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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression och ångest är två vanliga folksjukdomar. Omkring 350 miljoner 

människor globalt beräknas vara drabbade av depression. Var fjärde människa upplever 

någon gång under sitt liv ångest. Depression och ångest orsakar tillsammans ett stort 

vårdbehov i Sverige och i övriga delar av världen.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva alternativ behandling vid depression och 

ångest hos vuxna samt att granska datainsamlingsmetoden i litteraturstudiens ingående 

artiklar. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Efter sökningar i PubMed och Cinahl 

identifierades 14 vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar granskades utifrån föreliggande 

studies syfte och frågeställningar, och utgör resultatet i föreliggande studie.  

Huvudresultat: Huvudresultatet i denna litteraturstudie visade att det fanns fyra 

former av alternativ behandling. Dessa var Yoga, Mindfulness, Akupunktur samt Växter, 

kosttillskott och naturopatisk vård. Vid granskning av metodologiska aspekten framkom 

att enkäter använts i majoriteten av studierna. Även en semistrukturerad intervju kunde 

ses som datainsamlingsmetod. 

Slutsats: Föreliggande studies resultat visar att det finns fyra olika alternativa 

behandlingsformer som kan ha positiv effekt på depression och-/eller ångest. Dessa är; 

Yoga, Mindfulness, Akupunktur samt Växter, kosttillskott och naturopatisk vård. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av patienter med depression och ångest. Det 

bör finnas ett intresse hos sjuksköterskan att ha kunskap om alternativ behandling, detta 

för att bland annat kunna optimera patientens omvårdnad och egenvård. Dock behövs mer 

forskning inom området alternativ behandling. 
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Abstract 

Background: Depression and anxiety are two common diseases. About 350 million 

people globally are calcuated to be affected by depression. Every fourth person will 

experience anxiety sometime in their lifes. Depression and anxiety cause together a large 

demand for care in Sweden and in other parts of the world. 

Aim: The aim of this study was to describe alternative therapies in adults with depression 

and anxiety and to examine the data acquisitions of the articles.  

Method: A literature review with descriptive design. After searching in the databases 

PubMed and Cinahl, 14 research articles were identified. These articles were examined 

by the aim and the issues, and compose the result of the present study.  

Results: The main result of this literature review showed four forms of alternative 

therapies. These were Yoga, Mindfulness, Acupuncture and Plants, supplements and 

naturopathic care. The examination of the methodological aspect showed that 

questionnaires were used in the majority of the studies. Also a semi-structured interview 

could be seen to collect data.  

Conclusion: The present study results show that there are four different forms of 

alternative therapies that can have a positivt effect on depression and-/or anxiety. These 

are; Yoga, Mindfulness, Acupuncture and Plants, supplements and naturopathic care. The 

nurse have an important role in caring of patients with depression and anxiety. Therefor 

the nurse should have an interest in the knowledge of alternative therapies, to optimate 

caring and self-care for patients. There’s a need of more research in the area of alternative 

therapies.   
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1. Introduktion 

Depression och ångest beskrivs av Socialstyrelsen (2010) som två folksjukdomar, vilka 

kan drabba alla åldrar. Dessa sjukdomar ses som svåra sjukdomstillstånd. Behandling är 

nödvändigt för att minska risken för långvarig sjukdom, återinsjuknande, suicidtankar, 

suicidförsök och suicid. Depression och ångest kan även orsaka minskad arbetsförmåga, 

ge ett stort behov av hälso- och sjukvård samt åsamka ökad dödlighet, vilket är kostsamt 

för samhället (Socialstyrelsen 2010). 

 

1.1 Depression 
Globalt beräknas 350 miljoner människor vara drabbade av depression. Depression finns 

världen över och antalet insjuknanden stiger (WHO 2012). Orsaken till depression kan 

vara pressade livssituationer, till exempel skilsmässa eller dödsfall. Sjukdomen kan också 

orsakas av genetiska, psykologiska eller biologiska faktorer enligt Skärsäter (2014), dock 

finns inte alltid någon förklaring till sjukdomens orsak (Buus et al. 2012). Depression 

beskrivs som något annat än korta känslomässiga reaktioner och humörsvängningar 

(WHO 2012). Sjukdomen delas in i mild, måttlig eller svår och är vanligare bland kvinnor 

än bland män (Socialstyrelsen 2010, WHO 2012). Depression kan också vara ett 

långvarigt sjukdomstillstånd och dessutom återkommande (Socialstyrelsen 2010, Buus et 

al. 2012, Skärsäter 2014, WHO 2015a). Sjukdomen kan även övergå till ett kroniskt 

tillstånd (Socialstyrelsen 2010, Skärsäter 2014). Vanliga symtom på depression är bland 

annat nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, aptitlöshet och trötthet 

(Skärsäter 2014, WHO 2015a). Skärsäter (2014) beskriver även symtom som 

minnespåverkan, förändrad identitet och förändrad social roll. Depression kan även 

orsaka fysiska symtom så som smärta och värk. WHO (2015a) rapporterar att depression 

kan ge skuldkänslor, försämrad självkänsla och trötthet. Sjukdomen kan också medföra 

minskad livslust. Buus et al. (2012) beskriver att andra symtom vid depression kan vara 

långa perioder av fatigue och stress. Enligt Socialstyrelsen (2010) och WHO (2015a) har 

depression en negativ effekt på vardagslivet, även livskvaliteten kan försämras. De flesta 

med depression tillfrisknar, men sjukdomen kan vara svårbehandlad med återupprepade 

behandlingsförsök. 

 

1.2 Ångest 
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Ångest är ett utbrett problem och var fjärde person kommer någon gång att drabbas av 

sjukdomen under sitt liv (SBU 2005, Socialstyrelsen 2010, Sjöström & Skärsäter 2014). 

Ångest kan uppstå på grund av psykosociala påfrestningar, omvälvande livshändelser, 

somatisk sjukdom eller utan märkbar anledning (Socialstyrelsen 2010). Det är vanligare 

med ångest bland kvinnor än bland män. Symtomen beskrivs bland annat som 

obehagskänslor och en fysisk spänning av ett upplevt hot som kan komma inifrån eller 

utifrån (SBU 2005). Ångest kan vara svår att förstå, obehaglig och upplevas som en 

känsla av kaos, katastrof och kontrollförlust. Vid ångest startar det autonoma 

nervsystemets flykt och försvarsmekanismer, vilket i sig ger symtom som svettning, 

muntorrhet, förhöjt blodtryck, andningsrubbningar, vidgade pupiller, ökad puls och 

vakenhet (Sjöström & Skärsäter 2014). Det kan även yttra sig i tvångstankar- och 

handlingar, panikattacker eller fobier. Ångest kan ibland orsaka flera symtom samtidigt 

och kallas då för ångestsyndrom. Beroende på svårighetsgrad av ångest kan det påverka 

dagliga aktiviteter olika och i värsta fall orsaka funktionsnedsättning (SBU 2005). 

 

1.3 Vedertagen behandling 
Rekommendationer från WHO (2012) för behandling av måttlig till svår depression är 

psykosocialt stöd kombinerat med antidepressiva läkemedel och psykoterapi. Psykoterapi 

kan bestå av; kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi och 

problemlösande behandling. Vid mild depression kan antidepressiva läkemedel ha god 

effekt, men det är inte förstahandsvalet av behandling (WHO 2012). Socialstyrelsens 

vedertagna behandling vid depression för Svensk sjukvård är återkommande kontakt med 

sjukvård, KBT, elektrokonvulsiv behandling, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk 

korttidspsykoterapi, fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen 2010). 

Lindwall et al. (2014) visar i sin studie att fysisk aktivitet har en god långtidseffekt på 

depression. Hollon et al. (2014) förklarar att KBT i kombination med antidepressiva 

läkemedel förbättrar återhämtningen, i jämförelse med enbart läkemedelsbehandling. 

Detta kan framförallt ses vid allvarlig, djup och icke kronisk depression. Socialstyrelsen 

(2010) skriver däremot att kombinationen antidepressiva läkemedel med någon form av 

psykologisk behandling inte har någon bättre effekt jämfört med en enskild behandling 

för sig. Antidepressiv läkemedelsbehandling förknippas ofta med biverkningar, vilka 

skiljer sig åt beroende på typ av läkemedel (Socialstyrelsen 2010). Deltagarna i Buus et 

al. (2012) studie beskriver biverkningar av antidepressiva läkemedel som svåra att 

acceptera, då biverkningarna påverkar deras liv med viktuppgång, muntorrhet, tremor och 
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en känsla av att inte vara sig själv. De uppger att det är svårt att skilja depressionens 

symtom och läkemedlets biverkningar åt. De flesta känner sig besvikna över att det tar 

lång tid innan läkemedlet ger effekt, om det överhuvudtaget ger någon effekt. Nästan 

hälften av deltagarna upplever ingen förbättring och medicinen ses ofta som en orsak till 

deras problem och ingen lösning.  

 

Socialstyrelsen (2010) föreslår olika behandlingar vid ångest, så som återkommande 

kontakt med sjukvård, KBT, antidepressiva läkemedel, lugnande läkemedel 

(Bensodiazepiner), avslappning och självhjälpslitteratur. Över tid har psykologisk 

behandling bättre effekt i jämförelse med läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen 2010). 

Socialstyrelsen (2010) och Lindwall et al. (2014) förklarar att fysisk aktivitet som också 

är en vedertagen behandling, har god effekt på ångest och dess symtom. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) förknippas även läkemedelsbehandling av ångest många gånger 

med biverkningar, vilka också är olika beroende på läkemedelssort. SBU (2005) förklarar 

att KBT och läkemedelsbehandling med Bensodiazepiner har bra effekt på ångest, men 

att nackdelar kan ses med biverkningar så som beroende och utsättningssyndrom. 

 

1.4 Alternativ behandling 
Enligt WHO (2015b) beskrivs alternativ behandling som en typ av vård som inte ingår i 

landets hälso- och sjukvårdssystem. SBU (1998) förklarar alternativ behandling som 

något annat än det naturvetenskapliga som lärs ut från universitet och högskolor. Dess 

verkan har inte alltid någon vetenskaplig grund och i Sverige tros det finnas hundratals 

olika alternativa behandlingsmetoder. Uppfattningen av alternativ behandling varierar 

mellan länder och olika behandlingsformer (SBU 1998). Alternativ behandling vid 

onkologiska sjukdomar kan bland annat vara böner, stödgrupper, hypnos, musik, 

massage, kiropraktik och Qigong (Hilbers & Lewis 2013). Alternativ behandling används 

vid en rad olika sjukdomar och är vanligast som smärtbehandling, men används också vid 

depression och ångest. Det anses vara bra, då det har få biverkningar och är mindre 

kostsamt än en vedertagen behandling (Nguyen et al. 2014). Hilbers och Lewis (2013) 

skriver att sjukvårdspersonal inom onkologi använder alternativ behandling som 

egenvård för eget bruk. Nästan en tredjedel av personalen som deltog i studien har även 

använt alternativ behandling istället för vedertagen behandling vid olika tillfällen och 

många är även kvalificerade och har erfarenhet inom området. Alternativ behandling i 

föreliggande litteraturstudie definieras som icke farmakologisk behandling. 
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1.5 Övriga begreppsdefinitioner 
Vuxna – med vuxna avses i föreliggande litteraturstudie personer från 18 år och uppåt. 

