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Sammanfattning 

Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) innebär luftflödeshinder under sömnen vilket leder 

till andningsuppehåll. OSA är vanligast förekommande vid övervikt och hos män. Individer 

med OSA lider oftare av depression än övriga befolkningen. Fysisk aktivitet har visat sig vara 

en effektiv behandlingsmetod för depression.  

Syfte: Att undersöka om förändring av fysisk aktivitet korrelerar med förändring av 

självskattade depressiva symptom, samt om det finns skillnader gällande kön eller 

intensitetsnivå. 

Metod: En retrospektiv, deskriptiv, korrelerande och jämförande studie. Data inhämtades från 

en tidigare studie. Fysisk aktvitet och självskattade depressiva symptom mättes med 

SenseWear Pro3 Armband respektive MADRS-S vid baslinjen och vid 6 månaders 

uppföljning. 

Resultat: Ett samband mellan ökning av fysisk aktivitet och minskning av MADRS-S-poäng 

förelåg, r= -0,27, p=0,04. Uppdelat på kön förstärktes sambandet hos männen, r= -0,35 

(p=0,02). För kvinnorna förelåg ett samband mellan en ökning av fysisk aktivitet och en 

ökning av MADRS-S-poäng, r=0,7 ej statistiskt signifikant, p=0,16. Det fanns ingen skillnad i 

MADRS-S-poäng mellan grupperna på måttlig 5 (5,5) median (kvartilavstånd), respektive 

hög fysisk intensitetsnivå 4,5 (9,25), p= 0,68.  

Konklusion: Det förelåg ett samband mellan ökning av fysisk aktivitet och minskning av 

MADRS-S-poäng. Gällande skillnader mellan kön och intensitetsnivå gjorde det låga antalet 

kvinnor och högintensivt aktiva att inga slutsatser gick att dra. 

Keywords: obstructive sleep apnea, physical activity, depression, MADRS-S, gender, 

intensity 

  



Abstract 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is obstruction of airflow during sleep leading to 

respiratory arrest. OSA is most common with obesity and among men. Individuals with OSA 

have a higher depression rate than the rest of the population. Physical activity (PA) has 

proven to be an effective treatment for depression. 

Aim: To investigate whether change in PA correlates with change in self-assessed depressive 

symptoms and if there are differences regarding gender or intensity levels. 

Method: A retrospective, descriptive, correlative and comparative study. Data was obtained 

from a previous study. PA and self-assessed depressive symptoms were measured with 

SenseWear Pro3 Armband and MADRS-S at baseline and at 6 months follow-up. 

Results: There was a correlation between an increase of PA and a decrease of MADRS-S 

score, r = -0.27, p = 0.04. The correlation for men was stronger r = -0.35 (p = 0.02). Women 

had a correlation between an increase in PA and an increase of MADRS-S score, r = 0.7 not 

statistically significant, p = 0.16. There was no difference in MADRS-S score between the 

groups performing PA at moderate intensity 5 (5.5) median (interquartile), respectively high 

intensity 4.5 (9.25), p=0.68 

Conclusion: The results showed a correlation between an increase in PA and a reduction of 

MADRS-S score. Regarding differences between genders or intensity levels the low number 

of women and physically active at high intensity meant no conclusions could be drawn. 

Keywords: obstructive sleep apnea, physical activity, depression, MADRS-S, gender, 

intensity 
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Bakgrund 

Obstruktiv sömnapné 

Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av återkommande episoder av partiellt eller totalt 

luftflödeshinder under sömnen vilket leder till andningsuppehåll. En vanlig orsak till OSA är 

anatomiska faktorer som förtränger övre luftvägarna t.ex. tunga som faller ned över svalget, 

överbett eller stora halsmandlar. En annan vanlig orsak är övervikt som kan leda till mycket 

fettvävnad i halsen och på så sätt hindra luftflödet (1). Övervikt definieras utifrån ett body 

mass index (BMI) över 25 (2). Andningsuppehållen hos en individ med obstruktiv sömnapné 

är oftast 20-30 sekunder långa men kan hålla på i upp till en minut. För att få diagnosen 

obstruktiv sömnapné måste uppehållen vara minst 10 sekunder. OSA är vanligare hos män än 

hos kvinnor. Många andningsuppehåll leder till många korta uppvaknanden vilket medför att 

sömnen blir störd, personer med obstruktiv sömnapné är därför ofta trötta under dagen (1). 

Detta leder till en ökad olycksfallsrisk, dels i arbete men även i trafiken. En studie i USA såg 

att individer med OSA i ålderspannet 30-60 år var involverade i trafikolyckor 3-7 gånger så 

ofta som motsvarande individer utan OSA (3).  

På lång sikt kan en återkommande störning av nattsömnen ge negativa effekter på hela hjärt- 

och kärlsystemet vilket kan ge en ökad risk för sjukliga förändringar (4). Män med OSA har 

fem gånger så stor risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (5), och snarkningar i 

kombination med dagtrötthet vid OSA har setts öka risken för kardiovaskulär död trefaldigt 

(6). Även hypertoni är vanligt förekommande hos individer med OSA. Bland de individer 

som lider av högt blodtryck har 30-83% även OSA (7). Slutligen är risken för stroke även den 

tre gånger så hög hos individer med OSA jämfört med motsvarande friska individer (8). 

Vid misstanke om att en patient lider av OSA ska denne genomgå någon form av nattlig 

sömnapnéutredning. Referensmetoden är polysomnografi som innebär att patienten sover med 

utrustning som registrerar sömntid, sömnstadier och eventuella andningsuppehåll samt 

registrerar EKG.  Den vanligaste metoden är dock att patienten gör utredningen hemifrån med 

hjälp av bärbar utrustning, en så kallad förenklad sömnapnéutredning. Vid en förenklad 

sömnapnéutredning registreras luftflödet genom näsa och mun samt andningsrörelser genom 

ett thorax- och bukband som spänns runt patienten. På patientens bröst fästs en 

positionsangivare för att registrera kroppsläge. Puls och syremättnad mäts genom en 

pulsoximeter. Snarkljud kartläggs med hjälp av en mikrofon. Sömntiden skattas manuellt till 
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skillnad från referensmetoden polysomnografi där den registreras av utrustningen (1). En 

sömnregistrering beräknar det genomsnittliga antalet apnéer, som innebär totalt 

luftflödesstopp, och hypopnéer, d.v.s. delvis luftflödesstopp, per timme sömn under en natt. 

Resultatet är ett apné-hypopnéindex (AHI). Ett AHI över 5 anses patologiskt (1). Continuous 

positive air pressure (CPAP) är en symptomlindrande behandling vid obstruktiv sömnapné. 

CPAP-maskinen blåser via en ansiktsmask en svag luftström genom näsan och ner i halsen 

vid inandning. Detta förhindrar en sammanfallning av de övre luftvägarna som kan ge upphov 

till apnéer (1). 

