
Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi
eller läkemedel vid mild till måttlig Depression 

Fysisk aktivitet vid Ångestsyndrom

Eva Andersson & medarbetare

docent, leg läk, idr lär 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 

FYSS-KONFERENS, GIH, 2019-11-29  

&

SFAIM = Svensk förening för fysisk aktivitet & idrottsmedicin



FYSS 2017 (www.fyss.se) 

FYSS 2019 – engelsk kortversion för EU

FYsisk aktivitet som Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling (en sammanställning av evidens)                      



Fysisk aktivitet vid depression

Eva Andersson, Egil W Martinsen,

Jill Taube, Bengt Kjellman, & Anders Hovland

- Andersson et al. Läkartidningen 

2015; 47: 2102-4.

- Andersson et al. Svensk Idrottsmedicin 

2016; 1: 4-7.

- FYSS 2017, Martinsen et al. 

- www.fyss.se

- FYSS 2019 (eng. för EU), Andersson et al. 



• I Sverige drabbas 20% av befolkningen av depression 
någon gång under livet.

• Risken för recidiv är 50% och ökar i takt med antalet 
depressiva episoder.

• Vid långvarig sjukskrivning är depression den enskilt 
vanligaste diagnosen.

• Depression är den största enskilda orsaken i väst-
världen till självmord och förlorade friska levnadsår.

Depression



● Prevention: Regelbunden fys. akt. är förknippad med 

en minskad risk att utveckla depression. 

De allmänna globala rekommendationerna om fysisk 

aktivitet för hälsa kan tillämpas (=150 min/v i minst 

måttlig intensitet alt. 75 min/v i hög intensitet + gärna 

styrketräning 2ggr/v).

● Övriga hälsoeffekter av fys. akt. är även av värde,

då depression ofta samvarierar med kroppsliga 
sjukdomar. 

Depression

Scott et al. 2007, Herring et al. 2012

Schuch et al. 2018, Powell et al. 2018

Mammen et al. 2013



Depression

Akuta effekter av fysisk aktivitet

Direkt efter ett 30-min-pass på en cykelergometer ses

en minskad deprimerad sinnesstämning - som är 

betydligt större, jämfört med tyst vila, hos de med 

kliniskt diagnostiserad depression. 

Effekten är oberoende av träningsintensiteten (låg, 

måttlig eller hög). Meyer et al. 2016



Effekt av en behandlingsperiod

Fysisk aktivitet jämfört med läkemedel eller KBT

Fysisk aktivitet reducerar depressionssymtom i lika hög 

grad som läkemedel eller samtalsterapi (KBT - kognitiv 

beteendeterapi) vid lindrig till måttlig depression.

Cooney et al. (Cochrane) 2013, Kvam et al. 2016, Stubbs et al. 2018

Depression

(evidensstyrka +++) 



Depression

Fysisk aktivitet som tillägg till medicinering har visats 

ge en måttlig, ytterligare effekt som dock inte är statistisk 

signifikant, men med en stark trend. Kvam et al. 2016 



- Stora antidepressiva förbättringar har påträffats efter 

vanligtvis 3 veckopass i minst 5 till 8 veckor, 

- och ännu större effekter för varaktigheter på 9 till 12 
veckor.

jämfört med ingen behandling alls eller kontrollgrupper.

Effekter av fys. akt. - hur ofta & länge

Cooney et al. (Cochrane) 2013, Stanton et al. 2014 

Depression

(evidensstyrka +++) 



Medan - vissa studier inte har hittat några skillnader i 

i antidepressiva effekter för: 

● varierande intensitet &

● mellan aerob fysisk aktivitet (konditionsträning)   
eller muskelförstärkande aktivitet (styrketräning) 

har andra funnit större effekter för ● aerob fysisk   

aktivitet som utförs ● med måttlig till kraftig intensitet.

Olika intensitet & typ av fys. akt.

