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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av sjukdomen depression, 25% kvinnor 

och 15% män. Uppskattningsvis lider 300 miljoner människor i hela världen av depression och 

antalet växer. Diagnosen depression är den mest återkommande och kostsamma diagnosen av 

psykiatriska sjukdomar som behandlas inom primärvården. Depression kan utvecklas till ett 

allvarligt hälsotillstånd vilket kan leda till att personen som drabbats av depression tar sitt liv. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken betydelse fysisk aktivitet har som 

omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symptom. Vidare var syftet att granska den 

metodologiska aspekten för litteraturstudiens ingående artiklar och beskriva deras urvalsmetod.  

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteraturöversikt, vetenskapliga artiklarna 

söktes via CINAHL och Medline via PubMed, även en manuell sökning genomfördes. Totalt 

ingick 16 antal artiklar i litteraturstudien.  

Huvudresultat: Fysisk aktivitet har en god förebyggande effekt samt symtomreducerande effekt 

vid depressiva symtom/depression. Fysisk aktivitet kan även bidra till förbättring i kognitiva 

funktioner.  

Slutsatser: Fysisk aktivitet har en förebyggande och reducerande effekt på depressiva symtom 

och depression patienterna bör definieras i tid och information, motivation och uppmuntran är 

viktiga åtgärder för sjuksköterskan att känna till i sitt hälsofrämjande arbete. 
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Abstract 

 

Background: Every fourth Swede is some time in life affected by the disease depression, 25 % 

women and 15 % men. Approximately 300 million people in the world are suffering from 

depression and the number is increasing. The diagnosis of depression is the most recurrent and 

expensive diagnosis of psychiatric diseases treated within the primary health center. Depression 

can develop into a severe health condition, which can lead to that the affected individual commits 

sucid. 

Purpose: The purpose of this literary study was to describe the impact of physical activity as 

nursing treatment for depression and depressive symptoms. Furthermore, the aim was to examine 

the methodological aspect of the articles in the literary study in detail and describe their selection 

method.  

Method: Descriptive literary study with systematic literary survey, the scientific articles searched 

in CINHAL and Medline by PubMed. One manual search was performed. A total of 16 articles 

were included in the literary study.  

Main result: Physical activity has a good preventive and symptom reducing effect on depressive 

symptoms/depression. In addition, physical activity can contribute to improvement in cognitive 

functions.  

Conclusion: Physical activity has a preventive and reducing effect on depressive symptoms and 

the patients should be defined in time. Information, motivation and encouragement are important 

measures for the nurse to be acquainted with in his/her health preventing work.   

 

 

 

 

 

Keywords: Depression, Exercise, Nurse, Physical activity 



 

Innehåll 

1. Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

1.1. Depression ..................................................................................................................................... 1 

1.2. Symtom och sårbarhet .................................................................................................................. 1 

1.3. Fysisk aktivitet ............................................................................................................................... 2 

1.4. Behandling ..................................................................................................................................... 2 

1.5. Motiverande Samtal (MI) .............................................................................................................. 3 

1.6. Teoretisk referensram ................................................................................................................... 4 

2. Problemformulering .............................................................................................................................. 6 

3. Syfte ....................................................................................................................................................... 7 

3.1. Frågeställning ................................................................................................................................ 7 

4. Metod .................................................................................................................................................... 8 

4.1. Design ............................................................................................................................................ 8 

4.2. Sökstrategi ..................................................................................................................................... 8 

4.3. Urvalskriterier .............................................................................................................................. 10 

4.4. Urvalsprocessen .......................................................................................................................... 10 

4.5. Dataanalys ................................................................................................................................... 11 

4.6. Forskningsetiska övervägande .................................................................................................... 12 

5. Resultat ................................................................................................................................................ 14 

5.1. Fysisk aktivitet och betydelsen vid depressiva symtom/depression .......................................... 14 

5.2. Riskfaktorer för depressiva symtom/depression ........................................................................ 15 

5.3. Fysisk aktivitet och förebyggande effekt på depressiva symtom/depression ............................ 17 

5.4. Fysisk aktivitet och motivation vid depressiva symptom/depression ........................................ 18 

5.5. Patienters upplevelse av stöd till fysisk aktivitet vid depressiva symptom/depression ............. 19 

5.6. Metodologiska aspekt - urvalsmetod .......................................................................................... 20 

6. Diskussion ............................................................................................................................................ 22 

6.1. Huvudresultat .............................................................................................................................. 22 

6.2. Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 22 

6.2.1 Fysisk aktivitets betydelse vid depressiva symtom/depression .......................................... 22 

6.2.2. Riskfaktorer vid depressiva symptom/depression .............................................................. 24 

6.2.3. Fysisk aktivitet och motivation vid depressiva symptom/depression ................................ 25 

6.2.4. Fysisk aktivitet och förebyggande effekt vid depressiva symptom/depression ................. 26 

6.2.5. Patienters upplevelse av stöd till fysisk aktivitet vid depressiva symtom/depression ....... 27 

6.2.6. Metodologisk aspekt – Urvalsmetod .................................................................................. 28 



 

6.3. Metoddiskussion ......................................................................................................................... 29 

6.3.1 Kliniska implikationer för omvårdnad ........................................................................................ 31 

6.3.2. Förslag för fortsatt forskning ............................................................................................... 31 

6.3.3. Slutsats: ............................................................................................................................... 32 

Bilagor ............................................................................................................................................................. I 

Bilaga 1 - Artikelmatris ............................................................................................................................... I 

Bilaga 2 Författare/ Syfte /Resultat .......................................................................................................... XI 

 

  



 

1 

 

1. Introduktion 

 

Var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av sjukdomen depression, 25% kvinnor 

och 15% män. Uppskattningsvis lider 300 miljoner människor i hela världen av 

depression och antalet växer (World Health Organisation, 2017). Diagnosen depression 

är den mest återkommande och kostsamma diagnosen av psykiatriska sjukdomar som 

behandlas inom primärvården (Kravitz et. al. 2011). Depression kan utvecklas till ett 

allvarligt hälsotillstånd vilket kan leda till att personen som drabbats av depression tar 

sitt liv. WHO uppger att 800 000 människor suiciderar varje år (WHO 2017). Bland 

män i åldersgruppen 15–44 år är det den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De flesta 

(70%) av patienterna som drabbats av depression får vård inom primärvården, endast ca 

20 % remitteras vidare till specialiserad psykiatriska kliniker. Enligt socialstyrelsen 

(2016) har det stor betydelse att personal inom primärvården har rätt kompetens för att 

kunna ge rätt vård och stöd till patienter med depression. 

 

1.1. Depression 

 

Enligt Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 

(ICD-10) kan depressiv episod klassas som lindrig, medelsvår eller svår beroende på 

depressiva symtomens antal och allvarlighetsgrad (ICD-10). Nedstämdheten ska ha 

varat i mer än två veckor. Medelåldern vid sjukdomsdebut är vanligast vid 25 årsåldern, 

kan debutera i alla åldrar enligt Diagnostiska Kriterier enligt DSM 5 (MINI-D 5 2014). I 

hjärnan och i nervsystemet finns signalsubstanser som är budbärare mellan hjärnans 

olika celler. Vid en depression kommer signalsubstanserna och samspelet i obalans. De 

vanligaste signalsubstanser som är inblandade vid depression är serotonin, noradrenalin 

och dopamin (Agerberg 2011). 

 

1.2. Symtom och sårbarhet 

 

Nedstämdhet, nedsatt initiativförmåga, vardagliga sysslor känns tunga, hopplöshet, 

meningslöshet, känslor av skuld/skam är vanliga (FASS 2016). Patienter med 

depression kan uppleva en känslomässig förlamning, koncentrationssvårigheter, 

försämrad kognitiv förmåga, sömnproblem, aptitstörningar och sexuell oförmåga. 
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Känsla av att vara fel i livet, inte passa in i sociala samspelet samt svårigheter i 

arbetslivet beskrevs utifrån patienters erfarenhet av depression (Amini, Negarandeh, 

Cheragi, & Efekhar 2013).  Det finns undersökning som visar att ju fler somatiska 

symtom en patient har desto mer troligt är det att det finns psykiska besvär (Agerberg, 

2011).  Enligt Genischen et. al. (2012) är en komplicerande faktor för patienter med 

depression att det ofta framkom mer somatiska besvär som tog fokus från depressiva 

symtom. I Malinowski, Veselka, & Atkinson (2016) studie beskrevs även 

sårbarhetsfaktorer för depression som upplevda svårigheter av acceptans av det förflutna 

och ångest.  

 

1.3. Fysisk aktivitet 

 

Definitionen av fysisk aktivitet är kroppsrörelse som uppstår i samband med 

skelettmuskulaturens sammandragningar och medför ökad energiförbrukning. Fysisk 

aktivitet kan vara vardaglig aktivitet, att gå, motionera, cykla, fysisk träning, leka och 

fysiskt krävande arbete. Fysisk aktivitetens effekt bestäms av varaktighet, 

regelbundenhet, intensitet, typ av aktivitet, ålder, kön, omgivningsfaktorer och om det 

är inom eller utomhusaktivitet (Folkhälsomyndigheten 2016).   

Alla vuxna rekommenderas till fysisk aktivitet 150 min/vecka, minst måttlig intensitet 

(snabb promenad) alternativt fysiskt aktivitet 75 min/vecka med hög intensitet 

(Löpning, gym) viktigt är även att undvika mycket stillasittande (Svensk 

sjuksköterskeförening).   

 

1.4.Behandling 

 

Målet med behandlingen är att patienten ska tillfriskna, återvinna arbetsförmåga och 

social funktion samt minska risken för återinsjuknande (Adler, Knorring & Oreland 

2016). Patienten har rätt till information om behandling och förebyggande insatser för 

att förhindra återfall (Patientlag, 2014:821).  

Vid insättning av antidepressiv medicin finns risk för klinisk försämring innan 

stämningshöjandeeffekt inträder, vilket bidrar till ökad suicidrisk. Studier tyder på att 

med flera behandlingssteg läkemedel, fysisk aktivitet och kognitiv beteende terapi 

(KBT) kunde remission uppnås i cirka 70 % av fallen (Läkemedelsverket 2016). I 

studien Van Grieken, et. al. (2014) framkom att patienterna upplevde att de fått 
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otillräcklig information om sjukdomen och behandling och enligt patienterna var det ett 

hinder i tillfrisknandet från sjukdomen.  

Personer med depression var ofta underbehandlade eller obehandlade. Många personer 

sökte inte vård då de inte förstod att de hade en sjukdom. Trots rätt diagnos och 

behandling är det inte alla som svarar på behandlingen. Det behövs därför alternativa 

metoder som patienten själv kan utöva och fysisk aktivitet kunde var en sådan metod 

(Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen 2015). 

 Fysisk träning kunde ha betydelse för deprimerade patienters mående. Vid mild 

eller lättare depression kunde fysisk aktivitet vara jämförbart med 

läkemedelsbehandling och psykoterapi. Vid svår depression hade fysisk aktivitet visat 

sig vara ett värdefullt kompletterande alternativ i behandlingen (Knapen et al. 2014). 

Fysisk aktivitet kunde vara ett alternativ som hade minimalt med biverkningar 

(Andersson et al. 2015). För att den psykiska hälsan hos den som drabbats av depression 

skulle kunna förbättras var det viktigt att den drabbade fick kunskap och förståelse om 

sjukdomen och hur återfall kunde förebyggas (Nunstedt, Nilsson, Skärsäter & Kylén 

2012). 

 

1.5.Motiverande Samtal (MI) 

 

En samtalsmetodik som visat sig vara användbar inom vården är Motiverande samtal 

(MI). Enligt upphovsmännen Villiam R Miller och Stephen Rollnick kan 

personcentrerad form av samtal locka fram, stärka motivation och bidra till förändring 

som kommer inifrån (Miller & Rollnick 2002). Förhållningssättet som vårdpersonal 

syftade till var att främja motivation och beteendeförändring. Att försöka förstå 

och möta patienten där patienten befann sig genom ett empatiskt och reflekterande 

lyssnande. Undersöka anledning till att patienten inte såg anledning att förändras. 

Stärka patientens tilltro till förmåga och möjlighet till förändring. Kan användas som 

kort rådgivning likväl som samtasbehandling (Socialstyrelsen 2016). För att skapa 

förutsättning för förändring är det viktigt att värme, empati och äkthet uttrycks vilket är 

avgörande för att skapa förutsättningar för förändring (Folkhälsomyndigheten 2014). I 

studien av Östlund, Wadenstein och Kristofferzon (2014) beskrev sjuksköterskorna att 

det fanns fördelar med MI både för sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna 

beskrev fördelar både i att förbättra sin egen empatiska förmåga, öka patienternas 

motivation och skapa möjlighet för patienten att möjliggöra förändring. Metoden 
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medförde att sjuksköterskorna upplevde att de lyssnade mer på patienten, att de blev 

mer jämställda i samtalet och att atmosfären blev positiv.  

Sørensen (2006) beskrev med sin studie att patienter med psykiatrisk problematik inte 

skiljde sig mot övrig befolkning avseende motiverande mekanismer. Patienter med 

psykiatrisk problematik upplevde i och med sin sjukdom dock mer hinder och var i 

behov av mer motivationsstöd för fysisk aktivitet. 