Depression och depressiva symptom  

Egentlig depression karaktäriseras av nedstämdhet och/eller minskat intresse eller glädje som 

pågått under minst två veckor med minst fem av följande depressiva symptom; nedstämdhet, 

klart minskat intresse eller minskad glädje, betydande viktnedgång eller viktuppgång de 

senaste fem månaderna, sömnstörningar varje natt, psykomotorisk agitation eller hämning, 

svaghetskänsla eller brist på energi, känslor av värdelöshet eller skuldkänslor, minskad tanke- 

eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet samt återkommande tankar på döden såsom 

självmordstankar, självmordsplaner eller självmordsförsök (9). Det finns olika typer av 

instrument för att diagnosticera och bedöma förändringar i svårighetsgrad hos tillståndet 

egentlig depression och förekomsten av depressiva symptom. Det vanligaste sättet är genom 

intervjubaserade skattningsskalor såsom Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 

(MADRS) (10) och Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) (11). Ett annat sätt är att låta 

individerna själva skatta svårighetsgraden av sina symptom med hjälp av 

självskattningsskalorna MADRS-S (12), som är en variant av MADRS och vars resultat är 

jämförbara med MADRS för expertbedömning (12,13), eller Beck Depression Inventory 

(BDI) (11). Den sista typen av bedömningsinstrument för diagnosticering av egentlig 

depression är frågeformulär t.ex. Patient Health Questionnaire (PHQ-9) och Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HAD) (11).     

Depressiva symptom och egentlig depression har i studier visats vara mer frekvent 

förekommande hos individer med OSA jämfört med hos friska kontrollgrupper, risken för att 

utveckla depression över tid har också funnits vara högre hos individer med OSA (14–17). 

Trots den högre förekomsten av depressiva symptom och depression hos individer med OSA 

visar flera studier på att det inte finns något samband mellan svårighetsgraden av OSA och 

förekomsten av depressiva symptom eller depression vilket tyder på att orsaken till den högre 

förekomsten av depressiva symptom hos individer med OSA är mer komplex (15,17,18). I 



3 
 

studier har det även framkommit att graden av depressiva symptom hos individer med OSA 

har betydelse för deras upplevda livskvalité (16,19). Studier pekar på att depressiva symptom 

hos individer med OSA, precis som hos övriga populationen, är vanligare hos kvinnor än hos 

män (20–24). 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som kroppsrörelser producerade av muskelaktivitet som ökar 

kroppens energiförbrukning (25). Fysisk aktivitet är ett samlingsbegrepp och bör inte 

förväxlas med träning som är en planerad, strukturerad och repetitiv form av fysisk aktivitet 

med syfte att bibehålla eller förbättra en eller flera komponenter av den fysiska kapaciteten 

(26). Fysisk aktivitet innefattar förutom träning även vardagsaktiviteter såsom transport till 

fots eller med cykel, friluftsliv, lek, hushållssysslor eller fysisk belastning i arbetet. Fysisk 

aktivitet kan vara både hälsofrämjande samt prestationsinriktad (26,27). Det finns olika 

komponenter av fysisk aktivitet, de två största är aerob fysisk aktivitet som förbättrar 

syreupptagningsförmågan till blodet och hjärtats kapacitet att pumpa ut blodet till kroppens 

alla muskler och vävnader, samt styrkefrämjande fysisk aktivitet som förbättrar musklernas 

styrka och uthållighet. Fysisk aktivitet kan även ha påverkan på balans, flexibilitet och 

koordination. Fysisk aktivitet har en mycket positiv inverkan på hälsan och minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar, stroke (propp eller hjärnblödning), diabetes, hypertoni (högt 

blodtryck), bröst- och koloncancer, samt depression. Fysisk inaktivitet är enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) den 4:e största dödsorsaken, ca 6 % av alla dödsfall i 

världen, efter högt blodtryck (13 %), tobak (9 %) och högtblodsocker (6 %) (28). 

Det finns en mängd sätt att mäta fysisk aktivitet och de olika mätmetoderna beskriver ofta 

olika dimensioner av den fysiska aktiviteten. Duration, hur länge den fysiska aktiviteten 

pågår, mäts oftast i minuter. Frekvens, hur ofta den fysiska aktiviteten utförs, mäts i tillfällen 

per vecka. Intensitet, hur jobbigt det är att utföra den fysiska aktiviteten, mäts ofta genom att 

mäta energiförbrukningen hos en individ (28). Andra sätt att mäta fysisk aktivitet på är t.ex. 

genom stegräkning eller ifyllande av en aktivitetsdagbok. Det ställer krav på mätinstrument 

med bra validitet.  

Energiförbrukning anges ofta i metabol ekvivalent (MET). 1 MET = 3,5*ml O2/kg 

(kroppsvikt)/min och är syreförbrukningen hos människor i vila. Olika aktiviteter har genom 

upprepade mätningar av dess energiförbrukning fått ett MET-värde som är en 

multiplikationskofficient för syreförbrukningen i vila. 3-6 MET anses som måttligt intensiv 
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fysisk aktivitet och MET >6 är högintensiv fysisk aktivitet (28,29). För att jämföra den totala 

mängden fysisk aktivitet som aktiviteter på olika intensitet ger multipliceras MET-värdet med 

antalet minuter som aktiviteten pågår, resultatet blir MET-minuter. Individer som är fysiskt 

aktiva under samma tid men på olika intensitet får alltså olika antal Met-minuter (30). WHO 

rekommenderar att vuxna individer under en vecka utövar minst 150 minuter aerob fysisk 

aktivitet på måttlig intensitetsnivå eller minst 75 minuter aerob fysisk aktivitet på hög 

intensitetsnivå. Den aeroba fysiska aktiviteten bör pågå under minst 10 minuter per tillfälle. 

Den aeroba fysiska aktiviteten bör kompletteras med styrkefrämjande fysisk aktivitet två eller 

fler dagar per vecka (28). 

Fysisk aktivitet som behandling 

Det har gjorts många studier på effekten av fysisk aktivitet som behandling för depression och 

de systemiska översikter och metaanalyser som sammanfattat forskningen har visat på att 

fysisk aktivitet är lika effektivt som traditionell psykologisk och farmakologisk behandling av 

lindrig till måttlig depression (31–33).  Andra studier har visat på att fysisk aktivitet har effekt 

på depressiva symptom även hos individer utan klinisk depression (34,35).  En metaanalys har 

sammanställt effekten av fysisk träning hos individer där depressiva symptom finns sekundärt 

till en kronisk sjukdom t.ex. kardiovaskulär sjukdom, kronisk smärta, fibromyalgi, cancer, 

multipel skleros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom och funnit att även inom dessa grupper 

har fysisk aktivitet positiv effekt på depression och depressiva symptom (36). Det finns en 

studie gjord som visar på ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskade depressiva 

symptom hos individer med OSA (37). För hjärt- och kärlsjukdomar finns ett dos-respons 

samband för intensitet d.v.s. ju högre intensitetsnivå på den fysiska aktiviteten desto bättre 

effekt mot besvären (28). Huruvida samma samband kan ses hos fysisk aktivitets effekt på 

depression är oklart i nuläget. Två systematiska översikter har sett tendenser till att fysisk 

aktivitet på högre intensitet har bättre effekt på depressiva symptom (32,33) medan en 

metaanalys inte såg någon skillnad (31).   

