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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande 
hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas 
depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. 
Antidepressiva läkemedel kan ge allvarliga biverkningar och orsaka skador på miljön. 
Efterfrågan på komplementär medicin är stor och sjuksköterskor saknar kunskap om hur 
det ska tillämpas. 
 
Syfte  
 
Syftet var att belysa komplementär medicin som omvårdnadsåtgärder för personer med 
depression eller ångest.  
 
Metod  
 
Litteraturöversikt bestående av 15 vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar finns med. Litteratursökning gjordes med hjälp av databaserna CINAHL och 
PubMed. En integrerad dataanalys har gjorts. 
 
Resultat 
 
Analysen resulterade i fem kategorier; yoga, örtmedicin, musikterapi, terapihund och 
trädgårdsterapi. Resultatet gav stöd för att komplementär medicin kan fungera som 
behandling vid depression och ångest. 
 
Slutsats 
 
Analysen resulterade i flera komplementära mediciner som har visat sig minska depression 
och ångest. Några av de komplementära medicinerna fungerade som ett alternativ till 
antidepressiva läkemedel.  
 

Nyckelord: Depression, Komplementär medicin, Omvårdnad, Ångest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Background 

Mental illness is a growing health issue. It causes suffering for the individual and also high 
social costs. In Sweden, anxiety and depression are treated with antidepressants or 
psychotherapy. Antidepressant can result in severe side effects and causes damage to the 
environment. Patients demand complementary therapies, but nurses lack knowledge of the 
therapies.  

Aim 
 
The aim was to illustrate complementary therapy as a care action for people with anxiety 
or depression. 
 
Method 

A literature review consisting of 15 scientific articles. The search for literature was done 
via the clinical databases CINAHL and PubMed. There is both qualitative and quantitative 
articles in this literature review. An integrated data analysis has been done.  

Results 

The analysis resulted in five categories: yoga, herbal medication, music therapy, 
horticultural therapy and canine therapy. The analysis gave a strong support that 
complementary therapy is an efficient treatment method. 

Conclusions 

In this study five complementary therapies that were effective in the treatment of anxiety 
and depression was found. Some of them worked as an alternative for standard care.  

 

Keywords: Anxiety, Complementary therapy, Depression, Nursing care.  
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa är en folksjukdom som drabbar personer i alla åldrar. I takt med att allt fler 
drabbas har andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökat från 30 till 48 
procent de senaste tio åren, vilket under 2018 kostade det svenska samhället 64 miljarder 
kronor (Försäkringskassan, 2019). Förskrivning av läkemedel mot depression och ångest 
skjuter i höjden (Socialstyrelsen, 2018) samtidigt som studier visar på allvarliga 
biverkningar av dessa läkemedel (Asher et al., 2017; Billioti De Gage et al., 2014). Denna 
litteraturöversikt ämnar undersöka alternativa behandlingsmetoder i omvårdnaden av 
personer med depression och ångest. Författarnas intresse för ämnet väcktes i samband 
med den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatrisk omvårdnad hösten 2019. 
Studien har för avsikt att ge sjuksköterskan kunskap om komplementär medicin för att 
kunna skapa de bästa förutsättningarna för personcentrerad vård och välbefinnande hos 
patienten. 
 
BAKGRUND 
 
Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är en samlad beteckning för såväl mindre allvarliga psykiska problem, som 
oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk 
diagnos (Bremberg & Dalman, 2015). Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) omfattas svåra 
psykiatriska tillstånd, som depression, ångestsyndrom och schizofreni, också av begreppet 
psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). I denna studie definieras psykisk ohälsa 
som diagnostiserad depression och ångest. Personer som lider av depression och ångest får 
ofta försämrad livskvalitet och svårigheter att klara av vardagen (Socialstyrelsen, 2017). 
Även närståendes liv kan påverkas. Det är därför viktigt med tidig och adekvat behandling 
för att så långt som möjligt förhindra funktionsnedsättning, risk för långvarig sjukdom och 
återinsjuknande (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Depression  

Depression är ett förstämningssyndrom, vilket innebär en bestående förskjutning i 
stämningsläget (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012). Depression kan yttra 
sig i låg självkänsla, koncentrationssvårigheter, skuldkänslor, minnesstörningar, känsla av 
hopplöshet, nedstämdhet, trötthet, irritation och suicidtankar (American Psychiatric 
Association, 2015). Förstämningssyndrom innebär en bestående förskjutning i  Även 
kroppsliga symtom kan uppstå, som magsmärtor och värk i axlar, nacke eller rygg. Andra 
förekommande besvär är minskad eller ökad aptit, sömnsvårigheter, hjärtklappning och 
andnöd. Dessa symtom orsakar bland annat lidande, försämrad social funktion 
och  svårigheter i dagligt arbete. För att diagnostisera depression ska nedstämdhet eller 
minskat intresse för omgivningen finnas dagligen under minst två veckors tid. Det går att 
dela in depression i tre olika grader; lindrig, medelsvår och svår depression. De olika 
nivåerna graderas efter personens förmåga att fungera i vardagen (American Psychiatric 
Association, 2015). 
 
Ångest  

Ångest definieras som överdriven rädsla och oro (Asher, Gerkin & Gaynes, 2017). 
Diagnosen ställs efter upplevd känsla av oro och rädsla under flera dagar i minst sex 
månader (American Psychiatric Association, 2015). Ångest leder till att arbetsförmågan 
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försämras. Personer med ångest har hög frånvaro från arbetet och uppnår därför inte 
förväntningarna på sin arbetsplats (Hoge et al., 2017). Symtom som svettningar, 
spänningar, sömnsvårigheter och magproblem är vanligt förekommande vid ångest. 
Personer med ångest har ofta svårt att slappna av vilket kan leda till rastlöshet och 
koncentrationssvårigheter. Oro över att råka ut för olyckor och sjukdomar är också vanligt 
förekommande. Tillståndet är ofta livslångt, men förekommer i olika perioder i livet. 
Ångest uppstår ofta tillsammans med andra förstämningssyndrom som exempelvis 
depression (Skärsäter, 2019).  
 
Etiologi  

Orsaker till psykisk ohälsa brukar delas upp i två delar, biologiska faktorer och 
omgivningsfaktorer (Skärsäter, 2019). De biologiska faktorerna som kan ligga bakom 
psykisk ohälsa är ärftlighet, sårbarhet, förändringar i halten av hjärnans signalsubstanser 
och sjukdom. Omgivningsfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan är stress, trauma, 
alkohol och droger, stora livshändelser samt sjukdom (Skärsäter, 2019).   
 
I en kvalitativ studie av Buus, Johannessen & Stage (2012) svarar en majoritet av de 
medverkande att relativt nyligen skedda händelser hade varit utlösande faktorer till deras 
depression. Dessa faktorer var bland annat skilsmässa, dödsfall i familjen och fysisk skada 
(Buus et al., 2012). En studie av Schüs (2017) menar att forskningen inte har tagit hänsyn 
till socioekonomiska faktorer som bakgrund till psykisk ohälsa. Den socioekonomiska 
statusen påverkar individens välmående samt förmågan att uppsöka vård (Schüs, 2017). I 
en litteraturöversikt av Seabrook, Kern och Rickard (2016) undersöker de sambandet 
mellan sociala medier och psykisk ohälsa (enbart depression och ångest). Seabrook, Kern 
och Rickard (2016) fick ett blandat resultat som visade att positiva interaktioner och ett 
stort kontaktnät kunde bidra till lägre nivåer av depression och ångest, men att negativa 
interaktioner och jämförelser med andra bidrog till högre nivåer av depression och ångest. I 
slutsatsen framhåller författarna att det finns en korrelation mellan användandet av sociala 
medier och psykisk ohälsa (Seabrook et al., 2016). I en studie av Wu, Tao, Zhang, Zhang 
& Tao (2015) undersöktes sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa i form av 
depression, ångest och psykosomatiska symtom. Studien visar att det finns en signifikant 
positiv korrelation mellan hög skärmtid och psykisk ohälsa även efter justeringar för kön, 
ålder, BMI och socioekonomiska faktorer (Wu et al., 2015).  

Prevalens 

Över 350 miljoner människor i världen lider av någon form av depression (World Health 
Organization [WHO], 2018). Depression kan leda till självmord, som är den näst 
vanligaste dödsorsaken bland personer i åldrarna 15 till 29 år (WHO, 2018). En av fem 
vuxna i USA tar antidepressiva läkemedel och de spenderade över 34 miljarder dollar på 
läkemedel mot psykisk ohälsa under 2010 (Hankir, Kircaldy, Carrick, Sadiq & Zaman, 
2017).  
 