 

1.6. Teoretisk referensram 

 

Orems omvårdnadsmodell bygger på en humanistisk människosyn, ser till individens 

egen förmåga till självkunskap och självreflektion. I Orems modell har sjuksköterskan 

en betydande roll i olika omvårdnadssituationer, i den interaktion som uppstår mellan 

sjuksköterskan och patient.  

Orem beskriver fem olika typer av hjälpmetoder: utföra saker för patienten, vägleda 

patienten, stödja patienten, skapa en utvecklande miljö och undervisning samt utveckla 

patienternas förmåga att utföra egenvård (Thorsén 2000). 

Har patienten ett lågt s.k. KASAM är det viktigt att anpassa omvårdnaden (Edberg & 

Wijk 2014). Patientens upplevelse av KASAM hade betydelse för patientens hälsa 

enligt Aaron Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociolog. Antonovsky beskrev 

KASAM i tre teman; hur patienten uppfattade situationen som begriplig, hanterbar och 

meningsfull, dessa tre teman har stor betydelse för hur patienten klarar av påfrestningar 

i livet. Han grundade begreppet salutogenes.  

Vid salutogent synsätt utgick man från faktorer som främjade det friska. Omvårdnadens 

arbete grundade sig i det salutogena begreppet där fokus var på faktorer som främjade, 

stärkte och hälsobevarande trots att tillvaron för patienten var full av påfrestningar och 

svårigheter.  En viktig del i det salutogena synsättet var att utgå från en helhetssyn där 

patientens upplevelser av sitt hälsotillstånd stod i fokus (Edberg & Wijk 2014).  

Sjuksköterskan skulle utifrån sin profession ge omvårdnad som utgick från hela 

människan. Främja hälsa, hjälpa patienten att identifiera ohälsosamma vanor och 

förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Sjuksköterskan bör ha en 

förståelse att patienter har olika förmågor och förutsättningar att hantera påfrestande 

situationer (Edberg & Wijk 2014). Sjuksköterskor beskrev att social isolering, låg 

självkänsla, dålig sömn, nutritionsproblem, sömnproblem och risk för självmord var de 

vanligaste omvårdnadsdiagnoserna hos patienter med diagnosen depression. Det 
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primära vid omvårdnaden av patienter med depression var att etablera tillit och 

upprätthålla individuella vårdplaner (Prokofieva, Kouika & Dikeos 2016) 
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2. Problemformulering 

 

Depression orsakade stort lidande för patienten, i vissa fall med risk att patienten valde 

att avsluta sitt liv i förtid. Depressionen var invalidiserande och kostsam för samhället. 

Enligt Van Grieken, et. al. (2014) framkom även att fler än 50 % av patienter som fått 

poliklinisk behandling i form av medicinering och psykoterapi från en psykiater eller en 

psykolog mot depression upplevde otillräcklig förbättring utifrån de 

behandlingsalternativ som fanns. Enligt Agerberg (2011) fanns det undersökningar som 

gjorts på deprimerade patienter som författarna till litteraturstudien uppfattade befann 

sig inom primärvård/öppenvård som indikerade att 2/3 av alla patienter som fått recept 

avbröt behandling eller aldrig påbörjade medicineringen. Vid depression fanns förutom 

läkemedelsbehandling andra former av behandlingsalternativ och tilläggsbehandlingar 

som kunde hjälpa deprimerade patienter (Läkemedelsverket 2016).  Fysisk aktivitet 

kunde ha betydelse på depressionssymtom hos vuxna med minimala biverkningar 

(Andersson et al. 2015).  

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårds olika kontext framför allt inom öppenvården 

och primärvården möter patienter som drabbats av depression.  

I sjuksköterskans roll ingick hälsofrämjande åtgärder och då depression var en sjukdom 

ofta med långdraget förlopp var det värdefullt att finna preventiva insatser som kunde 

förebygga eller mildra sjukdomen. Sjuksköterskan arbetade med hälsofrämjande 

åtgärder där kunskap kring fysisk aktivitet var en viktig komponent via informativt och 

motiverande arbete det kunde leda till bättre hälsa och välbefinnande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016). Författarna avsåg inventera vad litteraturen sade om fysisk 

aktivitets betydelse vid depression och depressiva symtom.  
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3. Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken betydelse fysisk aktivitet har som 

omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symtom. 

Vidare var syftet att beskriva den metodologiska aspekten genom att belysa 

urvalsmetoden i de artiklar som valdes ut till litteraturstudien. 

3.1. Frågeställning 

1. Vilken betydelse hade fysisk aktivitet vid depression och depressiva symtom? 

2. Beskriva metodologiska aspekten, urvalsmetoden i artiklarna som ingått i 

litteraturstudien.   
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4. Metod 

 

4.1. Design 

 

Examensarbetet gjordes som en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

4.2. Sökstrategi 

 

Förberedelse inför litteraturstudien hade skett via sökning av information utifrån 

vetenskapliga artiklar där källan i sökstrategin var relevant med syftet och 

frågeställningar (Polit & Beck 2012).  För att få en uppfattning om det fanns 

vetenskapliga artiklar inom ämnet gjordes en pilotsökning, i Cinahl, Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature, Medline via PubMed, fritextsökning gjordes 

utifrån sökorden Depression och Fysisk aktivitet utan begränsningar (Granskär & 

Höglund-Nilsen 2012). Då författarna ansåg att det fanns artiklar som var relevanta med 

syftet och frågeställning fortsatte sökningen för att smalna av och begränsa antalet 

träffar. 

Sökord översattes till engelska genom sökverktyget svensk MeSH, MesSH-termer 

användes i sökningen. Artiklarna som författarna sökte var peer-revied, granskade av 

andra forskare (Polit & Beck 2012). Sökningarna gjordes via Högskolan Gävles 

biblioteks databaslista. 

Databaserna som valdes avseende omvårdnadsforskning var Cinahl och Medline via 

PubMed båda tillhandahålls av EBSCO (Rosén 2014).   

Limits valdes avseende årtal 2012–2017, artiklarna skulle vara på engelska, human, 

vuxna 19 – 64 år vara peer-rewieed finnas i full text. Ämnesordssökning genomfördes 

(Rosén 2014). I Medline via PubMed finns ingen peer-rewied funktion, för att försäkra 

sig om att artikeln var peer-rewieed fick författarna via tidskriften för artikeln försäkra 

sig om att peer-rewieed var konstaterad (Rosén 2014).  

 

Utifrån sökorden, sökordskombinationer och begränsningar gjordes sökningen i 

databaserna för att få ett underlag till litteraturstudien (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Eftersom olika databasers tesaurus använde olika begrepp, olika indexeringsord 

eller sökord, måste sökstrategierna formuleras om, anpassas till specifik databas (Rosén 
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2014). Sökningen utfördes på samma sätt i båda databaserna se Figur 

Litteratursökning/Urval artiklar och Tabell 1 Sökmatris. 

 

 

 

                 Litteratursökning   

 (se Tabell 1) 

                       Titlar 

    Cinahl (57 st), Medline (150 st)                

                Antal titlar 207 

 

 

              Antal Abstracts 

    Cinahl (13), Medline (27)  

         Manuell sökning (0)                       

 

 

          Relevanta Abstracts 

 Cinahl (12), Medline (17 varav 6 

dubbletter), Manuell sökning (0)                 

 

 

          Antal Artiklar i Fulltext 

                             23 

 

Relevanta artiklar 

       Cinahl (12), Medline (11) 

             Manuell sökning (0) 

 

 

 

 

 

Figur: Litteratursökning/ Urval artiklar 

 

Författarna valde Depression som sökord som ett komplement till Fysisk 

aktivitet/Physical activity lades Träning/Exercise till som alternativ, sökorden 

Exkluderade Abstracts 

Cinahl (1), Medline (10) 

Manuell sökning (0) 

Exkluderade artiklar 

Cinahl (5) 

Medline (2) 

Manuell sökning: (0) 

Artiklar till Litteraturstudiens resultat.        

Cinahl (7) 

Medline (9) 
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kompletterades med Omvårdnad/Nurse (se Tabell 1 Sökmatris) avseende 

omvårdnadsperspektivet, sökningen svarade då väl mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställning. Som booleanska operatorer användes AND och OR. 

I sökningen i Cinahl(headings), Medline via PubMed(Mesh) användes Depression AND 

Physical activity OR Exercise AND Nurse som sökord i båda databaserna (se Tabell 1 

Sökmatris) I Medline via PubMed och Cinahl valde författarna Major heading 

Depression för att begränsa sökningen och få mer relevanta träffar (se Tabell 1 

Sökmatris). I Cinahl och Medline via PubMed upprepades ålderskategorin AGE Adult 

19 - 44 år, Middle Age 45 – 64 år efter val av Major heading depression, sökträffar (se 

Tabell 1 Sökmatris). Det var endast vetenskapliga artiklar som söktes.   

 

4.3.Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterier; utifrån artiklarnas titlars relevans lästes abstrakt, urvalet av 

artiklar som ansågs vara relevanta utifrån syftet och frågeställning valdes. Deltagarna 

skulle vara vuxna mellan 19 - 64 år ha depressionsdiagnos eller tydlig uppmätta 

depressiva symtom, Fysisk aktivitet eller Träning samt Omvårdnad.   

De artiklar som valdes ut var endast utifrån primärkälla, empiriska artiklar. Artiklar som 

togs med i examensarbetet krävde att de uppfyllde de vetenskapliga kraven de skulle ha 

en vetenskaplig struktur i form av Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion 

(IMRAD). Litteratursökning skedde utifrån publicerade vetenskapsartiklar med data 

från primärkällor (Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  

Exklusionskriterier som författarna använde var somatiska sjukdomar, 

infektionssjukdomar, obesitas, gravida och alkohol/droger. 

 

4.4.Urvalsprocessen 

 

Titel lästes och där titeln motsvarade sökorden och relevans mot litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar lästes abstract överskådligt. 

I Cinahl hade 57 titlar lästs och utifrån titelns relevans mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar lästes abstract överskådligt och resulterade i totalt 12 artiklar. I Medline 

via PubMed har 150 titlar lästs och utifrån titelns relevans mot litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar lästes abstract överskådligt och resulterade i totalt 11 artiklar.  
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Artiklarna som valdes ut svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar (se 

tabell 1 Sökmatris).  

I examensarbetet ingick totalt sexton kvantitativa artiklar, en av artiklarna hade en 

kvalitativ del.  

Artiklarna som inte kunde återfinnas i fulltext i Cinahl och Medline söktes via PubMed 

för fulltext. Kontakt togs med Sjukhusbiblioteket i Landstinget Dalarna då en av 

författarna är verksam där och de tre artiklarna som kostade pengar kunde då erhållas 

kostnadsfritt. 

Tabell 1 Sökmatris 

Databas  

 

Begränsningar  

(limits)  

sökdatum  

Söktermer  

 

Antal träffar  

 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

 

 

2012–2017 

Vuxna 19–64 år 

Peer rewied 

Full text 

Engelska 

Human 

Major heading 

Depression 

AGE Adult 19-44 

Middle age 45-64 

2017-05-05 

Depression AND 

Physical activity OR 

Exercise  

AND Nurse 

 

57 7 

Medline via 

PubMed 

 

2012–2017 

Vuxna 19–64 år 

Full text 

Engelska 

Human 

Major heading 

Depression  

AGE Adult 19-44 

Middle age 45-64 

2017-05-05 

Depression(MESH) 

AND  

Physical 

activity(MESH) 

 OR  

Exercise (MeSH) 

AND  

Nurse (MeSH) 

150 9 

 

Totalt   207 16 

4.5. Dataanalys 
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Författarna läste titlar och abstrakt på artiklarna och de artiklar som var relevanta mot 

syftet och frågeställningarna granskades närmare metodologiska övervägande via 

urvalsmetoden av artiklarna gjordes för att försäkra författarna om att studien var så 

trovärdig och förlitlig som möjligt (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Sju artiklar 

exkluderades då dem inte svarade mot syfte och frågeställning, inte var 

omvårdnadsinriktade eller saknade den vetenskapliga strukturen IMRAD.  Två artiklar 

som i PM ingick i manuell sökning exkluderades då manuella sökningen inte gått 

korrekt tillväga. Artiklarna sammanställdes och redovisades i tabell se Bilaga 1 

Artikelmatris, där författarna, publiceringsår, land, titel, design, eventuell ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod ingick. För att 

säkerställa en så objektiv bedömning som möjligt läste författarna artiklarna i full text 

var för sig två gånger för att söka efter gemensam nämnare. Urvalsmetoden i artiklarna 

granskades utifrån den metodologiska aspekten. Artiklarna sammanställdes och 

redovisades i Bilaga 2 Författare/Syfte/Resultat där författarna, syfte och resultat ingick. 

Författarna har läst, analyserat och kategoriserat artiklarna utifrån en huvudkategori och 

fem underrubriker, granskning av metodologisk aspekt-urvalsmetod redovisades under 

egen rubrik, resultatet redovisades i löpande text. Författarna läste artiklarna och sökte 

efter ett gemensamt mönster, gemensamma teman och likheter eller olikheter i de 

utvalda artiklarna (Rosén 2014). För sökstrategi se Figur Litteratursökning/Urval 

artiklar och Tabell 1 Sökmatris ovan. Författarna granskade resultatet kritiskt gjorde 

forskningsetiska överväganden och i resultatdiskussion användes huvudkategorier och 

under rubrikerna jämfördes resultatet med tidigare forskning. I metoddiskussion 

diskuterade författarna till litteraturstudien styrkor och svagheter med arbetet.   

