. 

Hög 

Moderate ex-

ercise im-

proves depres-

sion parame-

ters in treat-

ment-resistant 

patients with 

major depres-

sive disorder 

(Mota-Pereira 

et al. 2011) 

 

Publicerad i 

Journal of Psy-

chiatric Re-

search 

 

 

Syftet med 

studien är att 

undersöka ef-

fekterna av 

måttlig motion 

vid depression. 

En randomiserad kontrollerad 

studie innefattande 33 patien-

ter i åldrarna 18-60 år med di-

agnosen depression, som inte 

svarat på antidepressiv läke-

medelsbehandling under 9-15 

månader, delades slumpmäss-

igt in i två grupper. Kontroll-

gruppen fick fortsätta sin anti-

depressiva läkemedelsbehand-

ling medan interventionsgrup-

pen fick kombinera läkeme-

delsbehandlingen med ett trä-

ningsprogram. Träningspro-

grammet varade i 12 veckor.  

 

Depressionsgraden bedömdes 

med hjälp av skattningsformu-

lären HRSD och BDI II. Alla 

deltagare bedömdes för sina 

depressiva symtom före inter-

ventionen samt efter 4, 8 och 

12 veckor. 

 

Resultatet visade 

att träningsgruppen 

uppvisade en be-

tydligt större 

minskning av de-

pressionen efter 

genomförandet av 

interventionen jäm-

fört med kontroll-

gruppen. 

Hög 
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Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, analys mm) Resultat Evidens-

grad  

A randomised, 

controlled 

study on the 

effects of a 

short-term en-

durance train-

ing pro-

gramme in pa-

tients with 

major depres-

sion 

(Knubben et 

al. 2011) 

 

Publicerad i 

British Journal 

of Sports Me-

dicin 

Syftet med 

studien är att 

utvärdera kort-

tidseffekten av 

träning hos 

patienter med 

egentlig de-

pression. 

En randomiserad kontrolle-

rande studie innehållande 38 

inneliggande patienter med 

depression, som fick antide-

pressiv läkemedelsbehandling, 

delades slumpmässigt in i två 

grupper. Interventionsgruppen 

fick följa ett träningsprogram 

som bestod av dagliga prome-

nader under 10 veckor. Kon-

trollgruppen fick utföra av-

slappningsövningar och 

stretching under samma tids-

period. 

 

Depressionsgraden bedömdes 

med hjälp av självskattnings-

formulären  

BRMS och CES-D 

 

Efter 10 dagar var 

reduktionen av de-

pressionspoängen i 

träningsgruppen 

signifikant större än 

i placebogruppen 

(enl. BRMS 36 % 

och 18 % enl. CES-

D vs 41 % och  

21 %). Andelen pa-

tienter med ett kli-

niskt svar, med det 

menas en reduktion 

av mer än 6 poäng 

i BRMS poäng, var 

också större för 

träningsgruppen 

(65 % vs 22 %). 

Hög 

Effects of 

Dance on De-

pression, 

Physical Func-

tion, and Disa-

bility in Under-

served Adults 

(Murrock et al. 

2014) 

 

Publicerad i 

Journal of Ag-

ing and Physi-

cal Activity 

 

Syftet med 

denna studie 

var att under-

söka effekten 

av ett 12-

veckors dans-

program av 

måttlig intensi-

tet på vuxna 

med depress-

ion, samt un-

dersöka effek-

ten av den fy-

siska funkt-

ionen och olika 

funktionshind-

er. 

En kvasiexperimentell studie 

med 40 personer i åldrarna 

55+ som led av depression 

deltog i studien. Intervent-

ionen varade i 12 veckor. 

 

Depressionsgraden bedömdes 

genom självskattningsformulä-

ret The Center for Epidemiolo-

gical Studies Depression Scale 

före, under och efter inter-

ventionen. 

Resultatet visade 

att dansintervent-

ionen minskade de-

pressionssymtomen 

hos försöksperso-

nerna avsevärt. 