Studier visar att en av fem unga vuxna i åldrarna 16 till 24 år har depressiva och 
ångestrelaterade symtom (Jurewicz, 2015). I Sverige insjuknar nästan en tredjedel av 
befolkningen någon gång i en depression. Risken att drabbas är 36 procent för kvinnor och 
23 procent för män (SOSFS, 2017:12-4). Bland unga har andelen som uppger 
psykosomatiska symtom fördubblats sedan 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Sedan 2006 har antalet flickor mellan 15 och 17 år som behandlats för depression och 
ångestsyndrom inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, tredubblats 
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(SOSFS, 2017:12-4). Ungefär en fjärdedel av svenska medborgare drabbas någon gång av 
ett ångestsyndrom (SOSFS, 2017:12-4). Psykisk ohälsa är den främsta anledningen till 
sjukskrivning i Sverige. Depression och ångest ligger bakom 93 procent av de 
sjukskrivningar som varar längre än två månader (Bertilsson, Bejerholm & Ståhl, 2017).  
 
Behandling 

I Sverige behandlas vuxna med depression och ångestsyndrom i huvudsak med 
antidepressiva läkemedel och olika former av psykoterapi. Vid lättare former av depression 
eller ångestsyndrom i primärvården kan behandlingen också utgöras av psykopedagogiskt 
samtal eller fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Antidepressiva läkemedel 
Farmakologisk behandling av depression och ångest innefattar läkemedel som ökar 
omsättningen av serotonin och noradrenalin och brukar benämnas som SSRI och SNRI-
preparat (Allgulander, 2014). Produktionen av hormonerna serotonin, noradrenalin och 
dopamin, så kallade lyckohormoner minskar vid ångest och depression. Tillsättning av 
läkemedel i form av dessa substanser ökar halten av dessa hormoner, som gör att glädje 
och välbefinnande ökar (Skärsäter, 2019).  
 
Vanliga biverkningar vid behandling med antidepressiva läkemedel är huvudvärk, 
illamående, svettningar, värmekänslor, viktnedgång eller viktuppgång och minskad sexlust 
(Allgulander, 2014). Omkring 60 procent av de som äter antidepressiva SSRI-preparat 
upplever negativa sidoeffekter och upp till 15 procent avbryter behandlingen på grund av 
det (Asher et al., 2017). Bensodiazepiner, som skrivs ut till patienter med depression och 
ångest, har visat sig öka risken för Alzheimers sjukdom (Billioti De Gage et al., 2014). Det 
finns också en stor risk för utvecklande av Hyperhidros i samband med antidepressiva 
läkemedel (Beyer, Cappetta & Johnson, 2017). Hyperhidros innebär överdriven svettning 
som kan bli mycket problematiskt för patienten i vardagslivet. Hyperhidros förekommer 
hos 5-14 procent av patienterna som tar antidepressiva läkemedel (Beyer et al., 2017). The 
American Psychological Association har uttryckt djup oro över att det på ett olämpligt sätt 
föreskrivs antidepressiva läkemedel till personer med psykisk ohälsa (Hankir et al., 2017). 
I Storbritannien har den statliga organisationen NHS, som ansvarar för den offentliga 
sjukvården, antagit kognitiv beteendeterapi som en första linjens behandling för mild och 
måttlig depression eftersom de anser att antidepressiva läkemedel innebär mer risk än nytta 
(Hankir et al., 2017). Enligt Socialstyrelsen var det tretton procent av kvinnorna och sju 
procent av männen i Sverige som under 2018 nyttjade antidepressiva läkemedel 
(Socialstyrelsen, 2019). Det innebär att över en miljon personer i Sverige tog 
antidepressiva läkemedel år 2018, varav 661 407 var kvinnor och 359 970 män (Statistiska 
centralbyrån, 2019).  
 
Litiumbehandling 
Litium är ett läkemedel som används för att lindra svår samt behandlingsresistent 
depression i samband med antidepressiva läkemedel för att öka tillfrisknandet snabbare hos 
patienten (Socialstyrelsen, 2017). Det används också som ett sjukdomsförebyggande 
läkemedel mot att återinsjukna i depression. Vanliga biverkningar vid användandet av 
Litium är diarré, viktökning och ökad urinmängd (Socialstyrelsen, 2017).  
 
Kognitiv beteendeterapi 
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Kognitiv beteendeterapi, KBT, används för att bota ångest och depression (Gao et al., 
2019). KBT är en terapiform som fokuserar på att förändra och ersätta beteenden, tankar 
och känslor som ligger till grund för psykologiska problem. Syftet med KBT är att öka 
välbefinnande hos patienten (Socialstyrelsen, 2019).  
 
Psykodynamisk psykoterapi 
Psykodynamisk psykoterapi, PDT, är en korttidsbehandling som fokuserar på affekter och 
känslouttryck hos patienten (Socialstyrelsen, 2017). PDT fokuserar på att tolka patientens 
agerande, men också på relationen mellan patient och terapeut (Socialstyrelsen, 
2017). Med korttidsbehandling menas behandling som består av 10 till 30 möten, en till två 
gånger i veckan (Kunskapsguiden, 2019). 
 
Interpersonell psykoterapi 
Interpersonell psykoterapi, IPT, är en behandling som bygger på sambandet mellan 
depression och sociala sammanhang. Genom att förbättra relationer eller sörja förluster kan 
individen förhoppningsvis gå vidare i livet och depressionen hävs. Vanligtvis består 
behandlingen av 12 till 16 samtal (Socialstyrelsen, 2017).  
 
Elektrokonvulsiv behandling 
Elektrokonvulsiv behandling, ECT, är en psykiatrisk behandlingsform. ECT kan ges vid 
depression, post partum depression, svår mani och i vissa fall av schizofreni (Allgulander, 
2014). Det är en frivillig behandling som ges under narkos till patienten. ECT innebär att 
patienten får muskelavslappnande och sövs ned för att sedan få elektrisk ström i den icke 
dominerande hjärnhalvan. ECT ges 6-12 gånger till en patient för att uppnå högsta kvalité. 
Denna behandlingsform kan göra att patientens närminne och inlärningsförmåga försämras 
och huvudvärk uppstår ofta efteråt. Det finns däremot ingen forskning som tyder på att 
ECT kan ge skador på hjärnan. ECT har visat sig ge goda resultat för personer med 
depression, men för en stor del av personerna kommer sjukdomen tillbaka (Allgulander, 
2014). 
 
Repetitiv transkraniell magnetstimulering 
Repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS, är en annan behandlingsform vid 
depression. rTMS betyder att en elektromagnetisk spole framkallar ett magnetiskt fält över 
skalpen, vilket skapar ström i närliggande hjärnceller (Socialstyrelsen, 2017). Denna 
behandlingsform resulterar i att hjärncellerna aktiveras alternativt hämmas i vänster eller 
höger lob. Vanliga biverkningar av rMTS behandling är skalpsmärta, huvudvärk, yrsel och 
svimning. Den mest allvarliga biverkningen som kan förekomma är epileptiskt 
krampanfall, men det är mycket ovanligt. I Sverige genomgår cirka 50 patienter per år en 
rTMS behandling på sjukhus (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Fysisk aktivitet 
En tredjedel av världens befolkning över 15 år är fysiskt inaktiva och det finns ett starkt 
samband mellan låg fysisk aktivitet och psykisk ohälsa (Wu et al., 2015). Fysisk aktivitet 
på recept (FaR) är en metod som utgår från hälso- och sjukvården för att främja fysisk 
aktivitet. Det mest centrala i FaR är att det bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. 
Förskrivning av FaR sker både i primärvården och specialistvården, särskilt inom 
psykiatrin (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Socialstyrelsen rekommenderar fysisk aktivitet 
till personer som lider av lindrig till medelsvår depression och ångest. Rekommendationen 
gäller framför allt ledarledd fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017). 
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Komplementär medicin 

Komplementär medicin definieras som en behandling som vanligtvis inte tillämpas i 
konventionella medicinska miljöer (Asher et al., 2017). Regeringen tillsatte 2017 en statlig 
utredning (SOU 2019:15) för att öka patientinflytande och patientsäkerhet vid vård och 
behandling som inte bedrivs inom den etablerade hälso- och sjukvården. Utredarna drar 
slutsatsen att yoga, andningsövningar och akupunktur tillhör de vanligaste komplementära 
metoderna (SOU 2019:15). 
 