UNICEF (2015) definierar att varje människa upp till 18 års ålder är barn enligt FNs 

barnkonvention. BRIS (2010) förklarar att personer fyllda 18 år blir myndiga och anses 

då uppnått vuxen ålder.  

 

Sjuksköterskans roll – Sjuksköterskans roll beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

med fyra primära ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan arbetar professionellt genom att visa respekt, 

medkänsla, lyhördhet, trovärdighet och ta hänsyn till integritet. Det är också viktigt att se 

till patientens kulturella behov, patientens egna val samt rätten till liv och värdighet. 

Omvårdnad ska ges på lika villkor till alla. Hur yrket utövas och att utveckla kunskap är 

varje enskild sjuksköterskas ansvar. Att vara medveten om miljön och dess betydelse för 

hälsa är också en del i sjuksköterskans arbete. Det ingår även i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter att ta hand om enskilda personer, familjer och allmänhet, samt samarbeta 

med andra yrkeskategorier. I den etiska koden framgår också att sjuksköterskan ska bidra 

till forskning och föra den framåt (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Katie Eriksson bygger sin teori på tre centrala begrepp; människa, hälsa och omsorg. 

Människosynen är en viktig del för omsorg och hälsa (Kristoffersen 2006, Eriksson 

2014). Eriksson ser till människans inre och hur man förhåller sig till sig själv, till världen 

och till andra. Människan har ett medvetande och ett självmedvetande som påverkar hur 

världen upplevs (Kristoffersen 2006). Eriksson säger att “En människas upplevelser är 

hennes egna och kan aldrig fullt ut förstås eller tolkas av andra” (Kristoffersen 2006, p. 

54). Miljö kallar Eriksson för livsrum och är de omständigheter som är betydelsefulla för 

personers möjligheter och begränsningar för hälsa. Livsrummet består av det fysiska, 

psykosociala och det andliga. Hälsa innebär en helhet av kropp, själ och ande, som är 

under ständig rörelse, utveckling och förändring. Människan arbetar hela tiden för att 

skapas och utvecklas som person (Kristoffersen 2006). Lindström et al. (2014) förklarar 

att Caritas betyder ovillkorlig kärlek och välgörenhet. Caritas är grunden till all 

omvårdnad enligt Erikssons teori, genom tro, hopp och kärlek samt ansande, lek och 

lärande. Kristoffersen (2006) beskriver att tro och hopp innebär en övertygelse om att 



 

5 

 

framtiden blir positiv och hjälper människan att hitta sina mål i livet. Kärleken handlar 

om en relation mellan sig själv och andra människor samt att göra gott. Med ansande 

avses vård och omvårdnad samt att tillfredsställa människans fysiska behov. Lek är en 

resurs för att öka sin hälsa, som är ett naturligt beteende för såväl vuxna som barn och är 

en viktig del i vården. Lek är även ett sätt att hantera nya livssituationer. Lärande handlar 

om att utvecklas som människa för självständighet, självförverkligande och mognad, som 

hjälper människan att lösa svårigheter i livet. 

 

1.7 Problemformulering 
Depression och ångest är två vanliga folksjukdomar. Dessa sjukdomar orsakar 

tillsammans ett stort vårdbehov i Sverige och övriga världen (Socialstyrelsen 2010, WHO 

2012). Vanlig vedertagen behandling vid både depression och ångest är bland annat 

återkommande kontakt med sjukvården, antidepressiva läkemedel och kognitiv 

beteendeterapi. Vid läkemedelsbehandling är biverkningar ett vanligt problem 

(Socialstyrelsen 2010).  WHO (2015b) förklarar att alternativ behandling är olika 

behandlingsformer som inte ingår i hälso- och sjukvårdssystemet. Hilbers och Lewis 

(2013) beskriver några exempel på alternativ behandling inom onkologi, så som böner, 

qigong, musik och kiropraktik. I studien framkommer att vårdpersonal anser att det är 

viktigt att ha kännedom om patienters användning av alternativ behandling. Det är heller 

inte ovanligt att vårdpersonalen själv använder alternativ behandling för eget bruk 

(Hilbers & Lewis 2013). Det saknas aktuell sammanställning av olika alternativa 

behandlingar för depression och ångest. Frågor som väcks är vilka alternativa 

behandlingar som finns och dess verkan på depression och ångest. Detta tros vara viktig 

kunskap för sjuksköterskan för att dels kunna optimera omvårdnad och behandling samt 

stärka patientens egenvård. Dessa sjukdomar kan drabba alla patientgrupper, därför är det 

troligt att sjuksköterskan kommer möta dessa patienter oavsett arbetsplats. 

 

1.8 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva alternativ behandling vid depression och ångest 

hos vuxna samt att granska datainsamlingsmetoden i litteraturstudiens ingående artiklar. 

 

1.9 Frågeställningar 
 Vilka alternativa behandlingsmetoder finns beskrivna vid depression och ångest 

hos vuxna? 
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 Vilka datainsamlingsmetoder används i litteraturstudiens ingående artiklar? 

 

2. Metod 

2.1 Design 
Litteraturstudien har en deskriptiv design i enlighet med Polit och Beck (2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 
Databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar till resultatet var PubMed och 

Cinahl. Dessa databaser beskriver Polit och Beck (2012) vara lämpliga för att finna 

forskning till huvudområdet omvårdnad. För att erhålla ett brett sökresultat är det lämpligt 

att använda olika databaser (Polit och Beck 2012). Utifrån syfte och frågeställningar 

valdes sökord, vilka delvis omformulerades till MeSH-termer och CinahlHeadings. Dessa 

var Depression, Anxiety, Complementary therapies och Alternative therapies. Enligt Polit 

och Beck (2012) gör MeSH-termer och CinahlHeadings artikelsökningen mer 

specificerad. Den booleanska termen “AND” gör sökningen mer begränsad och 

detaljerad. Detta har författarna till föreliggande litteraturstudie använt sig utav.  

 

2.3 Sökstrategier 
En första sökning gjordes med varje enskilt sökord, vilket gav ett för stort utbud och 

oväsentliga artiklar för föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Därför 

kombinerades de valda sökorden med den booleanska termen “AND” i följande 

kombinationer Depression AND Complementary therapies, Anxiety AND 

Complementary therapies, Depression AND Anxiety AND Complementary therapies, 

Depression AND Alternative therapies, Anxiety AND Alternative therapies och 

Depression AND Anxiety AND Alternative therapies. Den kombinerade sökningen gav 

ett mer hanterbart och relevant urval. 

 

Samtliga sökkombinationer i databasen PubMed gav totalt 364 artiklar. Efter en första 

genomgång av artiklarnas titel exkluderades 328 artiklar, då de ej var relevanta för 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Detta resulterade i 36 artiklar som 

sparades ner på dator. Sedan lästes abstract i dessa artiklar. Detta resulterade i att 

ytterligare 16 artiklar exkluderades, då de ej svarade på studiens syfte och 

frågeställningar, var dubbletter eller systematiska litteraturstudier. Därefter granskades 

de kvarvarande 20 artiklarna i sin helhet för en sista bedömning. 10 av 20 artiklar valdes 
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därmed ut från databasen PubMed, då dessa ansågs besvara föreliggande litteraturstudies 

syfte och frågeställningar. 

 

Sökkombinationer gjorda i databasen Cinahl gav totalt 163 artiklar. 146 exkluderades 

efter titelgenomgång, då de inte ansågs adekvata för föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar. De 17 kvarvarande artiklarna sparades då ner på dator. Härefter 

lästes abstract, vilket resulterade i att ytterligare 11 artiklar exkluderades. Dessa valdes 

bort då de inte svarade på syfte och frågeställningar, var dubbletter eller systematiska 

litteraturstudier. Därefter granskades de 6 kvarvarande artiklarna i sin helhet för en sista 

bedömning. Detta resulterade i 4 valda artiklar från databasen Cinahl till föreliggande 

litteraturstudies resultat. 

 

Utfall av databassökningar i PubMed och Cinahl samt hur de 14 valda artiklarna togs ut 

presenteras även i Figur 1 (Bilaga 1) samt i Tabell 1 (Bilaga 2). 

 

2.4 Urvalskriterier 
Olika urvalskriterier användes för att specificera sökningarna i PubMed och Cinahl. För 

samtliga sökningar gjordes begränsningar till full text, vetenskapliga artiklar och de som 

var fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle. För att få aktuella studier valdes artiklar 

publicerade efter år 2005 och fram till år 2015. Språkliga begränsningar gjordes till 

svenska och engelska. Systematiska litteraturstudier, artiklar utan etiskt övervägande 

samt artiklar som ej svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar 

exkluderades. Vid sökning i PubMed gjordes begränsningar till Free Full Text samt 

artiklar skrivna på svenska och engelska. I Cinahl begränsades sökningarna till Peer 

Reviewed, Linked Full Text och artiklar skrivna på engelska. 

 

2.5 Dataanalys 
De valda vetenskapliga artiklarna har kritiskt granskats och analyserats. En första läsning 

av artiklarnas titlar och abstract gjordes var för sig. Efter urval, bearbetades de hela 

artiklarna tillsammans av författarna, genom att färgmarkera och koda de delar som 

ansågs relevanta. Polit och Beck (2012) förklarar att kategorisering och kodning kan vara 

en lämplig metod för få fram och analysera data. Bearbetningen av artiklarna gjordes 

tillsammans av författarna till föreliggande litteraturstudie för att hjälpas åt att tolka dessa. 

Av de centrala begrepp som framkom, bildades kategorier och subkategorier för 
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resultatdelen. En sammanställning av artiklarnas titel och metod redovisas i Tabell 2 

(Bilaga 3), syfte och huvudresultat redovisas i Tabell 3 (Bilaga 4). 

 

Den metodologiska aspekten har granskats i de valda vetenskapliga artiklarna. Detta är 

betydelsefullt för att sedan kunna bedöma trovärdigheten av resultatet i artiklarna enligt 

Polit och Beck (2012). Granskningen har gjorts tillsammans av författarna till 

föreliggande litteraturstudie, genom att färgmarkera och koda viktiga delar av artiklarnas 

metod. Med stöd av Polit och Beck (2012) granskades delarna författare, publiceringsår, 

titel, design, ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys. Detta 

presenteras i Tabell 2 (Bilaga 3) samt i resultatdelens löpande text under kategorin 

Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod (3.2). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden som gjorts i föreliggande litteraturstudie har utgått 

från Polit och Beck (2012) som skriver att inget tillstånd från etisk nämnd krävs vid 

litteraturstudie. Vidare anser Polit och Beck (2012) att ett etiskt förhållningssätt och etiska 

överväganden är några av de viktigaste delarna i forskning. Att optimera fördelarna och 

göra minsta möjliga skada för studiens deltagare bör alltid vara forskarens mål. 

Deltagandet ska vara frivilligt och det ska finnas möjlighet att avbryta sitt deltagande i 

studien utan konsekvenser. Fullständig information, konfidentialitet och rättvis 

behandling ska vara deltagarnas rättigheter (Polit & Beck 2012). I de vetenskapliga 

artiklarna granskades därför etiska överväganden med bland annat godkännande från 

etisk kommitté och skriftligt samtycke. Detta för att bedöma om författarna till 

föreliggande litteraturstudie ansåg artiklarna vara etiskt försvarbara. De utvalda delarna 

från de vetenskapliga artiklarna har sedan hämtats från metod- och resultatdel till 

föreliggande littertaurstudies metod och resultat. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har haft för avsikt att inte fabricera, förfalska eller plagiera, vilket Polit 

och Beck (2012) lyfter fram som en viktig del i forskning. 