Cooney et al. (Cochrane) 2013, Helgadottir et al. 2016

Stanton et al. 2014, Schuch et al. 2016, Stubb et al. 2018 

Depression



- Personer med depression kan minska depressiva 
symtom och även förbättra livskvaliteten samt 
aerob kapacitet (kondition) efter en period av fysisk 
aktivitet (vanligtvis 8-12 veckor 3 ggr/vecka).  

- Signifikanta effektstorlekar i meta-analyser 
(=sammanfattande resultat från ett flertal studier) 
varierar mellan 0,39-1,24, rapporterade separat för 
aerob fysisk aktivitet, muskelstärkande aktivitet eller 
en kombination av båda.

Effekter av fysisk aktivitet:

Cooney et al. 2013, Josefsson et al. 2014, Krogh et al. 2014, Kvam et al. 2016, 

Schuch et al. 2016a+b, Rahman et al. 2018, Morres et al. 2019  

Depression



- Antalet studier som bedömer effekterna av aerob 
fysisk aktivitet för depression är betydligt större än 
studier som använder muskelstärkande aktivitet,

- vilket innebär att baserad evidens för dessa effekter 
av aerob fysisk aktivitet är starkare.

- Det finns för få långsiktiga uppföljningsstudier för att 
dra slutsatser om de långsiktiga antidepressiva 
effekterna av fysisk aktivitet.

Effekter av fysisk aktivitet:

Cooney et al. (Cochrane) 2013, Josefsson et al. 2014, Kvam et al. 2016

Stubbs et al. 2018

Depression



- Vi vet fortfarande inte hur depression uppstår, och

- vi vet inte hur behandlingen fungerar (mekanismer).

- Men vi har många hypoteser om hur fysisk aktivitet 

som behandling kan ha en gynnsam effekt på 

depression, och vi ger här några möjliga exempel.

Verkningsmekanismer / Effekter 
av fysisk aktivitet



● Förbättring av välbefinnande & sömn

● Minskar stresshormonet kortisol

● Positiv påverkan på hjärnans molekylära system:  .
endorfiner, serotonin, dopamin, noradrenalin 

● Motverkar minskad volym av ett hjärncentra för . . .
minnet (hippocampus) som ses vid depression.

Beck 1995, Meeusen 2005, Ernst et al. 2006, Eyre & Baune 2012, 

Curran & Chalasani 2012, Erickson et al. 2012, 2013, Gujral et al.2017

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



● Vid depression ses minskad nybildning av nervceller, 
. ökad nervcellsdöd och ökad hippocampusatrofi. Det 
. neuroprotektiva proteinet BDNF (brain derivated  .  . 
. neurotrophic factor) skyddar mot nämnda stressin- . 
.  ducerade nervskador.

● Fysisk aktivitet medför ökade nivåer av BDNF hos . . 
. personer med depression och ångest. 

● Det är också visat i djurförsök att den antidepressiva. 
. effekten av fysisk träning samvarierar med ökning av 
.  BDNF. 

Mata et al. 2010,   Laske et al. 2010,  Ströhle et al. 2010, 

Sartori et al. 2011, Carek et al. 2011, Eyre & Baune 2012

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



● Ökar ämnet BDNF som stimulerar till nybildning av /   .
kopplingar mellan nervceller i hjärnans hippocampus

● Ökar antal nya celler även i pann- & tinningsloberna. 

● Motverkar låggradig inflammation (t.ex. CRP, IL-6, 

TNF-α) som ses bl.a. vid depression, ångest och

hjärtkärlsjukdomar (samsjuklighet).

● Ökad kognition

● Ökad blodflöde i hjärnan (bl.a. via VEGF)

Deslandes et al. 2009, 

Gujral et al. 2017, Schuch et al. 2016 Hamer et al. 2009, 2012 

Laske et al 2010, Knaepen et al. 2010, Ströhle et al. 2010, Lavebratt et al. 2017

Mata et al. 2011, Satori et al. 2011, Eyre & Baune 2012, Erickson et al. 2012

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



● Både depression och ångest kan vara associerat till en

låggradig inflammation med bl.a. förhöjd CRP samt

inflammatoriska cytokiner – trolig faktor är kronisk stress.  