Det finns stöd för att komplementär medicin används i stor utsträckning i flera länder i 
världen som en del av behandlingen för personer med psykisk ohälsa (Gureje et al., 2015). 
Användandet av komplementär medicin har ökat markant sedan slutet av 1970-talet 
(Carneiro, Moraes & Terra, 2016). Bland amerikanska invånare som upplever ångest eller 
depression uppskattas upp till 50 procent använda sig av komplementär medicin (Hankir et 
al., 2017). I Australien har en grupp forskare intervjuat personer med psykisk ohälsa för att 
ta reda på deras upplevelser av hälso- och sjukvården (Happell et al., 2019). De märkte att 
personer med psykisk ohälsa visar ett stort intresse för komplementär medicin. De 
upplever att deras behov inte tillgodoses med enbart farmakologiska behandlingsformer 
(Happell et al., 2019). Syftet med komplementär medicin är att hitta fler 
behandlingsformer och inte enbart fokusera på läkemedel. Då en tredjedel av världens 
befolkning lider av psykisk ohälsa krävs nya metoder, där fokus på komplementär medicin 
blir mycket viktig för utvecklandet av omvårdnaden (Lake & Turner, 2017). Lake och 
Turner menar att komplementär medicin kommer att resultera i ett bredare utbud av 
behandlingsmetoder samtidigt som patienterna får praktiska och prisvärda resurser för 
optimal hälsa (Lake & Turner, 2017). Carvalho och Nobregho (2017) anser att 
komplementära metoder bör användas som en resurs för mental hälsa i primärvården 
(Carvalho & Nobregho, 2017). Sjuksköterskor uppger en låg kunskap om komplementär 
medicin, samtidigt som de menar att kunskapen krävs eftersom patienterna efterfrågar 
information om komplementär medicin (SOU 2019:15). Regeringen föreslår att utbildning 
inom komplementär medicin ska finnas i sjuksköterskeprogrammen i Sverige (SOU 
2019:15). 
 
Sjuksköterskans ansvar  

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskans profession ansvar för att utveckla och tillämpa 
riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning. Det är sjuksköterskans ansvar att 
bedriva en evidensbaserad verksamhet med stöd av forskningsbaserad kunskap, som sedan 
kan tillämpas i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Evidensbaserad 
omvårdnad innebär att sjuksköterskan analyserar varje patients unika situation och tar hjälp 
av evidensen för att i samråd med patienten välja den åtgärd som med största sannolikhet 
gör mest nytta och minst skada (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnad bedrivs 
oftast på personnivå i form av att sjuksköterskan ger stöd i egenvård och aktiv hjälp med 
något. Målet med omvårdnaden är att få personen som vårdas att bli självständig och 
oberoende samt uppleva hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
 
På grund av sjuksköterskans kunskaper kring att förebygga ohälsa och sjukdom har 
sjuksköterskan även ett ansvar att bidra till hållbar utveckling (Anåker & Elf, 2014). 
Carvalho och Nobregho (2017) undersökte vårdpersonals kunskaper kring komplementära 
metoder och huruvida de uppfattar dessa som en resurs inom psykisk ohälsa. Resultatet 
visade att vårdpersonalens kunskaper måste fördjupas (Carvalho & Nobregho, 2017). Med 
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tanke på den ökande användningen av komplementär medicin för psykiska tillstånd i USA 
är det essentiellt att vårdgivare får en bättre förståelse för de potentiella fördelar och 
nackdelar som dessa behandlingar för med sig (Asher et al., 2017). Det är också viktigt att 
sjuksköterskan ger patienten en chans att vara delaktig i vården. Möjligheten för patienten 
att ha egna strategier till att lösa sin situation är grunden till god omvårdnad (Merritt & 
Procter, 2014). 
 
Teoretisk utgångspunkt  

Aaron Antonovsky föddes 1923 i Brooklyn och är känd som professor i medicinsk 
sociologi (Antonovsky, 1987). År 1960 flyttade Antonovsky till Israel där han bland annat 
studerade kvinnor som hade överlevt nazisternas koncentrationsläger under andra 
världskriget. Antonovsky undersökte den psykiska hälsan hos kvinnorna och upptäckte att 
de hade relativt goda psykiska hälsotillstånd. Studien kom att ligga till grund för 
utvecklandet av KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). 
 
KASAM definieras med tre hörnstenar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 
(Antonovsky, 1987). Begriplighet beskrivs som förståelsen över vad som händer i dess 
omgivning vilket kännetecknas som strukturerat och ordnat. Hanterbarhet innebär 
förmågan att hantera händelser och situationer genom olika metoder. Saknad av kontroll är 
motsatsen till hanterbarhet. Meningsfullhet är enligt Antonovsky den viktigaste hörnstenen 
inom KASAM. Meningsfullhet innefattar vikten av det personliga engagemanget inför 
olika händelser (Antonovsky, 1987).  
 
Antonovsky menar att en individs hälsotillstånd beror på KASAM och hur en individ 
klarar av att hantera olika stressituationer. Kvinnorna som hade överlevt nazisternas 
koncentrationsläger, hade ett gott hälsotillstånd, vilket kunde förklaras med hjälp av 
KASAM (Antonovsky, 1987). Enligt Antonovsky beskrivs KASAM som hög eller låg hos 
individen. De personer som upplever låg KASAM saknar en eller flera av de tre 
hörnstenarna, vilket kan ligga till grund för utvecklande av psykisk ohälsa. Antonovsky 
menar att det är viktigt att ha en god balans mellan dessa tre hörnstenar för att uppleva 
känsla av sammanhang och därmed öka välbefinnande (Antonovsky, 1987).  
 
Problemformulering  

Depression och ångest tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar personer i alla åldrar. 
Socialstyrelsen rekommenderar framför allt antidepressiva läkemedel i kombination med 
kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod vid depression och ångest, trots att många 
får allvarliga biverkningar av de olika preparaten. Många sjuksköterskor upplever att de 
saknar information om vilka alternativ som finns. Mot bakgrund av den ökande psykiska 
ohälsan i samhället samt efterfrågan på alternativa behandlingsformer finns det ett behov 
för sjuksköterskor att utforska komplementär medicin. Kunskap kring komplementär 
medicin behövs för att kunna bedriva evidensbaserad vård och stödja patienternas egna 
strategier. 
 
SYFTE  
Syftet var att belysa komplementär medicin som omvårdnadsåtgärder för personer med 
depression eller ångest.  
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METOD  
Design  

Med syfte att få en bild av forskningsläget och underlag för att bedriva evidensbaserad 
vård valdes en litteraturöversikt som studiedesign (Rosén, 2017). Metoden belyser ämnet 
ytterligare samtidigt som den kan inspirera till fortsatta empiriska studier (Forsberg & 
Wengström, 2015). I en litteraturöversikt görs en beskrivande presentation av resultatet 
(Friberg, 2017). En optimal sökstrategi fångar in relevanta studier utan att få med 
irrelevanta studier (Rosén, 2017).  
 
Urval  

Avgränsningar 
De bärande begreppen komplementär medicin samt depression och ångest har inkluderats i 
sökningen av vetenskapliga artiklar. Sökningarna har avgränsats till att omfatta år 2015 till 
2020, med engelska som språk och forskning som är peer reviewed. Att forskningen är 
uppdaterad gör resultatet mer tillförlitligt (Polit & Beck, 2017). Att artiklarna är peer 
reviewed innebär att de går att hitta i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017). Både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar är inkluderade i denna studie för att få en djupare 
förståelse för resultatet (Forsberg och Wengström, 2016). Inga geografiska avgränsningar 
har gjorts. Valet att exkludera ungdomar gjordes på grund av de etiska regler kring 
forskning som finns på personer under 18 år (World Medical Association [WMA], 2013). 
Personer över 75 år exkluderades eftersom det är en patientgrupp som på grund av deras 
höga ålder har andra medicinska och fysiska förutsättningar.  
 
Inklusionskriterier 
Studier med personer mellan 18 och 75 år som lider av depression eller ångest.   
 
Exklusionskriterier 
Religion som komplementär medicin exkluderades eftersom överförbarheten är låg. 
Studier på personer i palliativ vård har exkluderats eftersom resultatet ska kunna appliceras 
på hela befolkningen. Artiklar som inte besvarade syftet exkluderades, det vill säga studier 
som inte kunde påvisa ett starkt stöd för att en specifik komplementär medicin fungerade 
vid depression eller ångest. Litteraturöversikter har exkluderats. 
 
Datainsamling  

De databaser som har använts är Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to 
Nursing and Allied Literature (CINAHL). Genom att använda mer än en databas ökar 
chansen att hitta de artiklar som är mest relevanta för litteraturöversikten syfte (Henricson, 
2017). En första preliminär sökning gjordes i november 2019. De sökord som användes 
togs fram med hjälp av Karolinska institutets hemsida Svensk MeSH med utgångspunkt i 
litteraturöversiktens syfte och problemformulering. Sökningen presenteras i Tabell 1.  
 
Sökningar efter ytterligare artiklar till resultatet inleddes i februari 2020 efter att begreppet 
psykisk ohälsa tagits bort i syftet för att lyfta fram depression och ångest. På så vis är det 
fortfarande en studie om behandling vid psykisk ohälsa, men som utesluter diagnoserna 
schizofreni och bipolär sjukdom. För att få fram så relevanta artiklar som möjligt användes 
boolesk söklogik. Det blev en hjälp för att markera hur de utvalda sökorden skulle 
kombineras (Friberg, 2017). Det engelska sökordet “complementary therapies” användes i 
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alla sökningar. Därefter lades operatorn AND till mellan “complementary therapies” och 
“depression” för att få fram artiklar som inkluderar både komplementär medicin och 
depression samt AND “anxiety”. Den tredje operatorn NOT användes för att exkludera 
artiklar som innehöll äldre människor och personer i palliativ vård (Friberg, 2017) (Tabell 
1).  
 