Medel 
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Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, analys mm) Resultat Evidens-

grad  

The joy dance: 

Specific effects 

of a single 

dance inter-

vention on 

psychiatric pa-

tients with de-

pression (Koch 

et al. 2007) 

 

Publicerad i 

The Arts in 

Psychotherapy 

 

Syftet och må-

let med stu-

dien var att 

undersöka de 

effekter dans 

hade på pati-

enter med dia-

gnosen de-

pression. 

En randomiserad kontrollerad 

studie utförd på 31 patienter 

med depression. Patienterna 

delades slumpmässigt in i 3 

grupper. En grupp fick delta i 

regelbundna danslektioner, en 

grupp fick regelbundet lyssna 

på musik och en tredje grupp 

fick följa ett regelbundet trä-

ningsprogram på träningscy-

kel.  

 

Resultatmåttet av depression 

undersöktes med hjälp av 

frågeformuläret (Heidelberger 

Befindlichkeitsskala) före och 

efter interventionen. 

 

Alla tre kontroll-

grupper visade en 

minskning av de-

pressionstillståndet. 

Dansgruppen hade 

dock betydligt 

mindre känningar 

av sin depression 

och kände mer livs-

kraft efter inter-

ventionen jämfört 

med både musik-

gruppen och trä-

ningsgruppen. 

Medel 

Effect of a 

qigong exer-

cise pro-

gramme on el-

derly with de-

pression 

(Tsang et al. 

2006) 

 

Publicerad i 

International 

Journal of Ger-

iatric Psychia-

try 

Att undersöka 

de psykosoci-

ala effekterna 

av Qigong hos 

äldre personer 

med depress-

ion. 

En randomiserad kontrollerad 

studie innehållande 82 delta-

gare över 65 år med depress-

ion. Dessa delades slump-

mässigt in i två grupper. En in-

terventionsgrupp som fick 

träna Qigong och en kontroll-

grupp som fick delta i en 

grupp som läste dagstidningar 

tillsammans med en terapeut. 

Interventionen pågick i 16 

veckor. 

 

De medverkande fick fylla i 

självskattningsformulären 

GDS, PWI som visade depress-

ionsgraden och välmående. 

 

Denna studie visar 

att regelbunden qi-

gong kan lindra de-

pression, förbättra 

self-efficacy och 

personligt välbefin-

nande bland äldre 

personer med kro-

nisk fysisk sjukdom 

och depression. 

Medel 
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Titel Problem och 

syfte 

Metod (urval, analys 

mm.) 

Resultat Evidens-

grad 

Exercise and 

severe major 

depression: 

Effect on 

symptom se-

verity and 

quality of life 

at discharge 

in an inpa-

tient cohort 

(Schuch et 

al. 2015) 

 

Publicerad i 

Journal of 

Psychiatric 

research 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka fy-

sisk aktivitet 

som en till-

äggsbehand-

ling vid de-

pression. 

En randomiserad kontrol-

lerad studie innefattande 

50 inneliggande patienter 

med diagnosen svår de-

pression delades slump-

mässigt in i två grupper. 

Kontrollgruppen fick 

standardiserad behand-

ling för sin depression i 

form av antidepressiva 

läkemedel och ECT. In-

terventionsgruppen fick 

förutom standardbe-

handlingen följa ett trä-

ningsprogram fram till 

utskrivning. Det var 

ingen skillnad i tidsläng-

den av sjukhusvistelsen 

mellan grupperna. 

 

Depressionen bedömdes 

med hjälp av skattnings-

formuläret HRSD. 

 

Vid utskrivningen 

fanns en betydande 

minskning av de-

pressionsgraden 

hos patienterna i 

träningsgruppen 

jämfört med kon-

trollgruppen.  

