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Abstrakt 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor bidragande orsak till 

olika sjukdomar i dagens samhälle. Fysioterapi kan vara en effektiv behandlingsmetod vid 

psykisk ohälsa Syfte: Syftet med studien var att sammanställa en litteraturöversikt över studier 

som undersökt fysiska aktivitetsformer och dess effekt på symtom och hormoner relaterade till 

psykisk ohälsa. Metod: Litteratursökningen gjordes i PuBMed, PEDro och SweMed+ med 

sökorden physical therapy modalities, exercise och stress, psychological. Sökningen resulterade i 

elva artiklar. Behandlingsmetoderna som studerats är olika former av fysisk aktivitet, fysisk 

träning och österländsk intervention i form av yoga, qi-gong och andningsövningar. Resultat: 

Artiklar som tog upp fysisk aktivitet reducerade stressnivån hos försökspersonerna, dock var den 

inte signifikant (alla p-värden>0.15). Artiklar där fysisk träning ingick visade på en signifikant 

reducering av ångestkänslighet samt en signifikant kortisolåterhämtning i jämförelse med 

kontrollgrupperna (p=0.001). Qi-gong visade på en signifikant förbättring gällande depression 

(p=0.010), ångest (p=0.016) stress (0.009) samt minskning av kortisol i salivet (p=0.012) i 

jämförelse med kontrollgrupperna. Yoga visade en signifikant minskning av arbetsrelaterad 

stress (p=0.02) i jämförelse med kontrollgrupperna, 

Diskussion: Samtliga studier visar att de olika behandlingsformerna ger positiva effekter på 

tillståndet i någon grad. En trend kunde ses att de senaste tio årens forskning riktat in sig mer på 

österländska interventioner. Konklusion: Österländsk intervention gav ett generellt högre 

bevisvärde i jämförelse med de andra interventionerna. Framtida forskning bör använda sig av 

standardiserade utfallsmått för att underlätta jämförelse mellan studier. Mer vetenskapliga studier 

med ett längre tidsperspektiv behövs för att se vilka långsiktiga effekter som finns. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, fysisk träning, psykisk ohälsa, qi-gong och yoga 
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1. Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem och en bidragande orsak till olika 

sjukdomstillstånd i Sverige (SBU, 2015). Under det senaste decenniet har 

långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat lavinartat i Sverige och de vanligaste 

anledningarna är utmattningssyndrom, långvariga smärttillstånd, sömnproblem, huvudvärk, mag-

tarmproblem, depression och belastningsskador (Währborg, 2009). Detta kostar samhället väldigt 

mycket pengar och orsakar individen stort lidande.   

 

Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2017) sammanfattar psykisk ohälsa som “en samlande beteckning för 

både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom 

som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”. Enligt statistiska centralbyrån (2006) uppges 

4% av männen och 6% av kvinnorna mellan 16-84 år ha psykiska sjukdomar eller störningar som 

resulterat i långvarig sjukdom. Stress anses vara en stor bidragande orsak till detta. Det finns 

olika definitioner av begreppet stress. I denna rapport kommer begreppet att användas för att 

beskriva energimobilisering som svar på utmaningar, så kallad stressexponering (FYSS, 2015). 

Stress är en naturlig mekanism och reaktion i kroppen som svar på inre eller yttre påfrestning 

eller hot. Detta går 100 000 år tillbaka i tiden när människan levde på savannen och aktivering av 

vårt stressystem det var en nödvändig överlevnadsfunktion för att överleva tigrar och andra 

dödliga hot (Hansen, 2016). Det är det sympatiska nervsystemet som aktiveras och sätter 

kroppen i full beredskap, en så kallad ”kamp-flyktreaktion”. I denna utsöndras en rad olika 

stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin som bland annat ökar hjärtats 

slagfrekvens, blodtrycket ökar, sinnena blir mer skärpta och pupillerna vidgas. Kortvarig stress 

kan därför vara en nödvändig överlevnadsfaktor i hotfulla situationer (Lundberg & Wentz, 

2004). Att uppleva kortvarig stress är därför inte något farligt i sig, bara vi ger oss tid till 

återhämtning. 

Skillnaden på samhället idag och hur människan levde för 100 000 år sedan är att vi nu inte ställs 

inför samma typ av hot eller faror som på savannen. De hot och rädslor vi upplever idag ser 

annorlunda ut och handlar ofta om att ha tider att passa och prestationer. Hjärnan och 

  



 

2 
 

kroppen kan dock inte göra skillnad på detta och den stress som uppstod när vi stod öga mot öga 

med en tiger och ger därför samma fysiologiska stresspåslag (Hansen, 2016). 

När vårt autonoma nervsystem ständigt står på kallas det för långvarig stress och leder till 

förslitning av vår kropp och våra organ. En förklaring till detta kan kopplas till människors 

livssituation och allmänt hög stressexponering i både privat- och arbetslivet (FYSS, 2015). 

Långvarig stress i sig utgör ingen enskild diagnos, men stressexponering kan bidra till både 

psykisk och fysisk ohälsa i form av högt blodtryck, mag-tarmsjukdomar, cancer, 

kranskärlssjukdom och psykiska sjukdomar som t.ex. depression och kognitiva störningar 

(Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Fysisk aktivitet och fysisk träning 

Det är skillnad på begreppen fysisk aktivitet och fysisk träning. Fysisk aktivitet avser all 

kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning, resulterar i en ökad 

energiförbrukning och påverkar kroppens organsystem. Fysisk träning däremot, är en 

fritidsrelaterad fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och upprepad och som utförs i syfte 

att öka eller bibehålla konditionsnivå eller styrka (WHO, 2017). Denna träning behöver även 

vara målmedveten för att förbättra en eller flera funktioner (Henriksson, J., & Sundberg, C. J. 