Litteratursökningen värderades och valdes ut i två steg. Först skedde en grovsållning där 
studier som bedömdes vara irrelevanta utifrån titel och abstrakt sorterades bort (Rosén, 
2017). Totalt sparades 43 artiklar. Därefter lästes artiklarna i fulltext och en ytterligare 
gallring gjordes. Då granskarna har varit oeniga om en studie ska inkluderas eller inte har 
studien gått vidare för fortsatt granskning och bedömning (Rosén, 2017). Randomiserade 
kontrollerade försök ger oftast de säkraste slutsatserna. Randomiserade kontrollerade 
försök kan med större säkerhet avgöra om effekterna beror på åtgärden och inte på 
skillnader i bakgrunds förhållanden mellan de olika grupperna som jämförs (Rosén, 2017). 
Resultaten i den här litteraturöversikten bygger på 12 randomiserade kontrollerade studier. 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL 
 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

 PubMed 
21/11/19 

(“mental disorder”[MeSH 
Terms]) AND "mental 
illness" AND 
(“complementary 
therapies”[MeSH Terms]) 
NOT “schizophrenia” 

 124  24  10  0 

 
CINAHL 
21/11/19 

 (Mental Disorder) AND 
(Complementary therapies) 
AND (Mental illness) 

 4  1  1  0 

PubMed 
05/02/20 

“complementary 
therapies”[MeSH Terms]) 
AND “depression” [MeSH 
Terms]) AND “anxiety” 
[MeSH Terms]) NOT 
“borderline 
schizophrenia”[MeSH 
Terms]) NOT 
(children)  NOT 
“elderly”[MeSH Terms]) 
NOT “palliative 
care”[MeSH Terms]) NOT 
“cancer” AND “last 5 
years” 

168 66 31 11 

CINAHL 
05/02/20 

complementary therapies 
AND depression AND 
anxiety NOT religion NOT 
cancer 

24 5 1 0 

TOTALT 320  96  43  11 

Manuell sökning 
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En manuell sökning innebär att på egen hand nå artiklar, utan sökmotorer (Friberg, 2017). 
Manuell sökning har gjorts i PubMed utifrån referenslistor från de artiklar som hittades i 
databassökningar, men som exkluderades då det inte uppfyllde kraven i enlighet med SHH 
bedömningsmall (Bilaga A). I denna litteraturöversikt har manuella sökningar resulterat i 
fyra vetenskapliga artiklar (Erkkilä et al., 2011; Kline et al., 2019; Siu et al., 2020; Seifritz 
et al., 2016). I den här litteraturöversikten ingår totalt 15 vetenskapliga artiklar för att 
uppnå ett analyserbart material (Bilaga B). De framtagna artiklarna i fulltext har bedömts 
med avseende på inklusions- och exklusionskriterierna. 
 
Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts enligt Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats. Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I bilaga A finns kriterierna 
beskrivna. För att hålla en god vetenskaplig kvalitét har artiklar med låg kvalitét (III) i 
enlighet med bedömningsunderlaget exkluderats. Artiklar med hög kvalitet (I) och 
medelhög kvalitet (II) har inkluderats. I Bilaga B finns artiklarnas klassificering angivna.  
 
Dataanalys  

För det här arbetet har en integrerad dataanalys varit lämplig. Det innebär att resultatet 
presenteras på ett överskådligt sätt genom att integrera de upptäckter som har gjorts i 
varandra (Kristensson, 2014). I det första steget lästes de utvalda artiklarna för att 
identifiera likheter och skillnader i resultatet. Likheter kunde vara att det var samma 
komplementära medicin som testades. I det andra steget delades resultatet upp i fem olika 
kategorier baserade på de komplementära mediciner som hittades; yoga, musikterapi, 
örtmedicin, terapihund samt trädgårdsterapi. I det tredje steget sammanställdes resultatet 
under respektive kategori (Kristensson, 2014). Sju artiklar lades in under rubriken yoga, tre 
under örtmedicin, två under musikterapi, två under trädgårdsterapi och en artikel lades in 
under rubriken terapihund.  
 
Forskningsetiska överväganden 

För att en studie ska kunna kallas etisk måste den handla om något väsentligt, ha god 
vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt (Kjellström, 2017). 
Helsingforsdeklarationen innehåller etiska riktlinjer som syftar till att värna om de 
personer som ingår i medicinsk forskning (WMA, 2013). De artiklar som har inkluderats i 
den här litteraturstudien var etiskt granskade och uppfyllde kravet på informerat samtycke, 
i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). Litteraturöversikten har 
genomförts utan att plagiera eller fabricera resultatet i enlighet med såväl 
Helsingforsdeklarationen som Etikprövningslagen (SFS, 2003:460). Författarna till den här 
litteraturöversikten har viss förförståelse för behandling av personer med psykisk ohälsa 
efter verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk omvårdnad, men det har inte 
påverkat resultatet då författarna har haft olika erfarenheter och olika placeringar. De 
vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet i den här litteraturöversikten är 
skrivna på engelska. Då författarnas modersmål är svenska har ett lexikon använts 
(Kjellström, 2017).  
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RESULTAT  
Resultatet baseras på 15 vetenskapliga originalartiklar. De komplementära 
behandlingsmetoder som upptäcktes utgör rubriker i resultatet.  
  
Yoga  

Maddux, Daukantaité och Tellhed (2018) genomförde en studie där deltagarna fick utöva 
Poweryoga under åtta respektive sexton veckor. Personerna var uppdelade i två olika 
grupper. Första gruppen, som bestod av 37 personer, fick utöva yoga i en timme, två 
gånger i veckan under sexton veckor. Den andra gruppen, som bestod av 41 personer, fick 
utöva yoga i en timme, två gånger i veckan under åtta veckor. Studien visar att ångest och 
depression minskade redan efter åtta veckor. Ångest och depression minskade även för 
gruppen som utövade Poweryoga i sexton veckor (Maddux, Daukantaité & Tellhed, 2018). 
En studie av Kuvačić et al. (2018) visar att yoga i kombination med utbildning inom ämnet 
har en positiv effekt för att minska ångest och depression (Kuvačić et al., 2018). En studie 
av Bressington et al. (2019) visar att skrattyoga är en god behandlingsmetod för att minska 
ångest och depression samt öka välbefinnande. Skrattyogan bestod av åtta pass i grupp som 
var utspridda över en fyra veckors period med uppföljning efter tre månader (Bressington, 
et al., 2019). Danielly och Silverthorne (2017) studerade effekten hos kvinnor som fick 
utöva yoga under tio veckor tillsammans. Resultatet visade att yoga hade en god effekt för 
att minska depression. Yoga hade inte lika god effekt på ångest då det inte kunde bevisas 
statistiskt att ångesten hade minskat. Danielly och Silverthorne menar att det var för kort 
period för att visa med statistisk signifikans att ångesten hade minskat. Studien visade även 
att yoga var ett mycket kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid depression (Danielly & 
Silverthorne, 2017). En studie av Falsafi (2016) gjordes med syftet att undersöka vilken 
effekt som yoga hade jämfört med meditation för att minska ångest och depression. En 
grupp bestående av 30 personer fick utöva Hatha yoga och den andra gruppen, också 30 
personer, fick utöva meditation. Efter fyra, åtta respektive tolv veckor fick deltagarna fylla 
i skattningsformulär. Studien visade att Hatha yogan hade en bra effekt för att reducera 
ångest och depression hos deltagarna. Hatha yoga gav positiv effekt eftersom den 
involverar både kropp och själ, till skillnad från meditation. Studien visade även att Hatha 
yoga är en kostnadseffektiv behandlingsmetod (Falsafi, 2016).  
 
