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Sammanfattning 

 

Bakgrund. Depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd som leder till försämrad livskvalité 

och en högre självmordsrisk. En metod att behandla depression idag är Fysisk aktivitet på 

recept - FaR®. Det finns skilda uppfattningar om FaR® och dess effekt, vilket motiverar 

åtagandet att analysera hur väl FaR® fungerar som behandling mot depression. 

 

Syfte. Syftet med detta arbete var att undersöka effekten av fysisk aktivitet på recept på 

depressiva symtom och psykisk hälsa, som behandling hos vuxna personer (18–64 år) och 

äldre (65 år +) med depression. 

 

Metod. Litteraturstudie av redan publicerade artiklar inom det aktuella området. 15 utvalda 

artiklar. Sju om vuxna (18–64) och åtta om äldre (65+). 14 av dessa artiklar var RCT studier 

och en var en observationsstudie.  

 

Resultat. För äldre (65+) med depression visade fyra av åtta artiklar positiv effekt på psykisk 

hälsa när fysisk aktivitet tillämpas. Sex av sju artiklar hos vuxna personer (18–64 år) visade 

på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på psykiskt mående och depressiva symtom. 

Ingen botande effekt sågs. En av artiklarna hos personer i åldern 18–64 visade på ingen 

effekt.  

 

Slutsats. Fysisk aktivitet på recept - FaR® ger en positiv effekt på psykisk hälsa för äldre 

(65+) med depression när den används tillsammans med en annan behandling. Exempel kan 

vara läkemedel (SSRI) eller meditation. När FaR® används som ensam behandling mot 

depression för äldre (65+) är evidensen låg för en positiv effekt på psykisk hälsa. Bland den 

vuxna populationen (18–64 år) finns måttligt stark evidens för att fysisk aktivitet fungerar, 

främst i kombination med annan behandling. Även om en positiv effekt mot depression inte 

uppnås så bör fysisk aktivitet ändå tillämpas så gott det går. Detta för de övriga positiva 

fördelarna fysisk aktivitet ger. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, depression, vuxna, äldre, psykisk hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background. Depression is a serious health condition which leads to impaired quality of life 

and elevated suicide risk. Among the courses of treatments today, physical activity is one 

used against depression. Opinions differs about how effective physical activity is against 

depression. This motivates a course of action to analyse how well physical activity works as a 

treatment against depression.  

 

Purpose. The purpose of this study was to examine which kind of effect, physical exercise 

has on mental health, when used as a treatment towards adults (18-65) and elderly (65+) with 

depression 

 

Method. A literature study on already published studies in the given area. 15 articles were 

chosen. Seven about adults aged 18-64 and eight about elderly aged 65. 14 of the articles 

were RCT studies and one was an observation study. 

 

Results. For the elderly population (65+) with depression, four out of eight articles showed a 

positive outcome on mental health, when physical activity was implemented. In the case of 

adults (18-64) six out of seven articles showed a positive outcome on mental health when 

physical activity was applied. No significant effect on depression was observed in the articles 

for adults (18-64). 

 

Conclusions. Physical activity is shown to produce a positive effect on mental health on 

elderly (65+) with depression, when used together with another form of treatment. For 

example, pharmaceuticals or meditation. When physical activity is used as the only form of 

treatment on depression in elderly, the evidence is shown to be lacking a positive effect on 

mental health. Among the adult population (18-64), evidence of moderate standard shows 

that physical activity, has a positive effect on mental health on people with depression. When 

used together with another treatment the effect was even greater. Even if physical activity 

doesn’t get the desired effect on mental health in people with depression, it should still be 

used as a treatment in order to get the other several healthy benefits. 

 

Keywords: Physical activity, depression, adults, elderly, mental health 
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BAKGRUND 

 

Psykisk hälsa definieras av World Health Organisation (WHO) som ett tillstånd där personen 

kan uppnå sina mål och potential, bidra till samhället med sina unika egenskaper samt klara 

av vardagliga påfrestningar. Psykisk hälsa innebär alltså ej endast avsaknad av psykisk ohälsa 

utan även ett allmänt välmående (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Depression 

Depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd som leder till försämrad livskvalité och en högre 

självmordsrisk. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) utgör depression idag den enskilt största 

orsaken till funktionsförlust bland personer i Europa. I Sverige är det den vanligaste 

psykiatriska diagnosen och så många som 19% av alla drabbas någon gång av sjukdomen i 

sitt vuxna liv, vilket innebär att var femte person kommer att insjukna. Av dessa personer är 

det ungefär var tredje som får diagnosen flera gånger under sitt liv (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Vanliga symptom på depression är ångest och oro, känsla av hopplöshet, förändrade 

matvanor (att personen äter mer eller mindre än vanligt), sömnstörningar och 

koncentrationssvårigheter. Depression delas i tre olika stadier - lindrig, medelsvår och svår 

depression. Symtomen blir fler och allvarligare ju svårare depressionen är (Björklund, 2016). 

Det finns skillnader i hur depression visar sig mellan vuxna (18–64 år) och äldre (65+) 

personer. För äldre personer finns det oftast en eller flera föreliggande sjukdomar som t.ex. 

hjärtsjukdomar eller diabetes mellitus som orsakar depression, medan för vuxna personer är 

depressionen den primära diagnosen (Ekselius, 2012). Personer med psykisk ohälsa löper 

större risk för att drabbas av andra allvarliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och 

metabola syndromet. Anledningen till detta är att personer med psykisk ohälsa tenderar att ha 

ohälsosamma livsvanor, till exempel rökning, hög alkoholkonsumtion och osunda matvanor. 

Dessa faktorer kan i sin tur förvärra den psykiska ohälsan, riskbruk av alkohol kan till 

exempel utlösa depressionstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Depressionssjukdomar kännetecknas av att vara episodiska och återkommande. Detta innebär 

att depressionen inte ter sig exakt likadant hela tiden. En episod kan vara mellan två veckor 

till två år, men det är för ytterst få som depression sträcker sig så längre. För att skatta 

depressionen och sätta en diagnos på personen används olika skalor och intervjumetoder. I 

Sverige används idag Montgomery-Åsberg depression rating scale (MADRS-10), en 
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självskattningsskala som kan hjälpa vårdpersonal att diagnostisera en depression (Doktorerna, 

2018), Mini Internationell Neuropsykiatrisk intervju (MINI), används som en intervjumetod 

för att kunna se över personens psykiska hälsa och fånga upp olika diagnoser som kan vara 

aktuella - allt från depression till bulimi och agorafobi (Socialstyrelsen, 2014). Världen över 

används även andra skalor så som, Hamilton rating scale for depression (HRSD-II), en 

intervjubaserad diagnostik för depression (Sharp, 2015) eller, Geriatric depression scale 

(GDR) (Socialstyrelsen, 2017). 

 

En vanlig behandlingsmetod för depression är läkemedel. Bland dessa finns t.ex. selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI), selektiva serotonin- och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och tricykliska antidepressiva (SBU, 2015). En 

rapport från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) har tittat på hur 

effektivt ovan nämnda läkemedel fungerar. En av slutsatserna var bland annat att SSRI, som 

är det vanligaste insatta läkemedlet mot depression, i korttidsstudier inte hade en bättre effekt 

än placebo för människor över 65 år (SBU, 2015). Vidare så visade det sig att SNRI hade en 

bättre effekt än placebo kortsiktigt, men det kom även med biverkningar som kan ge problem 

långsiktigt (SBU, 2015). En annan metod mot depression är psykologisk behandling. Denna 

metod som behandling är dock en begränsad tillgång för patienter. Detta då den är mycket 

resurskrävande att utföra. Vidare fattas det tillräckligt med evidensbaserad forskning om hur 

väl psykologisk behandling motverkar depression (SBU, 2015). 

FaR® - fysisk aktivitet på recept 

En av metoderna som används för att behandla depression är FaR®, en förkortning för 

“fysisk aktivitet på recept”. Det mest centrala i FaR® är att allt arbete utgår från individen, 

vilket innebär att arbetet bygger på ett personcentrerat förhållningssätt. Styrande faktorer i det 

patientcentrerade samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser, riskfaktorer, tidigare 

erfarenheter samt vad patienten själv känner är roligt och möjligt att genomföra. Samtalet 

leder sedan fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på recept. Som 

vetenskaplig grund för ordinationen använder man kunskapsbanken FYSS, Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara 

en aktivitet som patienten bedriver på egen hand eller en organiserad aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). Nationella riktlinjer rekommenderar minst 30 minuters 

medelintensiv fysisk aktivitet per dag (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellenius, 2010). En artikel 
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som stödjer FaR® (Landers, Rethorst & Wipfli, 2009) visar på att 9 av 16 grupper som 

undersöktes betraktades som “botade” efter studien och behandlingen med fysisk aktivitet.  

Ytterligare tre grupper betraktades som förbättrade. Samtidigt finns det en artikel (Gluud, 

Hjorthøj, Krogh, Nordentoft & Speyer, 2017) som påstår det totalt motsatta. Studien visar på 

att det inte finns någon evidens för att fysisk aktivitet har någon slags effekt mot depression 

eller att deltagarnas livskvalité på något sätt förbättrades under studiens gång. Det finns alltså 

evidens som både stöttar och motbevisar fysisk aktivitets effekt på psykisk hälsa. 

Sjuksköterskans roll  

I sin profession enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskan 

främja den enskilda personens rättigheter och anpassa vården till individen. Detta innebär 

också ett ansvar över att värderingar, trosuppfattning och sedvänjor ska respekteras. 

Sjuksköterskan ska se till att personer ska ha tillgång till aktuell och relevant information om 

vård och hälsa på ett till den enskilda personen anpassat sätt. I detta ingår ett ständigt arbete 

mot jämlikhet, social rättvisa och likvärdig tillgång till vården för samhällets alla grupper. 

Det mest centrala i arbetet blir uppvisandet av respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet, oavsett personens bakgrund, ålder, sexualitet, könsidentitet, social 

samt ekonomisk status (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Ytterligare så ska 

sjuksköterskor jobba med kunskap utifrån en evidensbaserad vård och omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Endast etablerade fakta från seriös forskning ska tillämpas i 

vårdarbetet. 

Sjuksköterskans roll inom psykisk ohälsa 

Sjuksköterskan har även en specifik roll när det gäller att stödja, hjälpa och inspirera personer 

med psykisk ohälsa till goda levnadsvanor. Viktigt är även att uppmärksamma ohälsosamma 

levnadsvanor. Sjuksköterskan måste fokusera på varje individs enskilda förmåga och 

möjlighet att påverka, samt ge stöd till livsförändringar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

 

Etiska perspektiv och samhällsperspektiv 

I enlighet med svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) så är målet mot 

befolkningen att hälso- och sjukvården ska verka för en god hälsa och vård på lika villkor. 

Vidare så ska vården ges med respekt för alla människors lika värde, och för den enskilda 
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människans värdighet. Dock så ska den patient som har störst behov av hälso- och sjukvård få 

prioritering och företräde (SFS 2017:30). Vården för den enskilde patienten byggs vidare på i 

patientlagen (SFS 2014:821) där patienten har rätt att få information om bland annat sitt 

hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökningar, vård och behandling, när hen kan 

förvänta sig att få vård och vilka risker och komplikationer som kommer i samband med 

vården. Vidare så finns ett mål och intresse att utforma vården i samhörighet med patienten i 

högsta möjliga mån (SFS 2014:821). 