 

4.6.Forskningsetiska övervägande 

 

Examensarbetet utfördes objektivt och noggrant. Författarna ansvarade för att plagiat 

eller felaktiga resultat ej blev publicerade. Examensarbetet följde forskningsetiska 

regler. Deltagarna hade varit informerade om studien. Studierna var etiskt godkända 

eller noggranna etiska överväganden hade gjorts (Henricsson 2012). Förutom Stanton, 

Franck, Reaburn och Happell (2015) då författarna inte kunde säkerställa i text att 

noggranna etiska övervägande av studien gjorts via tidskriften togs kontakt med 

bibliotekarie vid Högskolan Gävle för konsultation och då artikeln var peer-rewieed 

betraktade bibliotekarien att den bör vara etiskt korrekt varpå författarna valde att ta 
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med artikeln men med viss reservation. Mailförfrågan sändes även till författaren samt 

till tidskriften för artikeln men inget svar hann erhållas. 
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5. Resultat 

 

De 16 artiklar som har ingått i litteraturstudien redovisas översiktligt separat se Bilaga 1 

Artikelmatris och Bilaga 2 Författare/Syfte/Resultat. Författarnas frågeställningar inför 

litteraturstudien var, vilken betydelse har fysisk aktivitet vid depression och depressiva 

symtom, samt beskrev urvalsmetoden via den metodologiska aspekten som fanns i de 

utvalda artiklarna som ingick i litteraturstudien. Till Huvudrubrik valdes Fysisk aktivitet 

och betydelsen vid depressiva symptom/depression, fem underrubriker valdes, 

riskfaktorer för depressiva symptom/depression, fysisk aktivitet och förebyggande 

effekt vid depressiva symtom/depression, fysisk aktivitet och motivation vid depressiva 

symptom/depression, patientupplevelse av upplevt stöd till fysisk aktivitet vid 

depressiva symptom/depression. Patienters upplevelse av stöd till fysisk aktivitet vid 

depressiva symptom/depression och Metodologisk aspekt-Urvalsmetod bestod av att 

beskriva urvalsmetoden i de utvalda artiklarna med syfte att beskriva artiklarnas kvalité. 

Resultatet redovisades separat under respektive rubrik i löpande text med syfte att 

besvara frågeställningarna.  

 

5.1.Fysisk aktivitet och betydelsen vid depressiva symtom/depression  

Deltagarna i Lindwall, Gerber, Jonisdottir, Börjesson och Ahlborg (2014) uppvisade de 

deltagare som var signifikant mer fysiskt aktiva mindre depressiva symptom under 

studien.  Under studiens 6 år visade de deltagarna som var fysiskt aktiva samt de som 

ökade sin fysiska aktivitet mindre symptom av depression respektive en reducering av 

depressiva symptom.  I Chalder et. al.  (2012) uppfattade deltagare som uppmättes ha 

medium eller höga nivåer av fysisk aktivitet att Aerobics aktiviteter var mest hjälpsamt, 

det var oftast deltagare som beskrev biokemisk obalans som depressionsorsak. 

Deltagare med låg fysisk aktivitetsnivå vid baslinjen samt deltagare som angav sociala 

faktorer som bidragande depressionsorsak nämnde lågintensiva aktiviteter som mer 

hjälpsamt som distraktion. Vissa deltagare uppgav att fysisk aktivitet bidrog till social 

interaktion, reglerade sömn, ätmönster, viktkontroll, självförtroende och självkänsla. 

Känslomässigt stöd från närstående var viktigt för många för att komma igång och 

bevara intresse för fysisk aktivitet. Några menade att fysisk aktivitet jämfört med 

”vanlig behandling” berodde på svårighetsgraden av depression och om det var sociala 
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eller biokemiska bakomliggande orsaker till sjukdomen. De flesta föredrog fysisk 

aktivitet gentemot antidepressiva, deltagare uttryckte önskan om självständighet och 

uppgav fysisk aktivitetsvinst på längre sikt. Vissa deltagare med allvarligare 

depressionsepisod hade svårare att engagera sig i fysisk aktivitet och såg då 

antidepressiv medicinering som nödvändig och kunde bidra till att deltagarna kunde 

påbörja fysisk aktivitet. Joutsenniemi et. al. (2013) kom fram till att regelbunden fysisk 

aktivitet kunde vara ett lämpligt instrument för att stärka den kognitiva funktionen bland 

deprimerade patienter. Regelbunden fysisk aktivitet förknippades med bättre 

tidsreaktion och verbalt flyt hos män med depressiva symptom/ Svår depression. I 

studien konstaterades att både män och kvinnor med depression och låg fysisk 

aktivitetsnivå var förknippade med sämre kognitivt flyt och hos män framkom en längre 

reaktions tid (Joutsenniemi et. al. 2013). Enligt Snippe et. al. (2016) rapporterade 

individerna i genomsnitt en lägre nivå av depression i slutet av dagen när de engagerat 

sig i fysisk aktivitet. I Wielpolskis et. al. (2015) beskrevs att patienter med akut 

depression var mindre fysisk aktiva jämfört med kontrollgruppen. När depressiva 

symtom avtog ökade parametrarna för fysisk aktivitet markant för patientgruppen. De 

Mello et. al. (2013) beskrev att de som inte utövade fysisk aktivitet hade mer symptom 

på depression än de som deltog regelbundet. Enligt Dugan, Bromberger, Eisuke, Avery 

och Sternfeld (2015). I jämförelse med inaktiva deltagare var risken för höga depressiva 

symptom markant lägre i gruppen som följde fysisk aktivitets riktlinjer eller låg under 

vilket kvarstod över TIME PAIR, trots att det inte var konsekvent över tid. Gallegos - 

Carrillo et. al. (2013) beskrev att låga nivåer av fysisk aktivitet återfanns främst bland 

grupperna> 60 år, kvinnor och separerade/skilda. Förekomsten av depression vid 

uppföljning var högre hos dem deltagare som var inaktiva i jämförelse med högaktiva. 

Enligt De Mello et. al. (2013) påvisades att deltagare som inte utövande någon fysisk 

aktivitet upplevde två gånger mer symptom på depression jämfört med dem som 

praktiserade fysisk aktivitet på regelbundet, 3 gånger / veckan.   

 

 

 

5.2.Riskfaktorer för depressiva symtom/depression 

 

I Kull, Ainsaar, Kiive och Raudsepp (2012) studie återfanns att hälsoproblem och 

inkomst hade ett konstaterat samband med depression. Body Mass Index (BMI) 
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utbildningsnivå och noggrannhet bidrog inte till låg depression. Dugan et al. (2015) 

framförde riskfaktorer för höga depressiva symptom som rökare, mycket upprörande 

livshändelser, användning av antidepressiva läkemedel, högt BMI, och värmevallningar 

dock inte menopausal status i sin studie. Enligt Eun-Ok, Ok Kyung, Eunice och 

Wonshik (2015) var låg familjeinkomst starkaste förutsägaren för depressiva symtom. 

Vuxna som upplevde dålig hälsa var 6,5 ggr mer troligt att bli deprimerade än andra 

grupper. Kvinnor drabbades mer än män. Signifikanta prediktorer var upplevd 

allmänhälsa, peri-menopausalt tillstånd och sjukdomsdiagnos. De påvisade även en 

etnisk aspekt där kaukasiskas prediktorer var mycket låg inkomst, upplevd allmän hälsa 

och medicinering av depressiva symtom. Bland hispanics var sysselsättning och 

upplevd allmän hälsa signifikanta prediktorer, även hos afroamerikaner var 

allmänhälsan en signifikant prediktor. Bland asiater var mycket låg inkomst och 

upplevd allmän hälsa signifikanta prediktorer för depressiva symtom. Familjeinkomst 

som var mycket låg var starkaste prediktorn. Den väsentliga effekten av etnicitet och 

menopausal status var signifikanta. Interaktionerna mellan etnicitet och menopausal 

status var inte signifikant. Även Song, Lee, Baek och Miller (2012) beskrev prediktorer 

som låg inkomst, ensamstående med upplevd dålig hälsostatus var mer deprimerade än 

övriga. Även i denna studie fann författarna av artikeln att kvinnor (16,9 %) mot män 

med (6,7 %) var mer deprimerade i alla grader av depression. Vuxna i 

depressionsgruppen tillbringade mindre tid i ljus och måttlig fysisk aktivitet än de utan 

depression. Mild depression var lite högre i unga gruppen, måttlig till svår depression 

var hög i medelåldersgruppen (Song et al. 2012). Låga nivåer av fysisk aktivitet 

återfanns främst i grupperna> 60 år, kvinnor och separerade/skilda. Frekvens av 

depression vid uppföljning var högre hos dem med inaktiv fysisk aktivitetsnivå 

(Gallegos-Carrillo et. al. 2013). Sieverdes et. al. (2012) beskrev att inaktiva män var 51 

% mer troliga att ha depressiva symptom jämfört med män som var i medium eller 

högaktivitetsgruppen.   Enligt Chalder et. al. (2012) beskrev många av deltagarna 

letargi, utmattning, lågt självförtroende vilket var tydligt över båda grupperna, kön, 

ålder och svårighetsgrad av depression sågs som hinder för utökad fysisk aktivitet.  De 

Mello et. al. (2013) såg i sin studie utförd på Brasilianska befolkningen i Sao Paulo att 

deltagare som inte utövade fysisk aktivitet visade mer symtom på depression jämfört 

med dem som var fysiskt aktiva på regelbunden basis. De med lägre och medel 

socioekonomisk status, de som utbildat sig färre år och var fysiskt inaktiva och kvinnor 

hade större risk att uppvisa symtom på depression. Eun-Oki et al. (2015) fann att det 
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även var signifikant olika beroende på etnisk grupp, kaukasier och hispanics hade 

signifikant högre antal depressiva symtom jämfört med afroamerikaner och asiater. Det 

fanns statistiskt signifikanta etniska skillnader i frekvens, utmattning, sömnsvårigheter, 

känna sig klumpig, känna sig olycklig, grubblande och koncentrationsproblem. 

Kaukasier var mer benägna att rapportera depressiva symtom medan asiater var mindre 

benägna.  Enligt Dugan et al. (2015) var det mer troligt att japanska och spanska 

deltagare gentemot kaukasiska rapporterade höga depressiva symptom. Eun-Ok et al. 

(2015) fann inte träningsaktiviteter som signifikanta prediktorer av antalet och 

svårighetsgraden av depressiva symptom i någon etnisk grupp. 

 

5.3.Fysisk aktivitet och förebyggande effekt på depressiva symtom/depression 

 

Dugan et al. (2015) framförde att de deltagare som följde fysisk aktivitets riktlinjer 

ökade över tid men kvarstod inte konsekvent likväl som minskning av höga depressiva 

symptom. Socialt stöd var viktigt, lägre BMI och de som följde fysiska 

aktivitetsriktlinjer föreföll ha en lägre benägenhet att rapportera höga depressiva 

symptom. Gallegos - Carrillo et. al. (2013) beskrev att förekomst av depression efter sex 

år var 5,9 % högre bland inaktiva deltagare jämfört med aktivare deltagare, fysisk 

aktivitet hade en viktig skyddande effekt mot depression. Depressionsrisken 

reducerades med 56% vid högaktiva fysiskt aktivitets mönster. Fysisk aktivitet hade en 

signifikant skyddande effekt mot risken för depression. Enligt Song et al. (2012) var 

måttlig fysisk aktivitet signifikant associerad med depressionsnivå. Deltagarna som 

utförde måttlig fysisk aktivitet (30 min x 3/vecka) hade 28% lägre risk att drabbas av 

depression. Sieverdes et. al. (2012) beskrev i sin studie av 727 män i USA med höga 

depressionssymtom att ett signifikant positivt förhållande mellan fysisk aktivitet och 

depressiva symtom återfanns. Högre grad av fysisk aktivitet var förknippade med lägre 

risk för depressiva symtom, även i låga graden av fysisk aktivitet återfanns en 22% 

riskreduktion jämfört med inaktiva deltagare. Deltagare som utförde kraftfull fysisk 

aktivitet (badminton cykling, simning exempelvis) var 64% mindre troliga att ha 

depressiva symtom (Sieverdes et. al. 2012). Enligt Yang et. al. (2014) fanns signifikans 

för att män med låg fysisk aktivitet jämfört med män med aktivitet > 2 - 3 ggr /vecka 

med högintensitet (svettas, andfådd), lång varaktighet över 60 min per tillfälle, överlag 

hög fysisk aktivitet vid baslinjen hade lägre risk för depressiva symtom. Med undantag 
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för regelbunden fysisk aktivitet 2 - 3 ggr/vecka och hög intensitet vilket inte uppnådde 

signifikans (Yang et. al. 2014). 

Lägre arbetsbelastning och större deltagande i fysiska fritids aktiviteter påvisade en 

signifikant lägre risk för depressivitet redan vid lite fysisk aktivitet vilket ökade 

sannolikheten för att höra till låga depressionsgruppen efter justering med variabler fann 

man inte det signifikanta sambandet längre. Sociopsykologiska variabler var starkare än 

fysiska aktivitet variabler med låg depression (Kull et al. 2012).  