2008). Båda begreppen handlar alltså om att röra på sig, men skillnaden ligger i intensitet, 

frekvens och struktur. Studier har visat att vältränade muskler innehar höga halter utav ett enzym 

som bryter ned ämnen som bildas vid stress (Agudelo et al., 2014).  

Enligt FYSS (2015) rekommenderas alla vuxna från 18 år och uppåt vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt 150 minuter i veckan för att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, 

förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet. Intensiteten bör vara 

minst måttlig och aktiviteten bör spridas ut över veckodagarna och utföras i pass om minst 10 

minuter (FYSS, 2015). 

 

Psykisk ohälsa och sambandet med fysisk aktivitet och träning 

Behandling av psykisk ohälsa sker idag oftast genom ett multimodalt arbetssätt. Detta innebär att 

flera yrkesprofessioner samverkar i behandlingen av patienten, genom bland annat psykoterapi, 

antidepressiva läkemedel, sömnträning, avslappningsmetoder och stresshantering. Fysioterapi 

kan vara en effektiv behandlingsmetod vid psykisk ohälsa. De vanligaste behandlingsformerna är 
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just fysisk aktivitet och basal kroppskännedom, där båda handlar om att bli mer medveten om sin 

kropp och förbättra förståelsen för om hur kroppsupplevelser hör ihop med tankar och känslor 

(1177, 2016). 

 

Forskningsresultat visar att fysisk aktivitet ger lika bra effekt som antidepressiva läkemedel mot 

ångest och depression och att fysisk aktivitet reducerar risken för återfall i högre utsträckning än 

vad läkemedelsbehandling gör (Ahlborg, Börjesson, Hadzibajramovic, Jonsdottir & Rödjer, 

2010). En annan studie från 2016 visade att den som har bra kondition inte i samma utsträckning 

som den som är otränad drabbas av högt blodtryck, höga blodfetter och andra negativa effekter 

när de är stressade (Gerber, Börjesson, Ljung, Lindwall & Jonsdottir, 2016). Även Norris, 

Carroll & Cochrane (1982) fann samband mellan högintensiv konditionsträning och minskad 

upplevd stress och lägre nivåer av depression hos ungdomar. I en ny studie från 2017 (Harvey, 

Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf) som har följt över 30 000 norrmän i över 11 år 

visade det sig att så lite som en timme av fysisk aktivitet varje vecka har en motverkande effekt 

på depression. 

 

Eftersom att patientgruppen med psykisk ohälsa blir större för varje år (SBU, 2015), vill vi få 

ökad kunskap om hur fysisk aktivitet används som behandling samt vilken påverkan det har för 

dessa patienter. Detta för att kunna använda oss av denna kunskap i vår kommande profession 

som fysioterapeuter. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa en litteraturöversikt över studier som undersökt fysiska 

aktivitetsformer och dess effekt på symtom och hormoner relaterade till psykisk ohälsa mellan 

åren 2007-2017. 

 

3. Metod 

3.1. Design 
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En litteraturstudie har använts som metod för att svara på syftet. En litteraturstudie är en 

systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte (Forsberg 

och Wengström, 2006). 

 

3.2. Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade från 2007 till 2017, då vi ville ha 

den senaste och mest aktuella forskningen inom detta område. Artiklarna skulle även vara 

skrivna på svenska eller engelska samt vara peer-reviewed. Ännu ett inklusionskriterium var att 

studierna skulle vara randomiserade kontroll studier. 

 

3.3 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var artiklar där man studerat patienter med cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt urogenitala sjukdomar. Även studier som var gjorda på djur och artiklar utan 

tillgängligt abstrakt. 

 

3.4 Urval 

Litteratursökningar (tabell 1) genomfördes i september 2017 i databaserna PubMed, PEDro och 

SweMed+. Vid sökningar i PubMed och PEDro användes ämnesord via MeSH Database; 

Physical Therapy Modalities, Physical Exercise och Stress, Psychological med begränsningar av 

årtalen 2007-2017, humans och språk (engelska och svenska). Vid sökning i SweMed+ användes 

sökorden Physical Therapy Modalities, Physical Exercise och Stress, Psychological. Artiklarna 

valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna, vilket gjordes genom att först läsa titeln och 

sedan abstrakt. Därefter lästes hela artiklarna i fulltext och de som inte var relevanta för syftet 

exkluderades. 

Tabell 1.1 Litteratursökning. 

Databas 

 

 

Sökord Antal 

träffar 

Relevanta träffar 

utifrån abstrakt 

Relevanta träffar 

utifrån hela artikeln 

Dubbletter Inkluderade 

artiklar 
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PubMed 

 
 

Physical Therapy Modalities 

AND Exercise AND Stress, 

Psychological. 

 

Begränsning av årtalen 2007-

2017, humans och språk 

(engelska och svenska). 

97 12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 7 

PEDro 

Database 

Physical exercise AND 

Psychological stress 

35 14 0 0 0 

SweMed+ Physical Therapy Modalities 

AND Exercise AND Stress, 

Psychological 

 

 

11 

 

 

 

6 6 0 4 

Totalt  137 31 0 0 11 

 

3.5 Kvalitetsgranskning 

Litteraturstudien innefattar endast vetenskapliga artiklar. Vi har valt oss utav PEDro-scale för att 

kvalitétsgranska våra artiklar. PEDro är en referensdatabas för randomiserade studier, 

systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi. PEDro-scale, som är en skala 

från 0-10 poäng, är ett instrument som används för att se den vetenskapliga kvalitén på en artikel 

(PEDro, 1999). 

 

3.6 Analys 

För att kunna sammanställa informationen från de olika valda studierna kategoriserade vi dem i 

tre olika grupper. Grupp ett med fysisk aktivitet, där interventionen rör fysisk aktivitet. Grupp 

två med fysisk träning, där interventionen rör fysisk träning. Grupp tre med österländsk 

intervention (Qi-gong och yoga), där interventionen rör olika kombinationer av mental 

koncentration, andning och rörelser. Även om dessa interventioner går under fysisk träning och 

aktivitet så valde vi att döpa detta till österländsk intervention, då det även ingår mental rörelser 

och andning. 