● Kronisk inflammation och oxidativ stress har skadande 

effekt på centrala nervsystemet. 

● En aktiv roll i neuroplastiska hjärnförändringar, som ses 

vid depression, härrör således 

från en rad neuroimmunologiska 

mekanismer, där många påver-

kas positivt av fysisk aktivitet.  

Carek et al. 2011, Eyre & Baune 2012,  Lavebratt et al. 2016

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



● Nyligen har visats, via djurstudier, att träning kan

inducera ett muskelenzym som renar kroppen från för 

hjärnan skadliga ämnen som förekommer vid stress-

inducerad depression. Agudelo et al. 2014

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



● Flera faktorer, som kan häva en depression, förbättras  
. av fysisk aktivitet, exempelvis:

självkänsla, självförtroende, självbemästring, beteende-
ändringar som kan påverka negativa känslor och tankar, 
förbättring av kognitiva funktioner, kondition och sömn.

Martinsen et al. 1985, 

Beck 1995

Verkningsmekanismer / 
effekter av fys. akt.



God effekt på minskade depressiva symtom har setts med:

● Muskelstärkande fysisk aktivitet (=styrketräning) med 
tre 60-min-pass / vecka i 8 veckor.

● Aerob fysisk aktivitet som gång, löpning, motionsgymnastik, 
stationär cykling, rodd och dans i måttlig till hög intensitet, 
vanligtvis 3 (2-5) ggr/vecka, 30-40 min/pass i 8 - 12 veckor. 
Även lätt fysisk aktivitet kan förordas enligt vissa studier. 

● Minskat stillasittande bör även rekommenderas då personer med 
depression och ångestsyndrom har ökad stillasittande tid.

Cooney et al. (Cochrane Database of Sys Rev)  2013, Josefsson et al.(metaanalys) 2014, 

Singh et al. 2005, Martinsen et al. 1985, Hallgren et al. 2015, Helgadottir, Forsell, Ekblom 2015.

Depression

● Den fysiska aktiviteten skall gärna vara ledarledd (mest evidens för).



Minst 5 symtom (inkl. 1 av de 2 första) under 2 veckor:

1) Nedstämdhet under större delen av dagen flesta dagar.

2) Klart minskat intresse för, eller glädje av, de flesta 

aktiviteter.

3) Betydande viktned-/uppgång eller minskad/ökad aptit.

4) Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn).

5) Psykomotorisk agitation eller hämning.

6) Svaghetskänsla eller brist på energi.

7) Känsla av värdelöshet o/e överdrivna skuldkänslor. 

8) Minskad tanke- & koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet.

9) Återkommande tankar på döden eller självmordstankar med 

eller utan självmordsplaner. 

Depression



Vid påtagliga depressiva besvär är samtal & läkemedel 

lämpade behandlingsmetoder. 

Den fysiska aktiviteten kan då ske parallellt med 

sedvanlig behandling (t.ex. samtal & mediciner), om 

det är möjligt.

Depression



Akut respons - Neuroendokrina faktorer som påverkas av ett träningspass:

• ANP     – Atrial natriuretic peptide (ANP -> hämmar HPA-axel-aktivitet)

• BNP     – Brain natriuretic peptide (BNP -> kärlvidgning, ->lägre blodtryck)

• Copepetin     – en markör för stress - HPA axeln

• Tillväxthormon  

Schuch et al. 2016 review

Kronisk respons av fysisk aktivitet/träning:

• Copeptin      – en markör för stress – HPA-axeln

• TBARS     (Thiobarbituric acid reactive substances) – oxidativ stress

• TMF      – (Total mean frequency) hjärnaktivitet

Associationer biomarkörer & depr. symptom- förbättringar vid fys. akt.:

• Hippocampus-volym (Krogh et al. 2014) & IL1ß-förändring (Rethorst et al. 2013)

Depression – svar på träning 



Sammanfattning
* Fys. akt. förebygger depression och minskar risken 

för återfall.