 

5.4.Fysisk aktivitet och motivation vid depressiva symptom/depression 

 

Hypotesen i Krämer et al. (2014) var att hos depressiva patienter fanns en bristande vilja 

och motivation som resulterade i minskad fysisk aktivitet. Resultat i studien visade på 

bristande motivation, bristande avsikter på utförandet och brist på egen förmåga hos 

patienter med depression, gav ett sämre utövande av fysiska aktiviteter jämfört med 

icke-depressiva deltagare. Depressiva patienter hade sämre förväntningar på sitt 

utförande av fysisk aktivitet som ledde till ett minskat self-efficacy och de blev lättare 

distraherade av hinder. Depressiva patienter visades ha ett viljeunderskott och hade 

svårt att omvandla avsikt till handling. Stanton et al. (2015) undersökte allmänläkares 

kunskap och uppfattning om fysisk aktivitet vid behandling av depression. De flesta av 

läkarna var medvetna om att träning var inkluderat i de nuvarande kliniska riktlinjerna 

för hantering av depression. Läkarna var positiv till fysisk aktivitet vid behandling av 

depression trots låga nivåer av förskrivning av träning. 90 % av läkarna uppfattade att 

vanligaste hinder för fysisk aktivitet hos patienter med depressiva symtom var låg 

motivation. 70% rapporterade att de hänvisade patienterna med depression till en 

träningsspecialist, tränings fysiologer och personlig tränare. Sinnott, Quigley och 

Morris (2014) hade undersökt effekten av praktisk inriktad utbildning för att främja 

träning och motion hos patienter med diagnosen depression på landsbygden i Irland, de 

flesta deltagarna var kvinnor (77%).  I studien påvisades inga signifikanta förändringar i 

patentens aktivitetsnivåer eller i deras upplevda välbefinnande. Via öppna frågor 

framkom varierande och motstridig uppfattning om träning och fysisk aktivitet. Nästan 

alla deltagare var medvetna om fördelar av motion och träning för fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnandet. Den vanligaste orsaken till utebliven motion och träning 

uppgavs vara låg motivation, de var medvetna om fördelar med motion men hade ett 

bristande intresse för sin egen hälsa, brist på energi och ingen entusiasm.  
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5.5. Patienters upplevelse av stöd till fysisk aktivitet vid depressiva 

symptom/depression 

 

Chalder et. al. (2012) studerade en intervention som via en Physical Activity Faciliator 

(PAF) uppmuntrade deltagarna till egna val och autonomi syftet var att deltagarna 

skulle anamma fysisk aktivitet under en 8 månaders period. Deltagarna i 

interventionsgruppen redogjorde för vid båda mättillfällena att de gjort bemödanden för 

att bli mer fysiskt aktiva. I den kvalitativa delen av studien där deltagarnas upplevelse 

av PAF, beskrevs signifikant betydelse för patientens upplevelse av möjlighet att kunna 

engagera sig. PAF uttrycktes intresserad av deltagarnas tankar, hade en icke dömande 

attityd, var objektiv, uppmuntrande, guidande, reflekterande och inspirerande, hjälpte 

deltagarna överväga alternativ, tillsammans skapa realistiska mål och uppmuntrade till 

eget ansvar för mängden fysisk aktivitet.  Fokus var autonomin. Vissa upplevde känslor 

av skuld och skam, inte vilja göra PAF besviken, dessa känslor gick oftast över med 

tiden. Fysiska möten med PAF uppskattades, var även ok med telefonmöten om första 

fysiska mötet skett.   Vid uppföljning vid 4, 12 månader, sågs ingen skillnad i fysisk 

aktivitetsökning i de båda grupperna. Båda grupperna var medvetna om behovet av att 

vara fysiskt aktiva och hade gjort ansträngning för att bli det mest i form av 

promenader. Deltagarna i interventionsgruppen rapporterade vid båda uppföljningarna 

att kontakt med PAF som försåg dem med deras input hade gett ”en väg in ”för att göra 

förändringar i fysisk aktivitet. Sinnot, Quigley & Morris (2014) beskrev i sin studie där 

deltagarna identifierade att träning hade en terapeutisk roll i välbefinnandet. Känna sig 

inkluderad, sociala fördelar och förbättrad självbild beskrevs. Deltagarna beskrev som 

hinder till träning skaderisk, hälsotillstånd, kostnad, bekvämlighetsskäl, låg motivation. 

Vissa deltagare gav som förslag att grupprogram kunde vara hjälpsamt medan andra 

föreslog ett mer individuellt tillvägagångssätt. Deltagarna kände att uppmuntran var 

nödvändig, framförallt då vinsten inte blev omedelbar. Information gavs positivt och 

uppmuntrande, fysisk aktiviteten framställdes som en trevlig aktivitet istället för en 

uppgift eller skyldighet. Snippe et. al. (2016) hade i sin studie studerat betydelsen av 

den fysiska aktiviteten hos patienter med depression via The experience sampling 

method (ESM) egenkontroller med personlig återkoppling var förknippat med mindre 
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depressiva symtom. ESM insatser bidrog till förändringar i tal, blev mer aktiva och var 

mindre ensamma. Personlig återkoppling på förändringar påverkade det dagliga livets 

beteendemönster exempel på sammanhang och aktiviteter som var förknippad med 

högre nivåer av positiv effekt.  

 

 

5.6.Metodologiska aspekt - urvalsmetod 

Författarna hade granskat urvalsmetoden i de sexton artiklarna som ingått i 

litteraturstudien. Av de 16 artiklarna som ingått i resultatet var samtliga av kvantitativ 

ansats varav en av artiklarna hade även en kvalitativ del. 

 I sex av artiklarna hade man använts sig utav ändamålsenligt urval vid rekryteringen till 

studien (Chalder et. al. 2012, Krämer et al. 2014, Sieverdes et. al. 2012, Snippe et. al. 

2016, Stanton et al. 2015, Wielopolski et. al. 2015). Deltagarna rekryterades via primär 

vårdens, öppenvårdsmottagningar, psykiatriska- och sjukvårdsinrättningar.  

I åtta av artiklarna hade randomiserat urval använts vid rekryteringen av deltagare till 

studien (De Mello et. al. 2013, Dugan et al. 2015, Eun-OK et al. 2015, Gallegos-Carillo 

et. al. 2013, Joutsenniemi et. al. 2013, Kull et al. 2012, Song et al. 2012, Yang et. al. 

2014). Enligt Polit och Beck (2012) innebar ett randomiserat urval att varje del av 

populationen hade samma chans att bli vald till studien. 

Bekvämlighetsmetoden användes vid rekryteringen i en av artiklarna (Sinnott, Quigley 

& Morris 2014).  

I en av de sexton artiklarna rekryterades deltagarna med urvalet patienter med akut 

depression, alla deltagarna var inneliggande (Wielopolski et. al. 2015) och hade 

diagnostiserats med Beck Depression Inventory (BDI-II) och The Snaith-Hamilton-

Pleasure-Scale (SHAPS). 

I fyra artiklar rekryterades deltagare via vårdcentraler, primärvården, öppen psykiatriska 

kliniker och lokala sjukhus med urvalet patienter med diagnosen lätt till måttlig 

depression (Chalder et. al. 2012, Krämer et al. 2014, Sinnott et al. 2014, Snippe et. al. 

2016). Mätinstrument användes för att säkerställa diagnosen lätt till måttlig depression. 

I artikel Chalder et. al. (2012) användes mätinstrument International Classification of 
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Diseases and Related Health Problems, 10: e upplagan (ICD-10) och Poäng på ≥14 på 

Beck Depression Inventory (BDI). Mätinstrument German depression cut-off score 

(CES-D) med poäng över 23 samt genom intervju SCID-I användes i artikel Krämer et 

al. (2014) för att säkerställa diagnosen depression. I Sinnott, Quigley och Morris (2014) 

artikel rekryterades urvalet av patienter med diagnosen depression via psykiatriska 

teamet som patienterna tillhörde. Det framkommer inte vilket mätinstrument som 

använts för att säkerställa deltagarens diagnos. 

Vid två av artiklarna var urvalet till deltagarna till studien gjord på vårdpersonal 

(Lindwall et al. 2014, Stanton et al. 2015). I tre av artiklarna var urvalet till studien 

endast kvinnor (Dugan et al. 2015, Eun-Ok et al. 2015, Kull et al. 2012). 

Tre artiklar (Dugan et al. 2015, Eun-Ok et al. 2014, Kull et al. 2012) utförd endast på 

kvinnor och en artikel (Sieverdes et. al. 2012) endast män i urvalet. 

I tre av artiklar har data till studien hämtats från större studier:  I artikeln Joutsenniemi., 

et. al. (2013) är data till studien hämtat från Health 2000 Survey, en nationell 

representativ tvärsnittsundersökning, Finland. Lindwall et al. (2014) var data hämtat 

från en större studie” A prospective study of leisuretime physical activity and mental 

health in Swedish health care workers and social insurance officers.” 2004-2010. 

Sieverdes et. al. (2012)  data var hämtat från Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale under 1996 – 2006. 
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6. Diskussion 

 

6.1.Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken betydelse fysisk aktivitet hade som 

omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symtom. Fysisk aktivitet hade en god 

förebyggande effekt samt symtomreducerande effekt vid depressiva symtom/depression. 

Fysisk aktivitet kunde även bidra till förbättring i kognitiva funktioner.   

 

6.2.Resultatdiskussion  

 

Författarna hade gjort en beskrivande litteraturstudie där de avsåg inventera vad 

litteraturen hade beskrivit om fysisk aktivitet och dess inverkan på depressiva 

symtom/depression. Med syftet att få ökad kunskap kring fysisk aktivitets betydelse 

som omvårdnadsåtgärd vid depressiva symtom och depression. I sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete ingick att identifiera ”riskgrupper” av patienter, att vägleda, 

motivera patienter till ett hälsosammare liv med patientens autonomi i fokus. Vid 

depression fick patienten ofta svårigheter att fungera som tidigare avseende det dagliga 

livet men även i arbetslivet. Det var viktig att i tid identifiera och behandla depressionen 

för att förhindra långvarig funktionsnedsättning och förebygga återinsjuknande. 

Depression kunde även leda till självmordstankar och var i värsta fall en sjukdom med 

dödlig utgång i form av suicid, vilket ställde höga krav på vården och dess 

tillgänglighet. (Soc. styrelsens nationella riktlinjer). Författarna till litteraturstudien 

avsåg inventera fysisk aktivitet och dess inverkan på depressiva symtom/depression. 

Författarna fann vid granskning av artiklarnas resultat att sex av artiklarna definierat 

riskfaktorer, vissa var mer i ”riskzon” än andra att utveckla eller ha depression och 

depressiva symtom avseende bakomliggande faktorer.  

 

6.2.1 Fysisk aktivitets betydelse vid depressiva symtom/depression  

 

Sju av studiernas resultat beskrev fysisk aktivitets betydelse på depressiva 

symtom/depression.  
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Fysisk aktivitet hade inverkan på depressiva symtom/depression, Ökad fysisk aktivitet 

ledde till färre depressionssymtom (Lindwall et al. 2014) Gallegos et. al. (2013) såg 

sambandet av att risken för depression var högre bland inaktiva deltagare jämfört hos 

högaktiva. Dugan et al. (2015) jämförde den inaktiva gruppen mot grupp som låg under 

eller följde fysisk aktivitetsriktlinje och fann hos den senare gruppen en påfallande lägre 

risk för höga depressiva symptom. Snippe et. al. (2016) fann ett samband att depressiva 

symptom minskade redan samma dag efter fysisk aktivitet. Wielpolskis et. al. (2015) 

såg i sin studie att svårt deprimerade patienter var mindre fysiskt aktiva men att det 

förändrades och den fysiska aktiviteten ökade när depressiva symptomen avtog. I sin 

kvalitativa del beskrev deltagare i Chalder et. al. (2012) att deltagarna i 

interventionsgruppen upplevde fysisk aktivitet som godtagbar behandling, sätt att 

hantera depressionen. Deltagarna i studien upplevde att de hade ökat sin fysiska 

aktivitet framförallt i form av lågintensiv aktivitet oavsett grupptillhörighet under 

studien. Studien fann inte evidens för att interventionen förbättrade utgången av 

depression jämfört med ”vanlig behandling” och sågs inte utifrån deras studies syfte 

som kostnadseffektiv. Joutsienniemi et. al. (2013) såg även fysisk aktivitet som ett 

lämpligt instrument för att förbättra neurokognitiv funktion hos deprimerade patienter. 

Att regelbunden fysisk aktivitet var associerad med bättre resultat i reaktionsförmåga 

och bättre verbalt flyt hos män med depressiva symptom eller svår depressiv episod. 

Skillnaderna när testen utfördes på deltagare som inte var deprimerade var mindre. 

Snippe et. al.  (2016) beskrev i sin studie där Egenkontroll (ESM) intervention visade 

signifikant högre ökning i kommunikation och deltagarna blev mer aktiva.  

I litteraturstudien anser författarna att betydelsen av fysisk aktivitets positiva effekter 

framgick. Vilket även Andersson et al. (2015) menade att fysisk aktivitet minskade 

depressiva symtom vid lindrig och måttlig depression i samma utsträckning som 

KBT och antidepressiv medicinering. I äldre forskning visade exempelvis Lawlor. 

D.A. och Hopker, S.W. (2001) kunde inte i sin systematiska review fastställa träningens 

effektivitet som symtom reducerande vid depression på grund av brist på forskning. 

