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Nationella riktlinjer för vård vid depression och 
ångestsyndrom   

Sammanfattande synpunkter 

Fysioterapeuterna anser att det sammantagna vetenskapliga underlaget för att fysisk 
aktivitet är en viktig insats vid mild och måttlig depression är övertygande. Vi anser att 
Socialstyrelsen gjort en felaktig bedömning när man gett fysisk aktivitet för denna 
grupp en låg prioritet. Utifrån det vetenskapliga underlaget finns tydliga resultat för att 
insatsen bör prioriteras betydligt högre. Det gäller såväl fysisk aktivitet som behandling, 
som sekundärprevention samt som primärprevention.   

Fysisk aktivitet som behandling vid depression 

Bland de rekommendationer som lyfts fram i riktlinjerna kan man läsa: ”Hälso- och 
sjukvården kan erbjuda fysiska aktiviteter till vuxna med lindrig till medelsvår 
depression”, Åtgärden ges prioritet 6 och det vetenskapliga underlaget bedöms vara 
begränsat.   

Fysioterapeuterna tycker att den vetenskapliga bedömningen är bristfällig och att det är    
förvånande och oacceptabelt att fysisk aktivitet som behandlande åtgärd utifrån detta 
ges så låg prioritet.  

Det vetenskapliga underlaget bedöms i Socialstyrelsens nationella riktlinjer enligt 
metoden ”The Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation” (GRADE). GRADE är en välrenommerad metod och också den som 
internationellt anses vara standard i denna typ av riktlinjer.   



Intressant mot denna bakgrund är att åtgärden fysisk aktivitet vid depression har 
bedömts enligt samma metodik men med ett helt annat resultat i FYSS 2017. FYSS 
2017 är ett viktigt dokument för kunskapsstyrning i svensk hälso- och sjukvård och 
framtagandet har finansierats av Socialstyrelsen och norska Helsedirektoratet.  

I FYSS 2017 finns kapitlet ”Fysisk aktivitet vid depression”. Här är den 
sammanfattande rekommendationen ”Personer med depression bör rekommenderas 
aerob och muskelstärkande fysik aktivitet för att minska depressiva symtom (måttligt 
starkt vetenskapligt underlag, evidensstyrka +++)”. Vidare kan man läsa ” Vid lindrig 
eller måttlig depression reducerar fysisk aktivitet depressiva symtom i liknande grad 
som antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (måttligt starkt 
vetenskapligt underlag, evidensstyrka +++).  

Frågan är hur kan man då komma till så olika resultat när samma metod för att granska 
befintlig forskning har använts. En trolig orsak är att rekommendationerna när det gäller 
fysisk aktivitet i de aktuella riktlinjerna grundar sig på ett bristfälligt vetenskapligt 
underlag. Endast sex studier har granskats vilket kan jämföras med 34 studier som 
inkluderats i granskningen som genomfört i FYSS regi.  Några exempel på viktiga 
referenser som saknas i granskningen inför de aktuella riktlinjerna är en Cochranre 
review från 20131 samt en artikel ut tidskriften JAMA2. 

Vänder man blicken mot riktlinjer vid depression som tagits fram i andra europeiska 
länder kan man konstatera att det finns en rad exempel där man gjort en annan värdering 
än den i de aktuella riktlinjerna. NICE, som utvecklar riktlinjer i England, 
rekommenderar till exempel fysisk aktivitet som ett förstahandsval vid mild till måttlig 
depression och man har även specificerat insatserna:  Physical activity programmes for 
people with persistent subthreshold depressive symptoms or mild to moderate 
depression should:  

• be delivered in groups with support from a competent practitioner 
• consist typically of three sessions per week of moderate duration (45 minutes to 

1 hour) over 10 to 14 weeks (average 12 weeks).  
                                                      

1 Exercise for depression,  Gary M Cooney , Kerry Dwan , Carolyn A Greig , Debbie A Lawlor , Jane 
Rimer , Fiona R Waugh , Marion McMurdo and Gillian E Mead  
Cochrane database, Online Publication Date: September 2013 
 