* Fys. akt. minskar depressiva symtom i lika hög grad

som behandling med antidepressiva läkemedel eller

samtalsterapi vid lindrig till måttlig depression. 

Flera meta-analyser, ex. Cooney et al. 2013, Kvam et al. 2016 (se bilder ovan)

* Personer med depression bör rekommenderas aerob 

eller muskelstärkande fys. akt. för att minska

depressiva symtom.

Depression

* Det finns tydliga bevis på att enbart fys. akt. har 

god effekt som behandling av mild-måttlig depression.



Även om det finns flera olika behandlingar med god effekt, är många

deprimerade människor obehandlade eller behandlas inte tillräckligt.

Många förstår inte att de har en sjukdom som kan behandlas och 

söker inte hjälp.

Inte alla som söker vård får en korrekt diagnos.

Av dem som får rätt diagnos, får inte alla rätt behandling med 

uppföljning under en period som är nödvändig.

och slutligen, inte alla svarar på behandlingen, även om diagnosen 

och behandlingen är korrekt.

Eftersom alternativa metoder behövs, som människor själva kan 

använda, - är fysisk aktivitet en sådan metod.

Depression



Fysisk aktivitet vid Ångestsyndrom



Ångestsyndrom

Prevention. Det finns en god dokumentation för att 

regelbunden fysisk aktivitet har samband med reducerad 

risk för att utveckla ångestsyndrom. Detta gäller även 

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och tvångssyndrom.

Long et al. 1995, Godwin 2003, Ströhle et al. 2007, Harvey et al 2010,

ten Have et al. 2011, De Moor et al. 2012, Stubbs et al. 2017, 

Kandola et al. 2018, McDowell et al. 2018, Powell et al. 2018, 

Hallgren et al. 2019, WHO 2019



Ångestsyndrom

Panikångest och agorafobi (torgskräck)

Akuta effekter

Ett aerobt pass med hög intensitet i 15–30 min:

- reducerar nästan helt risken att utlösa ett panikanfall

inducerat med injektion/inhalation av ångestframkal-

lande ämnen (jämfört med t.ex. vila eller lugn aktivitet),

hos personer med panikångest.

- förbättrar ångest och känsla av energi vid generaliserad

ångest (GAD) bland unga vuxna. 

Esquivel et al. 2008, 

Ströhle et al. 2009,     

Herring et al. 2019 



Ångestsyndrom

Panikångest med eller utan agorafobi

Effekter av behandlingsperiod

● Ångestsymptomen reduceras av regelbunden fys. akt.

(aerob fys. akt. eller en kombination av aerob- och 

muskelstärkande aktivitet) med 3-4 pass/vecka under 

10-12 veckor. (måttlig stark evidens +++)

Broocks et al. 1998

Hovland et al. 2013

● Signifikant större effekter på huvudsakliga ångest-

symptom har hittats för KBT (kognitiv beteendeterapi) 

eller antidepressiva läkemedel, jfr med fysisk aktivitet.



Ångestsyndrom

Panikångest och agorafobi 

Effekter av behandlingsperiod

Flera andra studier visar också att fysisk aktivitet kan 

reducera symptomen vid panikångest.

(måttlig stark evidens +++)

Martinsen  et al. 1989a,b.

Colcombe & Kramer 2003,

Cromarty 2004, 

Lambert et al. 2007, 

Merom et al. 2008,

Oeland et al. 2010



GAD - Generaliserad Ångest

Effekter av behandlingsperiod 

● För unga kvinnor med GAD, gav 2 pass/vecka med 

antingen muskelstärkande aktivitet eller aerob träning

under 6 veckor en remission på 60% respektive 40%

jämfört med väntelistan (30%).

● Båda träningsregimerna resulterade i måttliga till 

stora förbättringar av tecken och symtom som 

kännetecknar GAD.
(begränsad evidens ++)

Ångestsyndrom

Herring et al. 2012



Ångestsyndrom

Social ångest / social fobi

Effekter av behandlingsperiod 

• Aerob fysisk träning 3 ggr/vecka i 8 veckor har visats

vara lika effektiv för att minska symtomen som 

mindfulness-baserad stressreducering (MBSR), 

utan någon signifikant skillnad gällande andel i

remission, med frekvenser på 29% respektive 22%. 