 

3.7 Etiska överväganden 

https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D013315/stress-psychological
https://mesh.kib.ki.se/term/D013315/stress-psychological
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D013315/stress-psychological
https://mesh.kib.ki.se/term/D013315/stress-psychological
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
https://mesh.kib.ki.se/term/D026741/physical-therapy-modalities
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I en litteraturstudie är det viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt för att minska risken att 

studien blir vinklad. Det är också viktigt att inkludera studier som en etisk kommitté har godkänt 

(Forsberg & Wengström, 2008). Alla artiklar som vi har inkluderat har redovisats och alla 

resultat som framkommit i analysen har presenterats. Ingen fakta har blivit förvrängd eller 

förvriden under processen.  

 

 

4. Resultat 

Litteratursökningen resulterade i 137 träffar och elva artiklar inkluderades från två olika 

databaser. Samtliga elva studier var randomiserade kontrollerade studier. Studierna varierar i 

urvalsgrupp och är utförda på både män och kvinnor i olika åldrar och med olika yrken. 

Interventionsperioderna skiljer sig åt mellan en enda session till åtta månader. Även 

uppföljningstid varierar mellan tre dagar till tre år. Varierande utfallsmått har använts för de 

olika studierna. Resultatet kan utläsas i tabell 2.1-2.11. 

 

4.1 Fysisk aktivitet 

Tre artiklar tog upp olika former av fysisk aktivitet och jämförde dem med olika kontrollgrupper. 

En artikel (Heiden, Lyskov, Nakata, Sahlin, Sahlin & Barnekow-Bergkvist, 2007) jämförde två 

tillfällen av fysisk aktivitet med två tillfällen av kognitiv beteende terapi två gånger i veckan där 

behandlingsperioden varade i 10 veckor. I den studien kunde man inte se några större skillnader 

mellan de båda grupperna vad det gäller psykisk och fysisk hälsa som tala till fördel för någon av 

behandlingarna. En artikel (van der Zwan, 2015) jämförde fysisk aktivitet mot meditation eller 

andningsträning. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses, men alla tre reducerade 

stressnivån hos försökspersonerna, dock var den inte signifikant (alla p-värden>0.15). En artikel 

tog upp fysisk aktivitet i form av dans (Duberg, Möller & Taube, 2013) och jämförde med en 

kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Den självskattade hälsan med stressrelaterade 

besvär förbättrades i förhållande till kontrollgrupp och den positiva effekten uppkom vid 

interventionens slut och kvarstod upp till 12 månader efter behandlingens slut (p=0.04). 

Tabell 2.1-2.3. Sammanställning av artiklar gällande fysisk aktivitet. 

https://scholar.google.se/citations?user=0RTy5MAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
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Författar

e/år 

Desi

gn 

Subjekt (n) Intervention

grupp (IG) 

Kontrollgrup

p (KG) 

Interventio

nsperiod 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Duberg, 

Möller & 

Taube, 

2013. 

RCT n = 112 

 

Flickor mellan 

13-18 år med 

psykosomatisk

a besvär, 

nedstämdhet 

eller 

stressrelaterade 

symtom. 

Olika typer 

av dans 2 

gånger/vecka

n á 75 

minuter. 

Ingen 

intervention, 

blev 

instruerade att 

leva på som 

vanligt. 

8 månader. 

 

Uppföljning 

efter 8, 12 

och 20 

månader. 

Formulär om 

självskattad 

hälsa. 

Vid behandlingens start 

var medelvärdet på en 

femgradig skala 3.32 för 

IG och 3.75 för KG. 

Skillnaden i medelvärde 

var 0.30 (95% 

konfidensintervall, -0.01 

till 0.61) vid 8 månader, 

samt 0.62 (95% 

konfidensintervall, 0,25 

till 0.99) vid 20 månader. 

 

91% av IG upplevde att 

dansen varit en positiv 

erfarenhet. 

4/10 

Förkortningar: RCT; randomiserad kontrollstudie, IG; Interventionsgrupp, KG; Kontrollgrupp. 

Författare/å

r 

Desi

gn 

Subjekt 

(n) 

Interventi

ongrupp 

(IG) 

Kontrollgru

pp (KG) 

Interventions

period 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Heiden, 

Lyskov, 

Nakata, 

Sahlin, 

Sahlin & 

Barnekow-

Bergkvist, 

2007. 

RCT n = 75 

 

Män n = 

15 

Kvinnor 

n = 60 

Fysisk 

aktivitet 

2ggr/vecka

n. 

Kognitiv 

beteende 

terapi 2 

gånger/vecka

n á 3 timmar. 

 

10 veckor. 

 

Uppföljning 

efter 6 och 12 

månader. 

ART 

ALT 

Frågeformulär 

gällande fysisk 

och psykisk hälsa. 

Små skillnader mellan de 

båda grupperna kunde ses 

efter studien men inget som 

konkret visa på någon fördel 

för någon part.  

5/10 

Förkortningar: ART; Autonomic Regulation Test, ALT; Algometric Test,  

Författare/

år 

Design Subjekt 

(n) 

Interventiongr

upper (IG1 

och IG2) 

Kontrollgrupp 

(KG) 

Interventio

nsperiod 

Utfallsmått Resultat PEDro 

van der 

Zwan, de 

Vente, 

Huizink, 

Bögels & 

de Bruin, 

2015. 

RCT n = 126 

 

Män och 

kvinnor 

mellan 

18-40 år 

med 

stressrelat

erad 

ohälsa. 

