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Kvällens innehåll 18:00-19:30

• Förväntningar

• Teori fysisk aktivitet

• Träning för hjärnan vid olika psykiatriska tillstånd

• Prova-på-Braining

• PAUS

• Vad är Braining?

• Klinisk utvärdering Braining

• Framtiden



Förväntningar?



Teori fysisk aktivitet



Vad dör jordens befolkning av årligen?

Physical inactivity

5,300.000
Smoking

5,000.000
Mosquitoes

725,000
Snakes

100,000

Sharks
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Source: WHO and Min Lee et al., Lancet 2012



Vad är träning?



Stillasittande=sedentary behavior



FYSS 2017



Borgskalan



Hälsovinsterna är större än riskerna



2018 Physical Activity 
Guidelines Advisory 

Committee       
Scientific Report 

To the Secretary of Health and Human 
Services 



Vad gör träning för hälsan, kortversionen

• Förebygger diabetes, högt blodtryck och kardiovaskulär sjukdom

• Sänker cancerrisk

• Förbygger viktökning och bibehåller viktminskning

• Förebygger och minskar depression, ångest, insomni

• Våra patienter vet det här!

PAG Guidelines 2018



Nationella Riktlinjer Socialstyrelsen

• Depression 2017: Hälso- och sjukvården (HoS) kan erbjuda fysisk 
aktivitet. Ledarledd aktivitet.

• Prevention och behandling av ohälsosamma livsvanor 2018: För 
vuxna med särskild risk bör HoS ge rådgivande samtal och vid behov 
aktivitetsmätare och recept på fysisk aktivitet.

• Stöd och behandling vid schizofreni 2018: Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bör erbjuda beteendepåverkande insatser för att 
främja fysisk aktivitet… till personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd som har otillräcklig fysisk aktivitet….



• Av stillasittande
– På 1-2 veckor 

• ↑ Blodtryck

• Försämrad sockerkontroll

• Höjda blodfetter

• Av ett träningspass 
– Effekter som varar i 12-48 timmar 

– Lägre blodtryck under de kommande 12 tim

– Bättre sockerkontroll i 24-48 tim

• Delvis pga tömning av kolhydratlager

• Delvis pga ökad känslighet i muskulaturen
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Snabba effekter







Träning för hjärnan vid olika psykiatriska tillstånd



FYSS 2017

Psykiatri: 

Samlad evidens 

Kapitel om depression och ångest och stress

Schizofreni, alkoholberoende, sömnstörning



Antidepressiv dos träning

• Lätt till måttlig depression: enbart träning

• Måttlig/återkommande/svår/komplicerad depresssion: 
tilläggsbehandling till annan behandling

• 45 min 3 ggr/v 5-8 veckor. 70% av VO2 max (ca 75% 
av maxpulsen)



Träning vid ångest

• Enstaka  intensiva träningspass sänker ångestnivån direkt

• Viss ångestreduktion på sikt, men framförallt som tillägg

• Du utmanar, exponerar dig för att vara i grupp 

• Du lär känna kroppens signaler 

• Styrketräning med ben-fokus särskilt bra vid generalisarad ångest 
(GAD)?



• Neurotransmission 

• BDNF 

• Nya hjärnceller

• Minskad inflammation och oxidativ stress

• Förbättrad självkänsla, självförtroende 

• Förbättrad sömn

• Motståndskraft mot stress

• GABA (djurförsök)

• Exponering för kroppsliga symtom

Verkningsmekanismer – träning vid depression och ångest

FYSS 2017



Råttor som springer

Deprimerade och kontrollråttor “voluntary running”

1.- Har uttalade antidepressiva effekter i beteendetester

2.- Subgranular zone of dentate gyrus: ökat genuttryck av  NPY i deprimerade

men ej i kontrollråttor

3.- Ökat NPY-Y1 receptor uttryck i deprimerade råttor men ej kontroll råttor

4.- Korrelation ökat NPY-uttryck och cellproliferation i deprimerade råttor

5. - Ökat enkefalin uttryck och sänkt dynorfin i friska kontrollråttor

Conclusion: our results indicate different effects of running in depressed and healthy subjects

i.- Decreased depression and anxiety in depression as a consequence of increased NPY and NPY-Y1

ii- Increased wellbeing in healthy subjects due to changes in opioids

AA Mathé 191114



Allmänna rekommendationer för fysisk 
aktivitet. YFA 2011



• Lite bilder och historik



Prova- på- Braining



PAUS



Vad är Braining?



Hur gå från ord till handling?

• Fysisk aktivitet på recept?

• Ta hjälp av personliga tränare/fysioterapeuter?

• Tidigare studier har visat väldigt liten förskrivning av FaR (REGASSA)

• Psykospatienter klarade inte träning på egen hand (Fit For Life)

• Vår lösning: vi gör det själv!



Personal och 
patienter 
tillsammans

På mottagningen

Individuell avstämning
Innan varje pass

Avgränsad tränings-
Period

Mätningar motiverar

Braining



Kärnkomponenter i Braining

• Pulshöjande träning i grupp, med måttlig till hög ansträngningsgrad 

• Personal från psykiatrin med kompetens/särskilt utbildning tränar på 
arbetstid tillsammans med patienter i öppenvård och slutenvård

• Minst 2 personal per pass – ledare och värd

• Individuella avstämningssamtal/bedömningar inför varje träningspass

• Målsättningen ska vara att patienter tränar 3 ggr/v i 12 veckor 

• Enheten ska erbjuda minst tre pass per vecka, minst 30 minuter långa

• Startbedömning samt avslutande utvärdering med skattningar gällande 
psykiskt mående och livskvalitet samt kroppslig undersökning, kontroll av 
lab metabola markörer (utvikning om lab, medicinsk riskbedömning)



fortsättning… kärnkomponenter

• Ingår i vanligt bokningssystem och debiteras med vanliga 
patientavgifter - Gratis med frikort, faktura vid uteblivande

• Avstämningssamtal och träning i anslutning till psykiatrins 
lokaler

• Utslussning till egen träning (”Training”)



Uppstart Träning Avslut

Hur går det till?