Jazaieri et al. 2012

(begränsad evidens ++)



Olika ångestsyndrom, inkl. panikångest

• Flera studier har undersökt effekten av att 

kombinera fysisk aktivitet med rekommenderade 

behandlingar för ångest, såsom samtalsterapi-KBT 

eller farmakologisk behandling och har hittat 

positiva effekter. 

Bishoff et al. 2018, Cromarty et al. 2004, Gaudlitz et al. 2015, 

Hovland et al. 2015, Jacquart et al. 2017, McEntee et al. 2017, 

Merom et al. 2008, Schwartz & Kaloupek 1987  

Ångestsyndrom



Långtidsuppföljning

Det finns för få långsiktiga uppföljningsstudier av 

fysisk aktivitet gällande ångest-symptom för 

individer med ångestsyndrom, 

men enstaka studier har visat att effekterna av 

fys. akt. kan bevaras vid både 3 och 12 månaders 

uppföljning för individer med social ångest och 

personer med paniksyndrom. 
Jazaieri et al. 2012, Hovland et al. 2015 

Ångestsyndrom



- På grund av de få och skilda kliniska studierna på 
effekterna av fysisk träning på ångest har metaanalyser 
som undersöker dessa effekter på varierande grupper 
av individer med olika ångeststörningar, resulterat i icke 
samstämmiga resultat.

Ångestsyndrom

Bartley et al. 2013, Stubbs et al. 2017, Aylett et al. 2018



Ångestsyndrom – hälsoeffekter av fys akt

- GABA ökar subkortikalt i hjärnan av fysisk aktivitet 
enligt djurförsök (8 veckor). Dishman et al. 1996

Utöver vad som nämnts i avsnittet Depression ses att:

- Atrial natriuertic peptide (ANP) är förhöjd efter fysisk

träning. ANP reducerar risken för ångest/panikanfall 

och effekten samvarierar med träningsinducerad ökning

i ANP. Utsöndringen av ANP vid fysisk träning är dock

störst bland otränade personer. ANP bildas i hjärta och

hjärna. Ströhle et al. 2001, 2006, Rogers et al. 1991



- Exponering för kroppsliga symtom: Fys akt minskar 
rädslan för kroppsliga symtom. Vid förbättring minskar 
t.ex. känslan av katastrof för kroppsliga ångestsyndrom.

Ångestsyndrom – hälsoeffekter av fys akt

Hovland et al. 2013, Smits et al. 2008, Jonsbu et al. 2011

- BDNF ökar av fysisk aktivitet; patienter med panik-

ångest får ökade/normaliserade nivåer av BDNF akut 

efter ett pass med fysisk aktivitet, på en nivå som 

motsvarar den hos friska. Knaepen et al. 2010, Ströhle et al. 2010



Ångestsyndrom

Sammanfattning:

• Få kliniska studier av god kvalitet är genomförda när 

det gäller ångestsyndrom.

• Det är bäst evidens för att fysisk träning kan bidra till

symptomreducering och remisson för panikångest / 

agorafobi  och generaliserad ångest.

• De akuta panikförebyggande effekterna av fysisk 

aktivitet är också väldokumenterade.



Tack för uppmärksamheten!