Några år senare beskrev Craft & Perna i sin metaanalys (2004) att det började bli ett 

större antal studier som såg anknytning mellan fysisk aktivitet och dess effekt som 

symptom reducerande vid depression. Enligt Teychenne et al. (2010) hittades positiva 

samband mellan stillasittande tid och depressionsrisk.   Författarna reflekterade kring att 

två studier påvisade att fysisk aktivitets kunde ha betydelse på den kognitiva förmågan 
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(Joutsienniemi et. al. 2013, Snippe et. al. 2016). Vilket författarna till litteraturstudien 

reflekterar kring kunde ha betydelse då exempelvis Amini et al. (2013) bland annat 

beskrev depressiva symptom som koncentrationssvårigheter samt försämrad kognitiv 

förmåga. Författarna av litteraturstudien kunde relatera det till sina erfarenheter av 

deprimerade patienter som kunde upplevas som svårtillgängliga, tysta, svårighet att fatta 

beslut och även med viss svarslatens. Författarna av litteraturstudien tänker kring att 

deprimerade patienter var i behov av mycket stöd och relaterade till Orems 

omvårdnadsmodell som beskrev vikten av att skapa en kompenserande relation relaterat 

till individens bristande egenvårdförmåga. Att patienterna erhåller det stöd och 

information som behövs med syfte att återfå sitt oberoende (Thorsén 2000).  

 

6.2.2. Riskfaktorer vid depressiva symptom/depression 

 Dugan et al. (2015) beskrev att ha ett högt BMI att vara rökare, gripande livshändelser, 

antidepressiv medicinering, värmevallningar, som prediktorer. Låg inkomst var en av de 

starkaste prediktorerna och beskrevs i tre studier (Song et al. 2012, Eun-Ok et al. 2015, 

Kull et al. 2012). Eun-Ok et al. (2015) menade att det var den starkaste prediktorn 

utifrån den etniska aspekten i studien. Hälsostatus var också en tydlig prediktor i tre av 

studierna (Song et al. 2012, Kull et al. 2012, Eun-Ok et al. 2015). Eun-Ok et al. 2015 

hittade ett samband med premenstruellt tillstånd vilket inte Kull et al. (2012) fann i sin 

studie på 1500 estländska kvinnor. Låg utbildningsnivå kunde ha påverkan (De Mello 

et. al. 2013). Sieverdes et. al. (2012) påpekade tidigare depressiva symtom som en 

prediktor. Kvinnor påvisade en ökad risk (Song et al. 2012, Eun-Ok et al. 2015). 

Författarna till litteraturstudien reflekterade kring att det var viktigt att i tid definiera 

patienterna i sitt hälsofrämjande arbete. Folkhälsomyndigheten (2017) uppgav att det 

var vanligare att kvinnor (26 %) drabbades av depression gentemot män (13%). 

Författarna till litteraturstudien gjorde en jämförelse med Lundbystudien (2014) där 

återfanns faktorer som oavsett kön medförde ökad risk för att insjukna i depression, 

dem med personlighetsdragen spänd, nervös, tidigare ångestproblematik. Även 

personlighetsdrag som lättkränkt, uttröttbar, psykopatidrag innebar ökad risk, även 

kvinnor var i riskgrupp. Kaplan et al. (1987) fann i sin multipla logistiska analys att 

dålig upplevd allmänhälsa, att ha låg utbildning, ekonomiska problem, socialt isolerade, 

arbetslösa samt fysiskt funktionshindrade ökade risken för depressiva symptom. 
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6.2.3. Fysisk aktivitet och motivation vid depressiva symptom/depression 

Motivationen vid depression var ofta låg (Stanton et al. 2015, Krämer et al. 2014, 

Sinnot, Quigley & Morris 2014). Stanton et al. (2015) beskrev 20 läkares inställning 

kring fysisk aktivitet som behandling, svårigheten till förskrivning av fysisk aktivitet 

med anledning av patientens låga motivation. Enligt Sinnot, Quigley och Morris (2014) 

beskrevs patientens bristande intresse för sin egen hälsa och energilöshet. Krämer et al. 

(2014) beskrev i sin resultatdel bristande motivation, bristande avsikter på utförandet 

och brist på egen förmåga hos patienterna. I studien utförd av Snippe et. al. (2016) 

visades att i de patientgrupper där man påverkat fysisk aktivitet via Egenkontroll (ESM) 

kopplat med personlig återkoppling hade högre positiva effekter på depressiva symtom 

än gruppen utan.   

Författarna av litteraturstudien tänkte att det var viktigt att känna till riskfaktorerna 

kring depression för att sjuksköterskan lättare skulle kunna identifiera och erbjuda 

hälsofrämjande insatser i tid innan fullt utvecklat depressivt tillstånd inträdde där 

motivationen till fysiska aktivitetsförändringar kunde vara låg. I föregående 

litteraturstudies resultat framkom att återkoppling information, stöd och uppmuntran var 

viktigt. Författarna tänkte att ett sätt kunde vara att använda Motiverande Samtal (MI). 

En personcentrerad form av samtal för att locka fram och stärka motivation till 

förändring (Miller och Rollnick 2002). I motiverande samtal var motstånd och 

motivation ett bevis för interaktionen mellan vårdpersonal/samtalsledaren och patienten. 

Det sätt som patientens motstånd hanterades på kunde avgöra om det ökas eller minskas 

(Ortiz 2009). I studien av Östlund, Wadenstein och Kristofferzon (2014) beskrev 

sjuksköterskorna att det fanns fördelar både för sjuksköterskorna och patienter med MI 

att metoden medförde att de blev mer jämställda i samtalet med patienterna och bidrog 

till en positiv atmosfär. Författarna anser även att det salutogena begreppet är 

användbart, där fokus är på faktorer som främjar, stärker och bevara hälsa trots att 

tillvaron för patienten var full av påfrestningar och svårigheter (Antonovsky 2005). 

 Författarna tänkte att sjuksköterskans utmaning blev därför att stötta patienten till att 

förstå sambandet mellan sin låga motivation, att den är ett symtom av depression.  
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6.2.4. Fysisk aktivitet och förebyggande effekt vid depressiva 

symptom/depression 

 

Sex av studierna tar upp om fysisk aktivitets förebyggande effekt vid depressiva 

symtom/depression.  

Dugan et al. (2015) fann över tid att andelen höga depressiva symtom sjönk parallellt 

med att andelen som följde fysiska aktivitetsriktlinjer ökade, även socialt stöd var en 

viktig faktor. Gallegos-Carrillo et. al. (2013) beskrev att bland högt fysiskt aktiva 

deltagare reducerades depressionsrisken med 56% och klargjorde att fysisk aktivitet 

hade en skyddande effekt mot depressiva symtom. Även Sieverdes et. al. (2012) studie 

av 727 män i USA beskrev att deltagare med kraftig fysisk aktivitet (tennis, badminton 

exempelvis) var 64% mindre troligt att utveckla depressiva symtom. Song et al. (2012) 

beskrev att måttlig fysisk aktivitet var betydande associerad med depressionsnivå. Även 

Yang et. al. (2014) beskrev att män som tränar 2–3 ggr/vecka <60 min/gång hade lägre 

depressionsrisk med undantag för fysisk aktivitetsgrupp <2–3 ggr/vecka som ej 

åstadkom statistisk signifikans. 

Lägre arbetsbelastning och större deltagande i fysiska fritids aktiviteter påvisade en 

signifikant lägre risk för depressivitet redan vid lite fysisk aktivitet vilket ökade 

sannolikheten för att höra till låga depressionsgruppen efter justering med variabler fann 

man inte det signifikanta sambandet längre. Sociopsykologiska variabler med låg 

depression var starkare än associationerna av fysiska aktivitetsindikatorer med låg 

depression (Kull et al. 2012).   

 

Författarna till litteraturstudien reflekterar kring att det preventiva arbetet var 

betydelsefullt, enligt studierna framkom att patienterna med hög fysisk aktivitetsnivå 

hade avsevärt mindre depressionsrisk. Vilket även Estrada -Cecchini et al. (2015) 

beskrev att patienter som hade måttlig till hög fysisk aktivitet var mindre benägna till att 

ha depressiva symptom.  Författarna till litteraturstudien reflekterar kring att det var 

viktigt att finna en realistisk nivå som var nåbar för patienten och att det i sin tur kan 

leda till känsla av att lyckas.  

Sjuksköterskan skulle utifrån sin profession ge omvårdnad som utgår från hela 

människan. Främja hälsa, hjälpa patienten att identifiera ohälsosamma vanor och 

förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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6.2.5. Patienters upplevelse av stöd till fysisk aktivitet vid depressiva 

symtom/depression 

 

I Chalder et. al. (2012) kvalitativa del där deltagare av interventionsgruppen fick 

beskriva det stöd de erhöll från sin Physical Avtivity Faciliator var att de uppskattade 

den icke dömande attityden, individuella anpassningen, att autonomin stod i fokus samt 

att PAF hade ett vägledande och uppmuntrande sätt. Vissa upplevde känsla av att göra 

sin PAF besviken detta var ofta övergående med tiden. Enligt Sinnot, Quigley och 

Morris (2014) upplevde deltagarna att träning hade en terapeutisk roll, kände sig 

inkluderade, sociala fördelar och en ökad självbild framkom. Deltagarna upplevde en 

del hinder för att komma igång i form av risk för skador, bekvämlighetsskäl, ökade 

kostnader och låg motivation. Snippe et. al. (2016) hade i sin studie studerat påverkan 

på den fysiska aktiviteten hos patienter med depression via (ESM) egenkontroller med 

personlig återkoppling vilka var förknippade med mindre depressiva symtom. ESM 

insatser bidrog till förändringar i tal, att inte gör något och att vara ensam.  

 

Författarna till litteraturstudien reflekterade kring att deprimerade patienter ofta hade 

svårt med igångsättningen och motivationen som ett symtom av depressionen. Vilket 

även Kjellman (2005) beskrev att svårigheten att använda fysisk träning som behandling 

vid depression var att motivera patienterna att genomföra första träningspassen.  

Håglöshet, igångsättningssvårigheter, psykomotorisk hämning var vanliga symtom vid 

depression, vilket medförde att motivationsarbetet var svårt och viktigt. Fördel om 

träningen kunde ske i grupp. Tidigare studier visade att regelbunden motion hade 

positiv effekt vid depression (Kjellman 2005).  

Vanliga symptom vid depression var nedstämdhet, nedsatt initiativförmåga, hopplöshet, 

meningslöshet (FASS 2016). Patienter med depression kunde uppleva en känslomässig 

förlamning, koncentrationssvårigheter, försämrad kognitiv förmåga (Amini et al. 2013).  

I en jämförande studie med experimental design där deltagarna slumpmässigt delades in 

i 4 grupper där en av grupperna erhöll ett interventonsprogram baserat på Epstéins 

target strategier instruerades av en idrottslärare innehöll uppgift som involverade 

deltagarna, motiverande klimat, och där deltagarna var delaktiga i beslut. En grupp hade 
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vanlig fysisk aktivitet med en idrottslärare, en grupp fick fysiskt aktivitetsschema att 

följa själva och en grupp fick placebo träning i form av flexibilitetsövningar och 

stretchningsövningar 3 ggr/vecka. Alla grupper visade reduktion av depressiva 

symptom under de 8 veckorna som studien pågick men endast Epstéins Target gruppen 

var stabil efter 6 månader (Estrada-Cecchini et al. 2015).     

Orem beskrev fem olika typer av hjälpmetoder: utföra saker för patienten, vägleda 

patienten, stödja patienten, skapa en utvecklande miljö samt undervisning. utveckla 

patienternas förmåga att utföra egenvård (Thorsén 2000). Författarna till 

litteraturstudien reflekterade kring att sjuksköterskan hade en viktig roll utifrån att skapa 

en trygg miljö i samtal med patienten kunna erbjuda information om fysisk aktivitet och 

påverkan på depression, vara motiverande och positiv men stötta till att skapa realistiska 

mål.  

Sjuksköterskan arbetade med hälsofrämjande åtgärder där kunskap kring fysisk aktivitet 

var en viktig komponent via informativt och motiverande arbete det kunde leda till 

bättre hälsa och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening). Sørensen (2006) 

beskrev för att motivera patienterna måste den fysiska aktiviteten framställas som 

intressant, stöd med att göra ett träningsschema och skapa positiva associationer kring 

aktiviteten var försök till att motivera patienterna. Patienter med psykiatrisk problematik 

hade mer upplevda hinder i och med sin sjukdom.   

 

6.2.6. Metodologisk aspekt – Urvalsmetod 

 

De ingående artiklarna hade kvalitetsgranskats utifrån den metodologiska aspekten 

urvalsmetod. Artiklarnas urval fanns redovisat i Bilaga 2 Artikelmatris. Författarna hade 

granskat urvalsmetoden i de 16 artiklarna som hade kvantitativ metod. I den kvantitativa 

metoden strävade forskaren att betrakta objektet i omvärlden genom att ställa sig utanför 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2012). I tretton av artiklarna framkommer tydligt i text 

att studien var godkänd av etisk kommitté se Bilaga 1 Artikelmatris. I tre artiklar 

framgår inte i text att studien var godkänd av etisk kommitté (Song et al. 2012, Eun-Ok 

et al. 2015, Stanton et al. 2015). I två artiklar var data hämtat från större underökningar. 

