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SAMMANFATTNING Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka betydelsen av 

fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd hos deprimerade patienter. Vetenskapliga artiklar som användes i 

studien valdes ut via Högskolan Dalarnas bibliotek. Artikelsökning genomfördes i databasen Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), databasen och sökmotorn MEDLINE som drivs av 

United States National Library of Medicine samt sökmotorn Electronic Library Information Navigator 

(ELIN). Sökorden depression AND physical activity AND exercise användes. Litteratururvalet 

genomfördes genom att först läsa titlar och sedan abstrakt. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

genomfördes efter granskningsmallar med 28 bedömningskriterier. I resultatet användes 10 artiklar. 

Omvårdnadsåtgärder som framkom som viktiga hos deprimerade patienter vid artikelgranskningen 

evidensgraderades med hjälp av graderingsskala modifierad efter Bahtsevani (2008). Studieresultatet 

visade att främja fysisk aktivitet, att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att 

bibehålla fysiska aktiviteter och att informera patienter om fysisk aktivitet var de viktigaste 

omvårdnadsåtgärderna hos deprimerade vuxna patienter som studien fann evidens för. Resultatet 

diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Henderson har en individorienterad 

inriktning med fokus på patienten och således bör omvårdnaden utgå ifrån hur varje individ upplever 

sina behov och hur dessa behov kan tillfredsställas. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att hjälpa 

patienten att utföra de åtgärder som denne själv inte förmår att utföra och därmed stödja till en 

hälsofrämjande livsstil. Det är viktigt att hitta alternativa behandlingsmetoder som är billiga och 

effektiva vid depression och som kan utföras på många olika sätt. Fysisk aktivitet kan individanpassas 

och bidrar till att på ett billigt och effektivt sätt reducera depression.  

 

 

Nyckelord: Depression, Fysisk aktivitet, Systematisk litteraturstudie, Träning, Virginia Henderson  

 

Keywords: Depression, Exercise, Literature Review, Physical Activity, Virginia Henderson  
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1 INLEDNING 

Depressionstillstånd uppskattas förekomma hos 121 miljoner människor i världen (Mead, Morley, 

Campbell, Greig, McMurdo & Lawlor, 2008). Depressiva sjukdomstillstånd rankas som fjärde största 

källan till sjukdomsbörda (Augestad, Prytz Sletttemoen & Dana Flanders, 2008). 

Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att depression kommer att vara den näst största 

handikappande sjukdomen och stå för 15 % av all sjukdomsbörda år 2025 (Suen & Morris, 2006). 

Depression är ett sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Varför dessa 

könsskillnader föreligger är oklart men bidragande faktorer kan vara biologiska, miljömässiga, 

beteendevetenskapliga och psykosociala (Augestad et al., 2008). Depression är en vanlig sjukdom  

bland äldre och är dessutom två till tre gånger vanligare hos patienter med kroniska medicinska 

sjukdomar (Roshanaei-Moghaddam, Katon & Russo, 2009) Risken för att återinsjukna i depression efter 

att man blivit frisk är så stor som 50-90% (Craft, 2005). I Sverige drabbas ungefär varannan kvinna och 

var fjärde man någon gång under sitt liv av en depression och 3-5% av befolkningen lider i detta land av 

någon typ av depression (Wasserman, 1998). Av de 121 miljoner i världen som idag lider av depression, 

får endast 25 % behandling. Den bristande tillgången till behandling, särskilt i utvecklingsländerna, är 

kopplad till en ökad risk för självmord. Varje år tar 850 miljoner människor sitt liv och depression är en 

av de tre största orsakerna till död hos unga vuxna i åldrarna 15-35 år (Donaghy, 2007).   

 

1.1 Depression 

Depression är ett mångtydigt begrepp som till vardags används när det pratas om allt från lätt 

nedstämdhet till melankoli, vilket är den djupare formen av depression. Begreppen nedstämdhet och 

depression bör dock hållas isär, då nedstämdhet inte är någon sjukdom, utan bör ses som en naturlig 

reaktion på någon form av sorg och ingen behandling är nödvändig (Wasserman, 1998). Däremot kan 

långvarig sorg leda till en klinisk depression (Allgulander, 2008). Depressioner upplevs individuellt av 

de drabbade och symtomen yttrar sig både själsligt och kroppsligt (Wasserman, 1998). En depression 

kan vara så besvärlig att den orsakar funktionsnedsättningar och att personer har problem att klara 

vardagen utan påtagliga ansträngningar (Allgulander, 2008). De vanligaste symtomen vid depression är 

nedstämdhet, förlust av glädje och intresse för vanliga aktiviteter, aptit- och viktförändringar, 

sömnlöshet, förändrad motorik, trötthet, värdelöshetskänslor, koncentrationssvårigheter och 

beslutsvånda, tankar på döden och självmordstankar (Cullberg, 1998; Kramer, 2006). Vid fastställande 

av diagnos finns det flera metoder läkaren kan använda sig av. Det viktigaste är samtal med patienten 

och dennas anhöriga och/eller vänner. Det finns också olika typer av skattningsskalor till hjälp för att 

estimera depressionens svårighetsgrad. Den kliniska bilden som beskriver symtomens intensitet och 

varaktighet, sjukdomsförloppet, eventuella tidigare perioder av depression och möjlig påverkan av arv är 

också en viktig indikator vid ställandet av diagnos. Ett klassifikationssystem finns för att organisera den 
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information läkaren får utifrån samtalet med patienten. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fourth edition (DSM-IV), där ett visst antal kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen 

depression skall kunna fastställas (Wasserman, 1998). Depressions etiologi omfattar flera teorier. Den 

kan antingen vara av biologisk eller psykologisk art och/eller ha arvets och miljöns påverkan. De 

biologiska teorierna om depressionens uppkomst handlar i stort om att det i vissa delar av det centrala 

nervsystemet finns antingen en brist på signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin eller att 

obalans råder mellan dessa eller att en nedsatt funktion i nervreceptorerna som reagerar med dessa 

substanser förekommer (Cullberg, 1998; Wasserman, 1998). De psykologiska teorierna om uppkomsten 

av depression handlar i stort om traumatiska upplevelser i unga år, där barnet utsatts för långvarig stress 

eller intellektuell och känslomässig understimulans. Tidigare uteslöt dessa helt skilda teorier varandra 

men numera anses de komplettera varandra i uppkomsten av depression (Wasserman, 1998). Genetisk 

influens och miljöns påverkan samt påfrestningar under uppväxten utgör riskfaktorer för att drabbas av 

en depression (Allgulander, 2008). Enligt Cullberg (1998) så finns det en 10-20% risk att drabbas av 

depression om någon i familjen har en depression och hos enäggstvillingar ökar risken betydligt för den 

ene att drabbas om den andre har/haft en depression. Behandlingen av depression utgörs idag främst av 

antidepressiva läkemedel och psykologiska behandlingsmetoder såsom psykoterapi. Även 

elektrokonvulsiv behandling (ECT) och ljusbehandling förekommer för vissa typer av depressioner 

(Wasserman, 1998). Kombinationer av olika behandlingsformer är också möjlig (Allgulander, 2008). 