 

3. Resultat 
Resultatet nedan bygger på 14 vetenskapliga artiklar och kommer att redovisas i löpande 

text samt i tabellform, se Tabell 3 (Bilaga 4). Resultatet delas in i två huvudkategorier 

Alternativ behandling vid depression och ångest (3.1) och Granskning av den 

metodologiska aspekten datainsamlingsmetod (3.2). Huvudkategorin Alternativ 

behandling vid depression och ångest delas in i fyra subkategorier; Yoga (3.1.1), 
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Mindfulness (3.1.2), Akupunktur (3.1.3) samt Växter, kosttillskott och naturopatisk vård 

(3.1.4). 

 

3.1 Alternativ behandling vid depression och ångest 

3.1.1 Yoga 
Både Javnbakhht et al. (2009) och Kinser et al. (2013) har i sina studier visat att yoga kan 

ha både en positiv och en negativ effekt på depression. Studierna visade också att yoga 

förbättrade ångestsymtom. 

 

Kinser et al. (2013) byggde sin studie på en åtta-veckor lång yoga-intervention för 

kvinnor med djup depression. Dessa kvinnors upplevelser var att yoga hjälpte dem 

hantera stress och negativa tankar som kom av depressionen. Detta sågs som en 

egenvårdsstrategi och ökade kvinnornas självacceptans. Yoga gav en känsla av kontroll 

över livet och ökade deltagarnas känsla av empowerment. Detta i sin tur kunde hjälpa 

kvinnorna att delta i andra aktiviteter, som depressionen tidigare hindrat dem ifrån. Att få 

röra på kroppen upplevdes påverka depression och humör positivt för vissa deltagare. 

Kvinnorna upplevde det som positivt att få vara inom sig själv och under tystnad. 

Sömnproblem förbättrades och en kvinna uppgav att hon kunnat sluta med sina 

sömnmediciner. Detta gjorde henne glad, främst över att slippa läkemedlets biverkningar. 

Javnbakht et al. (2009) visade i sin studie att kvinnor som utövat Ashtanga-Yoga två 

gånger i veckan á 90 minuter under två månaders tid förbättrade den skattade 

depressionen något, detta var dock inte statistiskt signifikant. Enligt Kinser et al. (2013) 

kunde yoga förstärka negativa tankar för några av deltagarna. Det fanns känslor av att 

behöva prestera och vara en bra elev, vilket upplevdes negativt. En kvinna tyckte att det 

var jobbigt att inte kunna utföra yoga-positioner som andra deltagare. 

 

I studien gjord av Javnbakht et al. (2009) har det visat sig att skattad ångest sjönk efter 

den åtta veckor långa yoga-interventionen. Bland de deltagare som hade skattad ångest 

vid studiens början, sjönk ångestnivån till hälften vid studiens slut. Även symtomen på 

ångest minskade med två tredjedelar från studiens början till slut. Bäst effekt på 

minskning av symtom sågs bland de med svår ångest och detta var statistiskt signifikant. 

En deltagare i Kinsers et al. (2013) studie beskrev att andningen påverkades negativt av 

ångest och att yogan förbättrade den. 
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3.1.2 Mindfulness 
De tre studierna Vøllestad et al. (2011), Geschwind et al. (2012) och Greeson et al. (2015) 

beskriver mindfulness som en alternativ behandlingsmetod. De har alla haft sina 

interventioner under åtta veckor med 2,5 timmars gruppsessioner en gång i veckan samt 

hemövningar. Vøllestad et al. (2011) och Greeson et al. (2015) har byggt sina 

interventioner på Kabat-Zinn’s teori om mindfulness. Vøllestad et al. (2011) och 

Geschwind et al. (2012) har i sina studier jämfört två grupper. I Vøllestads et al. (2011) 

studie fick interventionsgruppen mindfulness-behandling och kontrollgruppen sattes på 

väntelista. I Geschwinds et al. (2012) studie fick första gruppen mindfulness och andra 

gruppen fortsatte med sin dåvarande behandling. De i andra gruppen som inte hade någon 

tidigare behandling sattes på väntelista. Greeson et al. (2015) har byggt sin studie på en 

stor grupp, där samtliga fick mindfulness-behandling. 

 

Det visade sig att mindfulness minskade skattad depression enligt Vøllestad et al. (2011), 

Geschwind et al. (2012) och Greeson et al. (2015). Fortsatt effekt kunde ses sex månader 

efter avslutad behandling (Vøllestad et al. 2011, Geschwind et al. 2015). Enligt 

Geschwind et al. (2015) kvarstod effekten även efter 12 månader. Både Vøllestad et al. 

(2011) och Greeson et al. (2015) påvisade att då deltagarna uppnådde högre mindfulness, 

minskade den skattade depressionen. I studien gjord av Geschwind et al. (2015) sjönk 

även den skattade depressionen avsevärt för interventionsgruppen, oberoende av antalet 

tidigare depressiva episoder. Detta jämfört med kontrollgruppen som endast hade små 

förbättringar. 

 

I Vøllestad’s et al. (2011) studie framkom en stor skillnad i förbättring av depression och 

ångest i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, som inte mottog någon 

behandling. Mindfulness visade sig hjälpa två tredjedelar av interventionsgruppens 

deltagare.  

 

Vøllestad et al. (2011) och Greeson et al. (2015) visade att den skattade ångesten sjunkit 

efter interventioner med mindfulness. Enligt Vøllestad et al. (2011) hade även den 

skattade ångesten sjunkit sex månader efter avslutad behandling. Omkring hälften av 

deltagarna i interventionsgruppen hade också tillfrisknat från ångest vid studiens slut. 

 



 

11 

 

3.1.3 Akupunktur 
Akupunktur i olika former har också visat sig minska skattad depression i fem studier 

(Quah-Smith et al. 2005, Zhang et al. 2009, MacPherson et al. 2013, Sun et al. 2013, 

Arvidsdotter et al. 2014). Det hade även god effekt på skattad ångest (Zhang et al. 2009, 

Arvidsdotter et al. 2014). Akupunktur har också visat fortsatt positiv påverkan på skattad 

depression flera månader efter behandlingsperioden (Quah-Smith et al. 2005, 

MacPherson et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014). Arvidsdotter et al. (2014) visade även 

att skattad ångest varit fortsatt låg sex månader efter baslinje-mätningen. 

 

Quah-Smith et al. (2005) har studerat behandling med laser-akupunktur på depression i 

två grupper. Behandlingen såg likadan ut mellan grupperna. Det som skiljde sig var att 

lasermaskinen ej var aktiv för kontrollgruppen. Depression kunde ses förbättras efter åtta 

och 20 veckor för interventionsgruppen som mottog aktiv laser. Vid studiens slut hade 64 

% av deltagarna i kontrollgruppen fortfarande skattad depression, medan endast 14 % 

visade skattad depression i interventionsgruppen. Fler biverkningar kunde ses i gruppen 

med aktiv behandling jämfört med den icke behandlande gruppen, så som fatigue, 

sömnlöshet, muntorrhet och huvudvärk. Alla dessa biverkningar uppgavs dock försvinna 

24 timmar efter behandling. 

Sun et al. (2013) har jämfört tre grupper med skattad depression i sin studie. Första 

gruppen fick vanlig akupunktur och andra gruppen fick elektroakupunktur. Den tredje 

gruppen fick det antidepressiva läkemedlet Fluoxetine 20mg. Akupunktursessionerna 

utfördes fem gånger i veckan á 30 minuter. De som mottog akupunktur och 

elektroakupunktur visade en förbättring i sin skattade depression på 92 % respektive 93 

%. Detta kunde jämföras med de som behandlats med Fluoxetine, vars förbättring var 84 

%. Det var en större och snabbare minskning i skattad depression för de grupper som 

mottog någon form av akupunktur, i jämförelse med gruppen som fick det antidepressiva 

läkemedlet Fluoxetine. Ingen större skillnad kunde ses mellan vanlig akupunktur och 

elektroakupunktur. 

MacPherson et al. (2013) jämförde i sin studie tre grupper som fick olika typer av 

behandling för depression. De tre behandlingsmetoderna som delades upp på tre grupper 

var Akupunktur, Samtalsterapi och Vanlig vård. De grupper som mottog akupunktur och 

samtalsterapi fick även vanlig vård. Det har visat sig att akupunktur och samtalsterapi i 

kombination med vanlig vård förbättrade skattad depression i större utsträckning, i 

jämförelse med enbart vanlig vård. Det framkom inte någon signifikant skillnad på 
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effekten mellan akupunktur och samtalsterapi. För alla grupper sågs den största 

förbättringen från studiens början till den andra mätningen som gjordes vid tre månader. 

Förbättringen var sedan stabil under resterande mätningar vid sex, nio och 12 månader. 

Majoriteten av deltagarna tog antidepressiva läkemedel vid studiens början, 

användningen minskade med i genomsnitt 12 % under studieperioden för alla tre grupper. 

 

Zhang et al. (2009) redovisade i sin studie skillnaden i behandling av både depression och 

ångest mellan två grupper. Båda grupperna fick standardiserad akupunktur-behandling 

fem gånger i veckan och olika doser av det antidepressiva läkemedlet Fluoxetine. 

Interventionsgruppen fick en tablett Fluoxetine á 10mg samt två tabletter placebo och 

kontrollgruppen fick tre tabletter Fluoxetine á 10mg. Den skattade depressionen 

minskade oavsett dos Fluoxetine i kombination med akupunktur. Den skattade ångesten 

sjönk mer för interventionsgruppen, som hade behandlats till största del med akupunktur. 

Arvidsdotter et al. (2014) har i sin studie undersökt olika behandlingar av depression och 

ångest på tre olika grupper. Första gruppen fick terapeutisk akupunktur, den andra 

gruppen fick integrativ behandling och den tredje gruppen konventionell behandling. 

Studien pågick under åtta veckor med en uppföljning efter sex månader. Den terapeutiska 

behandlingen bestod av akupunktur samt förslag på livsstilsförändringar och 

avkopplingsmetoder. Den integrativa behandlingen var en kombination av akupunktur 

och personcentrerad salutogen dialog inspirerad av Antonovskys salutogena modell. Den 

konventionella behandlingen gavs från vårdcentral. Vid både depression och ångest sågs 

en avsevärd förbättring efter åtta veckor oavsett om deltagarna fått terapeutisk akupunktur 

eller integrativ behandling. Effekten kvarstod även efter sex månader. För gruppen som 

mottog konventionell behandling minskade även depression och ångest signifikant, men 

terapeutisk akupunktur och integrativ behandling var mer effektiv. Studien visar att bästa 

resultat gav den integrativa behandlingen. 

 

3.1.4 Växter, kosttillskott och naturopatisk vård 
Tre artiklar visade att olika typer av växter och örter kan ha positiv effekt på skattad 

depression och ångest (Calabrese et al. 2008, Cooley et al. 2009, Amsterdam et al. 2012). 