I en av de systematiska översikter som gjorts om fysisk aktivitets påverkan på sömn har det 

visat sig att individer som är mer fysiskt aktiva har kortare insomningstid, längre total sömntid 

och färre nattliga uppvaknande. De flesta av studierna är dock gjorda på unga människor utan 

sömnstörningar och det fanns därmed risk för att deltagarna hade en begränsad 

förbättringspotential (38). En metaanalys fann att fysisk aktivitet ökade individernas upplevda 

sömnkvalité, ökade den totala sömntiden, minskade insomningstiden, minskade uppvaknande 

under natten, minskade sömnighet under dagen och förbättrade den totala sömnkvalitén (39). 
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Hos individer med OSA har det upptäckts liknande resultat där fysisk aktivitet visat sig 

minska svårighetsgraden av sjukdomen, genom att reducera AHI, minska sömnighet under 

dagen och förbättra sömnkvalitén (40,41). 

Beteendeteori 

Att vara fysiskt aktiv är ett beteende. Allt vi människor gör, observerbara saker såsom 

springer, pratar och skriver, men även osynliga inre händelser t.ex. tankar och känslor, är 

beteenden. Beteenden kan förklaras av inlärningsteorin som belyser hur beteenden lärs in och 

vidmakthålls. Det är framför allt konsekvenserna av ett beteende som avgör om beteendet 

kommer att upprepas eller inte. Om en individ upplevde att det blev en positiv effekt 

alternativt att något obehagligt försvann eller minskade av att göra på ett visst sätt är det stor 

sannolikhet att individen kommer att göra likadant i framtiden, det innebär att beteendet har 

blivit förstärkt. Om en handling leder till obehag eller att något trevligt minskar eller 

försvinner blir individen mindre benägen att göra om den handlingen, beteendet har blivit 

försvagat. Många beteenden har både kort- och långsiktiga konsekvenser som ibland kan vara 

varandras motsatser, det innebär att beteenden som på lång sikt är skadliga ändå kan fortsätta 

eftersom de har positiva konsekvenser för stunden (42). 

Studier om OSA och fysisk aktivitet  

"Tailored behavioral medicine intervention for enhanced physical activity and healthy eating 

in patients with obstructive sleep apnea syndrome and overweight" (43) är en randomiserad 

kontrollerad studie som är del av en större studie av Igelström m.fl. som undersökt om en 

beteendeintervention av dietist och fysioterapeut i syfte att öka den fysiska aktiviteten och 

främja en mer hälsosam kosthållning hos överviktiga personer med måttlig till svår OSA haft 

någon effekt. I studien användes mängden fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet och 

intagsfrekvensen av grönsaker, frukt, fisk/skaldjur och godis som huvudsakliga utfallsmått.  

Forskarna fann ingen skillnad gällande fysisk aktivitetsnivå inom eller mellan grupperna vid 6 

månaders uppföljning, däremot hade interventionsgruppen ett större intag av frukt och 

fisk/skaldjur än kontrollgruppen (43). En annan delstudie "Physical activity and sedentary 

time in persons with obstructive sleep apnea and overweight enrolled in a randomized 

controlled trial for enhanced physical activity and healthy eating." som publicerats ur samma 

projekt tittade bl. a. på förekomsten av fysisk aktivitet och depressiva symptom, mätt med 

MADRS-S, hos deltagarna i studien. De undersökte även om det fanns något samband mellan 

de två variablerna. De fann en genomsnittlig MADRS-S poäng på 9,9±6,8 (lindrig depression) 
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och att genomsnittet för gruppen uppfyllde WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet. De 

fann inget samband mellan fysisk aktivitetsnivå och depressiva symptom (44). 

Problemformulering 

Det finns studier som visar på samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskade depressiva 

symptom och att fysisk aktivitet därför kan var en bra behandling mot depression och 

depressiva symptom (31–36). Däremot finns det endast en studie som visar på ett positivt 

samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskning av depressiva symptom hos individer 

med OSA (37). Då depressiva symptom är vanligt förekommande hos individer med OSA och 

övervikt och fysisk aktivitet är en icke invasiv och kostnadseffektiv behandlingsmetod kan det 

vara av vikt att ytterligare utreda om fysisk aktivitet är en effektiv behandling vid depressiva 

symptom även hos denna patientgrupp (14–17). Vidare kan det vara intressant att se om det 

finns skillnader i effekt mellan män och kvinnor då kvinnor i högre utsträckning drabbas av 

depression och depressiva symptom (20–24). I tidigare studier har det framkommit en 

osäkerhet om vid vilken intensitetsnivå fysisk aktivitet har störst effekt på depression och 

depressiva symptom. Det kan då vara av intresse att undersöka om intensitetsnivån påverkar 

effekten av fysisk aktivitet på depression och depressiva symptom hos individerna med OSA 

(31–33). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan en förändring av mängden fysisk 

aktivitet och en förändring av självskattade depressiva symptom hos personer med OSA och 

övervikt, och om det föreligger någon skillnad mellan kvinnor och män. Ett annat syfte är att 

undersöka om intensitetsnivån har någon betydelse vad gäller fysisk aktivitets effekt på 

depressiva symptom hos personer med OSA och övervikt. 

Samtliga frågeställningar vill undersöka en grupp individer med OSA och övervikt. De har 

deltagit i en studie där interventionsgruppen har fått behandling med CPAP nattetid och 

genomgått en skräddarsydd beteendemedicinsk behandling under sex månader och 

kontrollgruppen enbart fått behandling med CPAP nattetid. I frågeställningarna tas ingen 

hänsyn till den tidigare gruppindelningen utan alla studiedeltagarna betraktas som en grupp. 

1. Vilken nivå av fysisk aktivitet (genomsnittligt antal minuter och MET-minuter/dag 

under en vecka mätt med SenseWear Pro3 Armband) och självskattade depressiva 
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symptom (mätt med MADRS-S) föreligger hos individerna, vid baslinjen och efter sex 

månader? 

2. Föreligger det ett samband mellan förändring av total mängd fysisk aktivitet 

(genomsnittligt antal MET-minuter/dag under en vecka, mätt med SenseWear Pro3 

Armband) och förändring av självskattade depressiva symptom (mätt med MADRS-S) 

från baslinjen till sex månaders uppföljning hos individerna som hel grupp, respektive 

uppdelat på kvinnor och män? 

3. Hos de individer som vid sex månaders uppföljning uppfyller någon av WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet föreligger det någon skillnad i självskattade 

depressiva symtom (mätt med MADRS-S) mellan de individer som rör sig på en 

högintensiv fysisk aktivitetsnivå ≥ 75 minuter/vecka respektive de som inte gör det 

(mätt med SenseWear Pro3 Armband)?  