Fotografier: Lena Jardemar





Några extra bilder kommer här om: 

Goda effekter av fysisk aktivitet vid depression



● Meta-analyser av Kvam et al. 2016 (23 RCT bara pat.
med klinisk diagnos av depression – inom sjukvården):

- Fysisk träning mot läkemedel eller samtalsterapi: ingen sign. effekt

- Fysisk träning mot vanlig sjukvård: mod. sign. effekt

- Fysisk träning mot ingen intervention: stor sign. effekt

- Fysisk träning mot kontroller (ex. väntelista): måttlig till stor effekt  
men en liten eller ingen sign. effekt efter längre tids uppföljning

- Fysisk träning som tillägg till läkemedel: en måttlig effekt, som
tenderade till signifikans. Meta-analys Kvam et al. 2016

Goda effekter av fys. akt. vid depression



- Fys. akt. mot ingen intervention (väntelista): stor sign. effekt

- Läkemedel mot placebo: en relativt liten effekt

- Antidepressiva läkemedel har inte bättre effekt än placebo
hos individer med mild till måttlig depression (utan endast vid 
svår depression) enligt några meta-analyser

- För att visa effekt måste studier med fys. akt. / träning
övervinna ett kraftfullt kontrollgrupp-resultat av ca 
dubbla omfattningen jfr. med vad som rapporterats för 
antidepressiva RCT-undersökningar. Således är effekterna av 
studier med fys.akt. / träning underskattade

Kvam et al. 2016-metaanalysis

Kirsch et al. 2008, 
Fournier et al. 2010

Kvam et al. 2016-metaanalysis

Goda effekter av fys. akt. vid depression

Stubbs et al. 2016-review, Schuch et al. 2016-metaanalysis



Vid utvärdering av fysisk aktivitet vid depression är det svårare 

att göra bra placebo-studier

eftersom det är svårt att blinda patienter och läkare,

och det är komplicerat att erbjuda en trovärdig placebo-

behandling som inte har effekt.
(Krogh et al., 2009, 2012, Stubbs et al. 2016-review, 
Schuch et al. 2016-metaanalysis)

Goda effekter av fys. akt. vid depression



Liknande resultat har sålunda observerats i meta-analyser som 

utförts enbart på kliniska populationer (diagnostiserade av 

sjukvårdsenheter, Kvam et al. 2016),

jämfört med dem som inkluderade RCT-studier med både 

kliniska populationer och de rekryterade grupper som utfört

självskattning av depressiva symtom (via validerade 

skattningsskalor, ex. Conney et al. 2013, Stubbs et al. 2016, 

Schuch et al. 2016).

Så, ingen skillnad ses här avseende de positiva effekterna   

av fysisk aktivitet.

Goda effekter av fys. akt. vid depression



- Sign. större förbättringar med var och en av de tre intensiteterna
av fys. akt. (3 mån 3 ggr/v à 60 min, lätt, måttlig, hög) jfr. med 
sedvanlig sjukvård (ofta regelbundna CBT-samtal) - för
depressionsgradering (diff. 7-9 vs 5).

- Ingen sign. diff. mellan de tre fys.akt.-grupperna.

- Sedvanlig sjukvård visade också sign. minskad depr.-skattning.

(förbättringarna ändrades: från måttlig mild depr = klin. relevant)

(Kliniska pat & självskattning av depr.grad rekryterade via annons, 
1/3 hade läkemedelsbehandling)

Ex. på artiklar med goda effekter 
med fys. akt. vid depression

Helgadottir, Hallgren, Ekblom, Forsell 2016



1-års uppföljning:

- Fys. akt. är associerat med sign. större långtids-reduktion av
depr.skattning jfr med sedvanlig sjukvårdsbehandling 
(ofta regelb.CBT-samtal).

- Fys. akt. –sammanslagna data för de tre intensitetsgrupperna
(hög, måttlig, lätt 3/v i 3 mån).

- Internetbaserad KBT och sedvanlig sjukvård visade också sign. 
minskad depr.-skattning.

Gradering vid 1-årsuppföljn.(måttlig       mild depr = kliniskt relevant).

(Kliniska pat & självskattning av depr.grad rekryterade via annons, 

1/3 hade läkemedelsbehandling)

Ex. på artiklar med goda effekter 
med fys. akt. vid depression

Hallgren et al. 2016

Hallgren et al. 2016



- 1-årsuppföljning gjordes av den första studien för att jämföra
långtidseffekter av de tre fys.akt.-intensiteterna (3 mån 3 ggr/v)
jfr med sedvanlig sjukvårdsbehandling (TAU) for depression. 