Även kosttillskott med högt kaloriintag minskade depression och ångest hos äldre 

(Badrasawi et al. 2013). Cooley et al. (2009) visade att naturopatisk vård har god effekt 

på skattad ångest.  
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Calabrese et al. (2008) har gjort sin studie bland äldre ≥ 65 år med skattad depression. 

Där jämfördes torkat extrakt av växten Bacopa Monnieri med placebo under 12 veckor. 

Interventionsgruppen fick en tablett Bacopa Monnieri á 300mg/dag och kontrollgruppen 

fick en identisk tablett placebo. Bacopa visade sig då minska skattad depression över tid 

vid studiens tre mätningar, medan den skattade depressionen steg för kontrollgruppen. 

Amsterdam et al. (2012) har undersökt effekten av kapslar med kamomill på två grupper. 

Interventionsgruppen fick en ökande dos kamomillkapslar á 220mg under studiens åtta 

veckor. Högsta dosen var fyra kapslar. Kontrollgruppen fick identiska tabletter placebo i 

samma antal som interventionsgruppen. Kamomill förbättrade den skattade depressionen 

för interventionsgruppen både i medelvärde och över tid, jämfört med kontrollgruppen. 

Kamomill kunde ses ha något bättre effekt på de som inte haft tidigare episoder av 

depression samt en förebyggande effekt, men det var inte statistiskt signifikant. 

Badrasawi et al. (2013) har undersökt effekten av Talbinah på två grupper under sju 

veckor. Studien gjordes på äldre >60 år på ett äldreboende diagnostiserade med 

depression. Första gruppen fick ett kaloririkt (94kcal/100ml) tillägg vid frukost som 

kallades Talbinah och bestod av; kornsirap, kokad med mjölk och sötad med honung. 

Andra gruppen fick den vanliga kosten och inget tillägg. Enligt skattningar med Geriatric 

Depression Scale- Residential hade Talbinah signifikant god effekt på skattad depression. 

Poängen halverades för deltagarna i den första gruppen från studiens början till slut. I den 

andra gruppen sågs ingen signifikant minskning. 

 

Calabrese et al. (2008) visade även i sin studie att den skattade ångesten sjönk signifikant 

för interventionsgruppen som fick Bacopa Monnieri. Detta kunde ses från studiens första 

till sista mätning vid 12 veckor. För kontrollgruppen kunde ingen förbättring ses i den 

skattade ångesten (Calabrese et al. 2008). Kamomill visade ingen förbättring hos 

deltagare med ångest och samsjuklighet av depression (Amsterdam et al. 2012). 

Badrasawi et al. (2013) påvisade att det kaloririka kosttillägget Talbinah förbättrade 

ångestsymtomen hos äldre >60 år i interventionsgruppen.  

Cooley et al. (2009) har i sin studie jämfört två grupper med skattad ångest under 12 

veckor. Den första gruppen fick naturopatisk vård som innehöll 30 minuters möte och 

individuell rådgivning med en läkare specialiserad på området. Första gruppen fick även 

handledning för livsstil, kost och fysisk aktivitet samt träning av djupandning från 

diafragma. Det ingick också två tillskott av örten Withania Somnifera á 300mg två gånger 

per dag och multivitamin för vuxna. Den andra gruppen fick standardbehandling med 
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psykoterapi. Signifikanta förbättringar av ångest kunde mätas vid båda behandlingarna. 

Dock sågs en större signifikant förbättring för deltagarna i första gruppen. Observation 

av biverkningar visade ingen skillnad mellan de olika behandlingsformerna. Deltagarna 

upplevde biverkningarna som milda. Dessa var gastrointestinala besvär, illamående och 

magsmärtor 1-2 timmar efter intag av tabletten. Andra biverkningar som kunde vara 

ihållande mellan 4-6 timmar var känslor av överstimulering som kunde visa sig i mental 

och-/ eller fysisk agitation.  

 

3.2 Granskning av metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden i resultatdelens 14 artiklar har granskats, av dessa hade 13 

kvantitativ ansats Quah-Smith et al. (2005), Calaberese et al. (2008), Cooley et al. (2009), 

Javnbakht et al. (2009), Zhang et al. (2009), Vøllestad et al. (2011), Amsterdam et al. 

(2012), Geschwind et al. (2012), Badrasawi et al. (2013), Macpherson et al. (2013), Sun 

et al. (2013), Arvidsdotter et al. (2014), Greeson et al. (2015) och en kvalitativ ansats 

(Kinser et al. 2013). Alla studiens ingående artiklar har beskrivit använd 

datainsamlingsmetod, där olika fakta inkluderats, exempelvis enkäter och hur de 

utformats. Quah-Smith et al. (2005) beskriver att enkäterna besvarats via post. 

Arvidsdotter et al. (2014) uppger att deltagarna fick fylla i enkäten på plats hos forskarna 

vid studiens början. Uppföljningsformuläret efter avslutad intervention skickades in via 

post. Greeson et al. (2015) beskriver att deltagarna i studien besvarade enkäterna via 

Internet. Övriga studier uppger ej specifikt hur och vart enkäterna besvarats. 

Granskningen av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod sammanställs och 

redovisas nedan i löpande text samt i Tabell 2 (Bilaga 3). 

 

I de 13 kvantitativa artiklarna varierade antalet deltagare. Det lägsta antalet deltagare var 

30 personer i studierna gjorda av Quah-Smith et al. (2005) och Badrasawi et al. (2013), 

flest antal deltagare hade MacPherson et al. (2013) med 755 deltagare. De 13 kvantitativa 

artiklarna hade alla använt enkäter som datainsamlingsmetod, för att skatta bland annat 

depression och ångest. De tre mest förekommande enkäterna var The Beck Depression 

Inventory (BDI), Hamilton’s skalor i olika former (HRSD, HRSA och HADS) och 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).  The Beck Depression Inventory är en 

enkät som skattar depression och den har använts i fyra artiklar (Quah-Smith et al. 2005, 

Javnbakht et al. 2009, Vøllestad et al. 2011, MacPherson et al. 2013). För att skatta både 

depression och ångest, hade Quah-Smith et al. (2005), Amsterdam et al. (2012), 
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Geschwind et al. (2012) och Zhang et al. (2013) använt Hamilton’s skalor. Även Hospital 

Anxiety and Depression Scale hade brukats i två av artiklarna (Arvidsdotter et al. 2014, 

Greeson et al. 2015). Skattningar har varierat i antal bland de olika studierna. Greeson et 

al. (2015) skattade vid studiens början och slut. De övriga har även valt att göra fler 

skattningar under studiens gång (Quah-Smith et al. 2005, Calaberese et al. 2008, Cooley 

et al. 2009, Javnbakht et al. 2009, Zhang et al. 2009, Vøllestad et al. 2011, Amsterdam 

et al. 2012, Geschwind et al. 2012, Badrasawi et al. 2013, Macpherson et al. 2013, Sun 

et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014, Greeson et al. 2015). Några följde upp deltagarna 

en längre tid efter studiens slut (Quah-Smith et al. 2005, Javnbakht et al. 2009, Vøllestad 

et al. 2011, Geschwind et al. 2012, MacPherson et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014). 

Skattningarnas medelvärde redovisades i alla kvantitativa artiklar (Quah-Smith et al. 

2005, Calaberese et al. 2008, Cooley et al. 2009, Javnbakht et al. 2009, Zhang et al. 2009, 

Vøllestad et al. 2011, Amsterdam et al. 2012, Geschwind et al. 2012, Badrasawi et al. 

2013, Macpherson et al. 2013, Sun et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014, Greeson et al. 

2015). Flertalet artiklar redogjorde för antalet frågor som ingår i enkäterna Quah-Smith 

et al. (2005), Cooley et al. (2009), Javnbakht et al. (2009), Zhang et al. (2009), Vøllestad 

et al. (2011), Amsterdam et al. (2012), Geschwind et al. (2012), Badrasawi et al. 2013, 

Sun et al. (2013), Arvidsdotter et al. (2014), Greeson et al. (2015) och några beskrev de 

numeriska skalornas värde (Quah-Smith et al. 2005, Cooley et al. 2009, Javnbakht et al. 

2009, MacPherson et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014). Det framkom hos Quah-Smith 

et al. (2005), Cooley et al. (2009), Zhang et al. (2009), Amsterdam et al. (2012), 

Badrasawi et al. (2013), Sun et al. (2013), Arvidsdotter et al. (2014) vilken grad av 

skattning deltagarna skulle ha för att få ingå i studien. Sun et al. (2013) hade i sin artikel 

även analyserat blod-, och urinprov från deltagarna. 

 

I den kvalitativa artikeln av Kinser et al. (2013) var datainsamlingsmetoden 

semistrukturerade intervjuer som utfördes efter studiens yoga-intervention. Totalt ingick 

12 deltagare i studien. Intervjuerna spelades in för 10 av deltagarna under 20-45 minuter. 

Två av deltagarna valde att besvara intervjufrågorna via e-mail. 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Huvudresultatet i denna litteraturstudie visade att det fanns fyra former av alternativ 

behandling. Dessa var Yoga, Mindfulness, Akupunktur samt Växter, kosttillskott och 
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naturopatisk vård. Vid granskning av metodologiska aspekten framkom att enkäter 

använts i majoriteten av studierna. Även semistrukturerad intervju kunde ses som 

datainsamlingsmetod. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Alternativ behandling vid ångest och depression 
Alternativ behandling är en form av vård som inte är en del av landets hälso- och 

sjukvårdssystem (WHO 2015b). SBU (1998) beskriver att alternativ behandling inte alltid 

har vetenskaplig grund. Hundratals olika alternativa behandlingsformer uppskattas dock 

finnas i Sverige. I föreliggande litteraturstudies resultat, har fyra olika alternativa 

behandlingsformer identifierats för depression och ångest i de 14 vetenskapliga 

artiklarna. Dessa var Yoga, Mindfulness, Akupunktur samt Växter, kosttillskott och 

naturopatisk vård. Detta överensstämmer med Hsu et al. (2009) och Hilbers och Lewis 

(2013) som förklarar att alternativ behandling bland annat kan vara akupunktur, örter, 

massage, yoga, vitaminer, spirituell healing och kiropraktik. Schroer et al. (2009) menar 

att anledningen till att välja alternativ behandling kan påverkas av olika faktorer. Dessa 

faktorer kan till exempel vara tidigare sjukdomshistoria, tidigare behandlingar och dess 

effekt. Författarna till föreliggande litteraturstudie ser det som intressant att så många 

naturliga alternativa behandlingsmetoder finns att tillgå. Författarna anser vidare att 

alternativ behandling inom området depression och ångest behöver belysas och utforskas 

ytterligare. I sjuksköterskeutbildning läggs stor vikt vid patientens egenvård, därför skulle 

det behövas mer kunskap om alternativ behandling vid depression och ångest. Nguyen et 

al. (2014) rapporterar att alternativ behandling är som mest använd vid olika typer av 

smärta, men även vid andra sjukdomar så som depression och ångest.  