Metod 

Det här arbetets frågeställningar kommer besvaras genom att bearbeta data från studien 

“Tailored behavioral medicine intervention for enhanced physical activity and healthy eating 

in patients with obstructive sleep apnea syndrome and overweight.” (43). I detta arbete 

kommer denna studie benämnas som ursprungsstudien. 

Ursprungsstudien 

Syftet var att undersöka om en skräddarsydd beteendeintervention av fysioterapeut och dietist 

i kombination med CPAP-behandling nattetid kunde bidra till att öka den fysiska aktiviteten 

och främja en hälsosammare kosthållning hos individer med OSA och övervikt. 

Design 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie (43,45). Primära utfallsmått var fysisk 

aktivitet på måttlig till hög intensitet och intag av grönsaker, frukt, fisk/skaldjur och godis. 

Sekundära utfallsmått var fysisk aktivitet på låg intensitet, steg per dag, stillasittande, 

matvanor, vikt, midjeomfång och BMI. 

Urval 

Urvalet i studien var konsekutivt (45). Under perioden mars 2010 - mars 2012 blev alla 

patienter med svår till måttlig OSA som remitterats till andningscentrum i Uppsala för 

utprovning av CPAP och uppfyllde kriterierna tillfrågade om de ville delta i studien.  
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Inklusionkriterier:  

 Ålder 18-80 år. 

 Måttlig eller svår OSA enligt Apnoea-hypopnea-index (AHI) >15 apnéer/hypopnéer i 

genomsnitt per timme. 

 Inskriven eller ska inskrivas vid Sömnapnémottagningen/Andningscentrum för 

utprovning av CPAP. 

 Övervikt (BMI 25 eller över). 

 God förståelse i det svenska språket (förväntas kunna förstå och fylla i svenska 

frågeformulär). 

 

Exklusionskriterier: 

 Måttlig fysisk aktivitetsnivå mer än 30 min/dag mer än fem dagar/vecka sedan > tre 

månader. 

 Symtomgivande hjärt-kärlsjukdom trots medicinering. 

 Pågående vårdkontakt i viktminskningssyfte (även utredning inför ev. gastric by-pass 

operation). 

 Att patienten inte är gångare. 

 Demens. 

 Svårtolkade ventilatoriska parametrar i den initiala sömnregistreringen (att AHI inte 

går att utläsa) 

73 personer inkluderades i studien. 

Intervention 

Patienterna i kontrollgruppen fick först diagnosen OSA och därefter en CPAP utprovad och 

fick lära sig att använda den hemmavid. De fick även rådet att gå ner i vikt. Efter tolv 

månader gjordes en uppföljning i form av en hel natts sömnregistrering (med CPAP) i 

hemmet. Det etablerades även uppföljande kontakt med läkare eller sjuksköterska.  

Patienterna i interventionsgruppen fick även de CPAP utprovad och därefter fick de ett 

skräddarsytt beteendeprogram baserat på inlärningsteorier, exempelvis socialkognitiva teorin, 

självbestämmande och självreglering. Patienterna blev erbjudna anpassade beteendestrategier 

för att förbättra fysisk aktivitet och få sundare matvanor.  
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Åtta till tio terapeutledda individuella möten bokades in under en sexmånadersperiod. Efter 

det gjordes en uppföljning för att se utvecklingen. Ytterligare fyra booster-sessioner hölls 

under en niomånadersperiod.  

Behandlingen baserades på vanliga matvanor och oövervakade sessioner med fysisk aktivitet i 

hemmet. Patienterna klarade detta på egen hand genom hemuppgifter. Beteendemässiga 

förändringsaktiviteter var skräddarsydda efter identifierade preferenser, mål och 

beteendeanalyser. Också OSA-specifika medicinska faktorer och riskuppfattningar, 

hälsotillstånd, förväntningar och incitament för förändring av beteende spelade in.  

Ytterligare beteendeproblemidentifiering gjordes med jämna mellanrum. Målen trappades upp 

kontinuerligt. Handlingsplanen (action planning) syftade till att hela tiden öka patientens 

självhantering. 

 Datainsamlingsmetoder  

Ett antal olika parametrar samlades in enligt ett protokoll (se bilaga I).  

Fysisk aktivitet mättes, vid baslinjen och vid sex månaders uppföljning, med SenseWear Pro3 

Armband och självskattning av stillasittande och fysisk aktivitet på måttlig till hög 

intensitetsnivå i en aktivitetsdagbok. Mätningen skedde under en vecka.  

Intag av grönsaker, frukt, fisk/skaldjur och godis samt matvanor mättes med Socialstyrelsens 

formulär för ohälsosamma matvanor (46) och The Dutch Eating Behavior Questionnaire (47). 

Genomförande 

Alla remitterade till andningscentrum i Uppsala för utprovning av CPAP blev tillfrågade att 

ingå i studien. De som uppfyllde kriterierna och tackade ja till att ingå i studien genomgick en 

baslinjemätning enligt protokoll (se bilaga I). Därefter blev de slumpmässigt uppdelade i 

kontrollgrupp respektive interventionsgrupp.  

Interventionsgruppen genomgick en intervention enligt ovan. Grupperna följdes upp efter sex 

månader med samma mätningar som vid baslinjen. 

Resultat 

Det skedde ingen signifikant förändring av fysisk aktivitet på låg, måttlig eller hög intensitet 

varken inom grupperna eller mellan grupperna. Interventionsgruppen hade en signifikant 

minskning av vikt och midjeomfång jämfört med kontrollgruppen, de åt även mer frukt och 
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fisk/skaldjur. För BMI, antal steg per dag och stillasittande fanns det skillnader inom 

grupperna men inte mellan grupperna (43). 

 

Aktuell studie 

Design 

Då det inte förelåg någon signifikant skillnad på fysisk aktivitetsnivå mellan interventions- 

och kontrollgruppen i ursprungsstudien (43) kom deltagarna i den aktuella studien att 

betraktas som en grupp. Studiens var av deskriptiv, korrelerande och jämförande design. 

Deskriptiv innebär att studien dokumenterar ett fenomen genom att samla in data 

systematiskt. En korrelerande studie undersöker samband mellan två eller fler variabler utan 

att påverka dessa med exempelvis en intervention. Jämförande studier undersöker skillnader 

mellan två eller flera grupper (45). 

Urval 

Alla studiedeltagare från ursprungsstudien med data från SenseWear Pro3 Armband, under 

minst fyra dagar, och ifyllda MADRS-S formulär från baslinjen och sex månaders uppföljning 

inkluderades i den aktuella studien. 

Datainsamling 

All data var redan insamlad och inhämtades från huvudförfattaren till ursprungsstudien H. 