I en studie av Kahuya och Raspin (2017) presenteras deltagarnas erfarenhet av yoga efter 
en åtta-veckors kurs (Kahuya & Raspin, 2017). Kursen var framtagen av en internationell 
organisation som en komplementär behandling av depression och ångest. Raspin och 
Kahuya (2017) genomförde semi-strukturerade intervjuer med syfte att bidra till en djupare 
förståelse för hur yoga påverkar sinnet hos de som lider av depression och ångest. Under 
de åtta veckorna som kursen pågick upplevde deltagarna en förändring på flera nivåer. 
Dels i relationen med sig själva i form av att de fick bättre självkänsla och en bättre 
förmåga att hantera obehagliga tankar, dels fick de bättre strategier för att hantera ångest 
genom andningstekniker. En deltagare liknade ujjayi andning med att ta en Valium. En del 
av vad som gjorde strategierna användbara var att de var portabla, det vill säga att de går 
att tillämpa var som helst, när som helst. Deltagarna upplevde också fördelar med att utföra 
yoga i grupp. Många kände att de inte var ensamma om att gå igenom vissa saker, vilket 
normaliserade deras erfarenheter och breddade deras perspektiv. De negativa aspekterna 
som deltagarna tog upp var att de kunde känna motstånd inför att gå till yogan och att de 
ibland inte hade tillräckligt med tid. Resultatet visar att kursen fick de medverkande 
kvinnorna att uppleva bättre sömn, bättre koncentrationsförmåga och en generell känsla av 
välbefinnande (Kahuya & Raspin, 2017). 
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I en studie av de Manincor, Bensoussan, Smith, Fahey och Bourchier (2015) som har 
genomförts enligt Delfi-metoden har processen åstadkommit ett samstämmigt uttalande om 
tillämpningen av yoga för att minska ångest och depression samt förbättra välbefinnandet 
för dessa individer. Yogalärare från fyra västerländska länder kom fram till att någon av de 
fyra huvudkomponenterna av yoga (positioner, andning, avkoppling och meditation) ska 
rekommenderas till individer för att minska depression och ångest. Det fanns generell 
konsensus om att yoga bör utföras i minst 15 minuter per pass för att uppnå någon nytta 
och i 30 till 40 minuter för att uppnå maximal nytta. De var generellt eniga om att minst 
fyra pass i veckan under minst sex veckor krävdes för att uppnå resultat. Reglering av 
andning genom magen samt koordinerade yogapositioner var essentiella för att minska 
både depression och ångest. Att fokusera på något specifikt som var positivt, energigivande 
eller byggde självförtroende ansågs väldigt viktigt för att minska depression. Att andas 
med längre utandning ansågs essentiellt för att minska ångest, likaså yogapositioner som 
hade en lugnande effekt istället för energigivande. Det fanns också generell konsensus om 
att undvika ett flertal yoga övningar för både depression och ångest samt vissa tekniker för 
ångest. Personer som lider av både depression och ångest bör undvika snabba 
andningstekniker samt meditation utan ett specifikt fokus. För att minska ångest bör yoga i 
varma, trånga eller slutna utrymmen undvikas samt övningar som innebär prestation eller 
svåra instruktioner (de Manincor et al., 2015). 
 
Örtmedicin 

Saffran 
Mazidi et al. (2016) genomförde en studie på 60 personer i åldrarna 18 till 70 år med mild 
till måttlig depression och ångest. Deltagarna i studien, som bestod av både kvinnor och 
män, var ombedda att bortse från behandling mot depression och ångest under minst en 
månad innan studien startade. Under studien fick hälften av deltagarna 50 mg saffran två 
gånger om dagen och den andra hälften fick en placebo kapsel, som var anpassad efter 
form, storlek och mängd innehåll, två gånger om dagen. När studien var avslutad efter 12 
veckor gick det att påvisa statistisk signifikant effekt på depression och ångest vid 
behandling med saffran jämfört med gruppen som fick placebo (Mazidi et al. 2016).  
 
Rosmarin  
I en studie av Nematolahi, Mehrabani, Karami-Mohajeri och Dabaghzadeh (2017) deltog 
79 kvinnor och män i åldrarna 20 till 25 år. För att få delta fick de inte använda några andra 
mediciner, inklusive komplementära och alternativa mediciner. Under en månad fick 
hälften av deltagarna inta 500 mg rosmarin i en kapsel två gånger om dagen. 
Kontrollgruppen fick en placebo kapsel med liknande form, storlek och färg. Studien visar 
att rosmarin i angiven dos minskar ångest och depression, men enbart ångesten minskar 
med statistisk signifikant säkerhet efter en månad (Nematolahi et al., 2017). Av 34 
deltagare rapporterade tre av dem diuretisk effekt av rosmarin, två rapporterade ökad libido 
och en deltagare uppgav ökad aptit (Nematolahi et al., 2017).   
 
Johannesört  
Seifritz, Hatzinger och Holsboer-Trachsler (2016) genomförde en studie på 64 personer 
med depression i åldrarna 18-70 år. Studien pågick under sex veckor där individerna i den 
ena gruppen, bestående av 31 personer, fick 900 mg Johannesört per dag och deltagarna i 
den andra gruppen, som bestod av 33 personer, fick 20 mg av det antidepressiva 
läkemedlet Paroxetin per dag. Resultatet av studien visade att gruppen som hade ätit 
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Johannesört upplevde en större effekt jämfört med den gruppen som ätit Paroxetin. 
Resultatet visade inte bara att Johannesört minskade depression utan gav även utslag på 
mätning av ångest (Seifritz, Hatzinger & Holsboer-Trachsler, 2016). 
 
Musikterapi  

Musikterapi har specifika egenskaper som möjliggör meningsfulla icke-verbala uttryck och 
interaktioner (Erkkilä et al., 2011). Erkkilä et al. (2011) visar med statistisk signifikans att 
musikterapi varannan vecka, som ett komplement till standardvård, förbättrar symtomen 
hos vuxna som har diagnostiserats med depression. Musikterapigruppen bestod av 30 
personer och kontrollgruppen bestod av 37 personer. Både depression och ångest 
förbättrades efter 16 sessioner musikterapi jämfört med kontrollgruppen, som enbart 
fortsatte med standardvård. Med standardvård menas insats med psykoterapi samt 
antidepressiva läkemedel (Erkkilä et al., 2011). 
 
I en studie av Chen, Hannibal och Gold (2016) fick 100 manliga fångar med depression 
och ångest delta i 20 sessioner av musikterapi. Varje tillfälle varade i 90 minuter och 
genomfördes två gånger i veckan. Tre olika typer av musikterapi tillämpades; musik och 
bilder, improvisation och låtskrivande. Redan efter tio sessioner syntes förbättringar i form 
av minskad depression och ångest. Efter avslutat program kunde omfattande effekter ses 
hos gruppen som fick musikterapi jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visade även att 
utbildningsnivå påverkade resultatet hos deltagarna som fick musikterapi. Deltagare med 
låg utbildning erhöll större förbättring av ångest än de med hög utbildning. De 100 
personer som befann sig i kontrollgruppen fick standardvård, som innebar läkemedel, 
undervisning om psykisk ohälsa en gång i månaden och individuell psykoterapi (Chen et 
al., 2016).  
 
Trädgårdsterapi  

En studie av Kyung-Hee och Sin-Ae (2018) visar att trädgårdsterapi är en god metod för 
att minska depression och ångest. En grupp kvinnor med depression och ångest fick utöva 
trädgårdsterapi tillsammans två gånger per vecka under två månader. Kravet på gruppen 
var att de inte skulle äta någon form av antidepressiva läkemedel eller behandlas 
professionellt för depression och ångest under tiden terapin pågick. Trädgårdsterapi är en 
behandlingsform som används för att stärka den mentala hälsan samt öka välbefinnande. 
Terapin gick ut på att kvinnorna fick plantera växter, göra blomsterarrangemang och skapa 
hantverk av plantorna. Trädgårdsterapin gav goda resultat då det minskade ångest och 
depression hos kvinnorna (Kyung-Hee & Sin-Ae, 2018).  
 
Siu, Kam och Mok (2020) beskriver 82 män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år med ångest 
som testade trädgårdsterapi under åtta tillfällen tillsammans. Terapin gick ut på att vistas i 
trädgården och plantera växter, grönsaker och blommor. Andra aktiviteter som ingick i 
terapin var att provsmaka olika frukter, meditationsträning, samtala med varandra och 
utbyta erfarenheter. Resultatet av studien visar på minskad ångest och ökat välbefinnande. 
Terapin fick deltagarna att känna meningsfullhet och delaktighet tillsammans med andra 
vilket ökade deras sociala förmåga (Siu, Kam & Mok 2020).  
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Terapihund  

Kline, Fisher, Pettit, Linville och Beck (2019) undersökte vilken effekt en terapihund hade 
på personer med ångest jämfört med de patienter som fick standardvård. Deltagarna fick 
spendera tid med terapihunden i 15 minuter för att 30 till 90 minuter senare följas upp. 
Resultatet av studien visade att terapihunden minskade ångest hos patienterna. Kline et al. 
(2019) menar att det finns fysiologiska förklaringar till att en terapihund ökar det psykiska 
välmåendet. Den mänskliga blicken på ett djur framkallar ett lugn i det autonoma 
nervsystemet vilket resulterar i lägre blodtryck och hjärtfrekvens. Det bidrar därmed till ett 
lugn hos den mänskliga individen (Kline et al., 2019).  
 
DISKUSSION  
Resultatdiskussion   

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa vilka komplementära mediciner som 
utvärderats för att minska depression eller ångest. Resultatet visar fem olika varianter av 
komplementär medicin som kan användas vid behandling av depression och ångest. I 
denna litteraturöversikt var yoga, musik, hundterapi, örtbehandling och trädgårdsterapi de 
komplementära metoder som framgick av resultatet. Samtliga studier resulterade i att 
ångest eller depression minskade. Vissa behandlingsformer var mer effektiva på ångest 
respektive depression. Resultatet visar att det finns komplementär medicin som kan 
användas som ett komplement till traditionell vård, men det finns också komplementär 
medicin som kan användas som ett alternativ till annan behandling. I denna 
resultatdiskussion kopplas resultatet till den teoretiska utgångspunkten, KASAM 
(Antonovsky, 1987).  
 