Medel 

A 9-Week 

Randomized 

Trial Compar-

ing a Chrono-

therapeutic 

Intervention 

(Wake and 

Light Ther-

apy) to Exer-

cise in Major 

Depressive 

Disorder Pa-

tients 

Treated With 

Duloxetine  

(Martiny et 

al. 2012) 

 

Publicerad i 

Physicians 

Postgradu-

ated Press 

Syftet med 

studien är att 

undersöka ef-

fekten av 

kronoterapi 

jämfört med 

fysisk aktivitet 

vid depress-

ion. 

En randomiserad kontrol-

lerad studie gjord på 75 

patienter med svår de-

pression. Dessa delades 

slumpmässigt upp i två 

grupper. Interventions-

gruppen fick antidepres-

siv läkemedelsbehandling 

i kombination med 

kronoterapi. Kontroll-

gruppen fick antidepres-

siv läkemedelsbehandling 

samt följa ett individuellt 

träningsprogram under 9 

veckor.    

 

Depressionsgraden be-

dömdes med hjälp av 

skattningsskalan 

HDRS17 samt självskatt-

ningsskalorna MDI, 

WHO-5 och SCL-92 som 

visar depressionssymtom 

och välmående. 

 

Efter interventionen 

visades en signifi-

kant minskning av 

depressionen för 

interventionsgrup-

pen jämfört med 

träningsgruppen 

enligt HDRS17. 

 

 

  

 

Hög 



Tabell 3. Bilaga 4.                                        Sammanställning av resultatet     

                                                              från valda studier  

                        (TG = träningsgrupp, KG = kontrollgrupp) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa  År  Grupper Minskning av depression (efter intervent-

ionen) 

Ökning av livskvalité 

(efter interventionen) 

Influence of exercise 

on mood in post-

menopausal women 

(Villaverde et al.) 

2012 TG - KG TG: Ja, enl. GDS 18 % för de med måttlig de-

pression (p = < 0.05) och 22 % för de med svår 

depression (p < 0.01) 

KG: Nej, Ingen signifikant minskning. 

 

 

Exercise and Phar-

macotherapy in the 

Treatment of Major 

Depressive Disorder 

(Blumenthal et al.) 

2007 TG I - KG I - 

KG II 

TG II - KG I- 

KG II 

TG I – TG II 

TG I: Ja, enl. HAM-D nådde 45 % inte längre upp 

till kriterierna för svår depression 

TG II: Ja, enl. HAM-D nådde 40 % inte längre 

upp till kriterierna för svår depression 

KG I: Ja, enl. HAM-D nådde 47 % inte längre upp 

till kriterierna för svår depression. 

KG II: Ja, enl. HAM-D nådde 31 % inte längre 

upp till kriterierna för svår depression. 

Remissionsgraden var högre hos TG I, TG II och 

KG I jämfört med KG II (p = 0.022). 

Ingen signifikant skillnad påvisades mellan TG I, 

TG II – KG I eller mellan TG I – TG II. 

 

 

Effect of an aerobic 

training program as 

complementary ther-

apy in patients with 

moderate depression 

(De La Cerda et al.) 

2011 TG - KG TG: Ja, Från måttlig till mild depression enl. BDI 

och ICD-10, 34 % resp. 27 %. 

Från måttlig till minimal eller ingen depression 

enl. BDI och ICD-10, 58,5% resp. 65,5%. En sig-

nifikant skillnad visades före och efter intervent-

ionen (p = 0.001).  

KG: Ja, Måttlig till mild enl. BDI 53,5%, ICD-10 

41,5 %. Måttlig till minimal eller ingen depression 

enl. BDI och ICD-10, 36,5 % resp. 44 %. En sig-

nifikant skillnad visades före och efter intervent-

ionen (p = 0.001).  

 

 



Tabell 3. Bilaga 4.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa  År  Grupper Minskning av depression (efter intervent-

ionen) 

Ökning av livskvalité (efter in-

terventionen) 

A Randomized Controlled 

Trial of High versus Low In-

tensity Weight Training ver-

sus General Practitioner 

Care for Clinical Depression 

in Older Adults 

(Singh et al.) 

2005 TG I - KG 

TG II - KG 

TG I: Ja, 61 % halverade sina poäng enl. HRSD.  