Igelström. De variabler som användes i den aktuella studien var fysisk aktivitet på låg, måttlig 

och hög intensitet mätt med SenseWear Pro3 Armband, MADRS-S och kön, vid baslinjen och 

vid sex månaders uppföljning. Bakgrundsdata inkluderande ålder, BMI och sysselsättning 

(arbetande, sjukskriven, pensionär etc.) vid baslinjen inhämtades också från ursprungsstudien 

på de deltagare som inkluderades i den aktuella studien. 

Fysisk aktivitet mättes med SenseWear Pro3 Armband (43). SenseWear Pro3 Armband är en 

aktivitetsmätare som fästs kring överarmen. Den innehåller en accelerometer som mäter 

rörelse och acceleration kring två rörelseaxlar, sensorer som registrerar kroppstemperatur, 

värmeavgivning till omgivningen samt galvaniska reaktioner i huden såsom impedans (det 

elektriska motståndet, reflekterar vattenmängden), vasodilatation (utvidgning av blodkärlen) 

och vasokonstriktion (hopdragning av blodkärlen). Medföljande mjukvaran SenseWear 

Professional 6.1 omvandlar informationen från aktivitetsmätaren till beräknad 
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energiförbrukning, antal steg och uppskattad tid av fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer 

(29,48).  

SenseWear Pro3 Armband har validitetstestats och funnits vara ett bra mätinstrument för 

lågintensiv till måttligt intensiv fysisk aktivitet men sämre på att mäta högintensiv fysisk 

aktivitet (49,50). En studie har jämfört SenseWear Pro3 Armband som mätmetod för fysisk 

aktivitet med aktivitetsdagbok och självskattningsformulär hos personer med OSA och 

övervikt. Studien visade att SenseWear Pro3 Armband bör kombineras med aktivitetsdagbok 

för att få ett bra mått på den fysiska aktivitetsnivån (29). Den variabel som användes från 

SenseWear Pro3 Armband var antal minuter fysisk aktivitet på lågintensiv (1,5–2,9 MET), 

måttligt intensiv (3-6 MET) och högintensiv (>6 MET) nivå (28,43).  

Depressiva symptom skattades med MADRS-S. MADRS-S är ett självskattningsinstrument 

bestående av nio frågor konstruerat för att mäta graden av depressiva symptom hos en individ. 

Syftet med formuläret är att ge en detaljerad bild av individens nuvarande sinnestillstånd. 

Varje fråga innehåller påståenden om hur individen mår i olika avseenden. Dessa påståenden 

uttrycker olika grad av obehag, från dess frånvaro till ett maximalt uttalat obehag. Frågorna 

kan ge 0-6 poäng.  Ju högre sammanlagd poäng desto fler symptom på depression ses hos 

individen, maximalt antal poäng är 54 (12). MADRS-S har validitetstestats och funnits vara 

ett bra mätinstrument för att skatta depressiva symptom och depression (12,13). 

Genomförande 

Tillgång till data från ursprungsstudien skedde via huvudansvarig forskare H. Igelström. De 

variabler som ingick i och var relevanta för aktuell studie fördes in i en excelfil. Data från 

excelfilen kopierades och klistrades in i arbetsboken i e-labbet, hörandes till Jonas Björks bok 

Praktisk statistik för medicin och hälsa (51), där alla beräkningar skedde. 

Data bearbetades och analyserades i enlighet med databearbetning, se nedan. 

Databearbetning 

Studiedeltagarnas totala mängd fysisk aktivitet vid baslinjen och vid sex månaders 

uppföljning presenterades med det genomsnittliga antalet minuter och MET-minuter/dag. 

Data från de fyra första dagarna med registrerad SenseWeardata slogs ihop och delades med 

fyra för att få fram det dagliga genomsnittet. Genomsnittligt antal minuter på de olika 

intensiteterna multiplicerades med MET-värdena för SenseWear Pro3 Armbands lägre gräns 

för respektive intensitet, 1,5 för låg intensitet, 3 för måttlig intensitet och 6 för hög intensitet. 
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MET-minuterna för de olika intensiteterna lades sedan ihop för att få fram den totala mängden 

fysisk aktivitet.  

Frågeställning 1 besvarades med median och kvartilavstånd både gällande självskattning av 

depressiva symtom mätt med totalpoäng för MADRS-S och fysisk aktivitetsnivå mätt med 

SenseWear Pro3 Armband uttryckt i det genomsnittliga antalet minuter och MET-

minuter/dag, detta då data från MADRS-S genererar data på ordinalskalenivå och data från 

SenseWear Pro3 Armband inte var normalfördelad (51,52). 

Frågeställning 2 besvarades med uträkning av Spearmans korrelationskofficient för hela 

gruppen samt uppdelat på kvinnor och män. Förändring av MADRS-S totalpoäng från 

baslinjen till sex månader uppföljning analyserades mot förändring av total mängd fysisk 

aktivitet, uttryckt i genomsnittligt antal MET-minuter/dag, från baslinjen till sex månaders 

uppföljning.  Spearmans korrelationskofficient valdes eftersom en av variablerna var på 

ordinalskalenivå (51,52). 

För att avgöra om deltagarna uppfyllde WHO:s rekommendationer gällande fysisk 

aktivitet/vecka delades rekommendationen med antalet dagar på en vecka d.v.s. 7 för att få 

fram det dagliga genomsnittet för jämförelse med studiedeltagarnas dagliga genomsnitt av 

fysisk aktivitet på måttlig intensitet respektive hög intensitet vid sex månaders uppföljning. 

Frågeställning 3 besvarades genom att med Mann-Whitneys u-test beräkna skillnader i 

totalpoäng för MADRS-S mellan de individer som utövade ≥ 75 minuter fysisk aktivitet på 

hög intensitet nivå (n=8) och de som endast utövade ≥ 150 minuter fysisk aktivitet på måttlig 

intensitet (n=53) vid sex månaders uppföljning. Mann-Whitneys u-test valdes p.g.a. att 

MADRS-S totalpoäng är data på ordinalskalenivå (51,52).  

Signifikansnivån var satt p <0.05 (51,52).  

Etiska överväganden  

Studien är godkänd av lokala Etikprövningsnämnden. Diarienummer: dnr 2009/004. 

Beslutsdatum: 2010-01-27.  

Resultat 

Totalt 67 personer uppfyllde kriterierna och inkluderades i studien. Det interna bortfallet var 

åtta personer (sex män, två kvinnor) vid baslinjen då överföringen av data från SenseWear 
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Pro3 Armband förlorades för dessa personer, de kunde då inte inkluderas i 

korrelationsanalysen mellan förändring av fysisk aktivitet och förändring av depressiva 

symptom från baslinje till sex månaders uppföljning. Vid sex månaders uppföljning fanns 

inget internt bortfall. 

Gruppen bestod av 58 män och 9 kvinnor, de hade en medianålder på 54 år se tabell 1. 

Tabell 1: Beskrivning av gruppens ålder, kön, BMI, utbildning och sysselsättning 

Antal deltagare 67 st. 