IG1: Fysisk 

aktivitet med 

hemövningar  

v.1: 10min/dag. 

v.2: 15min/dag. 

v.3-5: 20 

min/dag. 

 

IG2: Guidad 

mindfulness 

Andningstränin

g (heartrate 

variability 

biofeedback). 

v.1: 10min/dag. 

v.2: 15min/dag. 

v.3-5: 20 

min/dag. 

5 veckor. 

 

Uppföljning 

efter 6 

veckor. 

DASS-21 

PSQI 

SPW 

Ingen signifikant 

skillnad sågs mellan de 

tre grupperna gällande 

självupplevd 

stressreducering. Alla p-

värden>0.15. 

5/10 

https://scholar.google.se/citations?user=0RTy5MAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
https://scholar.google.se/citations?user=0RTy5MAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
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meditation. 

 

v.1: 10min/dag. 

v.2: 15min/dag. 

v.3-5: 20 

min/dag. 

Förkortningar: IG1; Interventionsgrupp 1, IG2; Interventionsgrupp 2, KG; Kontrollgrupp, DASS-21; Depression 

Anxiety Stress Scales, PSQI; Pittsburgh Sleep Quality Index, SPW; Scales of Psychological Well-being. 

 

4.2 Fysisk träning 

Två artiklar tog upp fysisk träning i form av aerobisk träning och jämförde dem mot andra typer 

av behandlingar. I en artikel (LeBouthillier & Asmundson, 2015) jämfördes aerobisk 

cykelträning i 30 minuter mot olika typer av stretchövningar. Där visades en signifikant 

reducering av ångest känslighet hos den aerobiska träningsgruppen. En annan artikel (Klaperski, 

von Dawans, Heinrichs & Fuchs, 2014) tog upp uthållighetsträning och jämförde den med 

avslappningsövningar samt en annan kontrollgrupp. Kortisolåterhämtningen sjönk signifikant i 

jämförelse med kontrollgrupp (p=0.001) och sjönk också i förhållande till avslappningsgrupp 

dock ej signifikant (p=0.44). Pulsåterhämtningen sjönk signifikant i jämförelse med 

avslappningsgruppen (p=0.01). 

Tabell 2.4-2.5. Sammanställning av artiklar gällande fysisk träning. 

Författare/år Desig

n 

Subjekt (n) Interventio

ngrupp (IG) 

Kontrollgrupp 

(KG) 

Interventionsp

eriod 

Utfalls

mått 

Resultat PEDro 

LeBouthillier 

& 

Asmundson, 

2015. 

RCT n = 40 

 

Män = 16 

Kvinnor = 24 

Aerobisk 

cykelträning 

á 30 

minuter. 

36 stycken 

stretchövningar. 

En session. 

 

Uppföljning 

efter 3 och 7 

dagar. 

ASI-3 

IUS-12 

DTS 

PAR-Q 

Skillnaden mellan IG och 

KG efter 7 dagar utifrån 

ASI-3 var fysisk 

(d=−0.44), kognitiv 

(d=−0.64), total (d=−0.70) 

and social (d=−0.72). 

 

IG upplevde en signifikant 

reducering av 

ångestkänslighet, till 

skillnad från KG. Upplevd 

stressreducering förblev 

oförändrat i båda 

5/10 

http://www.psy.unsw.edu.au/dass/
http://www.psy.unsw.edu.au/dass/
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grupperna. 

Förkortningar: Anxiety Sensitivity Index 3, IUS-12, Intolerance of Uncertainty Scale, DTS; Distress Tolerance 

Scale, PAR-Q; Physical Activity Readiness Questionnaire, IG; Interventionsgrupp, KG; Kontrollgrupp. 

Författar

e/år 

Desi

gn 

Subjekt (n) Interventiongru

pper (IG1 och 

IG2) 

Kontrollgr

upp (KG) 

Interventi

onsperiod 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Klaperski, 

von 

Dawans, 

Heinrichs, 

Fuchs,  

2014. 

RCT n = 123 

 

Friska män 

(n =123) 

arbetades på 

kontor. 

IG1: 

Uthållighetsträning 

2 ggr/veckan á 1 

timme. 

 

IG2: 

Avslappningsövnin

gar 2 ggr/veckan á 

1 timme. 

Ingen 

behandling. 

 

 

 

 

12 veckor. PFM 

PSM-9 

HR 

HRV 

 

 

 

Cortisol reactivity sjönk 

signifikant mellan IG1 och KG 

(p= 0.01). 

Skillnad mellan IG1 och IG2 var 

inte signifikant, men talade till 

fördel för IG1 (p= 0.44). 

 

HR reactivity i IG1 visade en 

signifikant förbättring i 

jämförelse med IG2 (p=0,01). 

Förbättringen var inte 

signifikant i jämförelse med KG 

(p=0.10). 

 

 

5/10 

Förkortningar: ggr; gånger, IG1; Interventionsgrupp 1, IG2; Interventionsgrupp 2, PFM; Physical fitness 

measures, PSM-9; Physiological stress measures, KG; Kontrollgrupp. HR; Heart Rate, HRV; Heart Rate 

Variability, 

 

4.3 Österländsk intervention 

Sex studier tog upp övrig intervention genom olika former av yoga och Qi-gong. En studie 

(Chan, Koh, Teo, Tamin, Lim, & Fredericks, 2013) jämförde Qi-gong två gånger per vecka med 

en kontrollgrupp som inte utförde någon intervention alls. Där sågs en signifikant förbättring hos 

interventionsgruppen gällande depression (p=0.010), ångest (p=0.016) och stress (0.009) utifrån 

DASS-21. Det sågs även en signifikant minskning av kortisol i salivet hos interventionsgruppen 

(p=0.012) jämfört med kontrollgruppen. En liknande studie av Stenlund, Birgander, Lindahl, 

Nilsson & Ahlgren (2012) studerade män och kvinnor sjukskrivna för utbrändhet. De jämförde 

en interventionsgrupp som utförde Qi-gong två gånger i veckan med en kontrollgrupp som inte 

fick någon intervention. Hos interventionsgruppen rapporterades en signifikant förbättring 

gällande upplevd återhämtning från sin utbrändhet (p=0.02) samt reducerat intag av läkemedel. 