Uppstart individuellt

Uppstart i grupp

Individuell 
avstämning

Träning 

Avslut i grupp

Vårdplanenering  
med läkare, 
behandlare

Inbjudan till 
uppstart i grupp 

Bokning pass

Motiva-
tions-
arbete Avslut individuellt



Uppstartsträff

• Alla patienter bjuds in

• Föreläsning och prova-på-rörelser

• Intresserade fyller i skattningar, tar blodprov, 

• Bedömning av psykiskt status, somatiskt status

• Alternativt: individuell motivation och uppstart SSK



Träningsbehandling

• 30-45 min pulshöjande träning 

• Alltid ett kort individuellt samtal med behandlare

• Motivation, avstämning av dagsläge

• Pat ansvarig för bokning och avbokning av pass

• Patienter från heldygnsvården bedöms 

av läkare

• Träning in i vårdplanen



Bokning via 1177

1.   2.  

 

3.  4.  

 

5.    6.  

O B S !   

D u  s k a  v a r a  p å  

mottagningen i god tid.  

Starttiden till höger 

gäller! 

Notera att Gympa på 

måndagar och onsdagar 

har olika tider! 

Välj datum enligt 

kalender . 



Individuell bedömning, varje gång!

• Alla kommer 30 minuter innan passet börjar!

• Hur mår du idag? (Dagsform, riskbedömning)

• Hur går det med träningen? (Motivation)

• Krisplan



Schema 
höstterminen
2019

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

 

   

 11:00 

Vatten- 

gympa  

30 min 

11:15 

Gympa 

30 min 

 11:00 

Funktionell 

träning 

30 min 

 

14:00 

Tabata  

45 min 

 

 

13:00 

Yoga  

45 min 

16:00 

Gympa 

30 min 

  16:00 

Tabata  

45 min 
 



Broschyr



Praktiskt?

Gympaskor eller barfota

Sköna kläder, sport-bh

Enkla pulshöjande pass i 
grupp, 30-45 minuter långa

I konferensrum, gympasal i 
Huddinge sjukhus eller 
utomhus



Snälla vårdgrannar…



Vattengympa

Fast grupp 8 tillfällen, 
föranmälan.

Krav: simkunnig

I simhall på sjukhuset







Avslutsträff

• Skattningar

• Nya blodprov, mätningar

• Utvärdering

• Motivera till utslussning patienter att gå 

vidare till träning på egen hand



Det viktiga motivationsarbetet…



Att sätta mål

• Prestationsmål ”klara fem 
armhävningar”

• Genomförandemål ”två pass i 
veckan, 8 veckor”

• Känslomål ”känna mig glad efter 
träningen”

• Sekundära mål ”gå ner 5 kilo i 
vikt”

• Minska på behovs-medicin



PULSHÖJARE!



Kvalitativ utvärdering

”Jag har sån ångest idag och det här hjälper bättre än 
medicin”

”Jag hade ingen lust i morse att åka iväg, men gör det ändå för 
jag vet att det hjälper”

”Jag märker direkt att jag mår sämre psykiskt om jag slutar 
med träningen”



Arbetsmiljö
Relation
Hållbarhet
Hälsoeffekter



• Hittills >200 patienter som provat

• Hos patienter med depression i början ses förbättring

• Patienterna är nöjda med insatsen

• Vi vill göra en kontrollerad studie på bipolär depression

• Vi vill veta om det finns fördelar med Braining

• Vi vill se hur det påverkar personalen som är med

Och mycket mycket mer!

Forskning och utveckling av Braining



Utveckling av Braining

• Vi sprider Braining på Psykiatri Sydväst till alla program

• Vi sprider och implementerar Braining på flera psykiatriska kliniker 
med stöd från Centrum för Psykiatriforskning

• Vi syns och hörs i media och inspirerar andra kliniker i landet

• Vi planerar för samarbeten med andra 
friskvårds/träningsanläggningar





Braining i media
DAGSTIDNING

SvD webbfilm och tidningsreportage sommaren 2019

https://www.facebook.com/svenskadagbladet/videos/360837361477976/

https://www.svd.se/traning--raddningen-nar-livet-kraschade-for-robin

https://twitter.com/SvD/status/1158437512559374337

https://www.svd.se/traning-minskar-risk-for-depression

RADIO 

P1 Nordegren & Epstein  - Nordegren och Epstein i P1

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1261559?programid=4058

TV4

https://www.tv4play.se/program/efter-fem 13 mars , 40 minuter in, ca 12 minuter inslag med patient

ÖVRIGT

https://www.lakemedelsvarlden.se/har-ar-traning-en-del-av-behandlingen/

https://www.svd.se/traning--raddningen-nar-livet-kraschade-for-robin
https://twitter.com/SvD/status/1158437512559374337
https://www.svd.se/traning-minskar-risk-for-depression
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1261559?programid=4058
https://www.tv4play.se/program/efter-fem
https://www.lakemedelsvarlden.se/har-ar-traning-en-del-av-behandlingen/


Tack! Frågor?    

asa.anger@sll.se, 

lina.martinsson@ki.se

mailto:asa.anger@sll.se
mailto:lina.martinsson@ki.se