Helgadottir, Forsell, Hallgren, Möller, Ekblom 2017

- en reducerad depressions-skattning för alla tre intensiteter sågs
till en nivå minst i nivå med sedvanlig vård (TAU). 

- bara den lätta intens-gr. hade sign.lägre depr.skattn.vsTAU(e.1år)

- Lika depr.skattningar sågs efter 3 och vid 12 mån uppföljning
för alla fyra grupper (således är effekten långlivad).

- Hög- följt av lågintensiva gruppen hade störst absolut depr.skattn-
reduktion mellan baslinjen och uppfölningen på 1 år. 

- Både lätt- och högintensiva gruppen hade lägre depr.skattn. jfr. m. 
den måttligt intens.gr. (clin. pat & self rated depr-via adv. 1/3 medic)

Ex. på artiklar med goda effekter 
med fys. akt. vid depression



• Enbart fysisk träning – har klart vetenskapligt 

stöd när det gäller behandling vid lindrig och 

måttlig depression, och som ett medel att minska
risken för återfall.

Depression



- Fysisk träning kan användas för att minska risken 
för återfall i depression, och för att förebygga 
kroppsliga sjukdomar som ofta följer med 
depression. 

Depression - hälsoeffekter av fysisk aktivitet:



Ex. på pos. effekter av hög intensitet

● För styrketräning sågs att hög intensitet hade större
effekt på depression än låg intensitet (80 % resp. 20%
av 1RM, Singh et al. 2005).

● En metodologiskt bra studie fann att konditions-
träning med måttlig, jfr med låg, intensitet hade större
effekt på depression. Ingen skillnad mellan låg inten-
sitet och placebo (Dunn et al. 2005).



● Nyligen har visats, via djurstudier, att träning kan

inducera ett muskelenzym som renar kroppen från för 

hjärnan skadliga ämnen som förekommer vid stress-

inducerad depression. Agudelo et al. 2014

Verkningsmekanismer av fysisk aktivitet



● Nyligen har visats, via djurstudier, att träning reducerar  . . 
. den för hjärnan skadliga effekten av stress, som i sig . . . . 
. bidrar till utveckling av depression. 

● Av aerob fysisk aktivitet bildas i musklerna på djur och . . . 
. människa ett enzym (KATs). Detta enzym kan orsaka att . 
. ett ämne (kynurenin, som bildas i kroppen vid stress och . 
. är skadligt för hjärnan) ombildas till en annan substans, . . 
. som inte kan passera in via blodhjärnbarriären till hjärnan.

● Således kan vältränade muskler tillverka ett enzym som . 
. renar kroppen från skadliga ämnen som ses vid stress- . . 
. inducerad depression. Agudelo et al. 2014

Verkningsmekanismer av fysisk aktivitet



Antalet träningstillfällen med fysisk aktivitet

• ingen signifikant effekt på depression med 12 eller

färre träningstillfällen (pass) totalt.

• 13–24 pass = stor effekt.

• 25–36 pass = ännu större effekt. 

• > 37 pass    = en måttlig effekt (evidensstyrka +++). 
Cooney et al. 2013 



Depression - fysisk aktivitet:

- Fysisk träning kan användas som behandling av 

kliniska depressionstillstånd. Vid lindrigare former av 

depression kan enbart träning ge positiv effekt, men 

vid medelsvår till svår depression bör träningen ske 

parallellt med övrig antidepressiv behandling som 

medicinering och/eller samtalsterapi.



Depression
Sammanfattning

• Fysisk aktivitet har positiv effekt vid depression 

som prevention & behandling, på kort och längre sikt. 

Den fysiska träningen sker med fördel parallellt med 

sedvanlig behandling i form av samtal och mediciner. 

De senare behandlingsmetoderna är lämpade speciellt 

vid mer påtagliga depressiva besvär.