Linder och Svärsudd gjorde 2006 en studie på kvinnor med stressrelaterade symptom, där 

patienterna fick utföra Qi-gong 1,5 timme i veckan under åtta veckor. Där fann man en tydlig 

förbättring i interventionsgruppen gällande upplevd hälsa. Man såg även att sjukskrivningarna 
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minskade i interventionsgruppen med fyra dagar per år, jämfört med kontrollgruppen där 

sjukskrivningarna ökade med fyra dagar per år. En annan studie (Gothe, Keswani & McAuley, 

2016) undersökte Hatha yogans effekt gällande bland annat arbetsminne och stressrespons hos 

stillasittande män och kvinnor. Detta jämfördes med en kontrollgrupp som enbart utförde olika 

stretchövningar tre gånger i veckan. En annan studie (Medina, Hopkins, Powers, Baird & Smits, 

2015) undersökte också kvinnor som utförde Hatha yoga två gånger i veckan under åtta veckor. 

Där fann man att kontrollgruppen visade en förbättring gällande självupplevd stressnivå (p=0.82) 

och även emotionellt ätande (p=0.92), jämfört med kontrollgruppen som inte utförde någon 

intervention. Slutligen så jämförde Lin, Huang, Shiu och Yeh (2015) effekten av yoga en gång i 

veckan jämfört med att dricka te framför TV:n en gång i veckan. Efter studiens tolv veckor sågs 

minskad arbetsrelaterad stress (p=0.02) hos interventionsgruppen. Man såg även ökning av den 

autonoma nervfunktionen i denna grupp (p=.040) jämfört med kontrollgruppen. 

 

Tabell 2.6-2.11. Sammanställning av artiklar gällande österländsk intervention. 

Författare/år Desig

n 

Subjekt (n) Interventiong

rupp (IG) 

Kontrollgrupp 

(KG) 

Interve

ntionsp

eriod 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Gothe, 

Keswani & 

McAuley, 

2016. 

RCT n  = 118 

 

Stillasittande 

män (n = 26) 

och kvinnor 

(n = 92) 

mellan 55-

79 år. 

Hatha yoga 

3 ggr/veckan á 

1 timme. 

 

Stretching and 

strengthening 

3 ggr/veckan á 1 

timme. 

8 

veckor. 

Salivprov 

SSAPS 

CAWMM 

STAI 

Resultatet visar 

förbättrad 

arbetsminnesprestanda, 

dämpad stressrespons, 

mätt med 

självrapporterad 

spänning och objektiva 

mätningar av  kortisol i 

saliven..  

 

Studien visar på att 

fysiska aktiviteter som 

hatha yoga kan vara till 

hjälp för att återställa 

HPA-balansen 

(stressaxeln) hos äldre 

vuxna och därigenom 

förhindra kognitiv 

nedgång. 

 

7/10 

Förkortningar: ggr; gånger, SSAPS: Self-reported Stress and Anxiety Perceived Stress-scale, CAWMM; Cognitive 

Assessments Working Memory Measures, STAI; State Trait Anxiety Inventory. 



 

11 
 

Författare

/år 

Desi

gn 

Subjekt 

(n) 

Interventiongrupp 

(IG) 

Kontrollgrupp 

(KG) 

Intervent

ionsperio

d 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Medina, 

Hopkins, 

Powers, 

Baird, & 

Smits, 

(2015).  

 

RCT n = 52 

 

Kvinnor = 

52 

 

Hatha yoga, 2 

ggr/veckan. 

Ingen 

behandling. 

8 veckor. Self-reported DT 

EE 

IG visa en större 

förbättring på DT än 

KG (p=0.82) 

 

IG visa på en 

förbättring i 

jämförelse med KG i 

EE (p=0.92) 

5/10 

Förkortningar: DT; Distress tolerance, EE; Emotional Eating. 

Författare

/år 

Desi

gn 

Subjekt (n) Intervention

grupp (IG) 

Kontrollgru

pp (KG) 

Interventio

nsperiod 

Utfallsmått Resultat Pedro 

Lin, 

Huang, 

Shiu & 

Yeh, 2015. 

RCT n = 60 

 

Män och 

kvinnor 

arbetandes 

inom mental 

hälsa, som 

inte deltog i 

någon fysisk 

träning. 

 

 

Yoga 1 

gång/veckan à 

60 minuter. 

Te framför 

TV:n 1 

gång/veckan 

á 60 minuter. 

12 veckor. Arbetsrelaterad 

stress-skala 

Stressanpassnings

-skala 

HRV 

IG minskade sin 

arbetsrelaterad stress (t=-

3.216, p=0.002), men det 

sågs ingen signifikant 

förändring i 

stressanpassning (p=.084). 

En ökning av autonom 

nervfunktion sågs hos IG 

efter 6 veckor och efter 12 

veckor (6 veckors) test (t=-

2.799, p= .007) och vid 

posttest (12 veckor; t=-

2.099, p=.040). 

4/10 

Förkortningar: IG; Interventionsgrupp, HRV; Heart Rate Variability.  

Författar

e/år 

Desi

gn 

Subjekt 

(n) 

Intervention

grupp (IG) 

Kontrollgrupp 

(KG) 

Interve

ntionsp

eriod 

Utfallsmått Resultat Pedro 

Linder & 

Svärsudd

, 2006. 

RCT n = 18 

 

Kvinnor 

(n=18) 25-

65 år med 

stressrelat

erade 

symtom. 