 

1.2 Definitioner  

Depression används inom sjukvården som en benämning på psykisk sjukdom, där den drabbade lider av 

ett sänkt stämningsläge (Hassmen & Hassmen, 2005).  Den drabbade är ofta nedstämd, trött, känner 

varken glädje eller intresse och tappar lusten för vanliga aktiviteter. I svåra fall förekommer även 

självmordstankar och självmord. Det är ett tillstånd som ofta kräver både medicinsk och/eller 

psykologisk behandling (Cullberg, 1998). 

 

Fysisk aktivitet kan definieras som ”all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och 

resulterar i energiförbrukning” (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willen, 2007). I denna 

studie har skribenterna valt att använda begreppet fysisk aktivitet som ett samlingsnamn för all typ av 

aktivitet och träning som utförs med kroppen som redskap. Detta innefattar allt från promenader och 

fritidsaktiviteter till mer intensiva aktiviteter som simning, jogging och övrig typ av konditionsträning 

samt styrketräning. Syftet med träning är att öka kapaciteten inom kondition, styrka, koordination och 

rörlighet (Donaghy, 2007).  
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Psykiskt välbefinnande omfattar glädje, självförtroende, energi och positivare självuppfattning, samtidigt 

som det ger en minskande upplevelse av nedstämdhet, ångest, stress och vrede (Svantesson et al., 2007). 

 

1.3 Depression och fysisk aktivitet   

Möjliga länkar mellan depression och fysisk aktivitet har en lång historia. Augestad et al. (2008) hävdar 

att träning användes som behandling av depression i USA redan 1905. Fysisk aktivitet har föreslagits 

som alternativ eller komplettering till nuvarande traditionell behandling och skulle kunna fungera som 

ett behandlingsalternativ eftersom den kan rekommenderas för de flesta individer och är socialt 

accepterad i samhället (Craft, 2005; Dunn, Trivedi, Kampert, Clark & Chamblis, 2005). Effekten av 

fysisk aktivitet som behandling för depression har diskuterats och den har visat sig vara betydelsefullt 

vid mild till måttlig depression, men det finns även stöd för användbarhet vid svår depression (Augestad 

et al., 2008; Faskunger, 2001; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Fysisk aktivitet som behandling för 

psykiska sjukdomstillstånd har blivit ett beaktansvärt alternativ och forskning visar att psykiskt 

välbefinnande går att påverka med fysisk aktivitet, att fysisk aktivitet är förenligt med minskad 

förekomst av depression och att deprimerade människor bör se fysisk aktivitet som en viktig faktor i 

rehabiliteringen efter depression (McKercher, Schmidt, Sanderson, Patton, Dwyer & Venn, 2009; 

Cripps, 2008). Enligt studien av Donaghy (2007) finns tre viktiga skäl till varför fysisk aktivitet är 

angelägen för mental hälsa. Det första skälet är att fysisk aktivitet minskar depression, det andra att 

fysisk aktivitet och träning har en stressreducerande effekt och det tredje att denna har positiva effekter 

på humör, ökar kognitiv funktion hos vitala äldre vuxna, fysisk självuppfattning och kroppsuppfattning. 

WHO rekommenderar fysisk aktivitet om 30 minuter per dag och personer som inte uppnår denna 

aktivitetsdos ses som fysiskt inaktiva (Svantesson et al., 2007; Rydqvist & Winroth, 2002). Fysisk 

inaktivitet är ett allvarligt och dyrt folkhälsoproblem (Garrett, Brasure, Schmitz, Schultz & Huber, 

2004). Det har visat sig föreligga en högre förekomst av depression hos fysiskt inaktiva än hos fysiskt 

aktiva individer (Augestad et al., 2008). 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk referensram 

Henderson (1987) beskriver omvårdnad med en individorienterad inriktning och fokuserar på patienten. 

Teorin baseras på att alla människor, oavsett sjukdom eller inte, har grundläggande behov. Vidare menar 

hon att sjuksköterskan har till uppgift att hjälpa individer att utföra de åtgärder som främjar hälsa eller 

tillfrisknande eller när detta är oundvikligt, till en fridfull död. Det är åtgärder som individerna själva 

skulle utföra om kraft, vilja eller kunskap fanns. Sjuksköterskan skall utföra dessa på så sätt att det 

hjälper individen att så fort som möjligt kunna utföra uppgifterna på egen hand och kan känna sig 

självständig (Kirkevold, 2000). Dessa behov tolkas och tillgodoses enskilt av människor, beroende på 

kulturella, sociala och individuella omständigheter. Av dessa anledningar bör omvårdnaden utgå ifrån 
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Grund-

läggande  

behov 
 

Livsstil 

Hälsa 

Omvård-

nad 

hur varje individ upplever sina behov och på hur behoven kan tillfredsställas. Enligt Henderson är 

faktorer som sociokulturell bakgrund, ålder, känslomässig balans, fysisk och psykisk kraft, vilja och 

motivation tecken på hur väl individen tillgodogör sig behoven (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2006). Henderson har identifierat fjorton element som hon anser är grundläggande i omvårdnad 

(Kristoffersen et al, 2006; Thorsén, 1997). Med dessa fjorton element berör hon hela människans, både 

fysiska, psykosociala och andliga behov såväl som håller före att kropp och själ är oskiljaktiga. 

Hendersons syn på omvårdnad kan struktureras i följande fyra steg: 

 Datainsamlingen sker genom att patientens omvårdnadsbehov klargörs utifrån Hendersons 14 

element. 

 Bedömning sker på basen av kunskaper om människans normala funktioner och om 

individens egna resurser för att kunna uppehålla dessa. 

 Omvårdnadsdiagnos tas fram utifrån hur omvårdnadsbehovet uppkommit – man utreder 

huruvida sviktande resurser beror på bristande kunskap, kraft eller vilja. 

 Åtgärd planeras och utförs genom att sjuksköterskan assisterar vid utförande av de åtgärder 

som är nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven och på detta sätt kompenseras 

patientens sviktande resurser (Kristoffersen et al, 2006) 

 

Figur 1. Enligt Henderson kräver de grundläggande behovens karaktär en livsstil 

               som utformas av individen för att främja god hälsa. Omvårdnaden är nödvändig när 

              individen inte är kapabel att upprätthålla en hälsofrämjande livsstil. 
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Att individen själv har ett aktivt förhållningssätt och skapar sig en livsstil som tar tillvara dem 

grundläggande behoven är centralt för att främja god hälsa. Det är när individen inte klarar att behålla en 

livsstil som främjar hälsa som sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att utföra de 

åtgärder som denne själv inte förmår att utföra (Kirkevold, 2000), (Bilaga IV; Figur 1). 