Kön 58 (87 %) män, 9 (13 %) kvinnor 

Ålder Md 54år (min 29, max 79) 

BMI Md 34,6 (min 26, max 48,3) 

Utbildning 17 (25 %) grundskola,  

34 (51 %) gymnasieutbildning,  

16 (24 %) universitetsutbildning 

Sysselsättning vid baslinjen 47 (70 %) arbetande 

16 (24 %) pensionerade 

1(1,5 %) sjukskriven 

2 (3 %) sjukpensionerad 

1(1,5 %) oklar sysselsättning 

 

 

Nivå av fysisk aktivitet och självskattade depressiva symptom vid baslinjen samt efter 6 

månader 

Gruppens (n=59) totala mängd fysisk aktivitet vid baslinjen var 270(167) min/dag 

median(kvartilavstånd) och 524(370) MET-min/dag. 55 st. (93 %) uppfyllde någon av WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Vid sex månaders uppföljning var gruppens (n=67) 

totala mängd fysisk aktivitet 306(140) min/dag och 587(334) MET-min/dag. 61 st. (91 %) 

uppfyllde någon av WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet Självskattade depressiva 

symptom med MADRS-S visade en totalpoäng för gruppen (n=67) på 8(7) 

median(kvartilavstånd) vid baslinjen och 5(6) vid uppföljningen efter sex månader. 
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Samband mellan förändring av mängd fysisk aktivitet och förändring av självskattade 

depressiva symptom. 

Ett samband mellan en ökning av totala mängden fysisk aktivitet (genomsnittlig antal MET-

minuter/dag) och en minskning av självskattade depressiva symptom (MADRS-S totalpoäng) 

från baslinjen till sex månaders uppföljning (n=59), r = -0,27, p = 0,04 förelåg, se Figur 1. 

 

Figur 1. Samband mellan förändring av total mängd fysisk aktivitet (genomsnittligt antal MET-min/dag) 
och förändring av självskattade depressiva symptom (MADRS-S totalpoäng) från baslinje till sex 
månaders uppföljning, hela gruppen. 

Uppdelat på kön förstärktes sambandet hos männen (n=52), r= -0,35, p=0,02, se Figur 2. För 

kvinnorna (n=7) förelåg ett samband mellan en ökning av totala mängden fysisk aktivitet och 

en ökning av självskattade depressiva symptom, r=0,7, ej statistiskt signifikant, p=0,16, se 

Figur 3. 
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Figur 2. Samband mellan förändring av total mängd fysisk aktivitet (genomsnittligt antal MET-min/dag) 
och förändring av självskattade depressiva symptom (MADRS-S totalpoäng) från baslinjen till sex 
månaders uppföljning, endast män (n=52). 

 

 
Figur 3. Samband mellan förändring av total mängd fysisk aktivitet (genomsnittligt antal MET-min/dag) 
och förändring av självskattade depressiva symptom (MADRS-S totalpoäng) från baslinjen till sex 
månaders uppföljning, endast kvinnor (n=7). 

 

Skillnad gällande depressiva symptom mellan de som uppfyller WHO:s kriterium 1 för 

fysisk aktivitet respektive de som uppfyller WHO:s kriterium 2 för fysisk aktivitet. 

Totalt 53 studiedeltagare uppfyllde WHO:s kriterium 1, d.v.s. minst 150 minuters fysisk 

aktivitet/vecka på måttlig intensitet. Totalt åtta studiedeltagare uppfyllde WHO:s kriterium 2, 

d.v.s. minst 75 minuters fysisk aktivitet/vecka på hög intensitet. Det fanns ingen statistiskt 
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signifikant skillnad mellan grupperna gällande självskattade depressiva symptom mätt med 

MADRS-S totalpoäng (5,5) median (kvartilavstånd) för måttlig intensitet, respektive 4,5 

(9,25) för hög intensitet, p= 0,68.   

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Studiedeltagarna hade en fysisk aktivitetsnivå med en median på 270 min/dag och 524 MET-

min/dag vid baslinjen, vid 6 månaders uppföljning hade detta ökat till 306 min/dag och 587 

MET-min/dag. Självskattade depressiva symptom med MADRS-S totalpoäng vid baslinjen 

gav en median på 8, efter sex månader hade detta minskat till 5. 

 Det fanns ett svagt statistiskt signifikant samband mellan en ökning av total mängd fysisk 

aktivitet och en minskning av självskattade depressiva symptom hos studiedeltagarna, 

avseende könsskillnader var sambandet starkare hos männen medan det hos kvinnorna fanns 

ett motsatt samband mellan en ökning av total mängd fysisk aktivitet och en ökning av 

självskattade depressiva symptom, sambandet var endast statistiskt signifikant hos männen.  

Det fanns ingen signifikant skillnad gällande självskattade depressiva symptom mellan de 

individer som utförde fysisk aktivitet på hög intensitet respektive de som endast var fysiskt 

aktiva på måttlig intensitet.  

Resultatdiskussion 

Gruppen hade ökat sin totala mängd fysiska aktivitet från baslinjen till 6 månaders 

uppföljning samtidigt som den minskat MADRS-S totalpoäng, eftersom ingen statistisk 

jämförelse är gjord går det inte att säga huruvida dessa förändringar är statistiskt signifikanta 

eller ej. Vid baslinjemätning var det dessutom åtta personer som saknade data från SenseWear 

Pro 3 Armband p.g.a. fel vid inläsningen vilket kan ha påverkat resultatet. Gruppen hade en 

hög fysisk aktivitetsnivå med 55 individer (93 %) som uppfyllde någon av WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet vid baslinjen. Detta kan jämföras med svenska 

befolkningen i övrigt där endast 65 % uppfyller dessa krav (53). 

Korrelationskofficienten och lutningen på grafen var negativ vilket gav att en ökning av totala 

mängden fysisk aktivitet korrelerade med en minskad poäng på MADRS-S. Resultatet av 

korrelationssanalysen stämde överens med resultat från tidigare studier som undersökt fysisk 

aktivitets påverkan på depressiva symtom hos personer både med och utan OSA (31–35). Det 
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finns studier gjorda som visar på liknande samband mellan fysisk aktivitet och depressiva 

symptom även hos individer med andra sjukdomar t.ex. cancer, multipel skleros och kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (36). Dessa studier kom fram till att fysisk aktivitet är lika effektivt 

som behandlingsmetod mot depressiva symptom som traditionell behandling, såsom 

antidepressiva läkemedel och terapi, är (31–33).  

Det är fortfarande inte helt klarlagt hur depression uppstår och därmed inte heller vilka de 

specifika verkningsmekanismer för de olika behandlingarna är. Ur ett beteendevetenskapligt 

perspektiv kan det tänkas att när en inaktiv individ lyckas göra en förändring av sitt inaktiva 

beteende ökar både självkänslan och tilltron till sin egen förmåga och att det därigenom skulle 

kunna påverka både negativa tankar och känslor (33).  