 

Hösten 2017 utgjorde psykisk ohälsa nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i 

Sverige (Försäkringskassan, 2017).  Detta innebär en otroligt stor kostnad både för företag 

och för skattebetalare. Samtidigt resulterar detta i stora kostnader för vården, och orsakar 

stort lidande för personen som drabbas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen kap. 3 §2 ska 

vården arbeta för att förebygga ohälsa. Detta innebär alltså att insatser ska sättas in innan 

personen drabbas av en uttalad depression (SFS 2017:30). Kap. 4 §1 säger även att den 

sjukvård som finansieras offentligt ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt. Även detta styrker 

faktum att vården bör jobba förebyggande med psykisk ohälsa, istället för att bota t. ex. 

depression som kan vara en långvarig process (SFS 2017:30).  

Salutogent förhållningssätt 

Det salutogena förhållningssättet framställer livet som en konstant rörelse mellan frisk och 

sjuk, samtidigt som det ena inte utesluter det andra. Det tydliga i denna teori är att vården och 

omsorgen ej ska fokusera på de faktorer som gör personen sjuk, utan de möjligheter som hen 

har till utveckling. Genom att förändra miljön och påverka personens egna resurser kan man 

ge vårdtagaren de rätta verktygen för att uppnå sina mål och att röra sig mot det friska 

(Eriksson & Häger, 2012). 

Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang, KASAM, ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky, professor i 

medicinsk sociologi, är en grundsten i den salutogena teorin.  

Salutogenesen står för att se möjligheterna för utveckling och hälsa hos personen, snarare än 

själva ohälsan. Själva begreppet KASAM handlar om individuella faktorer som utgör de 

bästa förutsättningarna för en god hälsa (Antonovsky, 2005). 

Dessa faktorer har Antonovsky sammanfattat så här: 

-          Begriplighet - att kunna förstå det som händer en och kunna reflektera över det 
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-          Hanterbarhet - inneha de rätta verktygen för att hantera motgångar i sitt liv 

-          Meningsfullhet - känna mening i det som händer en, kunna se det utifrån ett 

större perspektiv men även på individnivå (Antonovsky, 2005). 

 

Dessa tre faktorer är sammanhängande, men ej beroende av varandra. Detta betyder att 

individer ofta har olika starka komponenter. Antonovsky själv ansåg att det är just 

meningsfullheten som hade störst påverkan på vår psykiska hälsa. Om individen känner 

meningsfullhet i det som händer har hen lättare att klara av motgångarna med gott mående. 

För sjuksköterskan innebär detta att hen ska arbeta med människan utifrån ett stöttande 

perspektiv. Sjuksköterskan ska ge individen verktygen, styrkan och en mening för att hen ska 

kunna bota sig själv (Antonovsky, 2005). 

Problemformulering 

Det finns en problematik i att FaR® endast använder sig av FYSS som vetenskaplig grund. 

Evidensen bakom FaR® mot depression består av ett kapitel som omfattar 30 studier om 

fysisk aktivitet och depression, vilket inte är en särskilt bred grund (Andersson, Hovland, 

Kjellman, Martinsen & Taube, 2008). Allt detta talar för att det behövs mer forskning inom 

ämnet för att säkerställa att metoden är försvarbar. Det är ett problem för både vården och 

patienten att det inte finns tillräcklig, aktuell forskning inom ämnet, trots att metoden FaR® 

används idag.   

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka effekten på psykisk hälsa av att använda fysisk 

aktivitet på recept som behandling hos vuxna personer (18–64) och äldre (65+) med 

depression. 

Frågeställningar 

Vilken effekt på psykisk hälsa har fysisk aktivitet på recept på äldre (65+) med depression? 

Vilken effekt på psykisk hälsa har fysisk aktivitet på recept på vuxna (18–64) med 

depression? 

Vilken eller vilka skillnader i effekt på psykisk hälsa finns det i behandlingen fysisk aktivitet 

på recept mellan vuxna (18–64) och äldre (65+) med depression? 
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METOD  

Design  

Den valda designen är en litteraturstudie som innebär en bearbetning av redan publicerade 

studier inom det aktuella området. Detta för att kunna samla in en större mängd data och 

eventuellt kunna applicera resultaten på en större population (Friberg & Rosén, 2017). 

 

Sökstrategi  

Databaserna Pubmed och SBU valdes ut för litteraturstudien. De aktuella sökorden för 

litteraturstudien var “fysisk aktivitet”, “depression”, “vuxna”, “äldre”, “psykisk hälsa”. För 

att få fram rätt ord på engelska så togs hjälp ifrån översättningsprogrammet svensk MeSH 

och då fick man fram resultatet “physical activity”, “depression”, “adults”, “elderly”, “mental 

health”. Inklusionskriterier för den litteratur som granskades var att alla artiklar ska vara 

orginalartiklar, peer reviewed, godkända av etisk kommitté, svenska eller engelska, vara full 

text, publicerade inom 10 år, endast innefatta människor som är 18–64 år och sedan 65+ år. 

Exklusionskriterier innefattar artiklar som är specifika för en viss somatisk sjukdom (t.ex. 

fysisk aktivitet mot depression vid skolios). Dock kunde ej dessa exkluderas i sökningen då 

risken fanns att artiklar som inkluderade patienter med somatiska sjukdomar, men som ej var 

specifika, missades. I Tabell 1 visas hur litteratursökningen gick till med bifogat utfall och 

utvalda artiklar. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databaser Sökord Andra 

sökkriterier 

Utfall Utvalda 

Pubmed physical activity AND 

depression AND mental 

health AND outcome AND 

adult* 

Full text, published in 

the last 10 years, 

Clinical Study, 

Comparative Study, 

Controlled Clinical 

Trial, Randomized 

Controlled Trial, 

Humans, Aged: Adult 

+ Middle Aged (18-

64) 

132  7 
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Pubmed physical activity AND 

depression AND elderly 

AND mental health AND 

outcome 

Full text, published in 

the last 10 years, 

Clinical Study, 

Comparative Study, 

Controlled Clinical 

Trial, Randomized 

Controlled Trial, 

Humans, Aged: 65+ 

years 

98 8  

SBU fysisk aktivitet depression   20  0 

  

Bearbetning och analys  

Utfallet av artiklar i sökta databaser var 250. Utifrån dessa valdes 15 studier ut, åtta för äldre 

personer (65+) och sju för vuxna (18–64). 14 av dessa artiklar var RCT- randomiserade 

kontrollerade studier och en observationsstudie med kontrollgrupp.  Av de 235 artiklar som 

inte valdes togs 225 bort utifrån exklusionskriterierna. Tio artiklar följde 

inklusionskriterierna, men valdes bort då kvaliteten bedömdes som låg. För att kvalitetssäkra 

de artiklar som användes arbetade författarna utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier (SBU, 2014). Se Bilaga 1. Endast artiklar med hög eller medel kvalitet 

valdes ut. 

 

Alla artiklar i litteraturstudien har lästs av författarna enskilt och sedan diskuterats författarna 

emellan. Under diskussionen klargjordes begrepp och innehåll så alla delaktiga har förstått 

innehållet. Detta minskade risken för feltolkning av data. Det var av stor vikt att allt material 

behandlades noggrant och källkritiskt, då detta säkrade kvalitén på resultatet. Artiklarna har 

sedan sammanfattats och resultaten ställts mot varandra för att kunna urskilja skillnader och 

likheter för att kunna besvara studiens syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som användes i arbetet har i största mån representerat sanningen och inte på något 

sätt vinklats för att stärka författarnas ståndpunkt i ämnet. Detta innebär att all den data som 

samlats in har presenterats. Alla artiklar som togs med i studien är granskade och godkända 

av en etisk kommitté och har samtycke från deltagarna själva, eller deras anhöriga (Forsberg 

& Wengström, 2015). 
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RESULTAT  

Alla artiklar som användes i studien finns sammanfattade i artikelmatriser (se bilaga 2), där 

studiernas syfte, undersökningsgrupp, metod, resultat och kvalitetsgrad med mera finns 

sammanfattat. Studierna är utförda i Europa, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Brasilien 

och Indien.   

Fysisk aktivitet på recept - dess effekt på psykisk hälsa vuxna (18–64) med depression 

Det finns evidens för att fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk ohälsa och framför allt 

depression.  Alla studier utom Krogh, Videbech, Thomsen, Gluud och Nordentofts (2012) 

visade på att den fysiska aktiviteten förbättrade deltagarnas sjukdomstillstånd. Krogh et al. 

(2012) var även den enda som exkluderade annan behandling under studiens gång. Denna 

studie visade på att det inte fanns någon statistisk skillnad mellan kontrollgruppen och 

träningsgruppen. Tre personer i studien fick ett försämrat resultat. Doose et al. (2015) och 

Hallgren et al. (2015) hade båda ca hälften av deltagarna som samtidigt behandlades med 

antidepressiva preparat, båda studierna visade på att deltagarna mådde bättre av träning. 

Deltagarna i Legrand och Neff (2016), Roy, Govindan och Muralidharan (2018) och Schuch, 

Vasconcelos-Moreno, Borowsky, Zimmermann, Rocha och Fleck (2015) studier hade alla en 

samtidig pågående behandling med antidepressiva, dessa studier visade på starkare statistisk 

evidens för att fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Shuch et al. (2015) nämner 

dock att patienterna blev förbättrade, ej botade. Studien gjord av Parker et al. (2016) var den 

enda där deltagarna inte fick planerade träningspass utan fick ta ansvar själva.  Studiens 

deltagare behandlades alla med antidepressiva läkemedel och fick en positiv effekt på sin 

depression. Alla studier där deltagarna fick sina träningspass planerade använde aerobisk 

träning med olika hög intensitet. Det fanns inget som tydde på att resultatet påverkades av 

vilken träning som användes.  

 

Fysisk aktivitet på recept - dess effekt på psykisk hälsa på äldre (65+) med depression 

Det finns evidens som tyder på att fysisk aktivitet på recept har en positiv effekt på psykisk 

hälsa för äldre (65+) med depression. Samtidigt finns det evidens som tyder på att fysisk 

aktivitet på recept inte har en positiv effekt på psykisk hälsa hos äldre (65+) med depression. 

I en studie från 2010 (Conradsson, Littbrand, Lindelöf, Gustafson, & Rosendahl, 2010) fann 

man inte någon positiv effekt för deltagarnas psykiska hälsa eller reduktion av depressiva 

symptom. Walker et al. (2010) kom fram till samma resultat, vilket även Underwood et al. 
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(2013) och Brittle et al. (2009) gjorde. Man kunde inte hitta någon skillnad i upplevd psykisk 

hälsa i början på studien i jämförelse med slutet, och i de uppföljningar som gjordes tiden 

efter. Gemensamt för Brittle et al. (2009), Underwood et al. (2013) och Conradsson et al. 

(2010) var att deltagarna hade en medelålder mellan 84–86 år. Deltagarna i Walker et al. 

(2010) studie hade en medelålder på 66 år. Brittle et al. (2009), Underwood et al. (2013) och 

Conradsson et al. (2010) träning var 45 minuter lång, ledd utav en personlig tränare och 

utfördes med medel-högintensitet. Brittle et al. (2009) träning skedde två gånger/veckan 

under fem veckors tid, Underwood et al. (2013) två gånger/veckan under 12 månaders tid och 

Conradsson et al. (2010) fem gånger/veckan under tre månaders tid.  