 

1.5 Problemformulering 

Vid depression kan kostsam behandling med antidepressiva läkemedel och psykoterapi, som ibland är 

effektlösa eller medför biverkningar (Craft, 2005) kompletteras med fysisk aktivitet som är en 

kostnadseffektiv behandling med potential att kunna förhindra och behandla djup nedstämdhet (Cripps, 

2008; Donaghy, 2007). Fysisk aktivitet kan utföras både inomhus och utomhus, individuellt eller i 

grupp. När en patient råkar ut för problem med depression kan fysisk aktivitet ordineras som en 

omvårdnadsåtgärd. Det är därför viktigt att få en ökad kunskap om vilka effekter fysisk aktivitet kan ge 

på depression och hur det kan främja psykiskt välbefinnande hos deprimerade patienter. En sådan 

kunskap skulle kunna bidra till att individanpassa omvårdnadsåtgärderna för deprimerade patienter. Med 

denna studie vill vi på basen av litteraturen, undersöka om det föreligger evidens för fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd vid depression och dess möjliga påverkan på det psykiska välbefinnandet hos 

deprimerade patienter. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet som evidensbaserad 

omvårdnadsåtgärd för vuxna med depression. 

 

1.6.1 Frågeställningar 

   

 Hur påverkar fysisk aktivitet deprimerade människors psyke? 

 

 Vad kan sjuksköterskan göra för att öka deprimerade människors intresse av att delta i fysiska 

aktiviteter?   

 

 Har den fysiska aktivitetens intensitet betydelse för resultatet av fysisk aktivitet som åtgärd vid 

depression?  
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2 METOD 

2.1 Design 

Denna studie har gjorts som en systematisk litteraturstudie och alla artiklar som ingick i denna studie är 

kvalitetsgranskade enligt godkända granskningsmallar med på förhand fastställda kriterier som 

modifierats enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). (Bilaga I & II) 

 

2.2 Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar valdes ut på Högskolan Dalarnas bibliotek. Artikelsökning genomfördes i 

databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), databasen och sökmotorn 

MEDLINE som drivs av United States National Library of Medicine samt sökmotorn Electronic Library 

Information Navigator (ELIN). Artiklar med kvantitativ ansats användes i studien. Alla artiklar var 

kvalitetsgranskade enligt godkända granskningsmallar med på förhand fastställda kriterier som 

modifierats enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2006).(Bilaga I & II). 

Sökstrategin, valda sökord, antal sökträffar, antal lästa abstrakt, antal lästa artiklar, artiklar som 

användes i resultatet och de använda artiklarnas kvalité och poäng presenteras i figur 2. 

 

2.3  Datainsamlingsmetod 

Tillvägagångssätt för datainsamlingen i denna systematiska litteraturstudie presenteras i figur 2. 

 

2.3.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 

2001-2010, med både kvalitativ och kvantitativ ansats, skrivna på engelska och svenska, vilka fanns att 

tillgå i fulltext. Artiklarna innefattade vuxna kvinnor och män från 18 år samt motsvarade denna 

litteraturstudies syfte.  Artiklar med evidensgrad I och II enligt graderingsskalan i BILAGA III 

inkluderas i resultatdelen. 

 

2.3.2. Exklusionskriterier 

I första urvalet exkluderades artiklar som var äldre än från år 2001, artiklar skrivna på annat språk än 

svenska och engelska, artiklar som inte fanns i fulltext och dubbletter. I ett andra urval exkluderades 

artiklar som uppfyllde mindre än 60 % av de 28 kvalitetskriterier som ingick i de granskningsmallar som 

användes i detta arbete.  Artiklar med evidensgrad 3 och 4 enligt graderingsskalan i BILAGA III och 

tabell 2 exkluderades ur resultat. 
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2.4 Tillvägagångssätt  

Sökorden som användes för insamling av vetenskapliga artiklar var depression AND physical activity 

AND exercise. Sökmotorn ELIN gav 125 träffar den 2 oktober 2009. Databasen MEDLINE gav 45 

träffar den 2 oktober 2009. Databasen CINAHL gav 65 träffar den 2 oktober 2009. Först lästes alla 235 

träffade artiklars titlar och utifrån det valdes relevanta artiklar ut och abstrakt lästes. Antal lästa abstrakt 

var 104. Utifrån det valdes 16 artiklar ut som motsvarade syftet och dessa lästes i full text och 

kvalitetsbedömdes enligt godkända gransknings mallar med på förhand fastställda kriterier som 

modifierats enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2006), (Bilaga I, II, 

III). På basen av kvalitetsbedömningen evidensgraderades artiklarna. 

 

2.5 Analys 

De valda artiklarna som användes i den här systematiska litteraturstudien granskades i två steg.  

Steg 1 inkluderade granskning av artiklar enligt godkända granskningsmallar med 28 på förhand 

fastställda kvalitetskriterier som modifierats enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och 

Willman, et al. (2006), (Bilaga I & II). Steg 2 i analysen innefattade evidensgradering, vilken utfördes 

enligt Bahtsevanis (2006) rekommendationer (Bilaga III). 

 

2.6 Etisk övervägande  

Skribenterna har försökt förhålla sig objektiva till den valda litteraturen, studiernas resultat, 

granskningen och analysen av de vetenskapliga artiklar samt vid sammanställningen av data.  
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Figur 2. Sökstrategier för urvalet av artiklar till resultatet. Endast 1p erhöll vid kvalitetsbedömning de artiklar som fyllde 60-80 %, 

2 poäng erhöll de som motsvarade 81-92 % och 3 poäng de som uppfyllde minst 93 % av de 28 kvalitetskriterierna. Av 16  artiklar 

användes 10 i resultatet.   
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3 RESULTAT 

3.1 Huvudresultat 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd hos deprimerade patienter. Efter artikelgranskning har det visat sig att den viktigaste 

omvårdnadsuppgiften för att minska depressiva symtom hos deprimerade patienter var att främja fysisk 

aktivitet (I). Denna omvårdnadsåtgärd erhöll evidensgrad I, det vill säga fynden vilade på starkt 

vetenskapligt underlag, (tabell 1 & 2). 

 

 
Tabell 1.  Evidensgraderingsresultat av omvårdnadsuppgifter hos deprimerade patienter 

 

Symbol
1 

Omvårdnadsåtgärd N/10 

artiklar 

%/ 

100% 

Evidens- 

grad
2 

 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

Främja fysisk aktivitet för att minska 

depressionssymtom hos deprimerade patienter 

 

 

 

Uppmuntra och motivera deprimerade patienter till 

fysisk aktivitet samt till att bibehålla fysiska 

aktiviteter  

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

 

Att informera deprimerade patienter om fysisk 

aktivitet 

 

 

3 

 

30 
 

II 

 

 

IV 

 

 

 

 

Socialt stöd  

 

 

3 

 

 

 

30 

 

 

III 

 

1 
BILAGA V 

2
Omvårdnadsåtgärder med evidensgrad 3 (begränsat vetenskapligt underlag) inkluderades ej i resultatet 

(evidensgraderingsskala, BILAGA III) 

 

  

3.1.1  Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag 

Att främja fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd hos deprimerade patienter (I; tabell 1 & 2) beskrevs 

av Andersson (2003); Craft, Freund, Cullpepper och Perna (2007); Godwin (2003), Harris, Cronkite och 

Moos (2006), Hollenberg, Haight och Tager (2003); Kull (2002); Oman och Oman (2003); Sims, Hill, 

Davidson, Gun och Huang (2006); Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller och Dodd (2008) samt Yunhwan och 

Kyunghye (2008), (tabell 2 & BILAGA V).  Anderson (2003) tog upp vikten av att skapa förståelse för 

mekanismerna bakom fysisk aktivitet och dess påverkan på depressionssymtom samt betydelsen av 

hälsofrämjande insatser för kvinnor som uppvisar låga nivåer av fysisk aktivitet och kanske upplever 
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fler hinder för träning än män. Craft et al. (2007) redogjorde för de förbättringar måttlig till hög 

intensitet av fysisk aktivitet kan ge samt för minskningen av depressionssymtom hos dem som var 

fysiskt aktiva jämfört med dem som var inaktiva vid en uppföljning efter tre månader. Godwin (2003) 

framställde att regelbunden fysisk aktivitet var förenligt med en signifikant minskad förekomst av 

depression. Harris et al. (2006) menade att fysisk aktivitet kan bidra till att minska depressiva symtom, 

främst hos deprimerade patienter som har medicinska problem såsom hjärtinfarkt och reumatoid artrit. 