 

Den första subkategorin yoga upplevs av deltagarna i Kinsers studie som något positivt 

mot depression (Kinser et al. 2013). Yoga hade också positiv effekt på ångest och dess 

symtom (Javnbakht et al. 2009, Kinser et al. 2013). SBU (2005) beskriver att symtom vid 

ångest bland annat kan vara panikattacker. Kinser et al. (2013) förklarar att ångest kan ha 

en negativ inverkan på andningen och att yoga kan förbättra den. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att det är positivt att ha kontroll över andningen för att 

på så sätt minska och förebygga ångest. Yoga kan betraktas som en enkel och bra åtgärd, 

då det kan ske utan mediciner, biverkningar samt att det kan utföras på egen hand. Enligt 

Kinser et al. (2013) är yoga en egenvårdsstrategi som ger ökad självacceptans, kontroll 



 

17 

 

över livet och en ökad känsla av empowerment. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att andningen är den mest centrala delen i en människas liv. Då 

andningen påverkas negativt orsakas kaos och panik, som kan leda till kontrollförlust. 

Därför tycks yoga vara en bra behandling för att förbättra ångest och dess symtom. 

Skärsäter (2014) och WHO (2015a) beskriver vanliga symtom vid depression som 

sömnproblem och trötthet. Kinser et al. (2013) beskriver att yoga förbättrade sömnen för 

en deltagare. Därför kunde sömnmedicinen uteslutas och biverkningarna kunde undgås. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att yoga kan vara avslappnande, vilket 

skulle kunna ses som en anledning till att sömnen förbättras. Lindwall et al. (2014) visar 

att fysisk aktivitet har en god effekt på depression och ångest samt dess symtom. Även 

Socialstyrelsen (2010) beskriver fysisk aktivitet som en vedertagen behandlingsmetod för 

depression och ångest. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att yoga kan vara 

en bra form av fysisk aktivitet, då det kan ses som meditation i kombination med träning. 

Träningen i sig kan ge en fysisk trötthet, vilket tros också kunna underlätta sömnen. 

Kinser et al. (2013) påtalar att röra på sig under yoga upplevdes positivt samt förbättrar 

depression och ångest. SBU (2005) beskriver att ångest kan ge funktionsnedsättning och 

påverka dagliga aktiviteter negativt. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

därför att det kan vara viktigt att ha någon fritidsaktivitet eller något intresse. Att ha något 

att göra som kan skapa en rutin och kan vara uppmuntrande. Även Kinser et al. (2013) 

påtalar att yoga kan hjälpa till vid isolering och är en bra aktivitet. 

 

Den andra subkategorin mindfulness har god effekt på skattad depression (Vøllestad et 

al. 2011, Geschwind et al. 2012, Greeson et al. 2015). Det fungerar lika bra oavsett antalet 

tidigare depressiva episoder (Geschwind et al. 2015). Enligt Vøllestad et al. (2011) och 

Greeson et al. (2015) har mindfulness även god verkan på skattad ångest. Vøllestad et al. 

(2011) visar att hälften av deltagarna sågs tillfriskna från ångest vid studiens slut. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mindfulness kan ses som en form av 

avslappning, då fokuset är andning och att vara inom sig själv. Sjöström och Skärsäter 

(2014) förklarar att det autonoma nervsystemet aktiverar flykt och försvarsmekanismer 

vid ångest. Detta påverkar bland annat andningen samt ökar blodtryck, puls och vakenhet. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att kontroll över andningen kan leda till 

hantering av symtom från det autonoma nervsystemet. Detta kan då sänka blodtryck och 

puls till en normal nivå, vilket gör ångesten mer kontrollerbar. Socialstyrelsen (2010) tar 

upp avslappning som en vedertagen behandling vid ångest. Även Badgar och Nolan 
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(2007) beskriver inspelad avslappning som en självvald behandling bland deprimerade 

patienter. 

 

Den tredje subkategorin är akupunktur i olika former. Sun et al. (2013) visar att 

elektroakupunktur och vanlig akupunktur har bättre verkan på skattad depression, i 

jämförelse med det antidepressiva läkemedlet Fluoxetine. Zhang et al. (2009) beskriver 

att akupunktur i kombination med en låg dos Fluoxetine minskar skattad depression och 

att en högre dos Fluoxetine i kombination med akupunktur inte ger någon bättre effekt. 

Socialstyrelsen (2010) och WHO (2012) förklarar att antidepressiva läkemedel är en 

vedertagen behandlingsform. Buus et al. (2012) beskriver att det är vanligt att känna 

besvikelse över antidepressiva läkemedel, då det inte finns någon garanti för att de har 

någon verkan. Om de har någon verkan kan det ta lång tid innan de ger effekt. Omkring 

hälften av deltagarna i studien har inte erfarit någon förbättring, utan antidepressiva 

läkemedel ses som orsaken till deras upplevda problem. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tycker det är intressant att akupunktur kan ge ett bättre resultat på skattad 

depression än ett vedertaget antidepressivt läkemedel. Författarna anser även att detta är 

något som borde undersökas vidare, då akupunktur beskrivs ha få och milda biverkningar. 

Majoriteten av deltagarna i MacPherson’s et al. (2013) studie använde antidepressiva 

läkemedel vid studiens början. Efter akupunkturbehandling minskade användningen av 

antidepressiva läkemedel med ca 12 % för samtliga deltagare. Socialstyrelsen (2010) och 

Buus et al. (2012) beskriver att behandling av depression med antidepressiva läkemedel 

ofta medför biverkningar. SBU (2005) och Socialstyrelsen (2010) förklarar också att 

läkemedelsbehandling av ångest är förknippat med biverkningar. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) skiftar biverkningar beroende på läkemedelssort vid både depression och ångest. 

Vid ångest är Bensodiazepiner en vanlig läkemedelsbehandling, där biverkningarna 

beroende och utsättningssyndrom är vanliga (SBU 2005). Buus et al. (2012) beskriver att 

det kan vara svårt att finna sig i biverkningarna av antidepressiva läkemedel. Dessa kan 

vara viktuppgång, muntorrhet, tremor och en känsla av att inte vara sig själv. Det kan 

även vara svårt att se skillnad på symtom från depression och läkemedelsbiverkningar. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är oroväckande att en vedertagen 

behandlingsform kan medföra så allvarliga biverkningar. Detta kan resultera i att 

patienten väljer att avsluta sin behandling. Det vore därför positivt att kunna erbjuda 

behandlingar som är mer naturliga och har färre biverkningar. Nguyen et al. (2014) anser 

att en fördel med alternativ behandling är att det har få biverkningar. Quah-Smith et al. 
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(2005) tar upp biverkningar av laser-akupunktur och beskriver dessa som kortvariga, i 

upp till 24 timmar. Olika typer av akupunktur har god effekt på depression (Quah-Smith 

et al. 2005, Zhang et al. 2009, MacPherson et al. 2013, Sun et al. 2013, Arvidsdotter et 

al. 2014). Några studier visar även på att skattad ångest förbättras av akupunktur (Zhang 

et al. 2009, Arvidsdotter et al. 2014). Författarna till föreliggande litteraturstudie tycker 

att akupunktur är en naturlig och lättillgänglig alternativ behandling, då inget recept eller 

kontakt med sjukvård krävs. Akupunktur borde vara ett billigare alternativ till den 

vedertagna behandlingen vid depression och ångest. Nguyen et al. (2014) förklarar att 

alternativ behandling är bra då det har enstaka biverkningar och är ett billigare alternativ. 

Socialstyrelsen (2010) påtalar att depression och ångest är två sjukdomar som är en stor 

ekonomisk börda för samhället. Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie 

att det är viktigt att ha mer kunskap om akupunktur och andra alternativa behandlingar. 

Alternativ behandling skulle kunna lindra mänskligt lidande, minska 

läkemedelsbiverkningar och på så sätt minska kostnader för samhället.  

 

Den fjärde subkategorin är växter, kosttillskott och naturopatisk vård. Resultatet i 

föreliggande litteraturstudie visar att växter, kosttillskott och naturopatisk vård kan ha 

positiv verkan på depression och ångest. Badrasawi et al. (2013) beskriver det kaloririka 

kosttillskottet Talbinah, som har visat sig ha god effekt på skattad depression hos äldre. 

Calabrese et al. (2008) förklarar att skattad depression och ångest hos äldre minskar utav 

tabletter med växtextrakt från Bacopa Monnieri. Wu et al. (2007) rapporterar att 

deltagarna i studien uppskattar naturliga behandlingsformer och att alternativ behandling 

är förmånligt. Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att Talbinah och Bacopa 

Monnieri skulle vara bra alternativ till antidepressiv läkemedelsbehandling. Författarna 

har själva erfarenhet av att äldre ofta behandlas med många olika läkemedel på grund av 

samsjuklighet. Vid oro hos äldre upplever författarna det mycket vanligt med 

antidepressiv läkemedelsbehandling. Tankar som väcks är då risken för 

kontraindikationer mellan antidepressiva läkemedel och övrig läkemedelsbehandling. 

Författarna misstänker att farmakologisk behandling ofta används för vad man tror är en 

snabb och enkel lösning. Det skulle vara att föredra om det kunde finnas mer naturliga 

och mindre kostsamma alternativ. Enligt Cooley et al. (2009) innehåller den 

naturopatiska vården rådgivning för livsstil, kost, fysisk aktivitet och träning av andning 

samt örten Withania Somnifera och multivitaminer. Naturopatisk vård har visat sig ha en 

signifikant förbättring på ångest. Amsterdam et al. (2012) visar att kapslar med kamomill 
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förbättrar skattad depression. Det visade sig även kunna ha en förebyggande effekt vid 

depression, men denna mätning var inte statistiskt signifikant (Amsterdam et al. 2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2010), Skärsäter (2014), WHO (2015a) och Buus et al. (2012) kan 

depression ha upprepade episoder, som dessutom kan vara långvariga. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att då depression är en så pass vanligt förekommande 

sjukdom, borde fler preventiva och enkla behandlingar finnas att tillgå. Det är också 

viktigt att utreda eventuella preventiva effekter vidare.   

 

4.2.2 Resultatet kopplat till den teoretiska referensramen 
Katie Erikssons omvårdnadsteori innefattar de tre begreppen; människa, hälsa och 

omsorg (Kristoffersen 2006, Eriksson 2014). Hälsa är att kropp, själ och ande är enade i 

en ständig process av mognad (Kristoffersen 2006). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att förena kropp, själ och ande kan göras med hjälp av mindfulness. 

Detta för att uppnå hälsa, då det handlar om en helhetslösning samt att vara här och nu. 

Vøllestad et al. (2011) och Greeson et al. (2015) visar att då högre mindfulness uppnås, 

minskar skattad depression.  

Eriksson ser miljö som ett livsrum med en fysisk, psykosocial och andlig del. Dessa 

omständigheter påverkar människans förutsättningar för hälsa (Kristoffersen 2006). 

Kinser et al. (2013) beskriver att under yoga skapas en miljö i det inre och tystnad, vilket 

är positivt för depression och ångest. Författarna till föreliggande litteraturstudie tycker 

därför att yoga kan ses som ett andligt livsrum, för att uppnå hälsa.  

En annan viktig del i Erikssons teori är Caritas, som är grunden för omvårdnad. Caritas 

ges genom tro, hopp och kärlek samt ansande, lek och lärande (Lindström et al. 2014). 