En extra bild kommer här om: 

Depression & Ångest –Samsjuklighet med övr. sjukdomar



Depression & Ångest –Samsjuklighet övr. sjukdomar

I en stor befolkningsstudie undersöktes sambandet

mellan depression och ångest, både gemensamt  och

var för sig, med tio av de vanligaste folksjukdomarna, 

bl.a. diabetes, hypertoni, hjärt-kärlsjuklighet och flera

smärttillstånd .

- Styrkan i sambanden varierade, men fanns i 
stort sett i alla konstellationer, och förekomst av 
ångest innebär en ökad risk att samtidigt vara 
somatiskt sjuk. Detta gäller även PTSD och 
tvångssyndrom. Förekom både ångest och
depression ökade styrkan än mer. Scott et al. 2007



Några extra bilder kommer här om: 

Ångestsyndrom & fysisk aktivitet



Ångestsyndrom

Panikångest och agorafobi 

Effekter av behandlingsperiod:

Flera andra studier visar också att fysisk aktivitet kan 

reducera symptomen vid panikångest. (måttlig stark evidens +++)

Martinsen  et al. 1989a,b.

Colcombe & Kramer 2003,

Cromarty 2004, 

Lambert et al. 2007, 

Merom et al. 2008,

Oeland et al. 2010



Ångestsyndrom
Panikångest och agorafobi 

Långtidseffekter:

-Vid 12-mån uppföljning av kombinerad konditions- och

styrketräning ses fullt tillfrisknande hos en liten andel

individer jämfört med KBT i grupp (12% resp. 48%). 

Hovland et al. 2013

- Även tidigare forskning har 

antytt att fysisk aktivitet 

inte har tillfredsställande 

effekt vid 12-mån uppföljning. 
Martinsen & Sandvik 1989

(måttlig stark evidens  +++)



Ångestsyndrom

Panikångest och agorafobi 

Effekter av behandlingsperiod:

Konditionsträning 3–4 ggr/vecka i 10 veckor ger stor 

effekt på centrala paniksymptom jämfört med placebo-

läkemedel.  (måttligt stark evidens +++)

Bandelow 1995, 

Broocks et al. 1998



Ångestsyndrom

Panikångest och agorafobi 

Effekter av behandlingsperiod:

Konditionsträning har en kontrollerad effekt på de 

centrala symptomen vid panikångest, men kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och läkemedelsbehandling ger 

bättre effekt jämfört med fysisk träning (konditions- & 

styrketräning) 3–4 gånger per vecka.
(måttligt stark evidens  +++)

Chambless et al. 1984,

Bandelow 1995, 

Broocks et al. 1998,

Hovland et al. 2003



Ångestsyndrom – fys akt behandl./rekom.

Panikångest/Agorafobi :

• Aerob fys akt-minst måttlig intensitet >60% max HF

• > 20 min/gång

• ≥ 3 ggr/vecka

• ≥ 10 veckor
Petruzzello et al. 1991,

Meyer & Broocks 2000,(evidensstyrka  +++) 



GAD-Generaliserad Ångest :

• Styrketräning: 7 set med 10 repetitioner för ben 

med en intensitet på 50% av 1 RM (ett 

repetitionsmax), med 5% ökning per vecka, 

• ≥ 2 ggr/vecka

• ≥ 6 veckor (begränsad evidensgrad ++)

Herring et al. 2012

Ångestsyndrom – fys akt behandl./rekom.



Gällande posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) framkom 
positiva resultat i en metaanalys med data på krigsvete-
raner utan och med funktionshinder. Här undersöktes 
effekterna av deras engagemang i idrott och fysisk aktivitet. 

Fysiska aktiviteter och sporter minskade symtom för PTSD
samt resulterade i ökning av välbefinnandet, positiv känslo-
upplevelse, aktivitet i naturen och livskvalitet. Författarna 
av metaanalysen menar att dessa resultat belyser det stora 
värdet av sport och fysiska aktiviteter för att främja välbe-
finnandet och rehabilitering av stridsveteraner med  
funktionshinder och PTSD. Caddick & Smith 2014

Ångestsyndrom – PTSD



Tack för uppmärksamheten!

Fotografier: Lena Jardemar