Även den kliniska betydelsen av att ha en förståelse för sambandet mellan depression och fysisk 

aktivitet beskrevs. Dessutom menade Harris et al. (2006) att empiriskt stöd borde finnas för att ordinera 

fysisk aktivitet på recept i större utsträckning, för att på så vis kunna öka deprimerade människors 

deltagande i fysiska aktiviteter. Kull (2001) beskrev i sin studie att fysiskt aktiva kvinnor upplever bättre 

mental hälsa, mindre depression samt generellt har bättre hälsostatus än de fysiskt inaktiva. Det var 

också en signifikant skillnad i emotionellt stämningsläge och depression mellan de fysiskt aktiva och de 

inaktiva. Sims et al. (2006) redogjorde för de möjligheter som finns att vägleda äldre personer med 

depression till ett fysiskt aktivitetsprogram och därmed kunna få en minskning av depressiva symtom. 

Taliaferro et al. (2008) beskrev sambandet mellan fysisk aktivitet, hopplöshet, självmordstankar och 

depression samt vikten av att främja fysisk aktivitet för att minska och förebygga depressionssymtom 

samt självmordsfall i framtiden. Yunhwan och Kyunghye (2008) tog upp den fysiska aktivitetens 

betydande effekt som mildrande åtgärd i förhållandet mellan depressiva symtom och funktionshinder. 

Författarna menade också att måttlig intensitet av fysisk aktivitet är lika effektivt som hög intensitet av 

fysisk aktivitet. Hollenberg et al. (2003) tog upp depressionens samband med minskad fysisk funktion 

och ökad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hjärt- och kärl sjukdomar samt cancer. I studien 

ingick även ett motionstest som utfördes på ett löpband där både deprimerade kvinnor och icke 

deprimerade kvinnor testades. Det framkom att deprimerade kvinnor uppvisade lägre nivåer av alla 

värden som testades jämfört med de icke deprimerade kvinnorna.  
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Tabell 2 Vetenskapliga artiklar som används i föreliggande arbete inklusive artiklar med evidensgrad 3 (begränsad 

vetenskaplig resultat) som ej används i resultaten(evidensgraderingsskala, BILAGA III).  

Sym-

bol 

 

Omvårdnadsåtgärder 

 

 

Författare   

 

Kvalitetsgrad 

 

Evidensgrad
1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Främja fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppmuntra och motivera 

Sims et al.2006           

Taliaferro et al. 2008 

Harris et al. 2006 

Craft et al. 2007 

Anderson 2003 

Kull 2002 

Goodwin 2003 

Yunhwan 2008 

Hollenberg et al. 2003 

 

Anderson 2003 

Harris et al. 2006 

Craft et al. 2007 

Sims et al.2006 

Taliaferro et al. 2008 

Kull 2002 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

 

Medel 

Medel 

Hög 

Medel 

Medel 

Hög 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

 

 

     

 

 

Informera  

 
 

Anderson 2003 

Craft et al. 2007 

Taliaferro et al. 2008 

 

 

Medel 

Hög 

Medel 

 

 

II 

 

IV 

 

 

 

Socialt stöd 

 

Anderson 2003                               

Oman et al. 2003 

Harris et al. 2006 

 

Medel 

Medel 

Medel 

 

 

III 

1
Omvårdnadsåtgärder med evidensgrad 3 (begränsat vetenskapligt underlag) inkluderades ej i resultatet 

(evidensgraderingsskala, BILAGA III). Ett fullt antal av använda vetenskapliga artiklar presenteras i BILAGA V. 

 

  

3.1.2 Resultat som vilar på måttligt vetenskapligt underlag 

 Att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet och till att bibehålla fysiska aktiviteter (II), att 

informera deprimerade patienter om fysisk aktivitet (III; tabell 1 & 2) erhöll evidensgrad II efter 

artikelgranskningen. Att uppmuntra och motivera patienterna till fysisk aktivitet och till att bibehålla 

fysiska aktiviteter (II) tas upp av Anderson (2003), Craft et al. (2007), Harris et al. (2006), Sims et al. 

(2006), Taliaferro et al. (2008), Kull (2001).  Anderson (2003) redogjorde i sin studie för hur fysisk 

aktivitet kan gagnas genom att motivera patienter och öka intresset för träning. Detta hade ett samband 

med hur kvinnorna i studien upplevde depressionssymtom. Craft et al. (2007) beskrev effekten av att 

motivera och uppmuntra till fysik aktivitet för att kvinnor med depressiva symtom skall medverka i ett 

träningsprogram. Detta kunde göras genom att investera i minimala åtgärder som att dela ut stegräknare 

och ha regelbundna samtal. Harris et al. (2006) påpekade vikten av och den omedelbara effekten av att 

uppmuntra deprimerade patienter att delta i, öka och bibehålla fysiska aktiviteter tillsammans med 
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vänner och familj. Sims et al. (2006) lyfte betydelsen av personalens roll i att möjliggöra 

beteendeförändringar som leder till att motivera och bibehålla fysiska aktiviteter. Författarna tog också 

upp hur läkaren kunde uppmuntra deprimerade patienter till fysisk aktivitet genom att ordinera det på 

recept. Taliaferro et al. (2008) redogjorde för motivationens vikt hos deprimerade högskolestudenter för 

att öka deras fysiska aktivitet och därmed kunna uppnå en minskning av depressiva symtom och antal 

självmord i framtiden. Kull (2001) skildrade hur effektiva metoder och sätt kan konstrueras för att 

motivera och uppmuntra till fysisk aktivitet hos deprimerade patienter. 

 

Att informera patienter om fysisk aktivitet (III; tabell 1 & 2) beskrevs av Anderson (2003), Craft et al. 