TG II: Ja, 29 % halverade sina poäng enl. 

HRSD.  

KG: Ja, 21 % halverade sina poäng enl. HRSD. 

Förbättring enl. GDS var signifikant större för 

TG I gentemot TG II och KG (p < 0.006).  

Enl. HRSD var minskningen för TG I mer effek-

tiv än både TG II och KG.   

TG I-TG II (p = 0.05) resp. TG I- KG (p < 0.02) 

Ingen signifikant skillnad mellan TG II och KG 

enl. HRSD. 

 

Ja, livskraften ökade mer i TG I än 

TG II och KG (p = 0.04). 

Sex av åtta av frågeformulärets 

områden om livskvalité förbättra-

des för alla grupper med varie-

rande signifikansskillnader (p < 

0.0001-< 0.04) enl. Medical 

Outcome Survey. 

Effects of Acute Exercise on 

Mood and Well-Being in Pa-

tients with Major Depressive 

Disorder 

(Bartholomew et al.) 

2005 TG - KG  TG: Signifikant ökning av välmå-

ende jämfört med KG (p < 0.01) 

Även en signifikant ökning i livs-

kraft jämfört med KG (p < 0.01) 

enl. POMS och enl. SEES. 

 

Moderate exercise improves 

depression parameters in 

treatment-resistant patients 

with major depressive disor-

der (Mota-Pereira et al.) 

2011 TG - KG TG: Ja, en signifikant minskning av depression 

enl. BDI jämfört med KG (p < 0.05). Även enl. 

HAM17 var minskningen signifikant jämfört med 

KG (p < 0.05).  

26 % i TG uppnådde remissionsgraden (lika 

med 7 poäng eller mindre enl. HAM17), men ej 

signifikant. 

KG: 0 % uppnådde remissionsgraden.  

 

 

A randomised, controlled 

study on the effects of a 

short‐term endurance train-

ing programme in patients 

with major depression 

(Knubben et al.)  

2007 TG - KG TG: Ja, minskning av depression enl. BRMS 

med 36 % och enl. CES-D med 41 %. En signi-

fikant minskning (p = 0.01) jämfört med kon-

trollgruppen.  

KG: Ja, minskning av depression enl. BRMS 

med 18 % och enl. CES-D med 21 %.  

 

 



Tabell 3. Bilaga 4.     

      

 

 

 

Källa  År  Grupper Minskning av depression (efter intervent-

ionen) 

Ökning av livskvalité (efter in-

terventionen) 

Effects of dance on de-

pression, physical 

function, and disability 

in underserved adults 

(Murrock et al.) 

2014 TG TG: Ja, depressionen hade minskat signifikant 

jämfört med innan interventionen enl. The cen-

ter for Epidemiology Studies Depression Scale 

(p < 0.001).  

 

The joy dance: Spe-

cific effects of a single 

dance intervention on 

psychiatric patients 

with depression 

(Koch et al.) 

2007 TG - KG I 

TG - KG II 

TG: Ja, en signifikant minskning av depress-

ionen jämfört med KG I (p < 0.001) samt en 

signifikant minskning av depressionen jämfört 

med KG II (p < 0.046) enl. HBS.  

TG: Ja, en signifikant ökning av 

livslust (p = 0.035) jämfört med 

KG I enl. HBS. 

Effect of a qigong ex-

ercise programme on 

elderly with depression 

(Tsang et al.) 

2006 TG - KG TG: Ja, en generell signifikant minskning av 

depressionen jämfört med KG under alla tid-

kontroller enl. GDS (p = 0.041). 

TG: Ja, en generell signifikant ök-

ning av välmående jämfört med 

KG under alla tidkontroller enl. 

PWI (p < 0.001). 

Exercise and severe 

major depression: Ef-

fect on symptom se-

verity and quality of 

life at discharge in an 

inpatient cohort 

(Schuch et al.) 