 

Bernard et al. (2015) fann positiva effekter i sin studie vilket även Belvederi Murri et al. 

(2015), Kerse et al. (2010) och Prakhinkit et al. (2014) gjorde i sina studier. I två av 

studierna, Belvederi Murri et al. (2015) och Prakhinkit et al. (2014), fann man att när fysisk 

aktivitet används tillsammans med en annan intervention, i jämförelse med bara fysisk 

aktivitet, blev den positiva effekten på psykisk hälsa för äldre (65+) med depression betydligt 

mer effektiv och påverkade en större andel av deltagarna.  

 

Belvederi Murri et al. (2015) träning var högintensiv, undervisad av personlig tränare, höll på 

i 60 minuter, tre gånger/veckan under två månaders tid. Medelåldern på deltagarna var 75 år. 

Alla 121 deltagare i studien hade svår depression i studiens början. När enbart sertralin 

användes gick 43% i remission i jämförelse med sertralin tillsammans med fysisk aktivitet då 

73% (låg intensitet) och 81% (hög intensitet) gick i remission. 

 

Prakhinkit et al. (2014) hade fysisk aktivitet i en tillämpad form. Samtidigt som man utövade 

fysisk aktivitet gjorde yogaövningar, tränade andningsmönster och mindfulness, kallad 

Buddhist walking method (BWM). Dessa ställdes mot en kontrollgrupp som utförde vanliga 

promenader (TWM). Medelåldern för deltagarna var 76 år. Träningen utfördes med 

medelintensitet, 20 minuter per tillfälle, tre gånger i veckan under 12 veckors tid. Endast de i 

BWM gruppen upplevde en reduktion av depressiva symptom och en bättre upplevd psykisk 

hälsa. Samtliga deltagare som utförde fysisk aktivitet blev starkare och gick ner i fettprocent 

och body mass index (BMI). 
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Kerse et al. (2010) träning var undervisad av personlig tränare, medelintensiv, pågick i 30 

minuter, tre gånger/veckan under tre månaders tid. Medelåldern på deltagarna var 81 år.  

Studien visade även att effekten av fysisk aktivitet på psykisk hälsa var lika stor som effekten 

av sociala besök på psykisk hälsa för de äldre (65+) i studien.  

 

Bernard et al. (2015) deltagares medelålder var 66 år. Träningen utfördes med medelintensitet 

i undervisad form, 40 minuter per gång, tre gånger/veckan under sex månader. Deltagarna i 

studien som var med i aktivitetsprogrammet visade en tydlig minskning i depressiva 

symptom i jämförelse med kontrollgruppen.  

 

Underwood et al. (2013) hade ett stort bortfall: 212/891 (23%). Bortfallet grundades i att 

deltagarna gick bort under studiens gång. Denna orsak svår att förebygga eller åtgärda då den 

är naturlig.  

 

Fysisk aktivitet på recept - skillnader i dess effekt på psykisk hälsa hos vuxna (18–64) och 

äldre (65+) med depression 

Resultaten visar på skillnader i hur fysisk aktivitet på recept funkar hos äldre personer, (65+) 

i jämförelse med vuxna, (18–64) med depression. Flera av studierna bland de äldre, 

Conradsson et al. (2010), Walker et al. (2010), Underwood et al. (2013) och Brittle et al. 

(2009) visade på att fysisk aktivitet inte har någon inverkan på psykisk hälsa, medan endast 

en studie bland vuxna befolkning, Krogh et al. (2012), visade på samma sak. De äldre 

påverkades positivt av det sociala sammanhanget kring träningen, medan detta inte alls 

berörde de vuxna. Likheterna mellan alla studier visar på att fysisk aktivitet kombinerad med 

annan behandling gav bäst effekt.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

 

Fysisk aktivitet på recept mot psykisk ohälsa för vuxna (18–64) med depression 

Studier gjorda av Doose et al. (2015), Hallgren et al (2015), Legrand et al. (2016), Roy et al. 

(2018) och Schuch et al. (2015) och Parker et al. (2016) visade alla på att fysisk aktivitet har 
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en positiv effekt på psykisk hälsa och depressiva symtom. Krogh et al. (2012) studie visade 

på att fysisk aktivitet inte har någon effekt och ibland även förvärrar symtomen. Det höga 

antalet av bortfall i flera studier talar för låg acceptans av behandlingen. Särskilt syns detta i 

Parker et al. (2016) studie (bortfall 43%) där deltagarna själva fick ta ansvar för sin träning. 

Det höga bortfallet visar att det är av vikt att ha en strukturerad och handledd träning. Detta 

för att vårdtagaren ska känna motivation och kunna ha de rätta verktygen för att skapa 

förändring. Vidare syns detta i Legrand et al. (2016), Roy et al. (2018) och Shuch et al. 

(2015) studier där bortfallet var som lägst (6–13 %). Dessa studier hade deltagare som alla 

behandlades med antidepressiva medel samtidigt som träningen var strukturerad, handledd 

och välplanerad. Doose et al. (2015) och Hallgren et al. (2015) hade en acceptabel nivå på 

bortfallet (ca 20%). Dessa studier hade båda ungefär en tredjedel av deltagarna som använde 

antidepressiva medel. Träningen var både handledd och strukturerad i förväg. Acceptansen 

verkar alltså stiga när antidepressiva medel används samtidigt som interventionen är väl 

strukturerad. Detta kan bero på att patienten känner trygghet i att alla möjliga medel används 

för att hjälpa hen och på så sätt lättare kan motiveras till förändring. Antonovsky (2005) 

skulle beskriva detta som en högre känsla av begriplighet och hanterbarhet. Ett mer 

omfattande stöd kan ge individen förutsättningar för att använda de verktyg hen har och även 

förstå situationen bättre. Det kan även innebära att fysisk aktivitet i sig inte är tillräckligt 

effektivt för att förbättra de depressiva symtomen, men i kombination med annan intervention 

kan det bidra till en förbättrad psykisk hälsa.  

 

Personer med depression har en stark upplevelse av misslyckande, något som medför ångest 

och skuldkänslor (Stotland, 2012). Det stora avhoppet av deltagare i studierna kan visa att 

trots att fysisk aktivitet har positiv inverkan på depression, är det fortfarande en metod som 

ska användas med försiktighet. Metoden kan ställa patienten inför en svår uppgift och ett lätt 

misslyckande, något som i sig kan förvärra självkänslan och sjukdomstillståndet. Den 

intensitet på träningen som krävs för att få resultat är hög och för en person som redan har 

svårt att hitta lust och motivation till att gå upp ur sängen kan detta vara rent av omöjligt. 

 

Alla studier i åldersgruppen 18–64 utom Krogh et al. (2012) visade på att fysisk aktivitet har 

en positiv effekt på depression och psykisk hälsa. Det som urskilde Krogh et al. (2012) är att 

studien exkluderade deltagare med annan pågående behandling, så som terapi eller 

antidepressiva läkemedel. Detta talar för att fysisk aktivitet på recept endast fungerar vid 

annan pågående behandling, och ej som ensam intervention. Krogh et al. (2012) hade även 
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lägst deltagande i träningar, medelvärden på genomförda träningspass ligger på 13,5 av 34. 

Även här syns låg acceptans för behandling. Antonovsky (2005) skulle förklara detta som 

avsaknad av meningsfullhet, alltså känslan av att de utmaningar man möter är värda att 

engagera sig i. Meningsfullheten var enligt honom den viktigaste av de tre delarna av 

KASAM då den ger kraft till att kämpa även i tuffa perioder, trots oklarhet kring hur en bör 

handskas med situationen.  

 

Flera av studierna, till exempel Legrand et al. (2016) och Krogh et al (2012), startade direkt 

med en hög intensitet, något som deltagarna troligtvis var ovana vid. En så pass hög intensitet 

är svår att hantera även vid god psykisk hälsa. Alla deltagare som deltog i studierna fick ofta 

samma slags träning utan möjlighet till individanpassning. Det uppstår då frågor kring hur 

resultatet hade sett ut om träningen fick trappas upp till den önskade intensiteten och 

mängden av träningstid i veckan samt om personen fick vänja sig vid den nya livsstilen i sin 

egen takt. Det är även ej undersökt hur individanpassad träning skulle påverka det psykiska 

måendet. Om deltagarna fick hålla på med en sport som väcker positiva känslor, till exempel 

en sport som de höll på med när de var unga, skulle kanske effekten på det psykiska måendet 

vara större. I Sverige bedrivs allt mer personcentrerad vård, vård som fokuserar på att 

respektera och bekräfta den enskilda personens upplevelse av hälsa och sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Med detta som grund är det endast logiskt att en behandling 

mot depression bör individanpassas och fokuseras på personens upplevelse av aktiviteten.  

 

Fysisk aktivitet på recept mot psykisk ohälsa för äldre (65+) med depression 

För att kunna tillgodose god vård och omsorg ska sjuksköterskor jobba med kunskap utifrån 

evidensbaserad vård och omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Då evidensen för 

FaR® för äldre (65+) med depression är delad blir det problematiskt. För sjuksköterskor blir 

det en svår avvägning för hur hen ska tillämpa behandlingsmetoden, utifrån ett perspektiv på 

evidensbaserad vård och omsorg. Ett till problem som uppstår för sjuksköterskor när de 

tillämpar FaR®, är att det kan gå i konflikt med Kostnadseffektivitetsprincipen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Då hälso- och sjukvården är en verksamhet med begränsade 

resurser är det av stor vikt att sjuksköterskor använder sig av behandlingar som ger bäst 

effekt för patienten med minsta möjliga resurser (SFS 2017:30). Detta kan kort sammanfattas 

som: tid och resurs hen lägger ner på något som inte ger ett positivt resultat är bortkastad, då 

hen istället hade kunnat lägga den tid och resurs på något som hade gett ett positivt resultat. 
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Då effekten av FaR® på psykisk hälsa mot depression hos äldre (65+) visar sig otydlig som 

så bör man ifrågasätta dess tillämpning.  

 

Om man tittar på åldern i studierna för äldre (65+) så ser man att de studier som inte visade 

en positiv effekt har en betydligt högre medelålder hos sina deltagare än de studier som 

visade en positiv effekt. Detta kan vara en förklaring till varför viss träning gav en positiv 

effekt då den utfördes mot en grupp som var hade en lägre medelålder och kunde få ut en 

större effekt av träningen. Den höga åldern kan försvåra för deltagarna att kunna delta i 

träningen med den intensitet och kontinuitet som behövs för att få en positiv effekt. Den höga 

åldern kan även påverka begripligheten och meningsfullheten med träningen (Antonovsky, 

2005). Motiveringen att delta och fullfölja kan upplevas som mindre i högre ålder. För 

personer 65–75 år och kanske även upp till 80 år beroende på individen så finns det god 

evidens att använda fysisk aktivitet som behandling mot depression. Mer fokus från 

sjukvårdens sida bör vara att motivera människor i ett tidigt stadium att börja träna då det 

finns en större chans att effekten blir positiv.  