(2007) och Taliaferro et al. (2008). Anderson (2003) beskrev informationens betydelse och hur 

informationen gavs för att öka intresset för träning. Att identifiera motiv till fysisk aktivitet samt 

uppmärksamma inaktivitet genom att ta fram enkla praktiska metoder var en viktig del. Författaren tar 

också upp att hinder till fysisk aktivitet bör identifieras och övervinnas för att på så vis leda till ökad 

fysisk aktivitet. Craft et al. (2007) tog upp effekten av information som gavs till en hembaserad grupp i 

deras studie. Informationen bidrog till att öka den fysiska aktiviteten.  Att förbereda träningsprogram för 

kvinnor med depressiva symtom visade sig också ha god effekt. Taliaferro et al. (2008) framhöll 

information som en viktig åtgärd som borde ges till studenter för att motivera och göra dem 

uppmärksamma på vikten av att vara aktiv för att kunna uppleva minskade depressiva symtom.    

 

Efter artikelgranskning och evidensgradering enligt granskningsmallar (BILAGA I, II & III) framkom 

omvårdnadsåtgärderna: främja fysisk aktivitet för att minska depressionssymtom (I), uppmuntra och 

motivera patienter till fysisk aktivitet och till att bibehålla fysiska aktiviteter (II) och informera 

patienter om fysisk aktivitet (III), (tabell 1 & 2) som betydelsefulla för att minska depression hos 

deprimerade vuxna patienter.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka fysisk aktivitets betydelse hos deprimerade vuxna 

patienter. Frågeställningarna som svarades i resultatet var hur fysisk aktivitet påverkade deprimerade 

människors psyke, huruvida den fysiska aktivitetens intensitet hade betydelse för resultatet av den som 

åtgärd och vad sjuksköterskan kunde göra för att främja deprimerade människors intresse av att delta i 

fysiska aktiviteter. Resultatet visade att främja fysisk aktivitet för att minska depressionssymtom, att 

uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att bibehålla fysiska aktiviteter och att 

informera patienter om fysisk aktivitet var de tre viktigaste omvårdnadsåtgärderna som fanns evidens 

för. Dessa omvårdnadsåtgärder vilade på starkt eller måttligt vetenskapligt underlag.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Att främja fysisk aktivitet 

Enligt Faskunger och Hemmingsson (2005) kan regelbunden fysisk aktivitet ha mycket positiva effekter 

på den mentala hälsan, upplevelsen av livskvalitet och dessutom förebygga depression. I föreliggande 

studie framkom att sjuksköterskans viktigaste omvårdnadsåtgärd för deprimerade patienter var att främja 

fysisk aktivitet. Enligt Faskunger (2001) finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet, funktionell 

hälsa och allmän livskvalitet, vilket kan innebära stora psykiska fördelar för äldre som är regelbundet 

fysiskt aktiva. Sims et al. (2006) påvisade att äldre deprimerade patienter som fått möjlighet att delta i 

ett träningsprogram visade förutom bättre fysisk hälsa, också en minskning av sina depressiva symtom 

med 57 %.  Enligt Yunhwan och Kyunghye (2008) har depression och funktionshinder ett nära samband 

och fysisk aktivitet har en signifikant effekt som mildrande åtgärd i förhållandet mellan depressiva 

symtom och funktionshinder. Utifrån detta tycker sig skribenterna kunna dra slutsatsen om att fysisk 

aktivitet kan ha betydande hälsovinster för äldre där både depression och medicinska sjukdomar är 

vanligt förekommande. Depression tenderar inte bara att inskränka på, den vanligtvis, redan försämrade 

fysiska funktionen hos äldre, utan är också förenat med ökad sjuklighet och dödlighet i kroniska 

medicinska sjukdomar. Craft et al. (2007) redogjorde för minskningen av depressiva symtom hos 

kvinnor vid träning av måttlig till hög intensitet, vilket styrks av Craft et al. (2005) som erhöll 

evidensgrad 3 (begränsat vetenskapligt underlag) och som ej var kvalificerad för användning i denna 

studies resultat, som menar att fysisk aktivitet av måttlig intensitet och som utförs tre gånger i veckan 

medför minskade depressiva symtom. I studien av Craft et al. (2007) medverkade kvinnor med 

depressiva symtom i ett träningsprogram, som av ena gruppen utfördes på klinik och av andra gruppen i 

hemmet. Studien pågick under tre månader och vid uppföljningen visade båda grupperna en reduktion 

av depressiva symtom samt ett ökat deltagande i fysisk aktivitet. Kull (2001) menar att även lägre 

intensitet av fysisk aktivitet har positiva effekter på deprimerade kvinnors mentala hälsa och 
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minskningen av depressionssymtom.  Taliaferro et al. (2008) beskrev kopplingen mellan olika typer av 

fysisk aktivitet, depression, känslan av hopplöshet samt självmordsbeteende bland högskolestudenter. 

Studien omfattade både män och kvinnor som tränade aerobics och styrketräning. Dem som tränade 

regelbundet visade sig ha en minskad risk för att drabbas av depression, hopplöshet samt 

suicidaltbeteende jämfört med dem som inte tränade regelbundet. Även Godwin (2003) undersökte 

sambandet mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykiska sjukdomstillstånd bland vuxna. Av 

resultatet framkom också här att depressiva symtom var betydligt mindre vanliga bland dem som 

rapporterade regelbunden fysisk aktivitet jämfört med dem som inte gjorde det. Anderson (2003) 

undersökte förhållandet mellan motiv till träning och anledningar för att sluta träna samt varför 

motionsbeteende var annorlunda hos kvinnor med högre nivåer av depression än hos de med lägre 

nivåer. De vanligaste träningsformerna som deltagarna i denna studie utförde var promenader, löpning, 

tennis, dans, aerobics och styrketräning. Resultatet visade att förhållandet mellan antalet motiv till 

träning och motionsnivån var ganska linjär för kvinnor med normal sinnesstämning men inte för kvinnor 

med depression. Det framkom även att de som var inaktiva och inte alls tränade hade högre nivåer av 

depression än de som tränade 1- 3 timmar i veckan. Skribenterna anser att resultaten som framkommit ur 

dessa studier kan styrka ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och minskad förekomst av 

depression och depressiva symtom. Skribenterna tycker sig däremot inte kunna dra någon slutsats om 

hur stor betydelse den fysiska aktivitetens intensitet har för denna som åtgärd men av föreliggande 

studies resultat framgår att vid måttlig till hög intensitet uppnås en minskning av depressiva symtom. I 

föreliggande studie har det framkommit att fysisk aktivitet går att utföra på många olika sätt och kan 

individanpassas, både genom möjligheten att utföra olika aktiviteter och möjligheten att utföra 

aktiviteter i olika miljöer. Utifrån detta anser skribenterna att fokus till en början bör ligga på att få 

patienter att regelbundet delta i fysiska aktiviteter och mindre på aktivitetens intensitet. Troligt är också 

att om patienten finner glädje i den fysiska aktiviteten så borde risken för att sluta sitt motionsbeteende 

minska och därefter kan, vid behov, intensiteten ökas.  

 

4.2.2 Att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet 

Omvårdnadsåtgärden att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att bibehålla 

fysiska aktiviteter framkom i föreliggande studie. Enligt Anderson (2003) kan fysisk aktivitet gagnas 

genom att motivera patienter till träning och öka intresset för träning. Inaktiva patienter behövde hjälp 

med att identifiera hinder till träning, för att istället kunna fokusera på träningens fördelar och inte på 

tidigare misslyckanden att utföra regelbunden träning. Kull (2001) beskrev i sin studie hur effektiva 

metoder för att motivera och uppmuntra patienter till fysisk aktivitet kunde konstrueras. Craft et al. 