Kristoffersen (2006) förklarar att ansande är vård, omvårdnad samt att tillgodose 

människans fysiska behov. Detta skulle enligt författarna till föreliggande litteraturstudie 

kunna göras genom yoga. Kinser et al. (2013) beskriver att röra på sig vid yoga 

tillfredsställer fysiska behov och stärker empowerment. Kristoffersen (2006) skriver att 

lek används för att utveckla hälsa, för såväl barn som vuxna. Det används också för att 

handskas med nya livssituationer. Kinser et al. (2013) förklarar att yoga är en form av 

egenvård, för att förbättra depression och ångest.  

Även akupunktur har visat sig förbättra skattad depression och ångest (Zhang et al. 2009, 

Arvidsdotter et al. 2014). Dessa behandlingsformer anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie vara användbara för att hantera depression och ångest samt utveckla hälsa. 

Kristoffersen (2006) beskriver att lärande används för självutveckling och för att hantera 
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svårigheter under livets gång. Cooley et al. (2009) förklarar att naturopatisk vård handlar 

bland annat om att lära sig andas från diafragma, för att hantera ångest. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att alternativa behandlingar kan ses som 

självutveckling och inlärning av nya saker. 

 

4.2.3 Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 
De ingående artiklarnas datainsamlingsmetod granskades utifrån den metodologiska 

frågeställningen. Detta för att kontrollera om de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod var relevant för varje enskild studies syfte och frågeställningar. 

 

Den mest förekommande ansatsen i resultatdelens 14 artiklar var kvantitativ ansats, vilket 

sågs hos 13 artiklar (Quah-Smith et al. 2005, Calaberese et al. 2008, Cooley et al. 2009, 

Javnbakht et al. 2009, Zhang et al. 2009, Vøllestad et al. 2011, Amsterdam et al. 2012, 

Geschwind et al. 2012, Badrasawi et al. 2013, Macpherson et al. 2013, Sun et al. 2013, 

Arvidsdotter et al. 2014, Greeson et al. 2015).  Enligt Polit och Beck (2012) kan 

kvantitativa artiklar besvara till exempel läkemedelseffekten hos ett nytt läkemedel. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att kvantitativa artiklar var fördelaktigt 

till föreliggande studies syfte och frågeställningar. Detta för att se alternativ behandlings 

eventuella verkan på depression och ångest. En av resultatdelens ingående artiklar hade 

kvalitativ ansats (Kinser et al. 2013). Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ 

ansats ger en mer fördjupad förståelse av känslor och upplevelser hos studiens deltagare. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att ta med artikeln med den kvalitativa 

ansatsen då den beskriver deltagarnas upplevelse av yoga (Kinser et al. 2013). Sedan 

tidigare fanns en artikel med kvantitativ ansats om yoga (Javnbakht et al. 2009). Därför 

kunde dessa två artiklar styrka yogans relevans som alternativ behandlingsmetod vid 

depression och ångest.  

 

De 13 artiklarna med kvantitativ ansats har alla använt olika enkäter för att skatta bland 

annat depression och ångest. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att enkäter 

är ett bra alternativ då det underlättar för större studier som är mer generaliserbara. Polit 

och Beck (2012) förklarar att enkäter är ett billigare och mer tidsparande alternativ, det 

garanterar dessutom deltagarnas anonymitet i hög grad. Enkäter minskar risken för att 

forskaren påverkar deltagarens svar, vilket kan ses vid intervjuer. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tänker att anonymitet är viktigt för att våga svara ärligt. Även 
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att ha tid att fundera över sina svar och inte influeras av någon annan, styrker 

trovärdigheten i studiens resultat. I Greeson’s et al. (2015) studie fick deltagarna besvara 

enkäterna via Internet. Polit och Beck (2012) menar att elektroniska enkäter ställer krav 

på deltagarna, då till exempel viss datakunskap krävs. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror trots detta, att elektroniska enkäter kan öka antalet svar, då metoden 

är lättillgänglig och enkel. Quah-Smith et al. (2005) samlade in enkäter via post. Polit och 

Beck (2012) skriver att samla in enkäter via post minskar antalet svar, men är 

kostnadseffektivt. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att då studien uppnår 

tillräckligt med besvarade enkäter är detta en bra metod. Detta eftersom deltagarna då får 

chans att fundera över sina svar i hemmiljö, vilket ger tid för eftertanke. I övriga 

kvantitativa artiklar beskrivs inte specifikt hur deltagarna besvarat enkäterna (Calabrese 

et al. 2008, Cooley et al. 2009, Javnbakht et al. 2009, Zhang et al. 2009, Vøllestad et al. 

2011, Amsterdam et al. 2012, Geschwind et al. 2012, Badrasawi et al. 2013, MacPherson 

et al. 2013, Sun et al. 2013). Tänkbart tillvägagångssätt är att enkäterna besvarats på plats 

där interventionen skett. Polit och Beck (2012) beskriver att då enkäter besvaras i möte 

med en ansvarig person, ökar antalet svar. Det finns även möjlighet att deltagarna får svar 

på eventuella frågor. Författarna till föreliggande litteraturstudie kan se både för- och 

nackdelar med att träffa personer ansvariga för studien i samband med att enkäten ska 

besvaras. Fördelar är att eventuella funderingar från deltagarna kan redas ut och att 

forskaren tidigt kan se hur många besvarade enkäter som finns att tillgå. Nackdelar tros 

vara att deltagarna inte fullt ut kan besvara enkäterna ärligt och att deltagarnas åsikter kan 

påverkas av ansvarig person. Polit och Beck (2012) beskriver att validitet är att se om 

mätmetoden är relevant utifrån det den avser att mäta. Reliabilitet handlar om att mäta på 

rätt sätt utifrån studiens syfte, för att studien ska vara tillförlitlig. Tillförlitligheten stärks 

om studien använder sig av vedertagna mätinstrument och datainsamlingsmetod (Polit 

och Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att enkäterna som 

presenterats i föreliggande litteraturstudies resultatartiklar känns relevanta och har hög 

validitet. Detta för att mätningar gjorts före, under och efter studien, för att se deltagarnas 

skattade depression och/- eller ångest. Detta känns relevant för studiernas syfte, då de vill 

utvärdera verkan av alternativ behandling och se om depression och ångest har förbättrats 

av interventionen. Författarna anser vidare att enkäterna har hög reliabilitet, då författarna 

själv kommit i kontakt med dem vid läsning av vetenskapliga artiklar, i verksamheter 

under verksamhetsförlagd utbildning och under sjuksköterskeutbildningens teoretiska 

del. De tre vanligaste enkäterna i föreliggande litteraturstudies resultat var The Beck 
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Depression Inventory (BDI), Hamilton’s skalor i olika former (HRSD, HRSA och 

HADS) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Alla dessa skalor har 

använts för att skatta deltagarnas depression och/- eller ångest, genom påståenden som 

besvaras med en numerisk skala. Detta eftersom studiernas syfte har varit att jämföra 

deltagares upplevda effekter eller verkan av olika alternativa behandlingar på depression 

och/- eller ångest (Quah-Smith et al. 2005, Javnbakht et al. 2009, Vøllestad et al. 2011, 

Amsterdam et al. 2012, Geschwind et al. 2012, MacPherson et al. 2013, Zhang et al. 

2013, Arvidsdotter et al. 2014, Greeson et al. 2015).  

 

Polit och Beck (2012) förklarar att semistrukturerade intervjuer ger en djup och mer 

detaljerad information i det aktuella ämnet. Denna metod gör att ett specifikt ämne berörs. 

Forskaren vet vad denne vill fråga om, men inte vilka svar den kan tänkas få. Deltagaren 

får berätta själv med egna ord utifrån öppna frågor (Polit & Beck 2012). Kinser et al. 

(2013) som använt en kvalitativ ansats utförde inspelade semistrukturerade intervjuer i 

sin studie. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att semistrukturerade 

intervjuer är bra för att få fram deltagarnas upplevelser och känslor. Att intervjuerna 

spelades in påverkar trovärdighet och tillförlitlighet positivt, då det ger forskaren 

möjlighet att lyssna och tolka flera gånger. Polit och Beck (2012) menar att 

tillförlitligheten stärks då studien använder sig av ett vedertaget mätinstrument och 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer är bra, då en mall med frågor används 

så att samtliga deltagare får samma frågor. Då intervjuer spelas in, underlättar det 

sammanställning av data. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser dock att 

resultatet inte kan vara generaliserbart för att påvisa en effekt i kvalitativa studier. Till 

denna litteraturstudie valdes den kvalitativa artikeln för att styrka den kvantitativa 

artikelns resultat och ge en djupare förklaring. Detta för att både den kvantitativa och 

kvalitativa artikeln hade samma subkategori. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Valet att göra en litteraturstudie med deskriptiv design gjordes för att sammanställa 

aktuell forskning om alternativ behandling vid depression och ångest. Detta i enlighet 

med Polit och Beck (2012) som beskriver att en litteraturstudie är en sammanställning av 

tidigare forskning inom ett specifikt område. Databaserna PubMed och Cinahl användes 

för att finna vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudies resultat. Dessa 

databaser beskriver Polit och Beck (2012) vara breda och relevanta för området 
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omvårdnad. De förklarar även vikten av att använda sig av flera databaser, för att få ett 

stort urval av forskning (Polit & Beck 2012). Sökningarna resulterade i tillräckligt stort 

antal artiklar, för att skriva föreliggande litteraturstudies resultat. MeSH-termer och 

CinahlHeadings användes så långt det var möjligt. Dessa valdes utifrån syfte och 

frågeställningar, för att göra sökningen mer specifik. Fritextsökning användes också vid 

några tillfällen, för att få fram fler träffar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. Detta då vissa sökord inte fanns som MeSH-term respektive 

CinahlHeadings. Då litteraturstudien haft en tidsplan att följa, begränsades databaser, 

sökord och sökkombinationer för att få ett hanterbart urval. Den booleanska söktermen 

AND användes för att kombinera olika sökord, för att få ett mer specifikt resultat. Detta 

beskriver Polit och Beck (2012) ger en mer begränsad och detaljerad sökning. 

Sökningarna presenteras i Tabell 1 (Bilaga 2). 

 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade mellan år 2005-2015, för att finna 

tillräckligt många och aktuella artiklar som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. 

Polit och Beck (2012) förklarar att tidsbegränsning kan ge aktuell forskning. Artiklar 

skrivna på svenska och engelska inkluderades, detta för att författarna besitter kunskap i 

dessa språk. Detta gjorde det möjligt att tolka och förstå artiklarna. Då svenska språket är 

författarnas modersmål, har uppslagsverk använts för att översätta de delar i artiklar på 

engelska som var svåra att förstå. Detta har gjorts efter bästa förmåga, dock finns en liten 

risk att författarna av misstag har feltolkat någon text. Begränsningar i sökningarna 

gjordes till full text, vetenskapliga artiklar och de som var fritt tillgängliga för högskolan 

i Gävle. Det är tänkbart att författarna skulle fått ett större urval om fler databaser och 

sökord använts samt om tillgång till artiklar som kostar pengar funnits.  