 

Bernard et al. (2014) studie involverar kvinnor som inte är deprimerade, men upplever 

depressiva symptom. I studien påvisades en positiv effekt på psykisk hälsa. Resultaten visade 

på en reduktion av depressiva symptom för deltagarna. Att i tidigt skede sätta in en 

intervention stämmer bra överens med hälso- och sjukvårdslagen kap. 3 §2, (SFS 2017:30) 

som säger att vården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Det går även hand i hand med 

kostnadseffektivitetsprincipen (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Kerse et al. (2010) visade i sin studie att sociala hembesök hade lika stor effekt på psykisk 

hälsa som fysisk aktivitet. Detta stämmer bra överens med KASAM (Antonovsky, 2005). Det 

sociala besöket kan ge människor meningsfullhet i sin vardag, en chans att ventilera sina 

tankar om t.ex sin egen upplevda psykiska hälsa. En intressant påbyggnad på Kerse et al. 

(2010) skulle vara att studien hade haft en grupp som fick både hembesök och fysisk 

aktivitet. Två andra studier, Belvederi Murri et al. (2015) och Prakhinkit et al. (2014) visade 

en positiv effekt vid kombination av interventioner mot depression. Med detta som bakgrund 

kan man anta att hembesök tillsammans med fysisk aktivitet, kan ha en större effekt än fysisk 

aktivitet som ensam behandling mot depression. 
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Belvederi Murri et al. (2015) visade att fysisk aktivitet och sertralin (SSRI) ledde till n bättre 

effekt på psykisk hälsa. Anledningen till den stora ökningen kan vara att sertralin får en 

mycket bättre effekt, då fysisk aktivitet har en effekt på hjärnan som underlättar 

bortrensningen av signalhormoner (Agudelo et al. 2014).  

  

Prakhinkit et al. (2014) hade fysisk aktivitet i en tillämpad form. Samtidigt som man utövade 

fysisk aktivitet gjorde yogaövningar, tränade andningsmönster och mindfulness, kallad 

Buddhist walking method (BWM). Dessa ställdes mot en kontrollgrupp som utförde vanliga 

promenader (TWM). Endast de i BWM gruppen upplevde en reduktion av depressiva 

symptom och en bättre upplevd psykisk hälsa. En anledning till detta resultat kan vara den 

religiösa bakgrunden. Att utföra träning i tillsammans med sin livsåskådning kan ge en 

placeboeffekt, då deltagaren kan visa en bias för metoden och en vilja att det ska fungera. Det 

kan också ge träningen en större begriplighet då deltagarna kan känna tillit till metoden 

genom det gudomliga (Antonovsky, 2005). Tvärtemot kan den religiösa biasen vara till 

problem om man ska använda metoden hos personer med andra livsåskådningar. Risken finns 

att metoden undervärderas för att den inte stämmer överens med ens egen religion. Detta kan 

försvåra överförbarheten av metoden då den i studien endast prövades på buddhister.  

 

Conradsson et al. (2010), Walker et al. (2010), Underwood et al. (2013) och Brittle et al. 

(2009) fann i sina studier ingen positiv effekt på psykisk hälsa vid behandling med fysisk 

aktivitet. Detta resultat är svårtolkat eftersom deltagarna kan under studiens gång påverkas av 

andra faktorer som miljö, sociala omständigheter och ekonomi försämrar den upplevda 

psykiska hälsan. Att få ett resultat där ingen förändring har skett i det psykiska 

hälsotillståndet behöver i sig inte vara ett slag mot fysisk aktivitet. Problemet ligger i hur man 

utvärderar psykisk hälsa. För tillfället är det svårt att urskilja vilken effekt en intervention har, 

då det är många olika faktorer som påverkar resultatet. 

 

Trots att det inte finns stark evidens för att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa hos äldre 

positivt är det fortfarande av stor vikt att äldre fortsätter motionera. Styrketräning hos äldre 

kan förebygga andra sjukdomstillstånd som i sig kan resultera i psykisk ohälsa, till exempel 

genom att förbättra balansen och minska fallolyckor hos individen. Prakhinkit et al. (2014) 

fann i sin studie att även om fysisk aktivitet inte hjälper mot depression blev deltagarna i 

studien starkare och gick ner i fettprocent och BMI. Styrketräning har även positiv effekt på 

benskörhet, blodtryck och insulinkänslighet (Lexell, 2001). Genom att förebygga 
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sjukdomstillstånd kan personen indirekt förbättra sin psykiska hälsa. Därför är det viktigt att 

vården fortsätter arbeta med friskfaktorer så som fysisk aktivitet bland de äldre.  

 

Fysisk aktivitet på recept - skillnader i dess effekt på psykisk hälsa hos vuxna (18–64) och 

äldre (65+) med depression 

Conradsson et al. (2010), Walker et al. (2010), Underwood et al. (2013) och Brittle et al. 

(2009) samt Krogh et al. (2012) fann ingen positiv effekt av fysisk aktivitet på depression. 

Majoriteten av dessa artiklar (fyra av fem) var studier på äldre och visar på att fysisk aktivitet 

fungerar sämre för den åldersgruppen. Detta kan bero på att personerna i de studierna ofta 

hade svåra somatiska sjukdomar såsom stroke, hjärt- och kärlsjukdomar och liknande i 

grunden, medan artiklarna som studerade den vuxna populationen exkluderade personer med 

somatiska sjukdomar. Studie gjord av Chapa et al. (2014) visar på att samsjuklighet i 

depression är vanlig hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom dessa sjukdomar 

ofta är kroniska eller lämnar fysiskt och psykiskt påfrestande spår efter sig kan depressionen, 

som uppstår på grund av den somatiska sjukdomen, vara svår att behandla. Då personer med 

somatiska sjukdomar exkluderades ur studierna med personer i åldern 18 till 64, var deras 

depression den huvudsakliga sjukdomen. Här kan man tänka sig att fysisk aktivitet hjälper 

depression som uppstår som primär diagnos, men inte vid samsjuklighet.  

 

Nationella riktlinjer rekommenderar minst 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet per dag 

(Ekblom-Bak, Ekblom, Hellenius, 2010). Belvederi Murri et al. (2015) var den enda studien 

om äldre (65+) som hade kartlagt hur mycket fysisk aktivitet deltagarna gjorde innan 

interventionen påbörjades. Det var även den studie som med en av sina interventioner som 

fick bäst effekt på psykisk hälsa, kom nära de nationella riktlinjerna på 30 minuter 

medelintensiv fysisk aktivitet per dag. Deltagarna i studien Conradsson et al, (2010) kom 

över de nationella riktlinjerna, men upplevde ändå ingen positiv effekt på psykisk hälsa. I 

jämförelse mellan varandra hade personer i åldern 65+ en lägre intensitet på sin träning än 

den vuxna populationen (18–64). Den avgörande faktorn i om den fysiska aktiviteten har 

effekt eller inte kan vara intensiteten på träningen och om man når upp till de nationella 

riktlinjerna. En vuxen person har ofta de fysiska förutsättningarna för att kunna träna längre, 

oftare och utvecklas inom träningen, något som i sig kan ge en positiv upplevelse och 

förbättra det psykiska måendet.  

 



 

16 

Personerna i åldern 18–64 kan även ha en bättre social trygghet än äldre personer. Äldre 

personer har ofta förlorat vänner och familj genom en naturlig död och blir därför ensamma. 

Ensamheten i sig, samt trauma från att ha förlorat en närstående kan orsaka nedstämdhet och 

depression. Ensamhet medför ofta avsaknad av stöd runt om sig och sätt att ventilera sin 

vardag på. Personer som är vuxna och har vänner eller familj i livet har därför bättre 

förutsättningar för tillfrisknande helt naturligt då de i teorin har bättre stöd runt om sig.  

 

Något som är viktigt att komma ihåg är att trots att träning är enkelt och ekonomiskt 

tillgängligt för den genomsnittliga svensken, är det inte en självklarhet för många. 

Träningsindustrin är idag enorm och priserna för att kunna träna på gym kan vara helt 

omöjliga för en pensionär eller låginkomsttagare att betala. Det finns så klart träning ute, att 

promenera eller använda sig av utomhusgym. Tyvärr är Sverige ett kallt land där mörkret 

faller tidigt. För en pensionär med hög fallrisk kan promenader i snö och frost vara en 

livsfara. Träning är bra för både sinne och kropp, men det är viktigt att komma ihåg att det 

faktiskt inte är tillgängligt för alla. Här kan samhället och sjukvården verka för att öka 

tillgängligheten och möjligheten till träning. Exempelvis så kan gruppträning erbjudas eller 

någon form av rabatt för personer i utsatt situation.  

Metoddiskussion  

Studiens styrkor 

Samtliga artiklar som valdes till studien höll alla medel till hög kvalitet enligt SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier (SBU, 2014), (se bilaga 1). Detta validerar 

studiens resultat och gör det mer överförbart till en större population. Vidare var artiklarna av 

stor geografisk spridning, t ex Italien, Nya Zeeland, Thailand, Sverige m.fl. Den ökade 

spridningen leder till en bredare överförbarhet i jämförelse med en studie som t ex enbart sker 

på ett lands population då den studien i stor grad endast kan överföras på sin egen population.  

 

Ytterligare en styrka i studien är att alla artiklar som valdes hade lågt bias, vilket stärker 

resultatens trovärdighet och överförbarhet.  

 

Vidare är alla artiklar som är medtagna i studien högst tio år gamla. Detta ger en större 

relevans för dagens samhälle. Av de 15 artiklar som används är 14 randomiserade 

kontrollstudier, vilket stärker resultatens tillförlitlighet då det alltid används en kontrollgrupp. 
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Kontrollgrupper utesluter en placeboeffekt och ger djupare förståelse för resultaten, beroende 

på hur kontrollgruppen påverkas under studiens tid. 

 

Studiens svagheter 

Litteraturstudien är genomförd av studenter med relativt liten erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar. Vid granskning av artiklarna användes SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier (SBU, 2014). Se Bilaga 1. Denna mall var helt 

ny för författarna och till en början svårtolkad och svår att använda.  

 

Det finns ett problem i ämnet som studeras då alla artiklar utgår från subjektiva analyser vid 

utvärdering av psykisk hälsa. Utvärderingar kan ske under ett tillfälle då övriga faktorer 

påverkar deltagarna av studiens psykiska hälsa. Exempel på påverkan kan vara läkemedel, 

sociala faktorer, ekonomi, miljö och andra livshändelser. Detta försvårar förmågan att få fram 

exakt vilken effekt interventionen får för deltagarna. Det kan mycket väl vara så att det finns 

objektiv förbättring i psykisk hälsa men att detta överskuggas av övriga faktorer som i 

slutändan inte leder till en bättre upplevd psykisk hälsa. Samtidigt kan det vara precis tvärt 

emot, att fysisk aktivitet inte har någon påverkan, men vid utvärderingen kan något positivt 

ha skett som höjer deltagarnas upplevda psykiska hälsa. Eftersom majoriteten av studierna 

var RCT minskar risken att yttre faktorer har påverkat studieresultaten.  

 

I studierna är en övergripande majoritet av deltagarna kvinnor. Detta gör att resultaten är 

svårare att överföra på män än på kvinnor. För att öka kvalitén på resultaten hade fler studier 

gjorda på män behövt inkluderas, dock är detta svårt då det, till vår vetskap, finns fler studier 

gjorda på just kvinnor.  

 

En stor mångfald kan ge problem vid överförbarhet som i Prakhinkit et al. (2014) studie då 

interventionen hade en religiös koppling. Människor av andra livsåskådningar kan visa ovilja 

att tillämpa metoden av just den anledningen.    