(2007) tog upp hur inaktiva kvinnor med depressiva symtom kunde motiveras och uppmuntras genom 

mindre insatser som att dela ut stegräknare och ha regelbundna samtal. Harris et al. (2006) tog upp 
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effekten av att uppmuntra till träning och hur deprimerade patienter kunde lockas till att delta i fysiska 

aktiviteter samt hur redan befintliga aktiviteter och ett positivt motionsbeteende kunde bibehållas med 

hjälp av vänner och familj. Sims et al. (2006) redogjorde i sin studie för hur vårdpersonalen kunde 

möjliggöra beteendeförändringar genom att motivera patienter till fysisk aktivitet samt att läkaren 

ordinerar motion på recept. Enligt Taliaferro et al. (2008) var motivation till fysisk aktivitet hos 

högskolestudenter viktigt för att minska depressiva symtom och därmed kunna minska antal 

självmordsfall i framtiden. Skribenterna anser i enlighet med Anderson (2003) och Sims et al. (2006) att 

motivera till fysisk aktivitet är viktigt för att kunna förändra ett negativt motionsbeteende. Till detta hör 

att som vårdpersonal få patienter att inte fokusera på de hinder till träning som finns, utan istället på de 

fördelar träningen för med sig. Studien av Craft et al. (2007) visar att det kan räcka med små insatser för 

att bidra till fysisk aktivitet hos deprimerade patienter. Skribenterna anser också precis som Harris et al. 

(2006) att vikt bör läggas på att bibehålla ett positivt motionsbeteende genom att engagera familj och 

vänner.  

 

4.2.3 Att informera patienter om fysisk aktivitet 

Enligt både Anderson (2003) och Craft et al. (2007) var informationen och hur den gavs betydelsefullt 

för att öka intresset för träning. Att identifiera motiv till fysisk aktivitet samt uppmärksamma 

inaktivitet framkom också som viktigt i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten hos deprimerade 

patienter. Anderson (2003) beskrev också hur hinder kunde identifieras och övervinnas och därmed 

bidra till att träningen blir en vana i deprimerade patienters dagliga liv. Taliaferro et al. (2008) anser att 

information borde ges till studenter i större utsträckning eftersom informationen kan fungera som 

motiverande och uppmärksamma dem på vikten av att vara fysiskt aktiv. I enlighet med Anderson 

(2003) och Craft et al. (2007) anser skribenterna att information bör ges på ett sätt som uppmuntrar, 

ger motiv och skäl till att träna samt identifierar hinder till träning. Att hinder till träning identifieras, 

tror skribenterna, är av stor vikt för att kunna hitta sätt att komma förbi dem och göra fysisk aktivitet 

till en del av patienternas dagliga liv.   

 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Ur biblioteket på Högskolan 

Dalarna söktes artiklar via ELIN, CINAHL och MEDLINE. Sammanlagt 10 artiklar från de tre olika 

databaserna användes i studien och alla artiklar var kvantitativa. För att kunna kvalitetsbedöma och 

granska artiklarna användes granskningsmallar som var modifierande efter förlagor av Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman et al. (2006). Evidensgradering av de framkomna 

omvårdnadsuppgifter som för sjuksköterskan var viktiga i arbetet med att befrämja fysisk aktivitet som 
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behandling för vuxna med depression utfördes enligt Bahtsevanis (2008) modifierade 

rekommendationer för evidensgradering. Skribenterna anser att studiens validitet säkrades genom 

användning av mätinstrument för artikelgranskning som utformades för att begagnas i systematiska 

litteraturstudier. Artiklarna som användes i föreliggande studie var publicerade mellan åren 2001-2010. 

Syftet med det urvalet var att artiklarna skulle baseras på relativt ny forskning. Av språkliga skäl 

användes endast artiklar som var skrivna på engelska och svenska. Skribenterna anser att extern 

validitet råder i föreliggande studie eftersom skribenterna har följt de mallar och riktlinjer som fanns 

till förfogande och arbetet kan därför göras om med samma metoder var som helst. Skribenterna anser 

att en av studiens styrkor är att den innehåller studier från fyra olika världsdelar Europa, Asien, 

Nordamerika och Australien. Resultatet i föreliggande studie ligger i linje med tidigare studier och 

litteratur som belyser fysisk aktivitet som behandling vid depression, vilket stärker både studiens 

interna validitet och arbetets mellanbedömarreliabilitet. Eftersom arbetet med angivna metoder är 

replikerbart och ett resultat liknande detta kommer att erhållas så är det reliabelt. De sökord som 

användes för artikelsökningen var depression AND physical activity AND exercise. Syftet med 

studien var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för vuxna med 

depression och frågeställningarna om hur fysisk aktivitet påverkar deprimerade människors psyke, vad 

sjuksköterskan kan göra för att öka deprimerade människors intresse av att delta i fysiska aktiviteter 

och huruvida den fysiska aktivitetens intensitet har betydelse för resultatet av denna som åtgärd vid 

depression besvarades till stor del. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder att främja fysisk aktivitet för 

att minska depressionssymtom, att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att 

bibehålla fysiska aktiviteter och informera patienter om fysisk aktivitet var de tre 

omvårdnadsåtgärderna som visade sig finnas evidens för. 

 

4.4 Omvårdnadsteoretisk diskussion 

Det omvårdnadsteoretiska underlaget som används i föreliggande studie baseras på Virginia Hendersons 

teori om omvårdnadens grundprinciper (Henderson, 1987).  Av studiens resultat framkom det att främja 

fysisk aktivitet, att uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att bibehålla fysiska 

aktiviteter och att informera patienter om fysisk aktivitet var de tre viktigaste omvårdnadsåtgärderna för 

att minska depression hos vuxna deprimerade patienter. Enligt Henderson är målet för omvårdnad att 

hjälpa patienten att upprätthålla en hälsofrämjande livsstil (Kirkevold, 2000). Det är viktigt att patienten 

försöker använda sin egen förmåga till att tillgodogöra sig de grundläggande behoven men när patienten 

inte klarar det på egen hand, bör sjuksköterskan hjälpa till med detta (Thorsén, 1997). Henderson 

betonar vikten av att som sjuksköterska medverka till att patienten får ett liv som innehåller förströelse, 

samvaro med andra, rekreation och meningsfull sysselsättning. För att detta skall uppnås måste 

sjuksköterskan vara uppfinningsrik och ha patientens önskemål som utgångspunkt (Kirkevold, 2000). 
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Enligt Henderson har sjuksköterskan till uppgift att hjälpa individer att utföra de åtgärder som främjar 

hälsa eller tillfrisknande, vilket ofta kan innebära mer tid åt hälsofrämjande åtgärder än åt sjukvård 

(Henderson, 1987; Kirkevold, 2000). Skribenterna anser att sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja 

deprimerade patienter, som på grund av sin sjukdom kan uppleva avsaknad av fysisk och psykisk kraft, 

vilja och motivation och därför inte klarar att upprätthålla en hälsofrämjande livsstil. Vidare anser 

skribenterna att sjuksköterskan, genom att tillämpa omvårdnadsåtgärderna främja fysisk aktivitet, 

uppmuntra och motivera patienter till fysisk aktivitet samt till att bibehålla fysiska aktiviteter och 

informera patienter om fysisk aktivitet som framkom som betydelsefulla för deprimerade patienter, kan 

bidra till att öka patientens fysiska och psykiska kraft, vilja och motivation till att tillgodogöra sig de 

grundläggande behoven och därmed upprätthålla en hälsofrämjande livsstil.  