 

I 11 av de 14 artiklarna som framkom till föreliggande litteraturstudies resultat är 

majoriteten i könsfördelningen kvinnor (Quah-Smith et al. 2005, Calabrese et al. 2008, 

Cooley et al. 2009, Zhang et al. 2009, Vøllestad et al. 2011, Amsterdam et al. 2012, 

Geschwind et al. 2012, Sun et al. 2013, MacPherson et al. 2013, Arvidsdotter et al. 2014, 

Greeson et al. 2015). Javnbakht et al. (2009) och Kinser et al. (2013) har gjort sina studier 

på kvinnor, medan Badrasawi et al. (2013) har fler män än kvinnor i sin studie. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie ser det inte som något uppseendeväckande att det i 

flertalet artiklar är fler kvinnor än män, då depression och ångest är mer vanligt 

förekommande bland kvinnor än bland män. Socialstyrelsen (2010), WHO (2012) och 
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Skärsäter (2014) påtalar att depression är en sjukdom som är vanligare bland kvinnor. 

SBU (2005) rapporterar också att ångest är mer vanligt förekommande hos kvinnor än 

hos män.  

 

Till föreliggande litteraturstudie har författarna funnit studier om alternativ behandling 

från 10 olika länder över hela världen. Dessa var USA, Sverige, Malaysia, Canada, 

Nederländerna, Iran, Storbritannien, Australien, Kina och Norge. Alla världsdelar finns 

presenterade utom Afrika och Sydamerika. Trots detta anser författarna att resultatet kan 

betraktas som brett, intressant och användbart. Polit och Beck (2012) beskriver att i 

kvantitativa studier används ett mindre urval som sedan kan generaliseras på en större 

population. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att med flera kvantitativa 

artiklar från flera olika länder blir resultatet generaliserbart och därigenom användbart. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det kan finnas en risk att vissa 

deltagare i resultatets artiklar redan från början har en positiv inställning till alternativ 

behandling. Detta kan tänkas påverka studiernas resultat till det positiva och är något som 

bör tas i beaktan. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har gjort egna etiska överväganden, genom 

att granska artiklarnas etiska överväganden. Detta i form av bland annat godkännande 

från etisk kommitté och skriftligt samtycke i överensstämmelse med Polit och Beck 

(2012). I ett fåtal av artiklarna i föreliggande litteraturstudie har deltagarna fått en mindre 

summa pengar, som bland annat reseersättning. Detta har övervägts och författarna i 

föreliggande litteraturstudie anser ändå att det är etiskt försvarbart och att det inte 

påverkar studiens resultat. Polit och Beck (2012) förklarar att det är viktigt att inte 

fabricera, förfalska eller plagiera i forskning. Detta har författarna till föreliggande 

litteraturstudie haft för avsikt att inte göra.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Föreliggande litteraturstudie beskriver olika former av alternativ behandling vid 

depression och ångest. Patienter som är drabbade av depression och ångest kan 

sjuksköterskan komma att möta på alla arbetsplatser, då dessa sjukdomar är vanligt 

förekommande inom alla patientkategorier. Sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose 

patientens egna val och respektera dennes integritet. Alternativ behandling kan ha god 
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verkan på depression och ångest. Det är därför viktigt som sjuksköterska att ha kunskap 

om detta och respektera patienter som väljer alternativa behandlingsmetoder. Detta för att 

stärka patientens egenvård och ge bästa möjliga omvårdnad.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Föreliggande litteraturstudies resultat kan alla kliniskt verksamma sjuksköterskor ha 

användning av. Alla sjuksköterskor kan tänkas komma i kontakt med patienter som är 

drabbade av depression och ångest och som använder sig av alternativ behandling, oavsett 

arbetsplats. Tidigare forskning är till största del kvantitativa studier. Därför ser författarna 

ett behov av fler kvalitativa studier som kan beskriva människors upplevelser av alternativ 

behandling vid depression och ångest. Det är även viktigt att ytterligare utforska de 

alternativa behandlingsformerna som finns beskrivna i resultatet. Ett förslag på forskning 

kan vara en större studie i Sverige, för att se vilka olika typer av alternativa behandlingar 

som används här. Detta för att veta vilka specifika områden forskningen ska riktas mot. 

 

4.6 Slutsats 
Föreliggande studies resultat visar att det finns fyra olika alternativa behandlingsformer 

som kan ha positiv effekt på depression och-/eller ångest. Dessa är; Yoga, Mindfulness, 

Akupunktur samt Växter, kosttillskott och naturopatisk vård. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i vårdandet av patienter med depression och ångest. Det bör finnas ett intresse hos 

sjuksköterskan att ha kunskap om alternativ behandling, detta för att bland annat kunna 

optimera patientens omvårdnad och egenvård. Dock behövs mer forskning inom området 

alternativ behandling. 
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Bilaga 2 

 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning. 

 

* MeSH-term 

** CinahlHeadings 

Övriga ord är sökta i fritext-sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Databas Söktermer Antal träffar och 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal granskade 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

PubMed Depression* AND 

Complementary 

therapies* 

104 11 7 5 

PubMed Anxiety* AND 

Complementary 

therapies* 

94 10 3 2 

PubMed Depression* AND 

Anxiety* AND 

Complementary 

therapies* 

27 10 6 3 

Cinahl Depression** 

AND Alternative 

therapies 

96 13 5 4 

PubMed Anxiety* AND 

Alternative 

therapies 

139 5 3 0 

Cinahl Anxiety** AND 

Alternative 

therapies 

49 2 1 0 

Cinahl Depression** 

AND Anxiety 

AND Alternative 

therapies 

18 2 1 0 
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Tabell 2. Granskning av den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod.  
 

Författare 

och 

publicerin

gsår 

Titel Design/ 

ansats 

Undersökningsg

rupp (antal, 

ålder, kön) 

Datainsamlingsm

etod 

Dataanalys 

Amsterdam 

J D., Shults 

J., Soeller 

I., Mao J J., 

Rockwell 

K. & 

Newberg A 

B. (2012). 

 

Chamomile 

(Matricaria 

recutita) May 

Have 

Antidepressan

t Activity in 

Anxious 

Depressed 

Humans- An 

Exploratory 

Study. 

Jämförande, 

hypotespröv

ande och 

deskriptiv 

design.  

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 57 

deltagare, varav 

34 kvinnor och 

23 män. 

 

Medelålder i 

interventionsgru

ppen och 

kontrollgruppen 

var 45,5 år 

respektive 45,9 

år. 

Enkäter för 

depression och 

ångest skattades 

med Hamilton 

Depression Rating 

Scale och 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale vid 

0, 2, 4, 6 och 8 

veckor. 

Deskriptiv 

statistik 

 

Beroende t-

test 

 

Oberoende t-

test 

Arvidsdotte

r T., 

Marklund 

B. & Taft 

C. (2014). 

 

Six-month 

effects of 

integrative 

treatment, 

therapeutic 

acupuncture 

and 

conventional 

treatment in 

alleviating 

psychological 

distress in 

primary care 

patients - 

follow up 

from an open, 

pragmatic 

randomized 

controlled 

trial. 

 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 
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Totalt 120 

deltagare, varav 

101 kvinnor och 

19 män. 

 

Medelålder 41 
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användes för att 

skatta depression 
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Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale. Psykisk 
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med Short Form 
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studiens slut 
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ANOVA 

 

Mann-

Whitney U 

test 

 

Friedman’s 

test 

 

Wilcoxon 

 

Kruskal 

Wallis test 

Badrasawi 

M M., 

Shahar S., 

Manaf Z A. 

& Haron H. 

(2013). 

 

Effect of 

Talbinah food 

consumption 

on depressive 

symptoms 

among elderly 

individuals in 

long term care 

facilities, 

randomized 

clinical trial. 
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Depression Scale, 
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statistik 
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mått. 

Calabrese 
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W L., Leo 
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D., Bone 

K. & Oken 
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Effects of a 

Standardized 
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Performance, 

Anxiety, and 

Depression in 
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Double-Blind, 
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Controlled 

Trial. 
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depression och 
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Depression Scale 

och State-Trait 
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N., Peeters 

F., Huibers 

M., Os J. & 
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Efficacy of 

mindfulness-

based 

cognitive 

therapy in 

relation to 

prior history 
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controlled 
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Totalt 130 

deltagare, varav 
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kontrollgrupp 
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depressiva 
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Beroende t-
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Greeson J 
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och efter studien 

via Internet, vilka 

var HADS, 

CAMS-R och 

Daily Spiritual 

Experience Scale. 

Deskriptiv 

statistik 

 

Beroende t-

test 
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Javnbakht 

M., Hejazi 

Kenari R. 

& Ghasemi 

M. (2009). 

 

Effects of 

yoga on 

depression and 

anxiety of 

women. 

 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 65 

kvinnor 

uppdelade i 

undersökningsgr

upp (n=34) och 

kontrollgrupp 

(n=31). 

 

Ålder anges ej. 

Enkäter som 

användes för att 

värdera depression 

och ångest var the 

Beck-, och 

Spielberger test 

före och två 

månader efter 

studien. 

Deskriptiv 

statistik 

 

T-test 

 

Wilcoxon 

Kinser P 

A., 

Bourguign

on C., 

Taylor A 

G. & 

Steeves R. 

(2013). 

 

“A Feeling of 

Connectednes

s”: 

Perspectives 

on a Gentle 

Yoga 

Intervention 

for Women 

with Major 

Depression. 

 

Deskriptiv 

design. 

 

Kvalitativ 

ansats. 

12 vuxna 

kvinnor. 

 

Ålder anges ej. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

utfördes efter att 

deltagarna slutfört 

8 veckor yoga-

intervention. 

 

Intervjuerna 

varade 20-45 

minuter. 

Data 

analyserades 

med 

deskriptiv 

och tolkande 

fenomenolog

isk metod. 

MacPherso

n H., 

Richmond 

S., Bland 

M., Brealey 

S., Gabe 

R., Hopton 

A., Keding 

A., 

Lansdown 

H., Perren 

S., 

Sculpher 

M., 

Spackman 

E., 

Torgerson 

D. & Watt 

I. (2013).  

 

Acupuncture 

and 

Counselling 

for Depression 

in Primary 

Care: A 

Randomised 

Controlled 

Trial. 

 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 755 

deltagare, varav 

554 kvinnor och 

201 män. 

 

Medelålder 43,5 

år 

Enkäter användes 

för att skatta 

depression, vilka 

var the Beck 

Depression 

Inventory-II och 

PHQ-9. Psykisk 

ohälsa skattades 

med Short Form 

36 och hälsa med 

EQ-5D. 

 

Mätningar gjordes 

vid 0, 3, 6, 9 och 

12 månader. 

Deskriptiv 

statistik 

 

ANCOVA 

 

Cohens’ d 

 

Linjär 

regressionsa

nalys 

Quah- 

Smith J I., 

Tang W M. 

& Russell 

J. (2005). 

 

Laser 

acupuncture 

for mild to 

moderate 

depression in 

a primary care 

setting - a 

randomised 

controlled 

trial. 

 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 30 

deltagare, varav 

23 kvinnor och 7 

män. 

 

Medelålder 38,5 

år. 

Enkäter som 

användes för att 

skatta depression 

vid tolfte och 

tjugonde veckan 

från studiens start 

var The Beck 

Depression 

Inventory och 

Hamilton Anxiety 

and Depression 

Scale via post. 

Deskriptiv 

statistik 

 

MANOVA 

 

X2-test 

 

Sun H., 

Zhao H., 

Ma C., Bao 

F., Zhang 

J., Wang 

D-H., 

Zhang Y-

Effects of 

Electroacupun

cture on 

Depression 

and the 

Produktion of 

Glial Cell 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 62 

deltagare, 

indelade i tre 

grupper á 25 

deltagare, varav 

47 kvinnor och 

15 män. 