I två av artiklarnas metod framgår att mer detaljerad information om metod finns i 

hänvisade primärkällor, författarna sökte via tidskriften för att säkerställa att etiska 

ställningstagande hade gjorts. I Eun-Ok et al. (2015) artikel framgår att de erhöll ett 

statligt godkännande genom institutionen som de var anknutna till. I Stanton et al. 
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(2015) framgår inte i text att studien var godkänd av etisk kommitté och inte heller via 

tidskriften kunde den informationen tydliggöras. Bibliotekarie konsulterades via 

Högskolan Gävle och efter konsultation valde författarna att ta med den då den var peer-

rewieed. Samtliga artiklar har granskats och var peer -reviewed. Ett nytt 

forskningsområde var forskning via internet. I en av artiklarnas skedde urvalet av 

deltagare via anonymt frågeformulär via e-post. Ett vanligt sätt att samla in data är att 

via e-post skicka en länk med frågeformulär till deltagare.  Det finns viktiga 

frågeställningar så som etiska frågor och sekretessfrågor som forskaren måste förhålla 

sig kritiskt till när forskningen sker via internet (Henricsson, 2012). 

 

6.3. Metoddiskussion 

 

För att få svar på deskriptiva litteraturstudiens syfte och frågeställningar gjordes en 

systematisk litteratursökning. Databaserna som valdes var Cinahl och Medline via 

PubMed avseende omvårdnadsforskning. Sökningen begränsades till de senaste 5 åren 

då författarna till föreliggande litteraturstudie var intresserad av den senaste 

forskningen. Författarna valde att göra en ämnesordssökning via headings och 

Meshtermer.  Booleanska termen AND och OR användes för att få en täckande men 

ändå begränsad sökning mot syfte och frågeställning. Sökningen riktade sig mot både 

män, kvinnor, vuxna 19 - 65 år med syfte att försöka få ett helhetsperspektiv och blev 

då stor. Major Heading Depression valdes för att begränsa sökningen till mer relevanta 

artiklar och få ner sökantalet till en hanterbar nivå, AGE valdes Adult 19–44 samt 

Middle age 45–65. Sökantalet blev markant mindre vilket kunde ha medfört att det 

fanns väsentliga artiklar som kunde ha försvunnit i och med föregående begränsningen 

och kunde således varit en svaghet med litteraturstudien. Abstracts lästes av båda 

författarna principen hellre fria än fälla av abstracten användes (SBU 2014) vilket 

författarna såg som styrkande med litteraturstudien. Artiklarna valdes ut i fulltext 

utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt mot syfte och frågeställningar (totalt 

23). I studien ingick sexton kvantitativa artiklar varav en  artiklar hade en kvalitativ del, 

vilket författarna ansåg var en styrka med litteraturstudien. De flesta artiklar inkluderade 

både män och kvinnor men tre artiklar vände sig endast mot kvinnor och en artikel 

endast mot män, författarna reflekterar kring att det kunde ha påverkat litteraturstudiens 

könsperspektiv vilket kunde ses som en svaghet med litteraturstudien. Länder där 

studierna genomförts var Storbritannien, Brasilien, USA, Mexiko, Finland, Tyskland, 
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Estland, Sverige, USA, Irland och Nederländerna, vilket gav ett globalt perspektiv 

vilket kunde ses som både styrka och svaghet. Författarna reflekterade kring att 

spridningen över flera länder kunde ha medfört svårighet att generalisera vilket kunde 

ses som en svaghet. Styrkande avseende att det vidgade perspektivet kunde visa 

internationella likheter/skillnader.  

Av artiklar upplevde författarna att ett brett och relativt samstämmigt resultat 

framkommit vilket kunde ses som styrka. I litteraturstudien hade inga artiklar 

exkluderats relaterat till kostnad då artiklarna hade kunnat beställas vid 

sjukhusbiblioteket vid Landstinget Dalarna kostnadsfritt, det såg författarna som 

styrkande. Övriga artiklar som inte fanns att tillgå i Cinahl och Medline söktes via 

PubMed för fulltext.  

  

 Artiklarna delades upp mellan författarna och resultaten lästes var för sig för att få en så 

objektiv bild som möjligt och artiklarnas resultat, diskuterades sedan mellan författarna. 

Vissa resultat var svåra att förstå och hjälp av artiklarnas tabeller fick användas för att 

förstå resultatet. I de flesta av studierna användes mätinstrument som angavs ha hög 

validitet och reabilitet vilket sågs som styrkande. Dock var bortfallet stort i vissa studier 

exempelvis Stanton et al (2015) där endast tjugo av tillfrågade allmänläkare av 220 

deltog i pilotstudien vilket författarna såg som ett väldigt högt bortfall och sågs som en 

svaghet. Författarna till litteraturstudiens reflektion var att det kunde vara svårt att dra 

slutsatser från en sådan undersökning. De 20 läkarna kanske hade ett speciellt intresse 

sedan tidigare kring fysisk aktivitet och depression. Två av artiklarna redovisade ett 

resultat utifrån etnicitet vilket således redovisas här i litteraturstudien. Studierna var från 

USA och sådan forskning var förekommande där. Stanton et al. (2015) var dock svår att 

erhålla information om etiska överväganden både via tidskrift och det framgick inte av 

artikeln. Kontakt togs med bibliotekarie via Högskolan Gävle för råd samt 

mailförfrågan sändes till tidskrift och artikelns författare dock hann inget svar erhållas. 

Författarna valde slutligen att ha med artikeln i litteraturstudien. Sju artiklar uteslöts, 

var antingen inte omvårdnadsinriktade, redovisade inte resultat som motsvarade vår 

litteraturstudies syfte och frågeställningar samt en artikel saknade resultat och hade 

endast resultatdiskussion vilket bedömdes som ej tillförlitligt. Vid förnyad sökning i 

Cinahl kom en artikel inte upp och exkluderades därför. Den tidigare manuella 

sökningen togs bort då den inte gått ändamålsenligt tillväga. I litteraturstudien hade 

totalt sexton kvantitativa artiklar ingått, varav en hade en kvalitativ del. En av artiklarna 
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var internetstudier och då utvecklingen inom internetforskning hade gått snabbt 

medförde det svårigheter med uppdaterade lagar och föreskrifter. Fördelen med en 

sådan undersökning var att det går att nå många personer. Det kan också bidra till att det 

underlättar att svara sanningsenligt på känsliga frågor (Henricsson 2012). Författarna till 

litteraturstudien hade inte engelska som modersmål vilket var utmanande i tolkning av 

artiklarnas resultat. Vid behov hade översättningsprogram använts. Författarna hade fått 

ett urval studier från varierande länder. Vissa kulturella skillnader hade behandlats i två 

av studierna vilket kunde vara en intressant aspekt. Av artiklarna upplevde författarna 

att ett brett och relativt samstämmigt resultat framkommit vilket kunde ses som 

styrkande. I litteraturstudien hade inga artiklar exkluderats relaterat till kostnad då 

artiklarna hade kunnat beställas vid sjukhusbiblioteket vid Landstinget Dalarna 

kostnadsfritt, det såg författarna som styrkande. Övriga artiklar som inte fanns att tillgå i 

Cinahl och Medline söktes via PubMed för fulltext.  

 

6.3.1 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna ville med den deskriptiva litteraturstudien fördjupa sig och få ökad kunskap 

om fysisk aktivitets betydelse vid depression och depressiva symtom. 

Författarna anser att forskningen visade på betydelsen av fysisk aktivitets effekt i 

framförallt det förebyggande arbetet vid depressiva besvär men även som 

symtomreducerande vid depression. I litteraturstudien påvisas även vikten av att 

patienter med depression ofta lider av låg motivation och behov av stöd och uppmuntran 

där samtalsmetodik och förhållningssättet Motiverande Intervju (MI) kan vara en metod 

att använda. Författarna reflekterar kring att MI troligen är mer lämpad i det preventiva 

arbetet, en lämplig metod för att främja ökad fysisk aktivitet innan depressiva 

symptomen fördjupats för att på så vis förebygga depression. Med den kunskapen ansåg 

författarna till litteraturstudien att fysisk aktivitet skulle anses vara en viktig 

omvårdnadsåtgärd som sjuksköterska /vårdpersonal genom ökad förståelse och kunskap 

kunde använda för att förebygga och lindra lidande hos patienter med depressiva 

symptom/depression.  

 

6.3.2. Förslag för fortsatt forskning 

 

Författarna reflekterade kring att deprimerade män eventuellt väntade längre med att 

söka hjälp, anledning till ökad suicidrisk? Vilket eventuellt skulle kunna vara lite 
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generationsbundet och intressant för vidare forskning. Intressant vore även att se fler 

kvalitativa studier som undersöker vad deprimerade patienter finner som stöttande i 

återhämtning från depression. Vidare forskning kring angreppssätt för den låga 

motivationen vid depression och Motiverande Intervjus lämplighet och betydelse vid 

depression. Författarna reflekterade vidare att det vore intressant att forska mer kring 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression. Intressant vore även forskning 

kring hur internetbaserade möten mellan deprimerade patienter och 

sjuksköterska/vårdpersonal kan fungera, samt patientupplevelsen och 

vårdpersonalupplevelsen av det. 

 

6.3.3. Slutsats: 

 

Författarna till litteraturstudien reflekterar över att det preventiva arbetet var väldigt 

viktigt enligt studierna framkom att patienterna med hög fysisk aktivitetsnivå hade 

mindre depressionsrisk. Fysisk aktivitet hade en förebyggande och reducerande effekt 

av depressiva symptom/depression. Författarna reflekterar över att det är viktigt att 

finna en realistisk nivå som var nåbar för patienten och att det i sin tur kan leda till 

känsla av att lyckas. Sjuksköterskan skulle utifrån sin profession ge omvårdnad som 

utgick från hela människan. Främja hälsa, hjälpa patienten att identifiera ohälsosamma 

vanor och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Författarnas reflekterar kring att patienter med depressionsproblematik ofta känner sig 

misslyckade. Som sjuksköterska var det viktigt att möjliggöra att patienten lyckas med 

fysisk aktivitetsförändring och att den måste individuellt anpassas. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Artikelmatris 

Författare 

Publiktionsår 

Land 

Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings- 

Grupp/Urvalsmetod 

Datainsamlings- 

Metod 

(enkät, tel. intervju,) 

Dataanalys- 

Metod 

 

Chalder et. al. 

2012 

Storbrittanien 

A pragmatic 

randomised 

controlled trial to 

evaluate the  

cost-effectivness of a 

physical activity 

intervention as a 

treatment for 

depression: treating 

depression with 

physical 

activity(TREAD) 

trial 

Pragmatisk 

multicentrerad 

randomiserad 

Klinisk prövning. 

 

Kvantitativ med 

en kvalitativ del 

 

 

 

N=361 patienter 

 

182 randomiserades 

interventionsgrupp (fysisk aktivitet, 

MI-liknande via PAF)).  

179 vanlig behandling 

(antidepressiva och/eller KBT, 

information om fysisk aktivitet). 

 

Inklusionskriterier: 

Patienterna mild/måttlig depression 

International Statistical Classification 

of Diseases and related Health 

Problems (ICD 10)   

 

Rekryterades från 65 

Primärvårdsmottagningar i Bristol 

och Exeter. 

 

Patienterna erhöll skriftlig 

information om studien av läkare (vid 

rutinkonsultation) 

 

Journalgranskning (efter potentiella 

patienter) 

- Skriftlig information till patienterna 

- Researchteam tog kontakt med 

intresserade deltagare. 

Telefonkontakt med patient 

 

Fysiskt möte med patient  

 

Clinical Interview Schedule 

Revised (CIS-R) 

Frågeformulär självrapporterade 

mätningar.  

Telefonmöte vid 10 tillfällen. 

Physical Activity Faciliator PAF 

Face-to face data vid 3 tillfällen. 

9 Patienterna följdes upp vid 4,8 

och 12 månader. 

 

Skattningsskala depression 

(BECK) 

Kvalitativ del 

 Intervju av N= 33 patient inom en 

månad vid 4 mån av en klinisk 

forskare. 

Vid 12 mån intervjuades 12 

interventionsgrupp, 9 vanlig 

behandlingsgrupp av klinisk 

forskare. 3 patienter var inte 

möjliga att nå, två patienter hade 

avbrutit studien och 7 patienter 

hade inte möjlighet r/t andra 

åtaganden ex arbete. 

Preliminär analys: 

Deskriptive statistik 

av kliniska 

nyckelvariabler i ett 

sociodemografiskt 

perspektiv 

 

Primär analys Becks 

Depression 

Inventory (BDI) 

poäng presenterad i 

binär och 

kontinuerlig form.  

 

Analyserades i 

logistisk 

regressionsmodell 

 

Sekundär analys:  

poäng, binär och 

kontinuerlig form.  

 

Linjär och logistisk 

modell. 

 

 

 

 



 

II 

 

 

Deltagarna samtyckte till möte med 

en kvalitativ forskare  

 

Kvalitativ del 

N = 33. 

 

Syftet var att erhålla maximal 

spridning/variation, ex geografiska, 

socioekonomiska, utbildningsnivå, 

fysisk aktivitet, svårighetsgrad 

depressiva symtom.   