 

Vissa av studierna specificerar inte hur svår depression deltagarna har. Eftersom symptomen 

och sjukdomstillståndet skiljer sig mycket beroende på hur svår depressionen är kommer 

även behandlingen skilja sig. Det är därför svårt att direkt överföra resultaten till patienter 

inom vården. Det behövs fler studier som skiljer på lindrig, medelsvår och svår depression 
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och dess symptom för att kunna fastställa hur fysisk aktivitet bäst kan användas som 

behandling.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Åldern var en övergripande inklusionskriterie för alla studier. Motiveringen var att man 

tydligt vill avgränsa resultaten för den specifika gruppen som den tillämpas på. Detta för att 

resultaten ska få en bättre överförbarhet och en mer precis fortsatt forskning. Åldern gör det 

även möjligt att tydligt se skillnader i hur behandlingarna fungerar på personer i olika åldrar. 

Genom detta kan mer korrekta behandlingsmetoder användas för den åldersgrupp man möter. 

Ett mer salutogent förhållningssätt kan då tillämpas vilket är till fördel för patienten (Eriksson 

& Häger, 2012). 

 

Då alla studier involverade personer med nedsatt upplevelse av psykisk hälsa så hade de 

flesta studier en utvärdering av mental hälsa som inklusionskriterie. Till utvärderingen så 

användes någon form av formulär, t ex GDR eller HSRD-II. Enbart personer som klassades 

som depressiva enligt formuläret eller hade en tidigare depressionsdiagnos valdes till 

studierna. Utvärderingen blev även som en exklusionskriterie då en oförmåga att fylla i 

formuläret exkluderade personer från studierna. 

 

I artiklar om äldre (65+) hade tre av åtta demens eller kognitiv nedsättning som 

exklusionskriterie. Motiveringen var svårigheter för deltagarna att fullfölja studien, utföra 

träningen på planerat vis och få en precis utvärdering. Detta stämmer bra överens med 

KASAM, Antonovsky (2005). När begripligheten är nedsatt så påverkas även 

meningsfullheten Då studierna involverade träning i grupp fanns en oro att personer med 

demens och kognitiv nedsättning skulle behöva mer resurser och stöd än vad som fanns 

tillgängligt. 

 

I artiklar som undersökte den vuxna populationen (18–64) exkluderades personer med 

psykotiska symtom och i flera fall bipolär depression. Detta gör att studien endast är 

överförbar på personer med en unipolär depression utan psykotiska symtom. Trots att 

depressionen i sig kan vara väldigt lik vid de olika tillstånden kan resultaten inte överföras på 

andra psykiska diagnoser. 
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Kvalitetsbedömning 

Vidare upptäcktes det under litteraturstudiens gång att två av studierna som är medtagna i 

analysen innehåller deltagare som ej håller sig till inklusionskriterierna. Studien gjord av 

Parker innehåller deltagare som är under 18 år. Denna studie har ändå inkluderats i detta 

arbete då deltagarna under 18 år var få och studien i sig var bred. Bernard et al. (2015) 

innefattar personer som är från 57 år och uppåt, mer specifikt kvinnor som har genomgått 

klimakteriet. Artikeln är specifik för en grupp i samhället och på så sätt breddar den 

populationen, därför ansågs artikeln vara relevant för studien och tog med i analysen av 

personer i åldern 65+.  

 

En röd tråd som återfinns i nästan alla studier, framför allt i den vuxna populationen, är 

mängden avhopp från studier. I många av studierna analyseras detta som “brist på 

motivation”. Trots stora avhopp i flera studier har dessa inkluderats i analysen, just för att 

kunna visa på att bortfallet är omfattande bland studier inom ämnet, även om själva studien i 

sig riskerade att vara ej överförbar på populationen. I fall då bortfallet var stort sänktes 

kvalitetsgraden på studien. Underwood et al. (2013) hade ett väldigt stort bortfall: 212/891 

(23%). Bortfallet grundades i att deltagarna gick bort under studiens gång. Detta sänker 

kvaliteten på studien till medel, dock är orsaken svår att förebygga eller åtgärda då den är 

naturlig. Medelåldern på deltagarna var 86,5 år och studien höll på i ett år. Personerna i 

studien bodde på ett äldreboende på grund av olika somatiska sjukdomar och hälsotillstånd.  

 

Forskningsetiska perspektiv  

Personer som är med i liknande studier kan befinna sig i en mycket utsatt situation, särskilt 

om de har en svår depression och inte endast depressiva symptom. I flera studier har 

patienterna blivit remitterade till studien genom behandlande läkare, risken blir då att de inte 

haft ett fritt val utan har deltagit i studien i eventuell tro att detta är vad vården 

rekommenderar. I flera fall har deltagarna ej kunnat behandlas med andra metoder under 

studiens gång, detta kan i själva verket förvärrat deras sjukdom. Detta kan vara ett tecken på 

att studierna är oetiska, trots att de har en etisk grund. 
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Förslag på vidare forskning  

När det gäller FaR® för äldre (65+) med depression bör mer forskning göras där FaR® 

används som ett komplement till annan behandling. Belvederi Murri et al. (2015) och 

Prakhinkit et al. (2014) visade i sina studier hur mycket effektivare fysisk aktivitet är mot 

depression tillsammans med andra interventioner, i jämförelse som ensam intervention. Om 

mer forskning sker inom detta validerar det evidensen för hur FaR® kan tillämpas som 

behandling mot depression. Samtidigt pekar studierna gjorda på personer i åldern 18–64 på 

att fysisk aktivitet inte har någon positiv effekt alls om den inte kombineras med 

antidepressiva läkemedel eller annan behandling. För att validera evidensen i området behövs 

studier där fysisk aktivitet är en fast faktor, medan annan behandling testas för att se vad som 

ger bäst resultat. Det vore även fördelaktigt att veta exakt vilken mängd av träning samt 

vilken typ av träning som ger bäst resultat vid depressiva symtom.  

 

Vidare så bör mer forskning göras där enbart män är delaktiga då mycket av forskningen just 

nu har en stor representation av kvinnor (ca 75%).  

 

Det saknas helt kunskap för vilken typ av träning och intensitet som har bäst effekt på 

depressiva symtom. Denna studie har ej kunnat ta fram evidens för vilken typ av träning som 

bör användas som behandling, men det är något som behövs för att vårdpersonal ska kunna 

erbjuda evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Slutsats  

Fysisk aktivitet på recept har bäst effekt som komplement till annan behandling hos båda 

åldersgrupper och verkar ha bättre effekt hos yngre personer. Metoden fungerar bäst vid 

depression utan samsjuklighet.  
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behandling alls. Denna grupp räknades 

som kontrollgrupp. Andra gruppen 

jobbade med en internetbaserad KBT-

behandling där de själva fick logga in på 

en hemsida och jobba sig igenom en 

självhjälpsmanual. Patienter i den tredje 

gruppen var ytterligare randomiserade i 

tre grupper: lätt träning (t.ex. yoga), 

medelsvår träning (medelintensiv 

aerobisk träning) och högintensiv träning 

(intensiv aerobisk och styrketräning). 

 

Utfallsmått: 

1. Depressiva symptom enligt 

MADRS-skalan 

2. Självskattad arbetskapacitet 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer av en forskningssjuksköterska 

samt ifyllning av självskattningsformulär. 

 

Dataanalys: 

Inklusionskriterier: 

Tillhöra primärvården i 

Stockholm, Skåne, 

Västra Göraland, 

Kronoberg, Blekinge 

eller Västmanland, vara 

mellan 18 och 70 år 

gamla och har fått över 9 

poäng på PHQ-9 skalan.  

 

Exlutionskriterier: 

Allvarlig somatisk 

sjukdom, alkohol- eller 

drogmissbruk, en psykisk 

diagnos som behövde 

specialistbehandling (så 

som psykos)  
 
Antal deltagare: 

946 

Män/kvinnor 27/73% 

 

Bortfall: 

206. Majoriteten som 

hoppade av studien 

gjorde det då de va 

missnöjda med vilken 

intervention de hade 

blivit tilldelade.  

Patienter som fick 

internetbaserad KBT-

behandling och träning 

hade större lika stora 

förändringar i sitt 

mående. Båda 

interventionsgruppernas 

förändring var kliniskt 

signifikanta i jämförelse 

med kontrollgruppen.  

Medel 
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Statistisk analysplan finns beskriven. 

Deltagarna utvärderades enligt principen 

”intention to treat” 

 

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 

Godkänt av etisk kommitté. 
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2 Doose M,  

Marc, Z 

Hoos, O  

Reim, D 

Stengert, W 

Hoffer N,  

Vogels, C 

Zierts, Y 

Sieberer. M 

 

Tyskland 

 

2015 

 

Psychiatry in 

Clinical Practise 

Self-selected 

intensity 

exercise in the 

treatment of 

major 

depression: A 

pragmatic 

RCT 

Att 

undersöka 

effekten av 

träning hos 

personer med 

unipolär 

depression. 

Design: 

Randomiserad kontrollstudie 

 

Intervention: 

Aerobisk träning i form av 

självvald intensitet av promenad 

eller jogging under 60 minuter, tre 

gånger per vecka i 8 veckor. 

 

Utfallsmått: 

1.  Depressiva symptom enligt 

HRSD-II skalan 

2. Depressiva symptom enligt BDI-

II skalan samt fysisk förbättring. 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjubaserad ifyllnad av HRSD-

II och självskattning enligt BDI-II 

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna utvärderades 

enligt principen ”intention to treat” 

Etik: 

Information om samtycke av 

deltagare. Godkänt av etisk 

kommitté. 

Inklusionskriterier: 

Vara mellan 18 och 65 år 

gamla och ha en 

diagnostiserad 

depression. 

 

Exlutionskriterier: 

Depression med 

psykotiska symptom eller 

en aktuell psykisk 

samsjuklighet (t.ex. 

bipolaritet eller 

schizofreni), graviditet, 

nyligen förändrad 

läkemedelsbehandling, 

relevanta ortopediska 

sjukdomar, nyligen 

påbörjad 

psykoterapeutisk 

behandling, akuta 

sjukdomar (så som 

infektion, anemi, cancer 

mm.) och deltagande i en 

annan studie. Patienter 

med ostabil diabetes eller 

hjärt- och kärlsjukdom 

exkluderades på grund av 

kunskapsbrist hos 

personalen och avsaknad 

av lämplig medicinsk 

utrustning.  

 

En kliniskt signifikant 

skillnad i patienternas 

depressiva symptom enligt 

HRSD-II skalan 

observerades (p<.0001). 

Mindre skillnader 

observerades enligt BDI-II 

självskattningsskalan 

(p=0.09). Små fysiska 

skillnader kunde ses.  

Medel 
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Antal deltagare: 

46 

Män/kvinnor 37/63 % 

 

Bortfall:  

11 personer. De flesta har 

hoppat av då de fått 

förvärrade symptom av 

tidigare fysiska skador 

eller blivit inskrivna på 

psykiatrin/blivit psykiskt 

sämre. 
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3 Parker, A, 

Hetrick, S  

Jorm A 

Mackinnon, A, 

McGorry P 

Yung, A 

Scanlan F 

Stephens, J  

Baird, S 

Moller, B 

Purcell, R 
 

Australien 

 

2016 

 

Journal of 

Affective 

Disorders 

The 

effectiveness of 

simple 

psychological 

and physical 

activity 

interventions for 

high prevalence 

mental health 

problems in 

young people: A 

factorial 

randomised 

controlled trial 

Att utvärdera 

effekten av 

lågintensiva 

behandlingsmetoder 

som KBT och 

fysisk aktivitet som 

behandling för 

depression och/eller 

ångest hos personer 

i åldern 15–25.  