Majoriteten av studierna i den här litteraturöversikten har använt yoga som komplementär 
medicin (Danielly & Silverthorne, 2017; Kuvačić et al., 2018; Kahuya & Raspin, 2017; de 
Manincor et al., 2015; Bressington, et al., 2019; Maddux, Daukantaité & Tellhed, 2017; 
Falsafi, 2016). Resultatet visade att yoga minskade både depression och ångest i alla fall 
utom en, där enbart depression minskade med statistisk signifikans (Danielly & 
Silverthorne, 2017). En fördel med yoga som en komplementär medicin är att det kan ge 
effekt redan efter fyra veckor (Bressington, et al., 2019). Studien av de Manincor et al. 
(2015) visar att yoga under minst sex veckor rekommenderas för att uppnå störst effekt. De 
kvalitativa studierna kompletterar de kvantitativa studierna eftersom de beskriver 
mekanismerna bakom resultatet. Personerna som fick utöva yoga lärde sig mycket om sig 
själva och deras tillstånd, vilket resulterade i att de lärde sig hur de skulle agera i olika 
situationer med yoga som hjälpmedel (Kahuya & Raspin, 2017). Genom andningsövningar 
fick de ett verktyg för att kunna hantera dagliga påfrestningar. Personerna upplevde ett 
ökat välbefinnande samt meningsfullhet i att utföra yogan, som gav positiv energi (Kahuya 
& Raspin, 2017). Enligt Antonovsky bidrar meningsfullhet till KASAM, som i sin tur leder 
till välbefinnande (Antonovsky, 1987).  
 
Information kring yoga som komplementär medicin är viktigt för att kunna tillämpa det i 
vården och införa det som en behandlingsmetod för personer med ångest och depression 
(Falsafi, 2016). Det stämmer överens med studien av Lake och Turner (2017), som menar 
att det är viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda information och ge rådgivning inom 
komplementär medicin (Lake & Turner, 2017). de Manincor et al. (2015) kom fram till att 
yoga bör utföras i minst 15 minuter per pass för att uppnå någon nytta och i 30 till 40 
minuter för att uppnå maximal nytta. Det är praktisk information som en sjuksköterska kan 
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tillämpa i utformandet av omvårdnadsåtgärder. Yoga i varma eller trånga miljöer 
rekommenderas inte till personer med ångest eftersom det kunde förvärra symtomen (de 
Manincor et al., 2015). Övningar som innebär prestation eller svåra instruktioner ska också 
undvikas (de Manincor et al., 2015). Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till sådana 
omständigheter i arbetet med att utforma omvårdnadsåtgärder. Vissa deltagare medger en 
känsla av motstånd inför övningar, trots att de vet vilka hälsoeffekter de får efteråt 
(Kahuya & Raspin, 2017). Det skulle kunna vara så att komplementära mediciner som 
innebär någon form av rörelse kan vara svåra för vissa individer att ta till sig. Falsafi 
(2016) kom fram till att yoga är ett kostnadseffektivt alternativ i behandling av depression 
och ångest (Falsafi, 2016). Även Lake och Turner (2017) anser att komplementär medicin 
är en prisvärd behandlingsform för personer med psykisk ohälsa.  
 
Olika former av örter gav positiv effekt för att reducera ångest och depression. Johannesört 
visade sig minska depression mer än det antidepressiva läkemedlet Paroxetin (Seifritz et 
al., 2016). Med tanke på de biverkningar som antidepressiva läkemedel kan orsaka 
(Allgulander, 2014), vilket resulterar i låg följsamhet (Asher et al., 2017), skulle 
Johannesört kunna fungera som ett alternativ till Paroxetin. Det fanns inga rapporter om 
biverkningar i studien av Seifritz et al. (2016). Saffran hade effekt på både kvinnor och 
män i olika åldrar (Mazidi et al., 2016), vilket gör det till en bredare komplementär 
medicin än exempelvis rosmarin som testades på unga i åldrarna 20 till 25 år (Nematholahi 
et al., 2017). Av 34 deltagare rapporterade tre av dem diuretisk effekt av rosmarin, två 
rapporterade ökad libido och en deltagare uppgav ökad aptit (Nematolahi et al., 2017), 
vilket går att jämföra med de allvarliga biverkningar som finns dokumenterade vid 
användandet av SSRI preparat (Allgulander, 2014). Sjuksköterskan ska ta hjälp av 
evidensen för att välja den omvårdnadsåtgärd som gör minst skada (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) och här anser författarna att det finns belägg för att 
örtmedicin orsakar mindre skada än antidepressiva SSRI preparat.  
 
Musikterapi gav större effekt för att minska ångest och depression jämfört med 
kontrollgruppen, som hade fått standardvård i form av psykoterapi och antidepressiva 
läkemedel (Erkkilä et al., 2011; Chen et al., 2016). Här går det också att dra paralleller till 
de allvarliga biverkningar som antidepressiva läkemedel kan orsaka (Allgulander, 2014). 
Musikterapi verkar fungera bättre än läkemedel och psykoterapi vid behandling av 
depression och ångest (Erkkilä et al., 2011; Chen et al., 2016). Utbildningsnivån påverkade 
hur stor förbättringen blev (Chen et al., 2016). Därmed skulle musikterapi kunna gynna 
socioekonomiskt utsatta personer, som sällan får adekvat vård (Schüs, 2017). En tidigare 
studie av Silverman (2014) har kunnat påvisa att musikterapi som utförs med hjälp av 
instrument ger bättre effekt i behandling av psykisk ohälsa jämfört med inspelad musik 
(Silverman, 2014). Trädgårdsterapi fungerar som en komplementär medicin för personer 
med ångest och depression (Kyung-Hee & Sin-Ae, 2018; Siu, Kam & Mok 2020). 
Individerna fick samarbeta i grupp och utbyta erfarenheter. Deltagarna upplevde ökat 
välbefinnande och kände meningsfullhet av att ägna sig åt trädgårdssysslor tillsammans 
med andra i samma situation (Kyung-Hee & Sin-Ae, 2018; Siu, Kam & Mok 2020). 
Trädgårdsterapi kan alltså bidra till att öka deltagarnas KASAM (Antonovsky, 1987). 
Användandet av en terapihund visade sig vara en effektiv behandlingsmetod för personer 
med depression och ångest (Kline et al., 2019), vilket stämmer överens med tidigare 
studier (Every, Smith, Smith, Trigg & Thompson, 2015), som har undersökt djurterapi på 
nyanlända flyktingar. Every et al. (2015) kom fram till att interaktioner med djur ökar 
sociala interaktioner, bygger upp förtroende och minskar svåra beteenden. De kom också 
fram till att djurterapi är en komplementär medicin som ökar välbefinnande, men det går 
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inte att räkna med att alla patienter kommer att vilja interagera med ett djur (Every et al., 
2015). I den kliniska studien av Kline et al. (2019) pågick sessionen med terapihunden 
under 15 minuter och gav ändå positiva resultat. Terapihund är alltså en tidseffektiv 
komplementär medicin, men som forskningen (Every et al., 2015) visar behöver hänsyn tas 
till allergi och rädsla för djur.  
 
I regeringens oberoende utredning (SOU 2019:15) föreslår utredarna att utbildning inom 
komplementär medicin bör införas på alla vårdutbildningar i landet. De fynd som kommit 
fram i den här litteraturöversikten ger en översikt över vanliga komplementära mediciner 
som sjuksköterskor behöver utbildning inom. Kostnaden för att utbilda läkare, som kan 
skriva ut antidepressiva läkemedel, är troligtvis högre än att erbjuda omvårdnadsåtgärder i 
form av komplementär medicin. Lake och Turner (2017) lyfter fram just 
kostnadseffektiviteten som en av komplementär medicinens största fördelar. Då andelen 
sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa kostade det svenska samhället 64 miljarder 
kronor år 2018 (Försäkringskassan, 2019) finns det ett samhällsintresse i att öka 
välbefinnandet hos de som lider av depression och ångest för att minska antalet sjukskrivna 
i landet.  
 
