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• Varför fysisk träning i specialistpsykiatrin?

• Vad är Braining

• Klinisk utvärdering och forskning
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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



Allmänna rekommendationer för fysisk 
aktivitet. YFA 2011



Hälsovinsterna är större än riskerna



FYSS 2017

Psykiatri: 

Samlad evidens 

Kapitel om depression och ångest och stress

Schizofreni, alkoholberoende, sömnstörning

Antidepressiv dos: pulshöjande, måttligt 
ansträngande 45 minuter, 3 ggr/v, 8 veckor



Hur ska vi få patienter med psykisk sjukdom 
att träna?
• Ta hjälp av personliga tränare/fysioterapeuter?

• Fysisk aktivitet på recept?

• 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!



Vi uppfann Braining- träning för hjärnan!



Braining är

• Enkla pulshöjande träningspass, tre gånger i veckan

• Personal i psykiatrin leder passen och är med själva

• I psykiatrins egna lokaler

• En behandling med före- och eftermätningar

• Individuell avstämning innan varje träningspass

• Inspirerande och motiverande föreläsning 



Uppstart Träning Avslut

En behandlingsperiod på tre månader



Träningspassen

• 30-45 min pulshöjande träning , 70% av vO2 max (måttligt 
ansträngande)

• Alltid ett kort individuellt samtal med behandlare innan passet

• Patienterna bokar och avbokar pass, högkostnadsskydd gäller

• Patienter från heldygnsvården kan också vara med

• Träning skrivs in i vårdplanen



Enkel träning!
Intervallpass

Motionsgympa

Stavgång

Utomhusträning i backe

Braining-boxen



• Hittills >300 patienter som provat

• Alla åldrar, både män och kvinnor

• Hos patienter med depression i början ses förbättring (PHQ-9)

• Metabola faktorer förbättras (b-glukos, blodtryck)

• Träningen blir av

• Patienterna är nöjda med insatsen

• Forskning på effekter och på metodens användbarhet pågår

• Implementering i psykiatrin via CPF

Klinisk utvärdering och forskning



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?



Sammanfattning!

• Pulshöjande träning är behandling som leder till bättre kroppslig och 
psykisk hälsa

• Patienter inom specialistpsykiatrin vet att det är bra att träna men har 
svårt att göra det

• Braining: patienter i psykiatrin tränar enkla pulshöjande pass 
tillsammans med personal som leder passen

• Klinisk utvärdering talar för metabol förbättring och minskad 
depression

• Patienterna tycker om behandlingen och träningen blir av



asa.anger@sll.se, braining.slso@sll.se
psykiatriforskning.se
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