Design: 

Randomiserad kontrollstudie 

 

Intervention: 
Deltagarna randomiserades i en av 

fyra grupper med två möjliga 

kombinerade interventioner. Grupp 

1: fysisk aktivitet och KBT, Grupp 2: 

Fysisk aktivitet och kuratorkontakt. 

Grupp 3: Utbildning i psykoterapi 

och KBT. Grupp 4 Ubildning i 

psykoterapi och kuratorkontakt 

 

Utfallsmått: 

1. Depressions och ångestsymtom 

2. Nivå av fysisk aktivitet efter 

interventionen  

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjubaserade formulär och 

självskattningsskalor.  

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna 

utvärderades enligt principen 

”intention to treat” 

 

Etik: 

Information om samtycke av 

deltagare. Godkänt av etisk 

kommitté. 

 

Inklusionskriterier: 

Personer i åldern 15–25, hade 

kontkreta depressiva symptom i 

minst en vecka eller en försämring 

i funktionalitet i det dagliga livet 

under senaste månaden på grund 

av depression, men som ej har fått 

någon form av behandling för det. 
 
Exlutionskriterier: 
Personer med psykotiska symptom, 

suicidala planer, redan motionerande 

enligt rekommenderad mängd av 

folkhälsoinstitut i Australien och 

personer med mentala 

handikapp/inlärningssvårigheter.  

 

Antal deltagare: 

176 

Män/kvinnor 40/60% 

 

Bortfall:  

70 

Nästan hälften avbröt studien på 

grund av brist på motivation till 

deltagande. Flera avbröt på grund 

av att deras sjukdomstillstånd var 

för riskabelt för att fortsätta i 

studien och en ungefär lika stor 

del då de mådde bättre och ville ej 

fortsätta.  

Depressiva 

symptomen hos 

personer som deltog i 

fysisk aktivitet 

förbättrades avsevärt i 

jämförelse med de som 

fick utbildning i 

psykoterapi. Inga 

förbättringar sågs i 

ångestsymtom. Det 

sågs små skillnader i 

fysisk aktivitetsnivå 

efter interventionen.  
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4 Krogh, J  

Videbech, P 

Thomsen, C 

Gluud, C 

Nordentoft, M 

•  

• Danmark 

•  

• 2012 

•  

• Plos one 

 

DEMO-II Trial. 

Aerobic Exercise 

versus Stretching 

Exercise in Patients 

with Major 

Depression—A 

Randomised 

Clinical Trial 

 

Att undersöka hur 

aerobisk träning 

påverkade 

depression och 

det psykiska 

måendet i 

jämförelse med 

en stretchande 

aktivitet. 

Design: Randomiserad kontrollstudie 

 

Intervention:  

Både träningsgruppen och 

kontrollgruppen som utförde 

stretchövningar träffades 3 gånger per 

veckan i tre månader, totalt 36 möten. 

Upplägget för träningsgruppen var 45 

minuter intensiv träning medan 

kontrollgruppen värmde upp, stretchade 

och gjorde lågintensiva övningar så som 

kasta boll. 

 

Utfallsmått:  

1. Hamilton depression score 

(HAM-D 17) poäng 

2. Kognitiv funktion, hjärt- och kärl 

riksmarkörer och arbetsrelaterade 

resultat. 

 

Datainsamlingsmetod: 

För att besvara syftet användes olika 

självskattningsskalor och intervjuer vid 

olika tillfällen. För att mäta de fysiska 

kvaliteterna fick deltagarna genomgå en 

rad tester och undersökningar hos ett 

medicinskt team.  

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns noggrant 

beskriven. Deltagarna utvärderades enligt 

principen ”intention to treat”.  

Inklusionskriterier: 

Män och kvinnor i åldern 18-60år. 

Rekommenderade till studien av läkare eller 

psykolog. Ha en diagnostiserad depression 

och ha minst 12 poäng på HAM-D skalan. Bo 

i Köpenhamn eller närort. Kunna förstå och 

signera kontraktet.  

 

Exlutionskriterier: 

Drogmissbruk, användning av antidepressiva 

inom de senaste två månaderna, pågående 

behandling hos en psykolog/psykoterapeut, 

kontraindicerad fysisk aktivitet, suicidalitet, 

graviditet, psykotiska eller maniska symptom 

och avsaknad av skriftligt godkännande.  

Antal deltagare: 

115 

Män/kvinnor 33/67% 

Bortfall: 

18 personer. 

Flera blev sjukare av interventionen eller fick 

avbryta på grund av akuta symtom. Flera 

avbröt på grund av motivationsbrist.  
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5 Legrand, F 

Neff, E 

 

Frankrike 

 

2015 

 

Journal of 

Affective 

Disorders 

Efficacy of 

exercise as an 

adjunct treatment 

for clinically 

depressed 

inpatients during 

the initial stages 

of antidepressant 

pharmacotherapy: 

An open 

randomized 

controlled trial 

 

Att undersöka 

effekten av 

aerobisk träning 

som ett tillägg 

till en nyligen 

påbörjad 

behandling med 

antidepressiva. 

Design: 

Randomiserad kontrollstudie 

 

Intervention: 

Studien hade två olika 

interventioner. En intervention i 

form av 30 minuter jogging 

eller rask promenad varje dag i 

10 dagar. Den andra 

interventionen innebar 30 

minuter av stretchövningar 

varje dag.  

 

Utfallsmått: 

1. Depressiva symptom enligt 

BDI-II (Beck Depression 

Inventory) 

självskattningsformulär. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Alla deltagare fyllde i BDI-II i 

början och i slutet av 

interventionen 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna 

utvärderades enligt principen 

”intention to treat” 

Etik: 

Information om samtycke av 

deltagare. Godkänt av etisk 

kommitté. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad 

depression, behandling 

med antidepressiva 

påbörjad <två veckor 

sedan, mer än 29 poäng 

enligt BDI-II skalan, 

kunna gå snabbt eller 

springa och att förstå det 

franska språket. 

 

Exlutionskriterier: 

Kontraindicerad träning, 

psykotiska symptom, 

behandlades med beta-

blockerande läkemedel 

eller motsvarande. 

 

Antal deltagare: 

35 

Män/kvinnor 31/69% 

Bortfall: 

4 personer på grund av 

att de missade minst 7 av 

10 träningstillfällen. 

Både den aerobiska 

träningen och 

stretchövningarna gav 

positiva resultat på det 

psykiska måendet enligt 

BDI-II skalan. Den 

aerobiska interventionens 

påverkan var statistiskt sett 

större. I kontrollgruppen 

fanns ingen förändring på 

depressionen.  

Hög 



 

31 

6 F, Schuch  

M, Vasconcelos-

Moreno  

C, Borowsky  

A, Zimmermann  

N, Rocha  

M,Fleck  

 

 

Brasilien 

 

2015 

 

Journal of 

Psychiatric 

research 

Exercise and 

severe major 

depression: 

Effect on 

symptom 

severity and 

quality of life 

at discharge in 

an inpatient 

cohort 

Att undersöka 

effekten av 

fysisk aktivitet 

som tillägg till 

andra 

behandlingar av 

egentlig 

depression och 

dess symptom 

hos patienter 

inlagda på en 

psykiatrisk 

avdelning. 

Design: 

Randomiserad kontrollstudie 

 

Intervention: 

Gruppen behövde utföra en 

träning som förbrände 16kcal/kg 

kroppsvikt per vecka, fördelat på 

tre träningstillfällen. Deltagarna 

fick själva välja längden och 

intensiteten på träningspassen. 

Interventionen pågick under hela 

inskrivningstiden. 

 

Utfallsmått: 

1.Depressiva symptom och 

förbättring av dessa. 

2. Upplevelse av livskvalité och 

förmågan att fullfölja träningen. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjubaserade formulär samt 

fysiska tester utförda av en 

specialist (fysioterapeut eller 

medicinsk personal) vid 

inskrivning, andra veckan och 

vid utskrivning. 

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna 

utvärderades enligt principen 

”intention to treat” 

Inklusionskriterier: 

Minst 25 poäng på 

HAM-D skalan, vilken 

indikerar på svår 

depression, inte vara 

involverad i andra 

fysiska aktiviteter under 

sjukhusvistelsen, vara 

mellan 18 och 60 år och 

kunna läsa och signera 

kontraktet.  
 
Exlutionskriterier: 

Kontraindicerad träning, 

behandling med beta-

blockerande läkemedel 

eller motsvarande, 

psykiska diagnoser som 

schizofreni, bipoläritet, 

anorexia, alkohol- eller 

drogmissbruk. 

 

Antal deltagare: 

50 

Män/kvinnor 26/74% 

 

Bortfall: 

3 personer på grund av 

motivationsbrist.  

En statistiskt signifikant 

skillnad kunde ses för 

interventionsgruppen och 

deras depressiva symptom 

samt den upplevda 

livskvaliteten. Skillnaderna 

mellan dem och 

kontrollgruppen kunde ses 

under andra veckan av 

interventionen och vid 

utskrivning. Det fanns ingen 

större skillnad av botade 

patienter vid utskrivning 

(48% respektive 32% av 

interventions- samt 

kontrollgruppen). 
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Etik: 

Information om samtycke av 

deltagare. Godkänt av etisk 

kommitté. 
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7 Roya,A 

Govindanb , R 

Muralidharanc, K 

 

Indien 

 

2018 

 

Asian Journal of 

Psychiatry 

The impact of 

an add-on video 

assisted 

structured 

aerobic exercise 

module on 

mood and 

somatic 

symptoms 

among women 

with depressive 

disorders: Study 

from a tertiary 

care centre in 

India 

Att undersöka 

effekten av låg-

till 

medelintensiv 

fysisk aktivitet 

som tillägg till 

vanlig 

behandling på 

psykiska och 

somatiska 

symptom hos 

kvinnor med 

depression.  

Design: 

Observationsstudie med 

kontrollgrupp 

 

Intervention: 

Aerobisk träning med hjälp av 

en instruktionsvideo. Deltagarna 

träffades i grupp varje kväll i tio 

dagar med översikt av en 

sjuksköterska. Träningen pågick 

i 40 min.  

 

Utfallsmått: 

1. Psykiska och somatiska 

depressionssymptom 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjubaserad ifyllnad av 

HRSD, DSSS, VAMS och PAS 

skalor.  

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna 

utvärderades enligt principen 

”intention to treat” 

 

Etik: 

Information om samtycke av 

deltagare. Godkänt av etisk 

kommitté. 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor mellan 18 och 

6o år gamla, inlagda på 

En psykiatrisk avdelning 

på grund av en 

depression.  

 

Exlutionskriterier: 

Depression som krävde 

akut behandling och 

fysiska tillstånd eller 

sjukdom som hindrade 

personerna från att träna.  

 

Antal deltagare: 

46 kvinnor 

 

Bortfall:  

6 personer. 5 på grund av 

en tidigare utskrivning än 

planerat och en som 

hoppade av.  