Metoddiskussion  

En styrka med den här litteraturöversikten är att båda författarna har granskat artiklarna 
och därmed minskar subjektiviteten (Kristensson, 2014). Forsberg och Wengström (2016) 
lyfter upp fördelarna med att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få ett 
bredare perspektiv, som ger både statistiska resultat och djupgående resultat i form av 
intervjuer. Den här litteraturöversikten består av två kvalitativa och tretton kvantitativa 
artiklar. I de studier som har granskats användes instrument för att mäta ångest och 
depression hos deltagarna. Dessa var Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety 
Invetory (BAI), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale och State and Trate Anxiety 
Inventory (STAI). Av de studier som resultatet grundar sig på är nio genomförda i 
västerländska länder (Bilaga B). Det gör att det blir lättare att överföra den här studien till 
svensk sjukvård, eftersom länder inom den västerländska kulturen är relativt lika. Sex av 
femton artiklar i den här litteraturöversikten härstammar från icke västerländska länder, 
som Kina och Iran (Bilaga B). På så vis skulle överförbarheten till svensk sjukvård kunna 
bli svårare, men då dessa kulturer har lång erfarenhet av komplementär medicin kan 
västvärlden influeras och ta lärdom av dessa länder.  
 
En brist med metodvalet är att alla artiklar inom området inte har använts eftersom det inte 
är en systematisk litteraturöversikt. Därför är slutsatsen inte tillförlitlig (Friberg, 2017). I 
en systematisk litteraturöversikt inkluderas alla vetenskapliga artiklar om ämnet och det 
görs inga begräsningar vad gäller språk (Friberg, 2017). En svaghet hos icke-systematiska 
översikter är att det finns en risk för att författaren enbart väljer ut de artiklar som stödjer 
författarens egna åsikter (Rosén, 2017). Litteraturöversikter kan väcka etiska frågor kring 
studentens eventuella begränsningar i engelska, som skulle kunna leda till feltolkningar. 
Läsaren bör också ta hänsyn till att det möjligtvis inte har blivit en rättvis bedömning av 
alla artiklar som ingår (Kjellström, 2017). En annan svaghet är att operatorn OR inte 
användes i databassökningen mellan ”depression” och ”anxiety”. Anledningen till det var 
att författarna ville fånga in studier som mätte effekter på både depression och ångest innan 
syftet ändrades, men det kan ha lett till att studier som enbart beskrev ett av tillstånden 
missades.  
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Artiklarna i den här litteraturöversikten har granskats och klassificerats efter 
Sophiahemmets Högskolas bedömningsmall (Bilaga A). De tio artiklar som inte fick 
högsta eller näst högsta poäng har exkluderats. I huvudsak var det ett lågt urval som gav 
den lägsta poängen. En hög kvalitet på artiklarna gör resultatet mer tillförlitligt, därmed 
ökar trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2015). Fem av våra femton artiklar (Bilaga 
B) uppfyllde inte högsta poäng I, enligt Bilaga A. I studien av Nematolahi et al. (2017) 
uppnådde artikeln klassificering II eftersom urvalet inte inkluderade hela populationen som 
vi ämnade studera, utan enbart personer i åldrarna 20 till 25 år. Trots det inkluderades 
artikeln då det var en väl genomförd studie som gav information om hur rosmarin kan 
lindra depression och ångest hos vuxna människor. Artikeln av de Manincor et al. (2015) 
fick klassificering II på grund av det stora bortfallet. Studien av Kahya & Raspin (2017) 
nådde inte heller upp till högsta klassificering då urvalet var relativt lågt och enbart bestod 
av kvinnor. Vidare kvalitativ forskning bör utföras som inkluderar även män i urvalet. 
Studien om trädgårdsterapi fick klassificering II då enbart kvinnor var med i urvalet. För 
att väga upp inkluderades en studie som enbart var utförd på män (Chen et al., 2016), som 
vi egentligen hade tänkt exkludera. Den här litteraturöversikten ämnade undersöka 
behandlingsalternativ som kan appliceras på hela den vuxna populationen och inte bara på 
ett av könen. I granskningen av artiklar framkom ännu fler komplementära mediciner, 
såsom djurterapi, dansterapi, konst och akupunktur. Dessa studier uteslöts för att de inte 
nådde upp till de krav som ställdes på artiklarna i enlighet med Bilaga A.  
 
Vissa studier utfördes på patienter som hade tillåtelse att fortsätta äta antidepressiva under 
tiden de fick den komplementära medicinen (Falsafi, 2016; Erkkilä et al., 2011). I de fallen 
är det svårt att avgöra om det enbart var den komplementära medicinen som hade effekt. I 
andra studier framgår det tydligt att deltagarna har fått avstå från antidepressiva läkemedel 
(Chen et al, 2016; Mazidi et al., 2016; Nematolahi et al., 2017; Kyung-Hee & Sin-Ae, 
2018). Då kan den komplementära medicinen isoleras som enda påverkande faktor och 
behandlingen i minskandet av depression och ångest. Dessa studier visar att 
komplementära mediciner kan fungera som en alternativ behandling och inte bara ett 
komplement (Chen et al., 2016; Mazidi et al., 2016; Nematolahi et al., 2017; Kyung-Hee & 
Sin-Ae, 2018). 
 
Slutsats   

Det finns flera komplementära mediciner som fungerar i behandlingen av personer med 
ångest och depression. Yoga och terapihund kan fungera som ett komplement till annan 
behandling. Musikterapi, örtmedicin och trädgårdsterapi kan fungera som ett alternativ till 
annan behandling. Sjuksköterskan behöver mer kunskap kring komplementär medicin för 
att kunna bedriva evidensbaserad vård. Resultatet visade att information kring 
komplementär medicin underlättar sjuksköterskans arbete i omvårdnaden av personer med 
depression och ångest. Komplementär medicin ger inte samma biverkningar som 
antidepressiva läkemedel. För en jämlik vård bör patienter med depression och ångest få 
information av en sjuksköterska om de komplementära mediciner som presenterats i 
resultatet. På så sätt kan patienterna göra ett aktivt val och känna sig delaktiga i sin 
behandling, vilket ökar känslan av hanterbarhet och begriplighet.  
 
Fortsatta studier   

Fortsatt forskning på större populationer med blandade åldrar och kön skulle ge ännu mer 
evidens kring effekterna av komplementär medicin vid depression och ångest. Det skulle 
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också vara intressant att se vad effekterna blir på lång sikt. I den här litteraturöversikten har 
ungdomar under 18 år uteslutits, trots att det är en grupp där psykisk ohälsa ökar. Det finns 
utrymme att studera effekter av komplementär medicin på barn och ungdomar. Vid 
granskning av artiklarna framkom det andra komplementära mediciner som akupunktur, 
konst, dansterapi och djurterapi. Dessa studier exkluderas på grund av låg vetenskaplig 
kvalitet och skulle således behöva utvecklas för att se vad de kan tillföra i behandlingen av 
personer med depression och ångest.  
 
Klinisk tillämpbarhet och hållbar utveckling 

• Genom att använda komplementär medicin som ett alternativ till antidepressiva 
läkemedel minskar användandet av antidepressiva läkemedel och därmed också 
utsläppen av giftiga ämnen i miljön. Komplementär medicin är förenligt med 
Förenta Nationernas globala mål om hållbar konsumtion och produktion (Globala 
målen, 2015). 

 
• Mer kunskap om komplementär medicin gör det lättare för sjuksköterskan att 

tillämpa behandlingsmetoden kliniskt. 
 

• Genom komplementär medicin bidrar sjuksköterskan till personcentrerad 
omvårdnad eftersom behandlingen kan skräddarsys tillsammans med patienten.  

 
• Genom behandling med komplementär medicin ökar patientens välmående, vilket 

avlastar sjukvården och bidrar till en hållbar utveckling i samhället.  
 

• Många komplementära mediciner, som yoga och trädgårdsterapi, utförs än så länge 
inte av sjukvårdspersonal. Därför blir belastningen på vården mindre, eftersom 
läkemedelsuppföljning inte behövs.  

 
• Genom att belysa behandling vid depression och ångest bidrar studien till att främja 

mental hälsa, som är ett av Förenta Nationernas globala mål (Globala målen, 2015) 
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(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bressington, D., Mui, 
J., Yu, C., Fong Leung, 
S., Cheung, K., Sau 
Ting Wu, C., & Wai 
Tong, C. 
Kina 
2019 

Feasibility of a group-
based laughter yoga 
intervention as an 
adjunctive treatment 
for residual symptoms 
of depression, anxiety 
and stress in people 
with depression. 

Undersöka vilken effekt 
skrattyoga har för att 
minska depression och 
ångest. 

Design: 
RCT 
Urval: Män och kvinnor, 
18-60 år med ångest och 
depression. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär, 
intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

50 
(-)  

Resultatet visade att 
skrattyoga är en god 
metod för att minska 
depression och ångest 
samt öka välbefinnande.  

RCT 
I 

Chen, X. J., 
Hannibal, N., & 
Gold, C. 
2016 
China 

Randomized Trial of 
Group Music Therapy 
With Chinese 
Prisoners: Impact on 
anxiety, Depression, 
and Self-Esteem 

Undersöka effekterna 
av musikterapi för att 
minska ångest och 
depression samt öka 
självkänsla bland 
kinesiska fångar. 