Qi-gong 1 

gång/veckan á 

1,5 timme. 

Rutinbehandling 

efter behov; 

fysioterapeutisk 

behandling och 

läkemedelsbehandli

ng. 

8 

veckor. 

CSGP 

GQLI 

Aktivitetsformu

lär 

Sjukskrivning 

Efter 8 veckor sågs en 

tydlig förbättring i IG 

jämfört med KG gällande 

upplevd hälsa. 

Sjukskrivningar minskade 

med drygt 4 dagar för IG 

och i KG ökade det istället 

med drygt 4 dagar. 

6/10 

Förkortningar: CSGP; Common Symptoms in General Practise, GQLI; Quality of Life Instrument, IG; 

Interventionsgrupp, KG; Kontrollgrupp. 



 

12 
 

Författare/

år 

Desig

n 

Subjekt (n) Interventio

ngrupp 

(IG) 

Kontrollgru

pp (KG) 

Intervention

speriod 

Utfalls

mått 

Resultat PEDro 

Stenlund, 

Slunga-

Birgander, 

Lindahl, 

Nilsson & 

Ahlgren, 

2012. 

RCT n = 82 

 

Män (n = 

14) och 

kvinnor (n 

= 68) 

mellan 25-

65 år, 

sjukskrivna 

för 

utbrändhet. 

Qi-gong 2 

gånger/veck

an á 1 

timme. 

Ingen 

intervention. 

12 veckor. 

 

Uppföljning 

efter 3 år. 

SMBQ 

SCQ 

HRQoL 

CIS 

HAD 

 

 

IG rapporterade en signifikant 

förbättring gällande upplevd 

återhämtning från utbrändheten 

(p=0.02) samt ett reducerat intag 

av läkemedel. Ingen signifikant 

skillnad sågs mellan grupperna 

gällande sjukfrånvaro, där båda 

grupperna hade förbättrat sina 

resultat. 

4/10 

Förkortningar: KBT; Kognitiv Beteende Terapi, SMBQ; Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, SCQ; Self-

Concept Questionnaire, HRQoL; Health-Related Quality of Life, CIS; Checklist Individual Strength, HAD; Hospital 

Anxiety and Depression Scale, IG; Interventionsgrupp. 

Författare/år Desig

n 

Subjekt (n) Intervention

grupp (IG) 

Kontrollgru

pp (KG) 

Interventio

nsperiod 

Utfallsm

ått 

Resultat PEDro 

Chan, Koh, 

Teo, Tamin, 

Lim & 

Fredericks, 

2013. 

RCT n = 34 

 

Män och kvinnor som 

gick första året på 

universitet samt led av 

depression, ångest eller 

somatiska symtom. 

Qi-gong 2 

ggr/veckan á 

1 timme. 

Ingen 

intervention. 

10 veckor. Salivprov 

DASS-21 

PHQ 

 

 

IG visade en signifikant 

minskning från vecka 1 

till vecka 10  av kortisol 

i salivet, i jämförelse 

med kontrollgrupp (p = 

0.012). 

 

IG fick en signifikant 

förbättring i DASS-21, i 

jämförelse med KG 

gällande depression (p = 

0.010), ångest (p = 

0.016) och stress (p = 

0.009). 

 

Ingen skillnad i PHQ. 

 

  

 

 

4/10 

Förkortningar: ggr; gånger, DASS-21; Depression Anxiety Stress Scales. PHQ; Patient Health Questionnaire, IG; 

Interventionsgrupp, KG; Kontrollgrupp. 

 

5. Diskussion 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koh%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teo%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teo%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hj%20Tamin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fredericks%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199969
http://www.psy.unsw.edu.au/dass/
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5.1 Metoddiskussion 

Årtalsbegränsningen valdes för att så aktuell forskning som möjligt skulle användas i studien, vid 

en systematisk litteraturstudie är detta att föredra (Forsberg & Wengström, 2008). 

Alla artiklar som valdes var skrivna på engelska och svenska. Fler språkval hade kunnat resultera 

i fler artiklar, men författarna behärskar inte andra språk till den grad att de artiklarna skulle 

kunnat läsas och analyseras med rättvisa. Författarna valde även att begränsa 

litteratursammanställningen till RCT-studier, även detta kan ha gjort att vissa intressanta artiklar 

försvunnit från urvalet. Men ur den aspekten är det också en styrka, då en RCT-studier mäter 

effekten av en viss behandling genom en jämförelse med en kontrollgrupp som inte har fått 

samma intervention. En RCT-studie tillskrivs också den starkaste beviskraften (Friberg, 2012). 

Artiklar som tog upp somatiska sjukdomar kopplat till psykisk ohälsa togs bort då syftet med vår 

studie och de studier som inkluderas i första hand skulle gälla interventioner för enbart psykisk 

ohälsa. Detta kan ha gjort att relevant data inte kom med i vår studie. Genom integrerad kunskap 

från olika områden kan olika former av evidens kombineras för att ge ett så hållbart underlag 

som möjligt (Friberg, 2012). Sökorden som har använts har i slutändan resulterade i flertalet 

relevanta artiklar. Det är möjligt att fler sökord eller sökord i andra kombinationer hade resulterat 

i ett större eller ett annat urval. Bevisvärdet för artiklarna har skattats med hjälp utav PEDro-

scale. Dessa är utförda enligt deras mall, men det är författarna själva som graderat artiklarna 

utifrån nämnd skala enligt de riktlinjerna som utformats. Författarna graderade artiklarna utifrån 

PEDro-scale var för sig och i de fall det fanns olikheter i resultatet diskuterades det sinsemellan 

och ett gemensamt beslut togs vad graderingen skulle vara. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

De inkluderade studierna varierade i många aspekter. Populationen som studerades skiljde sig åt 

åldersmässigt mellan 13-79 år, män och kvinnor, friska och sjuka samt sjukskrivna och arbetande 

individer. Denna variation anser vi vara positiv och trovärdig, då den ger en väldigt nyanserad 

bild av psykisk ohälsa i olika samhällsgrupper. Behandlingsperioden varierade där den kortaste 

var 30 minuter och den längsta var 8 månader.  