 

4.5 Studiens kliniska betydelse 

Skribenterna anser att omvårdnadsåtgärderna som framkom i föreliggande litteraturstudies resultat kan 

bidra till förmåner för patienter som lider av depression genom ökade kunskaper om alternativ 

behandling som till exempel fysisk aktivitet, vilket är grundat på vetenskapsbaserade kunskaper.  Som 

vårdpersonal är det viktigt att följa den vetenskapsbaserade utvecklingen samt tillämpa den för att kunna 

ge en bra vård som leder till ökat välbefinnande och livskvalité för deprimerade patienter.  

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

Skribenterna anser att vidare forskning om vilken eller vilka typer av fysisk aktivitet som är till störst 

förmån för deprimerade patienter samt ytterligare forskning kring intensitetens betydelse för resultatet 

av fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Detta är viktigt för att kunna använda fysisk aktivitet som 

behandlingsalternativ och/eller komplettering till mer traditionella behandlingsmetoder.  

 

4.7 Konklusion 

Syftet i föreliggande studie var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd hos 

deprimerade vuxna patienter. Av resultat framkom att de viktigaste omvårdnadsåtgärderna var att främja 

fysisk aktivitet hos deprimerade patienter, att uppmuntra och motivera patienterna till fysisk aktivitet 

samt till att bibehålla fysiska aktiviteter och att informera patienter om fysisk aktivitet. Resultatet 

diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori där hon framhåller vikten av att individen 

själv har ett aktivt förhållningssätt och skapar sig en livsstil som tar tillvara dem grundläggande 

behoven, vilket är centralt för att främja god hälsa. Det är när individen inte klarar att behålla en livsstil 

som främjar hälsa som sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att utföra de åtgärder som 

denne själv inte förmår att utföra. Depression är en av de tre största orsakerna till självmord hos unga 

vuxna. I Sverige drabbas ungefär varannan kvinna och var fjärde man någon gång under sitt liv av en 
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depression och 3-5% av befolkningen i Sverige lider av någon typ av depression. Den bristande 

tillgången till behandling är kopplad till en ökad risk för självmord. Det är viktigt att hitta alternativa 

behandlingsmetoder som är billiga och effektiva vid depression och som det finns möjlighet att utföra på 

många olika sätt. Fysisk aktivitet kan individanpassas och bidrar till att på ett billigt och effektivt sätt 

reducera depression.  
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BILAGA I    
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av KVANTITATIVA STUDIER  

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterier relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Är studien etiskt granskad eller diskuteras etiken?   
26 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

27 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
Sum

ma 
   

 

 

 

 

 

Max poäng: 28     

 

Erhållen poäng             

 

Kvalitet:     låg   medel         hög 
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BILAGA II    
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av KVALITATIVA STUDIER  

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågoställningen tydligt formulerad?   

7 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

8 Är designen relevant utifrån syftet?   

9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10 Är inklusionskriterierna relevanta?   

11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

12 Är exklusionskriterierna relevanta?   

13 Är urvalsmetoden beskriven?   

14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

15 Är undersökningsgruppen beskriven?   

16 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

17 Anges var studien genomfördes?   

18 Anges när studien genomfördes?   

19 Anges vald datainsamlingsmetod?   

20 Är data systematiskt insamlade?   

21 Presenteras hur data analyserats?   

22 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

23 Besvaras studiens syfte?   

24 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

25 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

26 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

27 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

28 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen beskrivna?   

Sum

ma 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Max poäng: 28     

 

Erhållen poäng             

 

Kvalitet:     låg medel       hög 
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BILAGA III 

 

Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser ur Bahtsevani (2008). 

Evidensgrad I: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalité, eller en systematisk 

review/meta-analys med hög kvalité. 

Evidensgrad II: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité och minst två studier med 

måttlig kvalité. 

Evidensgrad III: Begränsad vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité eller minst två studier 

med måttlig kvalité.  

Evidensgrad IV: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalité och/eller studier med 

låg kvalité.  

Baserad på Britton (2000) i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine (1998) och Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (2000). 
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BILAGA IV 
 

 

Relationen mellan huvudelementen i Hendersons teori kan skisseras så här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Henderson kräver de grundläggande behovens karaktär en livsstil som utformas av individen för att främja god hälsa. Omvårdnaden är nödvändig 

när individen inte är kapabel att upprätthålla en hälsofrämjande livsstil. 

Grundläggande 

behov 
Livs-

stil 

Häl-

sa 

Om-

vårdnad 
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BILAGA V 
Tabell 3.   Sammanfattning av samtliga granskade artiklar  

Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 
Datain-

samlings

-metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet 

grad 

Symbo

l 

Anderson, B.C.,  

2003 

USA 

 

Att evaluera relationen mellan 

kognitiva uppdelningar av motiv 

och anledningar till att sluta och 

nuvarande motionsbeteende,  

depressionens relation till 

uppdelningen av motiv och 

anledningar till att sluta och 

depression som moderator av 

uppdelning och motionsbeteende. 

Kvanti-

tativ 

Fråge-

formulär 

394 

 

Att förstå mekanismerna bakom hur fysisk aktivitet påverkar 

olika faktorer är särskilt viktigt för hälsofrämjande insatser för 

kvinnor som uppvisar lägre nivåer av fysisk aktivitet och 

kanske upplever fler hinder till träning än män. Den här studien 

undersökte antalet motiv för träning och antalet anledningar för 

att sluta träna tidigt. Den kognitiva komplexiteten av motiv för 

träning och anledningar att sluta, indikerar på ett 

träningsrelaterat minne som återspeglar kognitiv struktur. Hos 

undersökningspersonerna förutsade inte antalet anledningar att 

sluta nuvarande motionsnivå.    

Medel I, II, III, 

IV 

Craft, L.L., 

Freund, K.M., 

Cullpepper, L., 

Perna, F.M. 

2007 

USA 

 

Att jämföra två träningsprogram 

som varierade i struktur för att se 

förbättringar av deltagande i 

fysiska aktiviteter samt att 

jämföra hur två 

träningsinterventioner påverkar 

depressiva symtom och 

kroppssammansättning. 