Design: RCT 
Urval: Manliga kinesiska 
fångar som led av ångest 
eller depression 
Datainsamling: 
Skattningsinstrument; 
STAI, BDI 
Analys: ANOVA  

200 
(16) 

Depression och ångest 
minskade signifikant efter 
20 tillfällen av 
musikterapi i grupp.  
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         II 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Danielly, Y., & 
Silverthorne, C.  
2017 
USA 

Psychological 
Benefits of Yoga for 
Female Inmates. 

Undersöka vilken effekt 
yoga har för minskande 
av ångest och depression 
på fängelseintagna 
kvinnor  

Design: RCT 
Urval: Kvinnor, 23-70 år 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys 

33 
(-) 

Resultatet visade att yoga 
var en kostnadseffektiv 
metod och hade en positiv 
effekt för minskade av 
depression och ångest.  

RCT 
I 

de Manincor, M., 
Bensoussan, A., 
Smith, C., Fahey, P., 
& Bourchier, S. 
2015 
Australia 

Establishing key 
components of yoga 
interventions for 
reducing depression 
and anxiety, and 
improving well-
being: a Delphi 
method study 

Att dokumentera 
expertutlåtanden i 
användandet av yoga 
som behandling av 
depression och ångest 

Design: Modifierad Delphi 
teknik 
Urval: Yogalärare 
specialiserade i psykisk 
ohälsa inkl depression och 
ångest, från fyra länder med 
minst 10 års erfarenhet  
Datainsamling: Online 
survey 
Analys:  
integrerad 

18 
(6) 

Ett konsensusuttalande 
om tillämpning av yoga 
för att minska ångest och 
depression. 

K 
II 

Erkkilä, J., 
Punkanen, M., 
Fachner, J., Ala-
Rouna, E., Pöntiö, I., 
Tervaniemi, M., 
Vanhala, M., & 
Gold, C. 
2011 
Finland 

Individual music 
therapy for 
depression: 
randomised controlled 
trial 

Att bestämma effekten 
av musikterapi som 
komplement till 
standardvård jämfört 
med enbart 
standardvård av 
depression bland de i 
arbetsför ålder 

Design: RCT 
Urval: Män och kvinnor, 
18-50 år med depression  
Datainsamling: 
Skattningsformulär; 
MADRS, HADS-A. GAF, 
RAND-36, TAS-20 
Analys:  
Fisher’s test, Welch’s t-test 

79 
(15) 

Deltagare som fick 
musikterapi plus 
standardvård uppvisade 
större förbättring än de 
som enbart fick 
standardvård i depression- 
och ångestsymtom.  

RCT 
I 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Falsafi, N. 
2016 
USA 

A randomized 
Controlled trail of 
Mindfulness Versus 
Yoga: Effects on 
Depression and/or 
Anxiety in College 
Students 

Att studera vilken 
effekt yoga jämfört 
med meditation hade 
för att minska 
depression och ångest.  

Design: RCT 
Urval: Studenter, män och 
kvinnor i åldrarna 18-50 år 
med depression och ångest. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys  

90 
(23)  

Yoga och meditation hade 
god effekt för att minska 
ångest och depression.  

 
RCT 

I 

Kahya, H.H., & 
Raspin, C. G.,  
2017 
United Kingdom  

Yoga Therapy for the 
Mind Eight-Week 
Course: Participants׳ 
Experiences 

Undersöka på hur 
YTFTM  påverkar 
deltagarna,  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor, 27-62 år  
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Förklarande 
fenomenologisk analys 

8 
(-) 

Resultatet gav en djupare 
förståelse för vilka 
mekanismer i  yoga som 
påverkar sinnet och 
minskar depression och 
ångest.  

K 
II 

Kline, J.A., Fisher, 
M.A., Pettit, K.L., 
Linville, C.T., & Beck, 
A. M. 
2019 
USA  

Controlled clinical trial 
of canine therapy 
versus usual care to 
reduce patient anxiety 
in the emergency 
department. 

Att studera vilken 
effekt hundterapi hade 
för att minska ångest.  

Design: CCT 
Urval: män och kvinnor, 
>18 år 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys  

93 
(13) 

Hundterapi minskade 
ångest jämfört med den 
grupp som hade vanlig 
vård.   

CCT 
II  

Kuvačić, G., 
Fratini,  P., Padulo, 
J., Dello Iacono, A., 
& De Giorgio, A.  
2018  
Kroatien  

Effectiveness of 
yoga and educational 
intervention on 
disability, anxiety, 
depression, and pain 
in people with 
CLBP: A 
randomized 
controlled trial. 

Undersöka effekten av 
hur ett 8-veckors 
program av yoga för att 
minska ångest och 
depression  

Design: RCT 
Urval: Män och kvinnor, 
>18 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys 

30 
(-) 

Resultatet visade att yoga 
minskade ångest och 
depression  

RCT 
I 
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Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kyung-Hee, K., & Sin-
Ae, P.  
2018 
Korea 

Horticultural Therapy 
Program for Middle-
Aged Women's 
Depression, Anxiety, 
and Self-Identify 

Att studera vilken 
effekt trädgårdsterapi 
har för att minska 
ångest och depression.  

Design: RCT 
Urval: Kvinnor, 40-59 år 
med depression och ångest. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys 

36 
(-) 

Trädgårdsterapi hade god 
effekt för att minska 
ångest och depression hos 
kvinnorna.  

RCT 
II  

Maddux, R. E., 
Daukantaité, D., & 
Tellhed, U.  
2017 
Sverige  

The effects of yoga on 
stress and 
psychological health 
among employees: an 
8- and 16 week 
intervention study 

Utvärdera effekten av 
yoga under 8 resp 16 
veckor  med fokus på 
den psykiska hälsan.  

Design: 
RCT 
Urval: Kvinnor och män 
Datainsamling: 
Telefonintervju 
Analys: Statistisk analys 

80 
(10)  

Resultatet visade att yoga 
hade en god effekt och 
minskade ångest och 
depression hos båda 
grupperna 

RCT 
I 

Mazidi, M., 
Shemshian, M., 
Mouvasi, S.H., 
Norouzy, A., 
Kermani, T., 
Moghiman, T., 
Sadeghi, A., 
Mokhber, N., 
Mobarhan-Ghayour, 
M., & Ferns, A. A. 
G. 
2016 
Iran 

A double-blind, 
randomized and 
placebo- controlled 
trial of Saffron 
(Crocus sativus L.) in 
the treatment of 
anxiety and 
depression 

Att bedöma effekten av 
saffran som behandling 
av mild till medelsvår 
depression och ångest. 

Design: RCT, dubbelblind 
Urval: Kvinnor och män 
som lider av mild till 
måttlig ångest och 
depression, 18-70 år.  
Datainsamling: BDI och 
BAI 6 och 12 veckor efter 
studiens start.  
Analys: Variationsanalys, 
Fisher’s exact test. 

60 
(6) 

Saffran hade signifikant 
effekt på BAI och BDI 
jämfört med 
kontrollgruppen och kan 
användas som behandling 
av ångest och depression.  

RCT 
I 
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Titel Syfte Metod 
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Resultat Typ 
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Nematolahi, 
P., Mehrabani, M., 
Karami-Mohajeri, S., 
& Dabaghzadeh, F.  
2017 
Iran 

Rosmarinus officinalis 
L. on memory 
performance, anxiety, 
depression, and sleep 
quality in university 
students: A 
randomized clinical 
trial.  

Utvärdera vilken effekt 
rosmarin har på ångest, 
depression  

Design: RCT, “Double 
blinded studie” 
Urval: Män och kvinnor, 
20-25 år 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys:  
Statistisk analys 

68 
(11)  

 Resultatet visade att 
rosmarin minskade ångest 
och depression  

RCT 
II 

Seifritz, E., Hatzinger, 
M., & Holsboer-
Trachsler, E.  
2016 
Schweiz 

Efficacy of Hypericum 
extract WS (®) 5570 
compared with 
paroxetine in patients 
with a moderate major 
depressive episode - a 
subgroup analysis   

Att studera vilken 
effekt Johannesört har 
för att minska 
depression jämfört med 
det antidepressiva 
läkemedlet paroxetin.  

Design: RCT, double blind. 
Urval: Män och kvinnor i 
åldrarna 18-70. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Statistisk analys  

64 
(-) 

Johannesört hade större 
effekt för att minska 
depression jämfört med 
paroxetin.  

RCT 
I 

Siu, A. M. H., Kam 
M., & Mok I.  
2020 
Kina 

Horticultural Therapy 
Program for People 
with Mental Illness: A 
Mixed-Method 
Evaluation.  

Att studera vilken 
effekt trädgårdsterapi 
hade för att minska 
ångest. .  

Design: RCT, kvantitativ 
och kvalitativ studie. 
Urval: Män och kvinnor i 
åldrarna 18-65. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär samt 
frågeformulär 
Analys: Statistisk analys, 
kvalitativ analys.  

82 
(-) 

Trädgårdsterapin 
minskade ångest samt 
ökade välbefinnande hos 
individerna.  

RCT 
I 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