2 Exercise to Combat Depression , James A. Blumenthal, PhD1; P. Murali Doraiswamy, MD1,  JAMA. 
2014;312(20):2166-2167.    

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004366.pub6/full
http://jamanetwork.com/searchresults?author=James+A.+Blumenthal&q=James+A.+Blumenthal
http://jamanetwork.com/searchresults?author=P.+Murali+Doraiswamy&q=P.+Murali+Doraiswamy


Fysisk aktivitet som sekundärprevention vid depression  

Personer med psykisk ohälsa har en ökad risk för sjukdom och död i kroppsliga 
sjukdomar jämfört med personer utan psykisk sjukdom. Bland annat är risken större att 
insjukna i kardiovaskulära sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Att risken för 
somatiska sjukdomar är förhöjd vid psykisk ohälsa uppmärksammas också i de aktuella 
riktlinjerna och nämns på sidan 20. Där kan man vidare läsa att ”Det är angeläget att 
hälso- och sjukvården även uppmärksammar och utreder olika kroppsliga symtom, för 
att kunna behandla eventuell kroppslig samsjuklighet”. Fysioterapeuterna instämmer i 
detta. Det är viktigt att personer som lider av depression även får adekvat vård för sina 
somatiska sjukdomar. Men vi noterar samtidigt att det preventiva tänkandet saknas i de 
aktuella riktlinjerna. Vi anser att det är oerhört viktigt att redan innan ytterligare   
sjukdomar är ett faktum sätta in rätt form av åtgärd för att undvika onödigt lidande för 
patienten. Även samhället kan göra stora vinster genom att i större utsträckning arbeta 
preventivt med dessa patienter. 

Under Rad 62 i riktlinjerna kan man läsa att åtgärden fysisk aktivitet till vuxna med 
lindrig eller medelsvår depression kan (Fysioterapeuternas kursivering) ha en positiv 
effekt på somatisk ohälsa. Det här är ett påstående som ter sig obegripligt. Det finns ett 
starkt vetenskapligt underlag för att fysisk aktivitet har positiva effekter på somatisk 
hälsa. Det finns ingen anledning att anta att personer med depression skulle ha sämre 
hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet än personer som inte lider av depression. 
WHO har på ett faktablad som publicerats 2017  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/ slagit fast att:  

• Insufficient physical activity is one of the leading risk factors for death 
worldwide. 

• Insufficient physical activity is a key risk factor for noncommunicable diseases 
(NCDs) such as cardiovascular diseases, cancer and diabetes. 

• Physical activity has significant health benefits and contributes to prevent 
NCDs. 

Orkeslöshet och energibrist är vanliga symtom vid depression. Att förändra 
levnadsvanor är en utmaning för alla människor. För att personer som lider av 
depression ska klara av att öka sin nivå av fysisk aktivitet krävs professionellt stöd. 
Socialstyrelsen har i de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 
föreslagit att personer med behov av extra stöd ska kunna ges insatsen ”kvalificerade 
rådgivande samtal” där man beskriver hur personer med uttalade behov kan få stöd för 
att ändra sina levnadsvanor. Denna insats lämpar sig väl även för personer som lider av 
depression. 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/


Insatser som syftar till att stödja personer med depression att öka sin nivå av fysisk 
aktivitet borde ur ett sekundärpreventivt perspektiv få högsta prioritet i de aktuella 
riktlinjerna.  
 

Fysisk aktivitet som primärprevention vid depression  

En person som drabbats av depression har en ökad rik för att återinsjukna. Detta 
poängteras också i de aktuella riktlinjerna.  I FYSS 2017 finns ett kapitel ”Fysisk 
aktivitet som prevention”. Här finns även ett avsnitt om depression. Där kan man läsa 
att:  ”Det finns en stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre 
risk att drabbas av depression.”  I de aktuella riktlinjerna finns dock inget skrivet om att 
fysisk aktivitet har en preventiv effekt.  Vi anser att individanpassat stöd för fysisk 
aktivitet bör inkluderas i riktlinjerna som en insats med syfte att minska risken för 
återinsjuknande.   

  

 

Med vänlig hälsning  

 

Stefan Jutterdal  
Förbundsordförande  
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