Studien visade på att det 

fanns belägg för att träning 

som tillägg till vanlig 

behandling kan vara 

effektivt för att förbättra 

psykiska symptom för 

depression. Det finns inget 

som visar att det förbättrar 

somatiska symptom.  
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8 Belvederi Murri, M 

Amore, M., 

Menchetti, M., 

Toni, G., 

Neviani, F., 

Cerri, M., 

Rocchi, M.B.L., 

Zocchi, D.,  

Bagnoli, L., 

Tam, E.,  

Buffa, A., 

Ferrara, S.,  

Neri, M., 

Alexopoulos, G.S., 

Zanetidou, S. 

 

Italy 

 

2015 

 

The British Journal 

of Psychiatry 

Physical 

exercise 

for late-

life major 

depression 

Att undersöka om 

en sertralin 

behandling 

förstärkt med 

fysisk aktivitet 

leder till en 

förbättring hos 

personer med 

allvarlig 

depression. 

Design: 

Randomiserad kontroll studie 

 

Intervention: 

Sertralin upp till 50 mg inom 2 

veckor. S+NPE fysisk aktivitet 60 

min 3 ggr/vecka i 24 veckor, 

lågintensitet. 

S+PAE fysisk aktivitet 60 min 3 

ggr/vecka i 24 veckor, högintensitet 

 

Utfallsmått: 

1. Hur snabbt depression går i 

remission under 24 veckor enligt 

HRSD 

2. Förändringar i graden av 

depression, upplevd förbättring och 

bättre fysisk förmåga  

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering före med HRSD och 

sedan efter 24 veckor. 

 

Dataanalys: Analysplan finns 

beskriven, utvärdering enligt post 

hoc. 

 

Etik: Skriftligt samtycke, godkänd 

enligt deklarationen av Helsinki 

Inklusionskriterier: 

65–85 år, diagnos 

med grov depression, 

18 poäng+ på HRSD 

 

Exlutionskriterier: 

Alkoholmissbruk, 

nedsatt kognitiv 

förmåga, mindre än 

24 poäng på MMSE, 

förekomst av ostabil 

sjukdom som 

förhindrar fysisk 

aktivitet. 

 

Antal deltagare: 121 

Kvinnor/Män: 

71/29% 

 

Bortfall: 15 

Främsta orsak var 

ovilja att fullfölja 

studien 

45% av de som enbart 

fick sertralin gick i 

remission. 73% av de 

som fick S+NPE gick i 

remission. 81% av de 

som fick S+PAE gick i 

remission. 

 

De som fick S+PAE gick 

i remission snabbare än 

de som enbart fick 

sertralin. 
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9 Bernard, P., 

Ninot, G., 

Bernard, P.L., 

Picot, M.C., 

Jaussent, A.,  

Tallon, G.,   

Blain, H. 

 

France 

 

2014 

 

Aging & Mental 

Health 

Effects of a 

six-month 

walking 

intervention on 

depression in 

inactive post-

menopausal 

women: a 

randomized 

controlled trial 

Se huruvida ett 

program med 

promenader 

minskar 

förekomsten av 

depressiva 

symptom hos 

kvinnor i 

klimakteriet 

utan depression.  

Design: 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

Intervention: 

40 minuters intensiv promenad, 

3 ggr/veckan i 6 månader. 

 

Utfallsmått: 

1. Poäng enligt BDI 

2. Uppföljning på hur väl 

patienterna följde studien.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering enligt BDI innan 

påbörjad studie och en gång till 

efter 3 månader. 

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

skriven. Utvärdering enligt 

”intention att behandla” 

 

Etik: Godkänd av etisk 

kommitté. Alla deltagare gav 

skriftligt samtycke.   

Inklusionskriterier: 

Kvinna mellan 55–76, 

mindre än 9.4 poäng på 

PAQE,   

 

Exlutionskriterier: 

Kvinnor som inte klarar 

av att fylla i PAQE på 

franska, upplevde smärta 

eller använde läkemedel 

som hämmar fysisk 

prestation. Kvinnor med 

RA, maligna tumörer, 

hjärtsjukdom pga. 

ischemi, OA,  

 

Antal deltagare: 121 

Endast kvinnor 

 

Bortfall: 13 

Främsta orsak var 

borttappad kontakt. 

Deltagare i studien som var 

med i aktivitetsprogrammet 

visade en tydlig minskning i 

depressiva symptom i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 
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10 Brittle N.,  

Patel S., 

Wright C., 

Baral S., 

Versfeld P., 

Sackley C. 

 

England 

 

2009 

 

Clinical 

Rehabilitation 

An exploratory 

cluster 

randomized 

controlled trial 

of group 

exercise on 

mobility and 

depression in 

care home 

residents 

Att undersöka 

acceptansen, 

genomförbarheten 

och den 

potentiella 

effektiviteten av 

fysisk aktivitet i 

grupp för äldre på 

äldreboende. 

Design: 

Utforskande randomiserad 

kontrollerad studie med kluster-

randomisering. 

 

Intervention: 

Fysisk aktivitet i grupp 40–60 

min, 2 ggr/vecka, i 5 veckor 

 

Utfallsmått: 

1. Poäng enligt RMI, HADS-D 

och SADQ pre-studie, efter 3 

månader och 6 månader. 

2. Förmåga att fullfölja fysisk 

aktivitet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering pre-studie, efter 3 

månader samt 6 månader 

 

Dataanalys: Statistisk plan finns 

beskriven. Utvärdering efter 

intention-att-behandla.   

 

Etik: Skriftligt samtycke från 

deltagare eller anhöriga. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: 

Förväntades leva i över 9 

månader, nedsatt 

rörelseförmåga, boende 

på äldreboende.  

 

Exlutionskriterier: 

 

Antal deltagare: 56 

Kvinnor/Män: 71/29% 

 

Bortfall: 10 

Främsta orsaken var att 

personen gått bort. 

Ingen tydlig förbättring i 

rörelse eller depression 

finns i samband med fysisk 

aktivitet i grupp. 

Medel 



 

37 

 

 

11 Prakhinkit S., 

Suppapitiporn S.,  

Tanaka H.,  

Suksom D. 

 

Thailand 

 

2014 

 

The journal of 

alternative and 

complementary 

medicine 

Effects of 

Buddhism 

Walking 

Meditation on 

Depression, 

Functional 

Fitness, and 

Endothelium-

Dependent 

Vasodilation in 

Depressed Elderly 

Att utvärdera 

effekten av 

buddhism-

baserad 

gångmeditation 

och traditionell 

gångträning på 

depression, 

funktionell 

kondition och 

vaskulär 

reaktivitet.  

Design: 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Intervention: 

BWM 3 ggr/vecka i 12 veckor för 

en grupp 

TWE 3ggr/vecka i 12 veckor för 

den andra 

   

Utfallsmått: 

1. Depressionsvärde enligt GDR 

2. Funktionell kondition 

3. Vasodialtions påverkan enligt 

FMD. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering innan påbörjad studie 

och sedan igen efter 12 veckor. 

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns.  

 

Etik: Skriftligt samtycke, godkänd 

av kommitté.  

Inklusionskriterier: 

60-90år, mild-moderat 

depression enligt GDR 

poäng 13–24, normal 

mobiliseringsförmåga,  

 

Exlutionskriterier: 

Mindre än 80% 

deltagande 

 

Antal deltagare: 45 

Endast kvinnor 

 

Bortfall: 5 

Båda grupper 

förbättrade sin fysiska 

kondition och styrka. 

Endast BWM gruppen 

sänkte sin poäng på 

GDR. FMD 

förbättrades i båda 

grupper 

Medel 
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12 Conradsson, M., 

Littbrand, H., 

Lindelöf, N., 

Gustafson, Y.,  

Rosendahl, E. 

 

Sweden 

 

2010 

 

Aging & Mental 

Health 

Effects of a 

high-intensity 

functional 

exercise 

program on 

depressive 

symptoms 

and 

psychological 

well-being 

among older 

people living 

in residential 

care 

facilities: A 

cluster-

randomized 

controlled 

trial 

Utvärdera effekten 

av ett hög-intensivt 

fysiskt 

aktivitetsprogram 

mot depressions 

symptom och ökat 

psykiskt välmående 

hos äldre personer 

boende på 

äldreboende eller i 

behov av hjälp med 

vardagliga 

aktiviteter.  

Design: 

Cluster-randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Intervention: 

Fysiskt aktivitetsprogram i 

grupper 3-9 med 2-3 personliga 

tränare 45 min, 5 ggr/vecka i 3 

månader 

 

Utfallsmått: 

1. Poäng på GDS efter 3 och 6 

månader 

2.Poäng på PGCMS efter 3 och 

6 månader 

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering av psykisk hälsa 

innan studien. Utvärdering av 

psykisk hälsa efter 3 månader 

och sedan en gång till efter 6 

månader.  

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. Deltagarna 

utvärderades enligt principen 

”intention att behandla”. 

 

Etik:  

Information om samtycke från 

patienter själva eller deras 

anhöriga. Godkänd av etisk 

kommitté.  

Inklusionskriterier: 65 år+, 

beroende av assistans eller 

boende på äldreboende, 

kunna resa sig från stol med 

armstöd med hjälp av högst 

en person som hjälp. Poäng 

10 eller mindre på MMSE 

 

Exlutionskriterier: 

Anges ej. 

 

Antal deltagare: 191 

Kvinnor/Män: 73/27%. 

 

Bortfall: 30 

Främsta orsak till bortfall 

var att patienterna inte 

längre var tillgängliga eller 

hade gått bort.  

Ingen skillnad i GDS 

och PGCMS visades 

efter 3 och 6 månader 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

 

Personer med demens 

visade en liten 

förbättring i PGCMS 

efter 3 månader. 

Medel 
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13 Kerse, N.,  

Hayman, K.,  

Moyes, S., 

Peri, K., 

Robinson, E., 

Dowell, A., 

Kolt, G.,  

Elley, R.,  

Hatcher, S., 

Kiata, L., 

Wiles, J.,  

Keeling, S., 

Parsons, J., 

Arroll, B. 

 

New Zealand 

 

2010 

 

Annals of Family 

medicine 

Home-

Based 

Activity 

Program for 

Older 

People with 

Depressive 

Symptoms: 

DeLLITE–

A 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Utvärdera effekten 

av det hem-

baserade fysiska 

aktivitets-

programmet 

DeLITE, i hur det 

påverkar 

livskvalité, 

funktion och 

sinnesstämning hos 

äldre personer med 

depression. 

Design: 

Randomiserad kontroll studie 

 

Intervention: 

Interventionsgruppen fick 

individuellbaserad fysisk 

aktivitet 30 minuter, 3 

ggr/vecka i 3 månader, i 

samband med denna period 

tillkom även 7 hembesök.  

Kontrollgruppen fick bara 

hembesök 

 

Utfallsmått: 

1. Poäng enligt SPPB och 

NEADL efter 12 månader.  

2. Poäng enligt SF-36 och GDS 

efter 12 månader. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna utvärderas vid 

påbörjad studie och sen efter 

12 månader. 

 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns 

beskriven. 

 

Etik: Godkänd av etisk 

kommitté.  

Inklusionskriterier: 

75 år+, kunna kommunicera 

på engelska, kvalifikation 

enligt en 3 steg metod 

 

Exlutionskriterier: 

Demens, ostabil medicinskt 

tillstånd, 

 

Antal deltagare: 193 

Kvinnor/Män: 58,5/41,5% 

 

Bortfall: 11 

Det blev ingen 

skillnad i resultat 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

Båda grupper 

upplevde en 

förbättring i 

sinnesstämning och 

psykiskt välmående. 