Trots att alla studier visar på mer eller mindre positiva effekter vid psykisk ohälsa är det svårt att 

jämföra och diskutera resultatet, då så pass olika utfallsmått använts i studierna. 
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En trend som kunde ses i resultatet var att man de senaste tio åren börjat studera mer av de 

österländska interventionerna, där fokus ligger mer på integrerad andning, dynamiska rörelser 

och meditation än fysisk träning med fokus på att förbättra kondition och öka muskelmassa. 

 

5.2.1 Fysisk aktivitet 

De tre artiklar som jämfört fysisk aktivitet med annan intervention visar på att fysisk aktivitet 

från interventionstidens börja till slut gav positiva resultat. Dock var det endast i en artikel 

resultatet visade signifikanta skillnader (Duberg, Möller & Taube, 2013) utfallsmåttet var 

självskattad hälsa gällande stressrelaterade besvär. Trots att de allra flesta resultaten inte var 

signifikanta pekar ändå resultat på att fysisk aktivitet i form av lågintensiv träning i grupp 

(Heiden et al, 2007) samt i kombination med hemövningar (van der Zwan, de Vente, Huizink,  

Bögels & de Bruin, 2015) har en positiv effekt på upplevd hälsa, smärtkänslighet, depression och 

sömn. Börjesson & Jonsdottir (2004) sammanfattar i en översiktsartikel över fysisk aktivitet som 

profylax och terapi att genom fysisk aktivitet kan vi öka förmågan att hantera stress i vardagliga 

livet. Författarna diskuterar att den sannolika mekanismen är att fysisk aktivitet påverkar 

serotonin systemet, en signalsubstans som som påverkar vår rädsla, ångest och vår 

sinnesstämning. Har vi låga nivåer av serotonin kan det göra att vi blir impulsiva och 

lättirriterade och har vi höga doser gör det oss lugna och kontrollerade (Schelin, 2016). I en 

prospektiv studie visade resultatet samma riktning, fysisk aktivitet minskade sannolikheten för 

depression, ångest, utbrändhet och upplevd stress (Jonsdottir, 2010). 

 

5.2.2 Fysisk träning 

I båda artiklarna som tog upp fysisk träning sågs det signifikanta skillnader som tala till fördel 

för fysisk träning kontra annan behandling eller ingen behandling. Ångestkänsligheten sjönk 

signifikant i jämförelse mot kontrollgrupp och man såg även en signifikant minskning av kortisol 

i salivet hos interventionsgrupp i jämförelse med kontrollgrupp. Däremot sjönk inte den 

upplevda stressreduceringen. Detta beror enligt författarna av artiklarna att ett tillstånd av 

psykisk ohälsa måste behandlas från olika håll. Kan man få ner ångestkänsligheten via träning 

kan man ju minska den upplevda stressen via till exempel KBT. I en studie från 2012 (Åberg et 

al.) sågs positiva effekter av kardiovaskulär träning som förebyggande åtgärd mot depression hos 

unga män. Detta resultat går i samma linje som de två studier vi inkluderat och kan ge en 

https://scholar.google.se/citations?user=0RTy5MAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
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indikation på att fysisk träning fungerar som behandlingsmetod vid olika typer av stressrelaterad 

ohälsa. 

 

5.2.3 Österländsk intervention 

Qi-gong 

Samtliga tre artiklar som undersökte Qi-gong visade på signifikanta förbättringar och talar för att 

interventionen fungerar mot tillståndet av psykisk ohälsa. Interventionstiderna i artiklarna skiljer 

sig åt en aning, mellan 8-12 veckors lång studie. Behandlingsfrekvensen ligger på 1,5 timmar till 

2 timmar i veckan. Signifikanta skillnader sågs i ångest, depression, stress, minskning av kortisol 

och återhämtning av utbrändhet. Antalet sjukskrivningsdagar minska i jämförelse med 

kontrollgrupp hos kvinnor med stressrelaterade symtom. Liknande resultat sågs i en studie från 

2003 (Tsang, Mok, Au Yeung & Chan) där man undersökte effekten av 12 veckors Qi-gong på 

äldre patienter. Där påvisades en subjektiv förbättring av funktion i det dagliga livet samt 

minskad tendens till depression och ökat välbefinnande, vilket ger en antydan på att Qi-gong gav 

positiva effekter. 

Få kliniska prövningar med Qi-gong som behandlingsmetod vid psykisk ohälsa är utförda, vilket 

försvårar bedömningen av resultatet i studierna vi hittat. Det är svårt att säga om effekten som 

ses i samtliga studier beror på utövandet av Qi-gong i sig eller på grund av ett allmänt 

omhändertagande. 

 

Yoga 

Tre artiklar tog upp yogans effekter på tillståndet psykisk ohälsa. Vissa förbättringar sågs, men 

endast en artikel såg en signifikant förbättring gällande den arbetsrelaterade stressnivån. 

Interventionstiderna skiljde mellan 8-12 veckor och behandlingsfrekvensen var ett pass till tre 

pass i veckan. Trenden talar dock för yoga även om resultaten inte gav signifikanta värden i 

förhållande till kontrollgrupperna. Den självupplevda stressen och det emotionella ätandet 

minska och yogan tycks ha en positiv påverkan på det autonoma nervsystemet. En studie från 

2007 (Smith, Hancock, Blake-Mortimer & Eckert) sågs positiva resultat efter 10 veckors 

utövande av yoga hos individer med stressrelaterade besvär, där deltagarna rapporterade minskad 

upplevd stress, ångest och förbättrat allmänt hälsotillstånd efter interventionstiden. 
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Det finns många studier på yogans effekter i en rad olika tillstånd, såväl fysiska som psykiska, 

dock har dessa ofta kritiserats för att inte hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitét. De artiklar 

gällande yoga som inkluderats i vår studie hade ett lågt till medelhögt värde utifrån PEDro-scale. 