2015 TG - KG TG: Ja, en signifikant minskning av depress-

ionen efter interventionen jämfört med KG (p = 

0.005) enl. HAM-D. 

Ingen signifikant skillnad av remisssionsgraden 

mellan grupperna. 

TG: Ja, en signifikant ökning av 

psykiskt välmående efter inter-

ventionen jämfört med KG (p = 

0.01) enl. WHOQOL-BREF. 

A 9-Week Randomized 

Trial Comparing a 

Chronotherapeutic In-

tervention (Wake and 

Light Therapy) to Ex-

ercise in Major De-

pressive Disorder Pa-

tients Treated With 

Duloxetine (Martiny  

et al.) 

 

2012 TG-KG TG: Nej, ingen signifikant minskning av de-

pressionen jämfört med kontrollgruppen 

(kronoterapigruppen) enl. samtliga skalor.  

KG: Ja, en signifikant minskning av depress-

ionen jämfört med TG enl. skillnaden i medel-

värden mellan grupperna efter interventionen 

på skalan HRSD17 (p = 0.008). Enl. självskatt-

ningsskalorna MDI, och SCL-92 var det också 

en signifikant förbättring av depressionssymto-

men (p = 0.03) och (p = 0.002) samt enl. 

WHO-5 (p = 0.01). 
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Sammanställning av 

gruppernas utformning 
               (TG = träningsgrupp, KG = kontrollgrupp) 

   

Studie Typ av de-

pression 

Träningsgrupp Kontrollgrupp 

Influence of exercise 

on mood in postmen-

opausal women  

(Villaverde et al. 

2012) 

Medelsvår eller 

svår depression  

Fysisk aktivitet Ingen specifik be-

handling 

 

Exercise and Phar-

macotherapy in the 

Treatment of Major 

Depressive Disorder 

(Blumenthal et al. 

2007) 

Svår depression TG I: Fysisk aktivi-

tet (aerobic grupp-

träning) 

TG II: Fysisk aktivi-

tet (träningspass 

liknande TG I men 

utförda i hemmiljö) 

 

KG I: Antidepressiv 

läkemedelsbehand-

ling  

KG II: Placebo läke-

medelsbehandling 

Effect of an aerobic 

training program as 

complementary ther-

apy in patients with 

moderate depression 

(De La Cerda et al. 

2011) 

Medelsvår de-

pression 

Fysisk aktivitet 

(gymnastik, dans 

och promenader) 

samt antidepressiv 

läkemedelsbehand-

ling  

Antidepressiv läke-

medelsbehandling  

A Randomized Con-

trolled Trial of High 

versus Low Intensity 

Weight Training ver-

sus General Practi-

tioner Care for Clini-

cal Depression in 

Older Adults 

(Singh et al. 2005) 

Lindrig eller svår 

depression 

TG I: Fysisk aktivi-

tet (högintensiv trä-

ning)  

TG II: Fysisk aktivi-

tet (lågintensiv trä-

ning) 

Standardbehandling 

vid depression 

Effects of Acute Exer-

cise on Mood and 

Well-Being in Pa-

tients with Major De-

pressive Disorder 

(Bartholomew et al. 

2005) 

Svår depression Fysisk aktivitet 

(rask promenad)  

Sitta i tystnad 

Moderate exercise 

improves depression 

parameters in treat-

ment-resistant pa-

tients with major de-

pressive disorder  

(Mota-Pereira et al. 

2011) 

Svår depression Fysisk aktivitet 

(promenad) 

Antidepressiv läke-

medelsbehandling 
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Studie Typ av de-

pression 

Träningsgrupp Kontrollgrupp 

A randomised, 

controlled study 

on the effects of a 

short‐term endur-

ance training pro-

gramme in pa-

tients with major 

depression 

(Knubben et al. 

2007) 

Svår depression Fysisk aktivitet (ut-

hållighetsträning i 

form av promenader 

på löpband) 

Stretching och av-

slappningsövningar  

Effects of dance 

on depression, 

physical function, 

and disability in 

underserved 

adults 

(Murrock et al. 