Medel 



 

40 

 

 

14 Underwood, M., 

Lamb, S., 

Eldridge, S., 

Sheehan, B., 

Slowther, A-M., 

Spencer, A., 

Thorogood, M., 

Atherton, N., 

Bremner, S., 

Devine, A., 

Diaz-Ordaz, K.,  

Ellard, D.,  

Potter, R., 

Spanjers, K., 

Taylor, S. 

 

England 

 

2013 

 

Lancet 

Exercise for 

depression in 

elderly 

residents of 

care homes: 

a cluster-

randomised 

controlled 

trial 

Syftet var att se 

om ett 

medelintensivt 

fysiskt 

aktivitetsprogram 

minskar 

depressiva 

symptom hos 

äldre på 

äldreboende  

Design: 

Kluster-randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Intervention: 

Medelintensiv fysisk aktivitet 45 

min, 2 ggr/vecka i 12 månader. 

 

Utfallsmått: 

1. Poäng enligt GDR-15 

2. Poäng enligt MMSE, rädsla för 

fallrisk och EQ-5D  

 

Datainsamlingsmetod: 

Utvärdering av psykisk hälsa vid 

början på studien samt efter 6 

respektive 12 månader med GDR-

15, MMSE, rädsla för fallrisk och 

EQ-5D.  

 

Dataanalys: Statistisk analysplan 

finns beskriven.  

 

Etik: Skriftligt samtycket från 

deltagarna. Godkänd av etisk 

kommitté. 

Inklusionskriterier: 

Engelsktalande, boende 

på äldreboende, 65 år +,  

 

Exlutionskriterier: 

Palliativ, 

kommunikationsproblem, 

borttagen efter samråd 

med vårdgivarna på 

boendet. 

 

Antal deltagare: 891 i 

början på studien. Efter 9 

månader tillkom 163.  

Kvinnor/Män: 76/24% 

 

Bortfall: 212 

Allt bortfall är ifrån att 

deltagare gick bort. 

Medelintensiva fysiska 

aktivitetsprogram 

reducerade inte depressiva 

symptom hos äldre på 

äldreboende. 

 

 

Medel 
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15 Walker J.,  

Mackinnon A., 

Batterham P.,  

Jorm F. A., 

 Hickie I., 

McCarthy A.,  

Fenech M.,  

Christensen H. 

 

Australia 

 

2010 

 

The British 

Journal of 

Psychiatry 

Mental health 

literacy, folic 

acid and 

vitamin B12, 

and physical 

activity for the 

prevention 

of depression in 

older adults: 

randomised 

controlled trial 

Se hur intervention 

med ökad 

medvetenhet om 

mental hälsa, fysisk 

aktivitet eller 

folsyra+vitamin B12 

reducerar 

depressionssymptom 

hos äldre med 

upphöjd psykisk 

ångest.  

Design: 

Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Intervention: 

En grupp fick utbildning i mental 

hälsa, en annan grupp fick fysisk 

aktivitet och den sista folsyra och 

b12. Allting sköttes via 5 

telefonsamtal första 5 veckorna och 

sedan 5 nya samtal över månaderna 4, 

8, 13 och 22. 

 

Utfallsmått: 

1. Depressiva symptom enligt PHQ-9. 

2. Självrapporterad fysisk aktivitet 

enligt IPAQ-SF. 

3.Nivåer av folsyra, b12 och 

homocystein. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Data samlades in efter 6 veckor 

respektive 6, 12 och 24 månader 

 

Dataanalys: Statistisk plan finns, 

utvärdering enligt intention-att-

behandla. 

 

Etik: Godkänd av kommitté. Skriftligt 

samtycke finns från deltagarna. 

Inklusionskriterier: 

60–74 år, läskunnig, 

var inte fysiskt aktiva, 

mellan 16 och 30 

poäng på K10. 

 

Exlutionskriterier: 

Tar redan folsyra och 

b12, demens, risk för 

självmord, i behov av 

folsyra/b12 för andra 

medicinska åkommor.  

 

Antal deltagare: 909 

Kvinnor/Män: 60/40% 

 

Bortfall: 123 

Främsta orsak var att 

de inte fullföljde 

studien över 24 

månader 

Varken fysisk 

aktivitet eller 

folsyra+b12 

reducerade 

depressionssymptom 

efter 24 månader. 

 

Efter 6 veckor så var 

depressiva symptom 

lägre för de som fick 

bildning i mental 

hälsa. 

 

Medel 
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Författare: M. Belvederi 
År: 2015 

Artikelnummer: 

 
 

10.1192/bjp.bp.114.150516 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 

 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan 

exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 

Författare: P. Bernard 
År: 2014 

Artikelnummer: 

 

 
10.1080/13607863.2014.948806 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 



 

50 

 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 

 

Författare: Brittle N 
År: 2009 

Artikelnummer: 

 
 

10.1177/0269215508098891 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Vissa 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 

Författare: Prakhinkit, S 
År: 2014 

Artikelnummer: 

 
10.1089/acm.2013.0205 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 
 

Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet 

analyserade? Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: LÅG 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat 

interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: LÅG 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 
 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation som 

SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som 

SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Vissa 

 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

D. Granskning av precision 
Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–

responssamband mellan 

exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 

Författare: Mia Conradsson 
År: 2010 

Artikelnummer: 

 

 
10.1080/13607860903483078 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?     

b) Om studien har använt någon form av begräns 

ning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på 

ett tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade?     

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats 

på samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
 

Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

  
 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande och 

de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av 

bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

’ 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 



 

66 

 

Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 

Författare: Ngaire Kerse 
År: 2010 

Artikelnummer: 

 
doi: 10.1370/afm.1093 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 

 

 
 

Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: LÅG 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: LÅG 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: LÅG 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

Författare: Underwood, M 
År: 2013 

Artikelnummer: 

 

 
10.1016/S0140-6736(13)60649- 

 

 

 
A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 



 

71 

Bedömning av risk för bortfallsbias: Låg 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 
 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga / Vissa / Stora 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 

Författare: Walker, G.J 
År: 2010 

Artikelnummer: 

 
 

10.1192/bjp.bp.109.075291 

 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är 

skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje variabler, 

har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade?  

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt 

tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: LÅG 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

a) Var den statistiska hanteringen av 

bortfallet adekvat?  

Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: LÅG 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 
 

Författare: Schuch 
År: 2013 

Artikelnummer: 

 

 
: 10.1016/j.jpsychires.2014.11.0 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 

Författare: Parker 
År: 2016 

Artikelnummer: 

 
 

10.1016/j.jad.2016.02.043 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Mede lhög   

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: Låg 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 
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Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög 

A1. Selektionsbias Lå g  

A2. Behandlingsbias Me delhög  

A3. Bedömningsbias Lå g  

A4. Bortfallsbias Lå g  

A5. Rapporteringsbias Lå g  

A6. Intressekonfliktbias Lå g  

Kommentarer:    

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Me delhög  

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 
 

Författare: Legrand 
År: 2015 

Artikelnummer: 

 
 

10.1016/j.jad.2015.11.047 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: Protokoll nämns, men går ej att hitta 
 

 
Medelhög 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 

Bedömning av risk för rapporteringsbias: 
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Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög 

A1. Selektionsbias Lå g  

A2. Behandlingsbias Lå g  

A3. Bedömningsbias Lå g  

A4. Bortfallsbias Lå g  

A5. Rapporteringsbias Me delhög  

A6. Intressekonfliktbias Lå g  

Kommentarer:    

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Lå g  

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 

Författare: Krogh 
År: 2012 

Artikelnummer: 

 

 
10.1371/journal.pone.0048316 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Mede lhög   

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: Låg 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 
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Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög 

A1. Selektionsbias Lå g  

A2. Behandlingsbias Me delhög  

A3. Bedömningsbias Lå g  

A4. Bortfallsbias Lå g  

A5. Rapporteringsbias Lå g  

A6. Intressekonfliktbias Lå g  

Kommentarer:    

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Lå g  

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer:   

Författarna fick ej ihop önskad mängd av deltagare 
 

 

 
 
 
 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet:Vissa 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

 

Författare: Hallgren 
År: 2018 

Artikelnummer: 

 
 

10.1192/bjp.bp.114.160101 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: Låg 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

Författare: Doose 
År: 2015 

Artikelnummer: 

 

 
10.3109/13651501.2015.108259 

 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – 

eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 
    

b) Om studien har använt någon form av begräns ning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

    

c) Var grupperna sammansatta på ett 

tillräckligt likartat sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje 

variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg    

     

A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
    

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? 
    

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg    

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 

blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 

med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 

rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 
 

 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 

mellan de som avbryter sitt deltagande 

och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 
 

 

a) Har studien följt ett i förväg 

publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 

var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 

angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låg 

 
 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg 
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 Låg 

 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

 
 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

   

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt  

 

Kommentar: 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentar: 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 

 

 

Författare: Roy 
År: 2018 

Artikelnummer: 

 
 

10.1016/j.ajp.2017.12.004. 

 

 
 

 

a) Var de observerade grupperna rekryterade 

på ett tillräckligt likartat sätt? 

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning 

tillräckligt lika vid studiestart? 

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler 

mellan grupper med olika exponering/behandling 

gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

a) Var villkoren (utöver den behandling 

eller exponering som studerades) 

för grupperna under behandlings-/ 

exponeringstiden tillräckligt likartade? 

b) Var följsamhet gentemot behandling/ 

exponering acceptabel i grupperna? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders 

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg 

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg 
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a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade 

för studiedeltagarnas exponeringsstatus? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med 

standardiserade/definierade 

mätmetoder? 

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt 

med validerade mätmetoder? 

g) Har variationer i exponering över tid 

tagits med i analysen? 

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)? 

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel? 

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått 

för rapporterad effekt/samband? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låg 

 
 

 

 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 

förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna? 

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade 

mellan bortfallen i interventions- och 

kontrollgruppen alternativt mellan 

olika exponeringsgrupper? 

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade 

mellan analys- och bortfallgruppen? 

e) Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medelhög 
 

 

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

Bedömning av risk för bortfallsbias: 

Bedömning av risk för bedömningsbias: 
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Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

 

 

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll? 

b) Var utfallsmåtten relevanta? 

c) Mättes biverkningar/komplikationer 

på ett systematiskt sätt? 

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhög 
 

 

 

 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind- 

ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 

finansiering, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär 

med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög 

A1. Selektionsbias Låg 
  

A2. Behandlingsbias Låg   

A3. Bedömningsbias Låg   

A4. Bortfallsbias Medelhö g  

A5. Rapporteringsbias Medelhö g  

A6. Intressekonfliktbias Låg   

Kommentarer:    

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Medelhö g  

Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt 

 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg  
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Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

a) Överensstämmer sammanhanget och 

kontrollgruppens villkor med den situation 

som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 

tillräckligt lik den population som SBU-/ 

HTA-rapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 

som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser? 

Kommentar: 
 

Inga 

 
 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 

 inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 
 

Kommentar: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 

Kommentar: 
 

 
 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 

mellan exponering och utfall? 
 

Kommentarer:

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

 

 

 
Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

F. Granskning av effektstorlek 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 

lämpligt 

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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