Enkäter som 

användes var 

HDRS och DSM-

IV för att skatta 

depression vid 0, 

2, 4 och 6 veckor. 

 

Deskriptiv 

statistik 

 

Kolmogorov 

Smirnov test 
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X. & He 

W. (2013). 

 

Line-Derived 

Neurotrophic 

Factor 

Compared 

with 

Fluoxetine: A 

Randomized 

Controlled 

Pilot Study. 

 

 

Medelålder i 

EA-

behandlingsgrup

p 43,10 år, EA-

kontrollgrupp 

42,56 år och 

fluoxetinegrupp 

40,72 år. 

Blod-, och 

urinprov togs vid 

0 och 6 veckor.  

Beroende t-

test 

 

Wilcoxon 

 

One-way 

ANOVA 

Vøllestad 

J., 

Sivertsen 

B. & 

Nielsen G 

H. (2011). 

 

Mindfulness-

based stress 

reduction for 

patients with 

anxiety 

disorders: 

Evaluation in 

randomized 

controlled 

trial. 

 

Deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 76 

deltagare, varav 

51 kvinnor och 

25 män. 

 

Medelålder 42,5 

år. 

Enkäter som 

användes för att 

skatta ångest före, 

i mitten och vid 

studiens slut var 

Beck Anxiety 

Inventory, 

PennState Worry 

Questionnaire, 

The 

SpielbergerState 

Trait Anxiety 

Inventory, Beck 

Depression 

Inventory, 

Symptom 

Checklist 90 – 

Revised Edition, 

Bergen Insomnia 

Scale och Five-

Factor 

Mindfulness 

Questionnaire. 

 

Deltagarna fick 

även föra logg om 

vilken typ av 

mindfulness de 

utfört samt 

spenderad tid. 

Deskriptiv 

statistik 

 

ANCOVA 

 

Oberoende t-

test 

 

X2-test 

 

Cohens’d 

Zhang W-

J., Yang Z-

B. & 

Zhong B-L. 

(2009). 

 

Combination 

of 

Acupuncture 

and Fluoxetine 

for 

Depression: A 

Randomised, 

Double-Blind, 

Sham-

Controlled 

Trial. 

Deskriptiv, 

undersökand

e och 

jämförande 

design. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Totalt 80 

deltagare, varav 

53 kvinnor och 

27 män. 

 

Interventionsgru

pp (n=40) och 

kontrollgrupp 

(n=40). 

 

Medelålder 

interventionsgru

pp 36,2 år och 

kontrollgrupp 

35,5 år. 

Enkäterna 

Hamilton Rating 

Scale for 

Depression, 

Hamilton Rating 

Scale for Anxiety 

och The Asberg 

Rating Scale for 

Side Effects 

användes för att 

skatta depression, 

ångest och 

läkemedelsbiverkn

ingar.  

 

Mätningar gjordes 

vid 0, 2, 4 och 6 

veckor. 

Deskriptiv 

statistik 

 

Student t-test 

 

X2-test 

 

Linjär 

regressionsa

nalys 
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Bilaga 4 

 

Tabell 3. Redovisning av artiklarnas syfte och huvudresultat. 
 

Författare, publiceringsår 

och land 

Syfte Huvudresultat 

Amsterdam J D., Shults J., 

Soeller I., Mao J J., 

Rockwell K. & Newberg A 

B. (2012). 

USA 

Att utvärdera effekten av oralt 

kamomill hos patienter med 

ångest och depressiva symtom. 

Kamomill har visat sig minska 

depression i jämförelse med 

placebo och det är statistiskt 

signifikant. Över tid så 

förbättrades även humöret. 

Arvidsdotter T., Marklund 

B. & Taft C. (2014). 

Sverige 

Utvärdera effekten mellan (24 

veckor) av åtta veckors 

integrativ behandling (IT) vs. 

terapeutisk akupunktur (TA) vs. 

konventionell behandling (CT) 

på depression, ångest, 

hälsorelaterad livskvalité och 

känsla av sammanhang hos 

patienter i primärvården med 

psykisk ohälsa.  

 

Vid 24 veckors uppföljning hade 

IT (Intergrative Treatment) och TA 

(Therapeutic Acupuncture) 

signifikant bättre effekt jämfört 

med CT (Conventional Treatment), 

även om alla grupper signifikant 

förbättrades mot baslinjen. 

Badrasawi M M., Shahar S., 

Manaf Z A. & Haron H. 

(2013). 

Malaysia 

 

Att bestämma effekten av 

Talbinah på depression, stress 

och ångest, och valda kategorier 

av sinnesstämning (dvs. ångest, 

spänning, depression, 

nedstämdhet, ilska, fientlighet, 

kraft, trötthet och förvirring) 

bland inskrivna äldre personer 

med hjälp av en klinisk 

prövning och tvärsnittsstudie. 

Talbinah förbättrade depression, 

stress och humör i interventionen. 

Detta var statistiskt signifikant. 

Calabrese C., Gregory W L., 

Leo M., Kraemer D., Bone 

K. & Oken B. (2008). 

USA 

 

Att utvärdera effekten av växten 

Bacopa monnieri som torkat 

extrakt på den kognitiva 

funktionen, påverkan och dess 

säkerhet och tolerans hos friska 

äldre deltagare. 

Skattad depression och ångest 

sjönk i interventionsgruppen som 

fick Bacopa Monnieri, men ökade 

för placebo-gruppen. 

Cooley K., Szczurko O., 

Perri D., Mills E J., 

Bernhardt B., Zhou Q. & 

Dugald S. (2009). 

Canada 

Att bestämma effekten av 

naturopatisk intervention på 

ångestsymtom och generell 

hälsa jämfört med 

standardiserad psykoterapi, med 

hjälp av en randomiserad, 

kontrollerad pragmatisk 

prövning baserad på ett helt 

system i forskningsdesign. 

Skattad ångest minskade 

signifikant för båda interventions- 

och kontrollgrupp. Den största 

minskningen sågs hos 

interventionsgruppen som fick 

naturopatisk vård samt örten 

Withania Somnifera.  

Geschwind N., Peeters F., 

Huibers M., Os J. & Wichers 

M. (2012). 

Nederländerna 

 

Att undersöka huruvida effekten 

av Mindfulness-based cognitive 

therapy (MBCT) på resterande 

depressiva symtom är beroende 

av antalet tidigare depressiva 

episoder. 

Studien visar att effekten av 

MBCT inte beror på antalet 

tidigare depressiva episoder. För 

hela interventionsgruppen sjönk de 

resterande depressiva symtomen 

med hjälp av MBCT. 

Greeson J M., Smoski M J., 

Suarez E C., Brantley J G., 

Studiens hypotes är i det stora 

urvalet, 1) depressiva symtom 

Depressiva symtom påverkades 

inte av kön, religion och 
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Ekblad A G., Lynch T R. & 

Wolever R Q. (2015). 

USA 

 

kommer att minska bland 

MBSR-deltagare som visats i 

tidigare studier, både kliniskt 

och icke kliniskt, 2) 

omfattningen i förbättringen av 

depressiva symtom kommer inte 

att variera mellan variablerna, 

religion, andlighet, mindfulness 

och kön; och 3) förändringar i 

mindfulness och spiritualitet 

kommer att förbättra de 

depressiva symtomen. 

spiritualitet. Bland de som utfört 

MBSR-programmet (mindfulness-

based stress reduction) minskade 

de depressiva symtomen, vilket var 

statistiskt signifikant. 

Javnbakht M., Hejazi Kenari 

R. & Ghasemi M. (2009). 

Iran 

 

Att utvärdera yogas påverkan i 

att lindra symtom vid depression 

och ångest hos kvinnor som var 

hänvisade till en yoga-klinik. 

Studien visar att depression sjönk 

efter yogainterventionen, men detta 

resultat var ej statistiskt signifikant. 

 

Det fanns en statistisk signifikant 

skillnad mellan kontroll- och 

undersökningsgruppen. 

Undersökningsgruppens 

ångestnivå- och symtom sjönk, 

vilket var statistiskt signifikant. 

Kinser P A., Bourguignon 

C., Taylor A G. & Steeves 

R. (2013). 

USA 

Att förstå kvinnor upplevelser 

som deltagit i en yoga-

intervention för deras 

depression. 

Yoga sågs som egenvård för stress 

och negativa tankar vid depression. 

Det fungerade även som 

relationsteknik, underlättade 

samhörighet och gav en gemensam 

upplevelse i en trygg miljö. 

MacPherson H., Richmond 

S., Bland M., Brealey S., 

Gabe R., Hopton A., Keding 

A., Lansdown H., Perren S., 

Sculpher M., Spackman E., 

Torgerson D. & Watt I. 

(2013).  

Storbritannien 

 

Att utvärdera akupunktur vs. 

vanlig vård och samtalsterapi vs. 

vanlig vård för patienter som 

fortsätter att uppleva depression 

i primärvård. 

 

Depression sjönk vid behandling 

med akupunktur och samtalsterapi 

i jämförelse med vanlig vård. Den 

största minskningen sågs mellan 

studiens början och första 

mätningen vid tre månader. 

Quah- Smith J I., Tang W M. 

& Russell J. (2005). 

Australien 

Att undersöka effekten av laser-

akupunktur i behandling av mild 

till måttlig depression i en 

dubbel-blind kontrollerad studie 

och rapportera eventuella 

biverkningar från behandling. 

En signifikant förbättring i 

depression kunde ses vid 

uppföljning efter 8 och 20 veckor 

för interventionsgruppen som fått 

aktiv laserakupunktur. 

Behandlingen hade få 

biverkningar, fatigue var vanligast 

förekommande. 

Sun H., Zhao H., Ma C., Bao 

F., Zhang J., Wang D-H., 

Zhang Y-X. & He W. 

(2013). 

Kina 

 

Att jämföra terapeutisk effekt av 

elektroakupunktur (EA) och 

fluoxetine, en serotonin-

återupptagshämmare på 

patienter med djup depression 

(DD), med fokus på serumnivån 

av GDNF. 

Depression förbättrades för både 

elektroakupunktur-grupperna (EA) 

och fluoxetine-gruppen vid 

studiens slut. EA-grupperna hade 

snabbare effekt, bättre respons och 

större förbättring. 

Vøllestad J., Sivertsen B. & 

Nielsen G H. (2011). 

Norge 

 

Att undersöka effekten av 

mindfulness-based stress 

reduction (MBSR) för patienter 

med ångestsyndrom. 

Mindfulness har visat sig ha en 

behandlande effekt på ångest, även 

över tid vid uppföljning efter sex 

månader. 

Zhang W-J., Yang Z-B. & 

Zhong B-L. (2009). 

Kina 

 

Att utvärdera effekten och 

säkerheten av akupunktur i 

kombination med fluoxetine 

Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan 

undersökningsgrupperna i skattad 

depression.  
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som en intervention för djup 

depression (MDD). 

 

Interventionsgruppen som fick 

akupunktur och en lägre dos 

fluoxetine samt placebo, visade en 

minskning i skattad ångest och 

mindre biverkningar av 

antidepressiv behandling. Jämfört 

med kontrollgruppen som 

akupunktur och en större dos 

fluoxetine. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