 

Etiskt godkänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mello et. al 

2013 

Brasilien 

 

Relationship 

between physical  

activity and depressio

n and anxiety 

symptoms: a 

population study 

 

Populations- 

studie 

 

Kvantitativ 

 

Etiskt godkänd 

N = 1042  

Ålder: 20 - 80 år  

 

Män och kvinnor  

 

Slumpmässigt utvalda 

frivilliga/representerade befolkningen 

Sao Paulo stad  

 

Under juli - december 2007 i Sao 

Paulo, Brasilien 

Frågeformulär  

Brasiliansk Versionen Beck 

depression inventering (BDI )  

 

Brasiliansk version av  

Beck Anxiety Inventory (BAI)  

 

Brazil's Economic Classification 

Criterion (CCEB)  

Själv rapport regelbunden fysisk 

aktivitet via två enkla frågor om 

prestationsförmåga och 

frekvensen av fysisk aktivitet 

(Self-report regular physical 

activity) 

The chi-square test  

 

 Logistisk modell 

 

 Estimate the 

predictors of mood 

complaints 

(PRS) 

 

 

Dugan et al. 

2015 

USA 

Association 

between Physical Act

ivity and Depressive 

Symptoms: Midlife 

Longitudinell 

 

Data hämtat från 

Studio of 

N=2891 

Ålder 42–52 år 

Inklusionskriterier:intakt livmoder, 

menstruerande, minst en äggledare, 

Kaiser Permanente Physical 

Activity Survey (KPAS) 

Center for Epidemiological 

Studies Depression Scale (CES-

ANOVA 

 

 Chi- två test 

TIME PAIR 



 

III 

 

Women in SWAN. Womens Health 

Across the Nation 

(SWAN) en 

multicentrerad, 

etnisk, 

populations 

cohort studie 

 

Kvantitativ 

 

inga reproduktiva hormoner vid 

baslinjen. 

 

Exklusiosnkriterier: Graviditet, 

Ammande, använt reproduktiva 

hormoner senaste tre månaderna. 

 

Rekryterade från sju tillåtna platser 

för rekrytering av kaukasiska kvinnor 

och en specificerad minoritetsgrupp 

(afroamerikaner i Pittsburgh, Boston, 

Detroit, Chicago. Japanska i Los 

Angeles. Kinesiska i Oakland-

regionen och latinamerikaner i 

Newark) på varje plats. 

 

Etiskt godkänd, informerat samtycke 

D)  

 

Body Mass Index (BMI) 

 

Självadministretrat frågeformulär 

Intervjuadministrerade frågor vid 

baslinje och vid uppföljning, vid 

baslinje och uppföljning avseende 

sociodemografiska, 

beteendemässiga, psykologiska, 

fysisk hälsa och livsstilsfaktorer. 

Vid baslinje därefter årlig 

uppföljning i tio år.  

 

 

 

Mixad effekt logistik 

regression 

 

bivariat modell 

(Kvantitativ 

statistisk modell) 

 

Eun-Ok et al. 

2015 

USA 

 
 

Physical Activity and 

Depressive 

Symptoms in Four 

Ethnic Groups of 

Midlife Women 

 

Sekundär analys  

 

Kvantitativ 

 

Etiskt godkänd  

N= 542 kvinnor i USA 

 

Kvinnorna återfanns via 

Internetcommunitys  

 

Kvotprovtagning etnicitet   

  

Fyra stora etniska grupper (157 

deltagare icke-spansktalande vita, 

127 deltagare, spanska, 135 deltagare  

afroamerikaner och 123 deltagare 

asiatiska). 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor i 

åldrarna 40 - 60 år som kunde vara 

inblandade i någon form av fysisk 

aktivitet,  

Läsa, skriva engelska, regelbunden 

tillgång till Internet och vars etniska 

identitet var   

Vit, Latinamerikansk,  African 

American, eller Asiat. 

 

Bakgrundsfrågor om karaktär 

hälsa och menopausal status  

 

Depression Index for Midlife 

Women (DIMW)  

 

Kaiser Physical Activity Survey 

(KPAS) 

 

Suinn-Lew Asian Self Identty 

Accuration Scale (SL-ASIA) 

 

Stages of Reproductive Aging 

Workshop (STRAW) 

Cronbacks ALFA 

 

chi-square test 

 

the ANOVA,  

 

two-way ANOVA,  

 

Korrelationsanalyser  

 

Hierarkiska 

multipelregressionsa

nalyser. 

 

Power analys 

(G*power) 

 

Metodologisk 

reglering av vad som 

är mest styrkande 



 

IV 

 

Etiskt godkänd av Institutional 

review board (IRB) 

Gallegos-Carillo 

et.al. 

2013 

Mexiko 

Physical activity and 

reduced risk of 

depression: Results of 

a longitudinal study 

of Mexican adults 

Longitudinal 

study 

Tagen från 

(Health worker 

cohort study) 

 

Kvantitativ 

 

N=1335 män och kvinnor 

 

Deltagare från Health Care Worker 

Cohort study 

 

 

Anställda vid Mexican Institute of 

Social Security in Morelos State 

 

Deltagarna var 1047 var fria från 

depressiva symtom vid baslinjen och 

fysisk aktivitet bedömdes vid 

baslinjen och vid uppföljning 

avseende depressiva symtom och 

fysisk aktivitet, 6 år senare 

 

Etiskt godkänd 

Självadministrerat frågeformulär,   

Antiprometriska mätningar,  

Kliniska utvärderingar vid 

baslinjen (1998-2000) och år 6. 

 

Center for Epidemiological 

Studies−Depression Scale (CES-

D) vid baslinje och vid 6 års 

uppföljning (2004-2006). 

 

Kompendium för fysisk aktivitet 

Metabolic Energy Turnover 

(MET) 

 

Body Mass Index (BMI) 

Kategorisering 

fysisk aktivitetsnivå 

 

Logistisk regressions 

analys 

 

Multivariate modell 

 

Pearsons chi-square 

test 

 

 

 

 

 

Joutsenniemi 

et. al. 

2013 

Finland 

Depressive 

symptoms, major 

depressive episodes 

and cognitive test 

performance- what is 

the role of physical 

activity 

Longitudinell 

studie 

 

Kvantitativ 

 

Etiskt godkänd 

N= 3658  

 

Ålder 30–64  

 

Data hämtat från Health 2000 Survey, 

en nationell representativ 

tvärsnittsunder sökning i Finland 

2000–2001 

Datorstödda intervjuer, 

frågeformulär hälsoundersökning 

med strukturerade intervjuer  

 

Depressiva symtom och 

depression bedömdes genom Beck 

Depression Inventory (BDI), 

Composite International 

Diagnostic Interview (CIDI)  

 

Fysisk aktivitet bedömdes via 

Götebordskalan, 

(självrapporterande)  

 

Kognitiv test/verbat flyt 

bedömdes via The animal naming 

test (ANT) 

Linjär regressions 

modell 

 

The predictive 

margins metod 

Krämer et al. 

2014 

Tyskland 

 

Correlates of 

reduced exercise  

behavior 

in depression: the 

Longitudinell 

 

Kvantitativ 

N = 112  Självrapport/frågeformulär: 

 1.vid baslinjen där man bedömde 

avsikten till regelbunden fysisk 

aktivitet, motivation, vilja under 

1.Motiverande 

processen 

analyserades Olika 

nivåer av avsikt: 



 

V 

 

role of motivational 

volitional deficits 

Ålder: 18–75 år 56  

Öppenvårdspatienter med diagnos 

depression jämfördes med en 

kontrollgrupp på 56 icke-depressiva 

patienter. 

Deltagarna med diagnos depression 

rekryterades via 

öppenvårdsmottagning. 

Depression säkerställdes enligt CES-

D, German depression cut-off score 

(>23 poäng) samt genom intervju 

SCID-I  

Rekryteringen för icke-depressiva 

gjordes via Universitetet Dental 

Clinic och klinisk tandläkarpraxis 

Deltagare kontrollgruppen som 

utsågs till studien hade cut-off poäng 

under 23 

 

Etiskt godkänd 

de närmaste fyra veckorna.  

2.Fyra veckors uppföljning via 

enkät som mätte den faktiska 

fysiska aktiviteten och hinder 

under de senaste fyra veckorna. 

Svarformatet var på en 

sexpunktsskala 

non-intenders 

(intention = 0-1), 

medium-intenders 

(2-3) och high-

intenders (4-5) 

 

 

 

2. Vilje processen 

 För analyser av vilje 

processer, bara 

medelhög och hög 

inte var av intresse 

  

Skillnader i 

motiverande 

variablerna 

Kull et al. 

2012 

Estland 

 

 

Relationship between 

low depressiveness 

and domain 

specific physical acti

vity in women. 

 

Tvärsnittstudie 

(EWPAS)  

 

Kvantitativ 

 

 

 

N = 956  

 

Ålder18-50 år  

 

Estniska kvinnor representerar 

population, ålder, bostadsort 

Slumpmässigt urval via 

folkbokföringssystemet, 1500 

estniska kvinnor tillfrågades. 

 

Etiskt godkänd 

 

Enkätundersökning/Frågeformulär 

via brev under tre perioder 

vintern, våren och försommaren 

500 kvinnor/ period tillfrågades 

att fylla i frågeformuläret för att 

möjliggöra en eventuell säsongs 

effekt på fysisk aktivitet eller 

depressivitet. 

 

Fysisk aktivitet bedömdes via 

(GPAQ) 

 

Preliminär explorativ  

analys 

 

Linjär regression 

modell 

 

Preliminär 

korrelation analys 

 

 binär logistisk 

modell  



 

VI 

 

 

 

 

Metabolic Equivalent (MET) 

 

The Beck Depression Inventory 

(BDI) 

 

Estonian version of International 

Personality Item Pool NEO (IPIP-

NEO) 

 

Enskilda variabler (IPIP-NEO) 

 

Lindwall et al. 

2014 

Sverige 

The relationship of 

change in physical 

activity with change i 

depression, anxiety, 

and burnout: A 

longitudinal study of 

swedisch 

healthcareworkers. 

Longitudinell 

studie 

 

Kvantitativ 

 

 

N =3717 

Hälsosjukvårdsarbetare.   

86% kvinnor, 14 % män 

Medelålder 46,9 år 

 

Del av större studie” A prospective 

study of leisuretime physical activity 

and mental health in Swedish health 

care workers and social insurance 

officers.” 2004-2010.  

 

Tydligt beskrivet bortfall under 

studien.  

 

Deltagarna var frivilliga, och 

välinformerade hade gett sitt 

samtycke. Deltagarna försäkrades 

konfidentialitet.    

 

Etiskt godkänd via 

etikprövningsnämnden i Göteborg. 

Genomförd enligt Helsingfors 

deklarationens principer. 

Saltin Grimby Physical Activity 

Level Scale (SGPALS) 

 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HAD) 

 

Shirom-Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ) 

Frågeformulär vid 4 tillfällen 

(2004,2006,2008,2010) på 6 år. 

 

Första frågeformulär via postenkät 

 

Uppföljande frågeformulär via 

mail.   

 

 Full information 

maximum likelihood 

(FIML) användes för 

att hantera saknade 

data 0r r/t bortfall 

 

Ci-två-test 

T-test 

 

Multivariate Latent 

growth curve models  

mixad och 

randomiserad 

effektmodell within-

person perspectives 

 

Squared times score 

 

X2 statistik,  

 

Bentlercomparative 

fit inde, 

Root mean square 

error of 

approximation(RMS

EA) 

Sieverdes et. al. 

2012 

USA 

Association between 

Leisure 

Time Physical 

Cross-sectional 

analys 

 

N = 9580  

 

20–87 år. 

Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale Revised (CES-

D-10)  

Logistik regression 

 

Stratifikations analys 



 

VII 

 

Activity 

and Depressive 

Symptoms in Men. 

Sekundär analys 

 

Longitudinell 

 

Kvantitativ 

  

Varav 727 med depressiva symtom 

De var hänvisade till kliniken för 

förebyggande vård och medicinska 

undersökningar, allmän 

hälsorådgivning. 

 

Flesta deltagarna var vita, 

välutbildade, medel och 

höginkomsttagare. 

 

Etiskt godkänd 

 

Medicinsk undersökning 

 

Body Mass Index (BMI) 

 

Blodprover 

 

Blodtryck 

 

Hälso och livsstilsfrågeformulär. 

 

Psykisk anamnes 

anpassad använd i 

den primära 

analysen.  

 

Sinnott, Quigley 

& Morris 

2014 

Irland 

 

 

Promoting exercise in

 patients with depress

ion: lessons learned fr

om 

a brief educational 

intervention 

 

Edukativ 

intervention 

 

Kvantitativ  

N =35  

 

Patienter med diagnos depression 

 

77 % kvinnor 

 

Medelålder 43 år 

 

Deltagarna var över 18 år. 

Inskriva via Öppna psykiatriska 

kliniker   tillfrågade Aug-oktober 

2010 via kliniska teamet  

 

Deltagarna hade givit skriftligt 

medgivande. Etiskt godkänd. 

Öppna frågor  

World Health Organisation Five 

Well-Being Index (WHO 5) 

 

Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) 

Vid baslinjen och uppföljning 

efter 3 mån 

 

Öppna frågor angående fysisk 

aktivitet 

Kvalitativa 

uppgifter. Öppna 

frågor: 

tematiskt 

analyserades 

 

 

Koder, kodning av 

koder under 

återkommande eller 

viktiga teman och 

förfining av teman 

 

 

Koder och teman, 

(oberoende 

granskning) av två 

medlemmar  

Snippe et. al. 