Detta gör att vi ser med försiktighet på resultaten vi fått fram gällande denna form av 

intervention. 

 

Psykisk ohälsa och stress är ett komplext tillstånd som påverkas av många faktorer. Som tidigare 

nämnt så är stress en del av vardagen för många och långvarig stress leder till många olika 

sjukdomar. Därför är det är viktigt att ta denna fråga på allvar för att få en friskare befolkning. 

Dock är det svårt att minska på alla stressmoment och krav utifrån och där anser vi att både 

vården och individen bör se mer åt de inre mekanismerna och hitta fungerande strategier för att 

öka motståndskraften mot stress. Utifrån denna studie anser vi att olika former av fysisk aktivitet 

och träning bör vara en del i ett multimodalt arbete mellan olika vårdprofessioner och kan med 

fördel användas både i förebyggande och behandlande syfte för individer med psykisk ohälsa. 

 

5.3 Slutsatser 

Generellt sett pekar resultaten av de inkluderade artiklarna i denna studie på att samtliga 

behandlingar (fysisk aktivitet, fysisk träning och österländsk intervention) ger en positiv effekt i 

någon grad på psykisk ohälsa. Österländsk intervention gav ett generellt högre bevisvärde i 

jämförelse med de andra interventionerna enligt PEDro-scale och var också den 

behandlingskategori som var mest studerad. Utifrån vårt resultat ser vi gärna att fler 

randomiserade studier görs för att se vad fysisk aktivitet och fysisk träning ger för effekt på 

personer med psykisk ohälsa. Framtida forskning bör helst använda sig utav standardiserade 

utfallsmått för att studierna lättare ska kunna gå att jämföra. Fler studier behöver även göras 

under ett längre tidsperspektiv, för att se vilka långsiktiga effekter som finns av behandlingen 

och kunna dra mer kompletta slutsatser av denna behandlingsform. 
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Bilaga 1 

PEDro scale 

The PEDro scale was last amended on 21 June 1999. 

1. eligibility criteria were specified 

Note on administration: This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a 
list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Explanation: This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the 
trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on 
the PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro score. 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were 

randomly allocated an order in which treatments were received) 

Note on administration: A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be specified. Procedures 
such as coin-tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-randomised allocation 
procedures such as allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 
this criterion. 

Explanation: Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment 
and control groups are comparable. 

3. allocation was concealed 

Note on administration: Concealed allocation means that the person who determined if a subject 
was eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the 
subject would be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that 
allocation was concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or 
that allocation involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Explanation: “Concealment” refers to whether the person who determined if subjects were eligible for 
inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next 
subject would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether 
or not to include a person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to 
receive treatment or not. This could produce systematic biases in otherwise random allocation. 
There is empirical evidence that concealment predicts effect size (concealment is associated with a 
finding of more modest treatment effects; see Schulz et al (1995) JAMA 273:408-412). 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators 

Note on administration: At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 
describe at least one measure of the severity of the condition being treated and at least one 
(different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes 
would not be expected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7823387?dopt=Abstract
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a clinically significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented. 

Explanation: This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation 
procedures. 

5. there was blinding of all subjects 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did 
not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only 
considered to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish 
between the treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported 
(eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was 
blind. 

Explanation: Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate 
whether they had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader 
can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo 
effects or Hawthorne effects (an experimental artifact in which subjects responses are distorted by 
how they expect the experimenters want them to respond). 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did 
not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only 
considered to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish 
between the treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported 
(eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was 
blind. 

Explanation: Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been 
blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not 
due to the therapists’ enthusiasm or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions. 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did 
not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only 
considered to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish 
between the treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported 
(eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was 
blind. 

Explanation: Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been 
blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not 
due to the assessors’ biases impinging on their measures of outcomes. 
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8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the 

subjects initially allocated to groups 

Note on administration: This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures 
were obtained. In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome 
must have been measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Explanation: It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are 
randomised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who 
are, and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the 
proportion of subjects not followed up. 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or 

control condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one 

key outcome was analysed by “intention to treat” 

Note on administration: An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, 
the analysis was performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were 
allocated to. This criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if 
the report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Explanation: Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not 
have. Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects 
should have been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are 
analysed, analysis is done as if each subject received the treatment or control condition as planned. 
This is usually referred to as “analysis by intention to treat”. For a discussion of analysis by intention 
to treat see Hollis S & Campbell F (1999) BMJ 319:670-674. 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome 

Note on administration: A between-group statistical comparison involves statistical comparison of 
one group with another. Depending on the design of the study, this may involve comparison of two 
or more treatments, or comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a 
simple comparison of outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of 
the change in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been 
used to analyse the data, the latter is often reported as a group x time interaction). The comparison 
may be in the form of hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that 
the groups differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 
difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) 
and its confidence interval. 

Explanation: In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between 
groups is greater than can plausibly be attributed to chance. 

http://bmj.com/cgi/content/short/319/7211/670
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11. the study provides both point measures and measures of variability for at least 

one key outcome 

Note on administration: A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 
treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) 
all groups. Measures of variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, 
interquartile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of 
variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as 
long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars 
represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been 
met if the number of subjects in each category is given for each group. 

Explanation: Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment 
effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio 
of) the outcomes of treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated 
with this estimate can only be calculated if the study provides measures of variability. 

For all criteria 

Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial 
report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that criterion. 

For criteria 4 and 7-11 

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 
of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 
measure. 

 