Vad gäller de fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet på depressiva symptom har en positiv 

påverkan på dopamin, noradrenalin, serotonin och endorfiner påvisats. Dessa ämnen 

stimulerar till ökad nybildning av nervceller i hippocampus. Genom träning fås troligtvis 

också en motståndskraft mot stress genom att fysisk aktiviteten normaliserar de ofta höga 

kortisolhalterna som har setts hos individer med depression (33). 

Låga nivåer av det neuroprotektiva hormonet BDNF (brain derived neurotrophic factor) har 

observerats hos individer med depression. BDNF bidrar till ökad cellöverlevnad samt 

nytillväxt av celler och synapser. Detta gäller framför allt i hippocampus men även i andra 

delar av hjärnan. BDNF skyddar även mot nervskador orsakade av stress, och ökade nivåer av 

BDNF bör därmed minska en stressinducerad depression. Fysisk aktivitet har setts kunna öka 

nivåerna av BDNF hos individer med depression och ångest (33). 

Studier har även visat att fysisk aktivitet kan inducera ett muskelenzym vars uppgift är att 

rena kroppen från det skadliga ämne kynurenin. Kynurenin påverkar hjärnan negativt och 

förekommer vid stressinducerad depression. Depression och ångest kan vara relaterade till 

låggradig kronisk inflammation med bland annat förhöjt CRP-värde. Den typen av 

inflammation och oxidativ stress kan vara skadlig för centrala nervsystemet. Många 

neuroplastiska förändringar som kan ses vid depression påverkas positivt av fysisk aktivitet 

via neuroimmunologiska mekanismer (33). 

Vad gällde skillnader mellan män och kvinnor sågs ett starkare samband hos männen medan 

kvinnorna hade ett motsatt samband d.v.s. en ökning av fysisk aktivitet och en ökning av 

självskattade depressiva symptom. Sambandet hos kvinnorna var starkt men ej statistiskt 
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signifikant. Eftersom kvinnorna var så få var det svårt att dra några slutsatser om huruvida 

detta samband är representativt för kvinnor med OSA, men skulle vara intressant att utreda 

vidare då kvinnor med OSA precis som kvinnor i övriga befolkningen är mera drabbade av 

depression och depressiva symptom än vad män är (20–24). Skulle det visa sig att kvinnor 

inte har samma effekt av fysisk aktivitet som behandling mot depressiva symptom skulle det 

vara av stor klinisk nytta att få reda på det då det är mer sannolikt att de skulle behöva 

behandling mot depression eller depressiva symptom. Eftersom OSA är betydligt vanligare 

hos män (1) är även de flesta deltagarna i studier om OSA män och kvinnors eventuella 

avvikande resultat av en behandling kan då lätt maskeras av den stora majoriteten män i en 

studie. Det starkare sambandet hos männen kan eventuellt förklaras med att kvinnorna, som i 

den aktuella studien hade ett avvikande samband, togs bort och behöver inte betyda att män 

med OSA generellt har ett starkare samband mellan ökning av fysisk aktivitet och minskning 

av självskattade depressiva symptom.   

Att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan de som var fysiskt aktiva på en 

högintensiv nivå jämfört med de som var fysisk aktiva på en måttligt intensiv nivå stämmer 

överens med en metaanalys av Rethorst m fl. som inte kunde se att intensiteten på den fysiska 

aktiviteten hade någon betydelse för dess effekt på depression och depressiva symptom (31). 

Andra studier har dock sett tendenser till att fysisk aktivitet på högre intensitet haft bättre 

effekt på depressiva symptom än vad fysisk aktivitet på lägre intensitet har (32,33). Nämnas 

bör att gruppen som utförde fysisk aktivitet på hög intensitet i den aktuella studien endast 

innehöll åtta individer vilket gör det svårt att dra några slutsatser av resultatet. 

Vad som skulle kunna förklara att fysisk aktivitet på olika intensitet eventuellt ger skillnad i 

effekt på depressiva symptom är oklart i nuläget, en tänkbar förklaring skulle kunna kopplas 

till verkningsmekanismerna för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på låg och måttlig intensitet 

kan utföras under längre tid (28) och skulle kunna innebära att utsöndring av ämnen som har 

positiva effekter på depressiva symptom såsom dopamin, serotonin och BDNF (33) sker 

under en längre tid, vilket skulle kunna leda till att fysisk aktivitet på lägre intensitet har bättre 

effekt på depressiva symptom. En möjlig förklaring till bättre effekt av fysisk aktivitet på hög 

intensitet skulle kunna vara att förmågan att klara av att utföra fysisk aktivitet på hög 

intensitet har bättre effekt på självkänslan och leder till att tilltron till sin egen förmåga ökar 

hos individerna, något som setts kunna bidra till att mildra depressiva symptom (33). 
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Metoddiskussion 

Alla studiedeltagarna hade inte giltig data från hela mättiden d.v.s. en vecka. För att få med så 

många deltagare som möjligt i studie accepterades SenseWeardata från endast fyra dagar 

varifrån ett dagligt genomsnitt räknades ut. Detta medförde att det dagliga genomsnittet 

kanske inte var representativt för gruppen eftersom det baserades på relativt få dagar. För att 

räkna ut MET-minuterna användes den lägre gränsens MET-värde för respektive intensitet 

eftersom all fysisk aktivitet på respektive intensitet var utförd med minst detta MET-värde. 

Det är dock möjligt att en del av den fysiska aktiviteten på de olika intensitetsnivåerna gjordes 

med de högre MET-värdena i intervallet på respektive intensitet, detta kan ha gjort att den 

totala mängden fysisk aktivitet har underskattats något, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Användandet av endast fyra dagar och ett dagligt genomsnitt innebar också att det, för att 

kunna avgöra om studiedeltagarna uppfyllde någon av WHO:s rekommendationer, krävdes en 

beräkning av ett dagligt genomsnitt även för dessa parametrar. Detta innebar att det egentliga 

antalet studiedeltagare som uppfyllde WHO:s rekommendationer kan har varit både fler eller 

färre än vad som framkom i resultatet. Deltagarna i studie var enligt data från SenseWear 

fysiskt aktiva på en ganska hög nivå redan vid baslinjen och hela 93 % uppfyllde WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet till skillnad mot övriga populationen där endast 65 % är 

så pass fysiskt aktiva (53). Detta gjorde att det hos många av deltagarna kanske inte fanns 

utrymme för en stor förändring av den fysiska aktiviteten vilket kan ha påverkat resultatet. 

Enligt studier inom området fysisk aktivitet och depressiva symptom visade sig effekterna av 

fysisk aktivitet på depressiva symptom framför allt efter ca 13-24 tillfällen. 25-36 tillfällen 

visade ännu större effekt medan > 37 tillfällen endast visade måttlig effekt. Mindre än 12 

tillfällen visade ingen signifikant effekt på depressiva symptom (33). I den aktuella studien 

mättes fysisk aktivitet endast vid baslinjen och vid sex månaders uppföljning men inget 

framkom om hur studiedeltagarna hade tränat emellan mättillfällena. Studier har visat att om 

en individ monitorerar sitt beteende kan det leda till att beteende ökar (54–56). 