Kvanti-

tativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråge-

formulär 

32 Studien visar att både de hembaserade och de klinikbaserade 

grupperna visade förbättringar i deltagandet i måttlig till 

intensiv fysisk aktivitet samt en minskning av depressiva 

symtom vid en uppföljning efter tre månader. Detta tyder på att 

information om fysisk aktivitet som gavs till den hem-baserade 

gruppen bidrog till att främja start av ett träningsprogram. Även 

uppmuntring och enklare insatser som att dela ut stegräknare 

och ha regelbundna samtal ökade depressiva kvinnors 

deltagande i träningsprogram. 

Hög I, II, III      

Goodwin, D., R. 

2003 

USA 

                                                                                

Att utforska sambandet mellan 

regelbunden fysisk aktivitet och 

psykiska sjukdomstillstånd bland 

vuxna i USA. 

Kvanti-

tativ 

 

Intervjuer 8098 Lite mer än hälften av undersökningspersonerna uppgav att de 

var regelbundet fysiskt aktiva. Resultatet visade att regelbunden 

fysisk aktivitet var förenligt med en signifikant minskad 

förekomst av depression. En självrapporterad frekvens av fysisk 

aktivitet visar också på ett dos-respons förhållande med 

nuvarande psykiska sjukdomstillstånd. 

 

 

Medel                 I 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 
Datain-

samlings

-metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet 

grad 

Symbo

l 

Harris, A.H.S.,  

Cronkite, R., 

Moos, R. 

2006 

USA 

 

Att undersöka sambandet mellan 

fysisk aktivitet, motion och 

depression hos deprimerade 

patienter. 

 

 

 

Kvanti-

tativ 

Fråge- 

formulär 

424 Resultatet tyder på att fysisk aktivitet kan bidra till att minska 

depression hos deprimerade personer och är användbart 

framförallt hos patienter som har medicinska problem. Att 

motivera deprimerade personer som har medicinska problem 

kan vara svårt men forskning visar att det är möjligt. Kliniskt är 

det viktigt att uppmuntra deprimerade patienter att delta, öka 

och bibehålla fysiska aktiviteter med vänner eller familj. Detta 

tycks ha en omedelbar effekt på depression. Studien tog även 

upp att empiriskt stöd borde finnas för att ordinera fysisk 

aktivitet på recept i större utsträckning.  

Medel I, II, IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollenberg, M.,  

Haight, T.,  

Tager,  

B. I. 

 

2003 

USA 

Att utforska påverkan av 

depression på förhållandet mellan 

fysisk kondition och utförande av 

träning och förekomst av hjärt-

och kärl sjukdomar hos äldre 

kvinnor. 

Kvanti-

tativ 

 

 Intervjuer 663 Depression är associerad med minskad fysisk funktion, ökad 

sjuklighet och dödlighet i hjärt-och kärl sjukdomar samt cancer. 

Medan fysisk kondition försenar all typ av orsakad dödlighet så 

finns det lite vetskap om träningens kapacitet för deprimerade 

kvinnor. Resultatet visade att deprimerade kvinnor uppvisar 

lägre nivåer av alla värden som testades i ett motionstest på 

löpband.  

Medel I 

Kull, M. 

  

2002 

 

Estland 

Att studera sambandet mellan 

fysisk aktivitet på fritiden och 

hälsostatus, mental hälsa och 

depression hos kvinnor i fertil 

ålder. 

 

  

Kvanti-

tativ 

Fråge-

formulär 

1200 I denna studie var 52,8% av de som undersöktes fysiskt 

inaktiva. Resultatet visade att fysiskt aktiva kvinnor upplevde 

bättre mental hälsa, mindre depression och generellt bättre 

hälsostatus. Skillnaden i emotionellt stämningsläge och 

depression mellan de fysiskt aktiva och de inaktiva kvinnorna 

var signifikant. Det visade sig också att även lägre nivåer av 

fysisk aktivitet hade positiv effekt på kvinnors mentala hälsa. 

 

 

 

Hög I, II 

Oman, R.F., 

Oman, K.K. 

2003 

USA 

Att undersöka eventuella och 

betydelsefulla skillnader mellan 

socialt stöd, psykiska hälsans 

dimensioner, motions beteende 

och motionsrelaterade 

kognitioner hos medel ålders 

kvinnor med och utan 

depressionssymtom.   

Kvanti-

tativ 

 

Fråge- 

formulär 

94 Studiens resultat stödde tidigare forskning och visade att det 

fanns betydelsefulla samband mellan socialt stöd,  psykisk hälsa 

och depressionsymtom. 

Kvinnor som hade depressionssymtom hade lägre socialt stöd 

jämfört med dem som inte hade depressionssymtom. Den 

visade även att psykiska hälsans dimensioner och engagemang 

var relaterat till depressionssymtom.  

Medel IV 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 
Datain-

samlings

-metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet 

grad 

Symbo

l 

Sims, J., 

Hill, K., 

Davidson, S., 

Gunn, J., 

Huang, N.2006 

Australien 

Att undersöka sambandet mellan 

ett fysiskt aktivitetsprogram och 

depression hos äldre deprimerade 

patienter.  

Kvanti-

tativ 

Fråge- 

formulär 

32 

 

Studien visade att det fanns möjlighet att hänvisa äldre personer 

med depressionssymtom till ett fysiskt aktivitets program och  

därmed kunna få en minskning av depressiva symtom.  

Personalens roll i att möjliggöra beteendeförändringar för att 

bibehålla fysiska aktiviteter beskrevs. Även läkaren kan spela 

en stor roll genom att uppmuntra äldre personer till fysisk 

aktivitet genom att ordinera det på recept.  

Medel I, II 

Taliaferro, L.A.,  

Rienzo, B.A., 

Pigg, Jr.M., 

Miller, D.M., 

Dodd, V.J. 

2008 

USA 

 Att undersöka sambandet mellan 

fysisk aktivitet, hopplöshet, 

depression samt självmordstankar 

hos högskole- studenter. 

  

Kvanti-

tativ 

Fråge- 

formulär 

43499 Studien visade att det fanns ett starkt samband mellan fysisk 

aktivitet, hopplöshet och depression. Studenter som ägnade sig 

åt fysisk aktivitet upplevde lägre hopplöshet, depression och 

självmordstankar. Att främja fysisk aktivitet hos studenter 

genom information och motivation är viktiga åtgärder som bör 

tas på allvar för att förebygga depression och självmord i 

framtiden. 

Medel I, II, III 

Yunhwan, L., 

Kyunghye, P. 

Korea 

2008 

 

Att undersöka om fysisk aktivitet 

har en mildrande effekt i 

samband mellan depressiva 

symtom och funktionshinder hos 

äldre vuxna.  

Kvanti-

tativ 

 

Intervjuer, 

fråge-

formulär  

645 Depressiva symtom och funktionshinder har ett nära samband 

och denna studie har för avsikt att undersöka om fysisk aktivitet 

kan minska detta samband. Resultatet visade att fysisk aktivitet 

hade en signifikant effekt som mildrande åtgärd i förhållandet 

mellan depressiva symtom och funktionshinder. Studien visade 

också att måttlig intensitet av fysisk aktivitet var lika effektivt 

som hög intensitet. Över tid tenderar sambandet mellan 

depressiva symtom och funktionshinder minska för dem som är 

fysiskt aktiva.    

Hög         I 

 

 

 

 

 

 