2014) 

Lindrig depres-

sion 

Fysisk aktivitet (dans)  

The joy dance: 

Specific effects of 

a single dance in-

tervention on psy-

chiatric patients 

with depression 

(Koch et al. 2007) 

Medelsvår eller 

svår depression 

Fysisk aktivitet (dans) KG I: Lyssna på musik 

KG II: Träna på trä-

ningscykel 

Effect of a qigong 

exercise pro-

gramme on el-

derly with depres-

sion 

(Tsang et al. 

2006) 

Depression Fysisk aktivitet (Qi-

gong) 

Läsa dagstidningen i 

grupp 

Exercise and se-

vere major de-

pression: effect on 

symptom severity 

and quality of life 

at discharge in an 

inpatient cohort 

(Schuch et al. 

2015) 

Svår depression Fysisk aktivitet (trä-

ningscykel, löpband 

eller crosstrainer) 

samt standardbe-

handling vid depress-

ion (antidepressiv lä-

kemedelsbehandling 

och ECT) 

Standardbehandling 

vid depression (anti-

depressiv läkemedels-

behandling och ECT) 

Maintained superi-

ority of chrono-

therapeutics vs. 

exercise in a 20-

week randomized 

follow-up trail in 

major depression 

(Martiny et al. 

2015) 

 

Svår depression Fysisk aktivitet (indi-

viduellt träningspro-

gram) samt antide-

pressiv läkemedelsbe-

handling 

Kronoterapi samt anti-

depressiv läkemedels-

behandling 
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Bech-Rafaelsen Melancholy Scale (BRMS) Ett instrument som utvecklats ur ”Hamilton rating depress-

ion scale” för att mäta mer strikta kvantitativa aspekter av 

depression. Det har en hög känslighet och validitet (Knub-

ben et al. 2007). 

Beck Depression Inventory (BDI) Ett självskattningsformulär för att mäta graden av depressi-

vitet. Formuläret har en hög validitet (Richter et al. 1998). 

Hamilton rating scale for depression (HAM-D, HAM17, 

HAM-D17, HRSD) 

Ett skattningsformulär som används för att mäta en pati-

ents nivå av depression. Formuläret bör poängsättas av nå-

gon med klinisk erfarenhet inom psykiatri och detta görs 

genom en intervju med patienten. Instrumentet har hög 

validitet (Reynolds och Kobak, 1995). 

Heidelberg State Inventory (HBS) Ett reliabelt självskattningsformulär där patienter med de-

pression fyller i hur de mår ”just nu” på en skala (Koch et 

al. 2007). 

Medical Outcome Survey (MOS) Ett reliabelt självskattningsformulär som mäter hälsorelate-

rad livskvalitet (Institute of Medicine, 1996). 

Personal Well Being Index (PWI) Ett pålitligt självskattningsformulär för att mäta välmående 

(Tsang et al, 2006). 

Profile of Mood States (POMS) Ett självskattningsformulär med tillräcklig reliabilitet som 

mäter stämningsläget (Bartholomew et al. 2005). 

Subjective Exercise Experiences Scale (SEES) Ett självskattningsformulär med tillräcklig reliabilitet som 

mäter psykiskt välbefinnande och utmattningssymtom 

(Bartholomew et al. 2005). 

The Center for Epidemilogical Studies Depression Scale 

(CES-D) 

Ett självskattningsformulär med hög validitet och reliabilitet 

som mäter symtom för depression (Radloff 1977). 

The Geriatric Depression Scale (GDS) Ett reliabelt och giltigt självskattningsformulär för att mäta 

depression hos äldre personer (Yesavage et al. 1982).  

WHO-5 Ett reliabelt självskattningsformulär för att mäta depression 

(Bonsignore, 2001). 

World Health Organization Quality of Life Assessment 

Instrument – Brief version (WHOQOL-BREIF) 

Ett självskattningsformulär som mäter livskvalité och som 

är transkulturellt validerat (Schuch et al. 2014). 