Studiedeltagarna hade under mättillfällena förutom att bära aktivitetsarmbandet även fyllt i en 

aktivitetsdagbok där de registrerat sin fysiska aktivitet (43), om detta ledde till att de ökade 

sin fysiska aktivitet tillfälligt kan det ha påverkat resultatet genom ett ge ett falskt högt värde 

på fysisk aktivitet som inte speglade den faktiska fysiska aktivitetsnivån under de sex 

månader som studien pågick och därmed gett missvisande resultat om sambandet med 

depressiva symptom hos individerna. 
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Eftersom depression eller depressiva symptom inte var ett inklusionskriterium i studien hade 

många av deltagarna inga eller få poäng på MADRS-S och hade då inte möjlighet till några 

stora förbättringar av sina resultat även vid en stor förändring av sin fysiska aktivitet. Det är 

också möjligt att det kan ha skett en liten förändring av depressiva symptom utan 

motsvarande förändring av totalpoäng på MADRS-S respektive en liten förändring av 

MADRS-S totalpoäng utan motsvarande förändring av depressiva symptom, detta eftersom 

MADRS-S är ett subjektivt självskattningsinstrument. Det skedde inte heller så stor ökning av 

den fysiska aktiviteten hos deltagarna, trots att hälften av dem i ursprungsstudien genomgick 

en intervention i syfte att öka deras fysiska aktivitet, vilket gör att det då blir svårt att se 

eventuella samband mellan förändring av mängd fysisk aktivitet och förändring av 

självskattade depressiva symptom. 

Även om resultatet pekar på ett svagt samband mellan en ökning av fysisk aktivitet och en 

minskning av självskattade depressiva symptom går det inte att dra slutsatsen att det även 

finns ett orsakssamband, korrelationsanalysen visar endast om det finns ett samband mellan 

variablerna men säger inget om huruvida de på något sätt är beroende av varandra. Det skulle 

kunna vara fysisk aktivitet som är beroende av depressiva symptom eller finnas andra 

variabler som påverkar både fysisk aktivitet och depressiva symptom. För att kunna fastställa 

ett sådant orsakssamband behövs andra statistiska metoder. Endast åtta studiedeltagare 

uppfyllde WHO:s kriterium 2 för fysisk aktivitet vilket gjorde det svårt att dra slutsatser av 

resultatet av jämförelsen mellan fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet, en större grupp 

deltagare med fler individer som uppfyllde WHO: kriterium 2 hade behövts för att kunna 

besvara frågeställningen. 

Alla studiedeltagare var överviktiga personer med måttlig eller svår OSA som behandlades 

med CPAP nattetid, generaliserbarheten gäller i och med detta endast för personer med dessa 

diagnoser och denna behandling.  

Etiska överväganden samt klinisk och samhällelig nytta 

Data kom från en redan utförd studie där studiedeltagarna givit sitt samtycke till ingå i 

forskningsstudien. Endast data nödvändig för den aktuella studien inhämtades och deltagarna 

var helt anonyma för författarna. 

Resultatet av den aktuella studien visade att det förelåg ett svagt samband mellan en ökning 

av totala mängden fysisk aktivitet och en minskning av depressiva symptom hos individer 

med måttlig till svår OSA med övervikt. Detta var i linje med andra studier som sett samma 
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samband hos individer med depression och depressiva symptom ihop med andra sjukdomar 

och kan bidra till att utvidga förståelsen för fysisk aktivitets effekt på depression och 

depressiva symptom för patientgruppen OSA. Ur det perspektivet har studien både klinisk och 

samhällelig nytta då fysisk aktivitet är en behandlig som är både billig och biverkningsfri.  

Konklusion 

Resultatet av studien visade på ett svagt statistiskt signifikant samband mellan en ökning av 

total mängd fysisk aktivitet och en minskning av självskattade depressiva symptom, inget 

kunde dock sägas om huruvida det fanns ett orsakssamband mellan de två variablerna. 

Gällande könskillnader och intensitetsnivåns effekt på självskattade depressiva symptom 

gjorde det låga antalet kvinnor och fysiskt aktiva på hög intensitet att inga slutsatser gick att 

dra.  Då studien innehöll få deltagare rekommenderas att vidare studier görs för att ytterligare 

utforska området. 
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Bilaga I: Datainsamlingsprotokoll för ursprungsstudien. 

Före 

 

inkl 

Bas- 

linje 

3 
m

ån
 

 6 
m

ån
 

18
 m

ån
 

Ventilatoriska 

parametrar 

AHI Sömnreg i 

hemmet  

(ej CPAP) 

X   X X DI 

Lägsta uppmätta saturation 

        

Dagsömninghet Epworth sleepiness scale frågeformulär  X  X X 

        

Kognitiv förmåga 
Uppmärksamhet/ 

koncentration 

COWAT/FAS test  X  X X 

Sifferrepetition, del ur 

WAIS 

test  X  X X 

        

Bakgrundsfakta Demografiska data 

egenkonstr. 

frågeformulär 

 

X 

   

 Förväntningar     

 - Outcome expectations     

 - Treatment preference     

  Frågor om psykisk hälsa intervjufrågor  X    

Depression MADRS frågeformulär  X X X X 

        

Livskvalitet SF-36  frågeformulär  X  X X 

        

Participation Patientspecifika mål PGPQ frågeformulär  X  X X 

        

Fysiska aktivitetsvanor Sensewear armband 1 vecka + loggbok accelerometer  X  X X 

 Levnadsvanor: fysisk aktivitet (SoS) samt sitt-tid (ur 

IPAQ) 

frågeformulär  X  X X 

        

Funktionell fysisk 

kapacitet 

6MWD test  X  X X 

        

Matvanor Dutch eating behaviour questionnarie frågeformulär  X  X X 

 Levnadsvanor: mat (SoS) frågeformulär      

        

Kognitioner Beredskap för förändring: fysisk aktivitet 

frågeformulär 

 

X X X X 
 Beredskap för förändring: matvanor  

 Self-efficacy för att förändra matvanorna  

 Self-efficacy för att öka fysisk aktivitet (x 2)  

 Rörelserädsla (delar ur TSK) frågeformulär  X X X X 

        

Antropometriska mått 

Vikt  
BMI 

mätningar 

 X  X X 

Längd  X  X X 

Midjemått  X  X X 

Nackomfång  X  X X 

Maghöjd i sagittalplan  X  X X 
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Fettmassa, fett%, fettfri 

vikt 

Bioimpedensanalys (Tanita-våg) mätning  X  X X 

        

Inflammatoriska 

parametrar 

CRP, TNF-α, IL6, IgF-1 

blodprov 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Blodstatus Hb, HbA1c 

Blodfetter s-kolesterol, HDL, LDL, s-triglycerider 

Joner K, Na 

Övriga Kreatinin, Leptin, Lysozym,  

n-terminalt pBNP 

        

Tillfredställelse med 

behandlingen 

Global evaluation egenkonstr. 

frågeformulär 

   X X 