2016 

Nederländerna 

Change in daily life 

behavioral 

and depression: 

Within-person and 

between-person 

associations. 

Kvantitativ  

 

Etiskt godkänd 

 

 

N= 102 individer med diagnosen 

depression samtliga med 

antidepressiva eller 

stämningsstabiliserande läkemedel. 

 

Ålder: 18 - 65 år 

 

Randomiserades  

Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS; Hamilton, 1960 ) poäng ≥8  

Alla fyllde i Frågeformulär  

 

The experience sampling method 

(ESM) I 5 dagar. Före baslinje 

och en vecka post intervention. 

 

Elektronisk ESM anordning 

PsyMate, App för Iphone och 

smartphones kartlägger tankar, 

känslor och beteendet under 

Modell för alla 

analyser med 

(ko)variata strukturer 

 

För de 

randomiserade 

effekterna (Nivå-2 

varianser) användes 

enligt Akaike 

information 

http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=b6e06f4c-b422-486e-9651-4626c52de499%40sessionmgr101&vid=2&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c16


 

VIII 

 

 

Rekryterades via lokala sjukhus och 

psykisksjukvårdsinrättningar 

 

Behörighet bedömdes först via 

telefonintervju sedan ytterligare med 

screening.  

Strukturerad klinisk intervju (DSM-

IV ) 

 

Axel I störningar (SCID-I) och 

HDRS för att säkerställa diagnos 

 

Deltagarna randomiserades i tre 

grupper, försöksgrupp, 

pseudoexperimental och 

kontrollgrupp med ”sedvanlig” 

behandling endast antidepressivt 

läkemedel 

dagen.  

Vid semi slumpmässa tider 

10ggr/dag  

 

Symptom Checklist-90 Revised 

(SCL-90-R) 

 

Likertskalan (attitydmätning) 

Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS) 

 

 

Critoerion(AIC) den 

modell som passade 

bäst för uppgiften. 

 

Song et al. 

2012 

USA 

Physical activity 

status in adults with 

depression inte the 

national health and 

nutrition examination 

survey, 2005-2006 

Cross-sectional 

stratifierad studie. 

Populations 

baserad deskriptiv 

studie.  

Baserad på 

National Health 

and Examination 

Survey 2005-

2006. (NHANES) 

 

Kvantitativ  

 

 

N =4058 vuxna. 

 

Nuvarande studien ålderskategori 

20 år -äldre  

(1-85 år) NHANES. 

 

Klassificerad i 3 åldersgrupper. 

 

Etnicitet non-Hispanics kaukasiska, 

icke-latinamerikanska svarta och 

Hispanics 

 

Etiskt godkänd 

All data hämtades från Center for 

Disease control and prevention 

(CDC) 

 

Intervjuer 

 

Patient Health Questionaire. 

(PHQ-9) 

 

Accelerometer(Actigraph) 

 

Aktivitetslogg 

 

Demografisk information 

 

Själv rapporterad hälsostatu 

Bivarata analays 

Multivariat logistisk 

regressionanalys. 

 

Multiple logistisk 

regressionsanalys. 

 

Tilldelningsvikter 

 

Chi-två analys 

 

T-test 

(hypotesprövning) 

 

Dummy kodning 

Stanton  et al. 

2015 

USA 

A Pilot Study of the 

Views of General 

Practitioners 

Regarding Exercise f

or the Treatment 

Pilotstudie 

 

Kvantitativ  

N = 20 

Allmänläkare I regionen  

Central Queensland, Australien 

 

Ålder 31-67 år 

Anonym undersökning via e-post  

 

Frågeformulär 

25 frågor med Likert-typ svar.  

 

Statistisk analys 

Frekvens 

svar 

 

Phi statistik 



 

IX 

 

of Depression  

55% män 45% kvinnor 

Multipel val och frågor med 

öppna svar. 

Undersökningen tog cirka 6 

minuter att slutföra. 

 

 

Wielopolski 

et. al. 

2015 

Finland 

Physical activity and 

energy expenditure 

during depressive 

episodes of 

major depression. 

 

Longitudinell 

studie 

 

Kvantitativ 

 

Etiskt godkänd 

N:38  

 

19 inneliggande patienter med 

diagnos akut depression  

(ICD-10 och DSM-IV) 

 

9 kvinnor 10 män 

 

Medelålder: 43,0 ± 14,7) 

 

Beck Depression Inventory (BDI-II) 

 

The Snaith–Hamilton-Pleasure-Scale 

(SHAPS) 

 

Jämfördes med en kontrollgrupp på 

19 friska deltagare  

9 kvinnor, 10 män 

19 friska volontärer matchades med 

patienter på kön och ålder för 

kontrollprovet (9 kvinnor, 10 män, 

medelålder: 43,0 ± 14,7) 

Elektronisk övervakning av fysisk 

aktivitet 

 

(SenseWear® Pro3 Armband) 

Multisensoriskt armband 

 

(TEE) total energiförbrukning 

rapporteras 

 

(EE) aktiv energiförbrukning 

 

(MET)metaboliska ekvivalenter  

 

(PA)fysisk aktivitet   

 

Lying down (LD) i tid>_24 

timmar  

 

 

Snaith -Hamilton-

Pleasure-Scale 

(SHAPS)  

 

ANOVA 

 

Mätning med 

ANOVA med 

avseende på tiden, 

gruppering genom 

ämnesfaktorer 

 

 

  

Yang et. al. 2014 

Finland 

Longitudinal 

assocoations between 

changes in physical 

activity and 

depressive symptoms 

in adulthood: The 

young finns study. 

Longitudinell 

populations 

baserad study 

 

Kvantitativ 

 

Etiskt godkänd 

 

 

 

N=1995  

(831 män, 1124 kvinnor) 

 

Ålder: 24-39 år (2001) 

30 - 45 år (2007)  

 

Randomiserat utvalda från nationellt 

befolkningsregister 

 

 

Eklusionskriterier: Deltagare där 

information om fysisk aktivitet samt 

depressiva symtom, Diabetiker, 

Självrapporterad  

frågeformulär 

 

Pedometer 

 

Becks depression inventory (BDI) 

 

Likert skala 

 

Body Mass Index (BMI) 

 

Bakgrundsfakta om deltagarna 

från Central statistical office of 

Kategoriserades in I 

kvartiler 

 

Intraklass 

korreleations 

koefficienter (ICC) 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/topics/page/Beck_Depression_Inventory
http://www.sciencedirect.com/topics/page/Beck_Depression_Inventory


 

X 

 

  

gravida eller nyligen gravida, 

ischemisk hjärtsjukdom 

Finland.  
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Bilaga 2 Författare/ Syfte /Resultat 

Författar  Syfte Resultat 

Chalder et.al. Utvärdera en innovativ intervention mot 

depression kontra etablerad behandling inom 

primärvård (allmänmedicin). 

Ingen evidens fanns för att interventionen med (MI 

liknande approach) förbättrade utgången av 

depression. Fann inte bevis för att föreslå någon 

ändring ang. förskrivning av antidepressiva. 

Lågintensiv fysisk aktivitet ökade i båda 

grupperna. Även en kvalitativ del om utvalda 

patienters upplevelse presenterades. 

De Mello et. al.  

 

 

Studien utvärderade sambandet av symptom på 

depression och ångest i populationen, Sao Paulo 

och rapporterad regelbunden fysisk aktivitet 

 

Personer som inte utövade fysisk aktivitet 

uppvisade två gånger mer symtom på depression 

jämfört med personer som regelbundet utövar 

fysisk aktivitet. Personer med lägre och medel 

socialekonomisk status uppvisade mer symtom på 

depression 

 

Dugan et al. Denna studie utfördes för att utvärdera förhållandet 

mellan fysisk aktivitet och höga depressiva 

symptom över tiden och för att undersöka om 

fysisk aktivitet dämpar risken för depressiva 

symtom hos medelålders kvinnor. 

Att vara fysiskt aktiv även under fysiska aktivitets 

riktlinjer var förknippade med lägre risk för högt 

depressiva symtom jämfört med inaktiv grupp.  

Demografiska skillnader beskrevs.  

 

Eun Oki et al. 

 

Syftet med denna studie var att bestämma 

sambandet mellan fysisk aktivitet och depression 

och de flera kontextuella faktorerna som påverkar 

dessa sammanslutningar i fyra stora etniska 

grupper av medelålders kvinnor i USA. 

Kvinnans depressiva symptom hade negativt 

samband med aktivt liv och sport/motion, fysisk 

aktivitet. Familjeinkomst var den starkaste 

förutsägelsen för deras depressiva symtom.  

Gallegos-Carillo et.al. Utvärdera effekt av fysisk aktivitet på risken av 

depression bland mexikanska vuxna över en 6-års 

period 

Depressionsfrekvensen var högre vid 

uppföljningen år 6 hos deltagare med inaktiva 

fysiska aktivitetsmönster än hos deltagare med 

högaktiva mönster. Högaktiva fysisk aktivitets 

mönster reducerade depressionsrisken med 56%    

Joutsenniemi et. al. 

 

Undersöka om regelbunden fysisk aktivitet är 

förknippat med bättre verbalt flyt och 

psykomotorisk hastighet hos patienter med 

depression 

Regelbunden fysisk aktivitet visar på samband 

med bättre verbalt flyt hos deprimerade patienter 

och hos män påvisades en bättre reaktionstid. 

Regelbunden fysisk aktivitet kan vara ett lämpligt 

instrument för patienter med depression för att 

stärka den kognitiva funktionen/verbalt flyt. 
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Krämer et al. Undersöka varför patienter med depression mer 

sällan deltar i fysisk aktivitet. Hypotes:  

deprimerade patienter har en bristande vilje- och 

motivation som resulterade i minskad fysisk 

aktivitet 

 

Patienter med diagnos depression visade brist på 

motivation, utförandet, brist på själv förmåga och 

ökade negativa utfall på förväntningar. 

Kull et al.   

 

Undersökte om olika områden av fysisk aktivitet är 

förknippat med depression bland kvinnor och hur 

det varierade mellan individerna  

 

Resultatet visade att högre fysisk aktivitet var 

relaterat till lägre depressivitet. 

Inkomst, grad av hälsoproblem hade starka 

effekter på depressivitet. 

Lindwall et al. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

hur intra-individuella förändringar i fysisk aktivitet 

var korrelerade med intra-individuella förändringar 

i mental hälsa 

Deltagare som ökade sin fysiska aktivitet under 

studiens 6 år minskade i depressiva symptom.   

Siverdes et. al   Undersökte sambandet mellan depressiva symptom 

och fysisk aktivitet (PA) i ett urval män från 

Aerobics Center, Longitudinal Study 

727 män med depressiva symtom. Sammantaget en 

fanns ett samband mellan PA och depressiva 

symtom. Detta indikerar att män som uppfyller 

2008 års riktlinjer för PA kan uppleva fysiska 

hälsofördelar men minska sannolikheten för 

depressiva symtom. 

 

Sinnott, Quigley & Morris  

 

Utvärdera effekten av praktiskt inriktad utbildning 

med inriktning att främja motion till en grupp 

av patienter med patienter med diagnosen 

depression 

Ingen signifikant förändring återfanns i 

patienternas aktivitetsnivå eller välbefinnande. 

Resultatet från de öppna frågorna visade 

varierande och motstridiga uppfattningar om fysisk 

aktivitet. Patienternas förslag på att förbättra sin 

fysiska aktivet betonades behovet av 

individualiserad plan med långvarig positiv 

uppmuntran 

Song et al. Undersöka fysisk aktivitet nivåer bland äldre med 

depression. 

Vuxna i depressions gruppen spenderade mindre 

tid i ljus och måttlig fysisk aktivitet än de utan 

depression. 

Högst risk löpte medelålders kvinnor med 

självrapporterad dålig hälsostatus med mindre 

måttlig fysisk aktivitet att utveckla depression. 

Snippe et. al. Undersöka om förändringar i fritid, fysiska och 

sociala aktiviteter och är förknippade med 

förändringar i depressiva symtom. Undersöka om 

(ESM) självövervakningsinsatser är förknippade 

Resultatet visar på att fysiska och sociala 

aktiviteter påverkar den psykiska välbefinnande 

hos personer med diagnos depression. 

Egenkontroller, ESM insatser kan vara ett verktyg 
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med förändringar i dessa beteenden som förbättrar 

depressiva symtom 

för att uppnå insikt och dagliga 

beteendeförändringar som förbättrar depressiva 

symtom. 

Stanton et al. 

 

Allmänläkares uppfattning om träning vid 

behandling av depression 

Trots låga nivåer av förskrivning av träning var 

läkare positiva till träning vid behandling av 

depression. Anledning till låg förskrivning ansågs 

vara patienternas låga motivation till utförandet.   

Wielkopolski et. al.  

 

Objektivt granska fysisk aktivitet hos patienter 

med akut depression jämfört med en grupp med 

friska deltagare 

Samband vid akut depression och lägre nivåer av 

fysisk aktivitet och parametrarna ökade signifikant 

parallellt vid klinisk förbättring 

Yang et. al. Undersökt dosresponsföreningen mellan 

förändringar i frekvens, intensitet och varaktighet 

eller fysisk aktivitet och depressiva symtom hos 

män och kvinnor över 6 år 

Minskade depressiva symptom vid fysisk aktivitet 


