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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression är en av de stora folksjukdomarna i världen. Behovet av effektiv 
behandling är stort. Ny forskning studerar N-metyl-D-aspartat-receptorn och 
signalsubstansen glutamat för att utröna hur dessa påverkar känsloregleringen. 
Magnesium är med och reglerar glutamatsystemet.  

Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie och metoden har varit att granska åtta artiklar 
som studerat magnesium och depression och jämföra deras resultat. Sökord har varit 
Magnesium, depression, affective disorder, dietary magnesium intake depression. 

Resultat: Artiklarna kom fram till olika resultat. Majoriteten av artiklarna visar på ett 
positivt samband mellan hög magnesiumnivå och minskade depressionssymptom. 

Slutsats: En majoritet av studiernas resultat visar att magnesium har positiv effekt på 
symptom hos deprimerade personer. Behovet av effektiv behandling av depression är 
stort och mer forskning krävs.  

 

Abstract 
Background: Depression is one of the most common diseases in the world. The need for 
effective treatment is urgent. Clinical studies have suggested a role of the N-methyl-D-
aspartate receptor in the glutamic system to have an important role in the mood regulate 
system. Magnesium is involved in the regulation of the glutamic system. 
 
Method: This dissertation is a literature study that has methodologically examined eight 
articles on the association between magnesium and depression. The differing results 
were compared. Key word: Magnesium, depression, affective disorder, dietary 
magnesium intake depression. 
 
Result: The articles results were divergent. The majority showed a positive correlation 
between high magnesium levels and decreasing depression symptoms. 

Conclusion: A majority of the articles showed that magnesium has positive impact on 
depression status. Additional research is required. 
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1 Inledning 
Depression är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden och den växer globalt (1). 
Behandlingar som ordineras vid depression är terapi och/eller psykofarmaka. Enligt 
monoaminhypotesen som formulerades på 1960-talet beror depression på en brist av 
monoaminer i hjärnan. De mediciner som finns på marknaden är främst inriktade på att 
höja nivåerna av signalsubstanserna (monoaminerna) serotonin, dopamin och 
noradrenalin i hjärnan (2, 3). Dessa preparat verkar i det limbiska systemet som är den 
del av hjärnan som styr känslorna. Depression är ett syndrom som har flera olika 
grundorsaker (dessa beskrivs under punkt 2.1.1). Dagens mediciner fungerar inte 
optimalt på alla patienter eftersom det inte alltid är brist på monoaminer i hjärnans 
nervsynapser involverat hos patienter med symptom på depression (4). 

Modern forskning har börjat studera en annan signalsubstans, glutamat, för att se om 
dess reglering kan vara en del av orsaken till depression då glutamat är delaktig i 
känsloreglering. Att hämma N-metyl –D-aspartat (NMDA)- receptorn, som har 
betydelse för regleringen av glutamatsystemet, har visat sig ge positiv effekt på 
depression. Det är i denna process som grundämnet magnesium (Mg2+) har betydelse. 
Magnesium blockerar NMDA- receptorns jonkanal så att extracellulärt kalcium inte kan 
passera in i nervcellen.  Kalcium inverkar på glutamatfrisättning som interagerar med 
tillväxtfaktorn brain- derived neurotrophic factor (BDNF) som i sin tur bidrar till 
neurogenes. Nybildning av nervceller medverkar till en förbättring av sinnesstämning 
och minne/inlärning (5).  

Symptomen på depression är forskningen överens om men frågan är fortfarande vilka 
faktorer som orsakar depression och hur hjärnan fungerar vid depression. Detta gör det 
svårt att hitta gemensamma nämnare i diagnostiseringen och svårt att veta precis vad 
man ska fokusera forskningen på. ”Det är som att vi har små enstaka pusselbitar i ett 
100 000-bitarspussel”, säger Johan Lundberg docent vid institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet samt överläkare och chef för sektionen för 
affektiva sjukdomar vid Norra Stockholms psykiatri (3). Om depressionssymptom 
minskar med hjälp av höjda nivåer av magnesium via ett ökat intag, vore detta 
värdefullt för en stor patientgrupp. Magnesiumtillskott är billigt, ofarligt och 
lättåtkomligt och behandlingen är okomplicerad. 

2 Bakgrund 

2.1 Magnesium  

Magnesium har en lång historia när det gäller behandling av depression. Redan 1921 
beskrev Weston de positiva effekter som magnesium gav patienter som behandlades 
mot depression (6).  

Magnesium är ett av de viktigaste makromineralerna i vår kropp och deltar i många 
processer, till exempel enzymatiska reaktioner, cellcykeln, metabolismen samt är även 
delaktig i cellmembrans permeabilitet. Magnesium deltar i cellsignalering, syntes av 
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DNA, RNA och glutation, genererar ATP, deltar i neuromuskulär överföring och 
reglerar blodtryck. En vuxen person innehåller cirka 24-35g magnesium. Nästan allt 
finns intracellulärt. 60% finns lagrat i ben, 20% i muskler, 19% i annan vävnad och bara 
1% finns i den extracellulära vätskan (7, 8).  

Vi får framförallt i oss magnesium via födan. Magnesium finns till exempel i baljväxter, 
fullkornsprodukter, mörka bladgrönsaker, skaldjur, fisk och kött. En annan källa till 
magnesium är dricksvattnet. Dagligt rekommenderat intag är i Sverige 280 -350 mg/dag 
beroende på ålder och kön. Detta varierar mellan olika länder (9). Studier från till 
exempel USA visar att mer än 50% av populationen får i sig mindre än rekommenderat 
dagligt intag av magnesium, troligtvis beroende på att kosten idag innehåller för lite av 
mineralet (10, 11). En av anledningarna till att kosten innehåller mindre mängd 
magnesium kan vara att magnesiumhalten i spannmål minskat de senaste 50 åren på 
grund av utarmade jordar (12) samt att maten är raffinerad och processad och då 
försvinner mycket av näringen (13-15). 

Vissa grupper kan ha svårt att få i sig tillräckliga mängder magnesium av olika 
anledningar. Äldre personer riskerar magnesiumbrist på grund av att upptaget minskar 
och exkretionen ökar med åldern. Personer med gastrointestinala eller renala sjukdomar 
samt personer med diabetes typ 2 kan ha svårigheter med upptag på grund av att vissa 
läkemedel påverkar magnesiumupptaget, till exempel antibiotika, preventivmedel, 
magsårsmedicin och diuretika. Magnesium utsöndras via urin (5-70%) eller avföring. 
Denna sekretion kan öka beroende på omständigheter som hormonförändringar, intag 
och upplagring, faktorer vilka kan leda till magnesiumbrist. Effekter av magnesiumbrist 
är till exempel hypertension, kranskärlskramp, ateroskleros, takykardi, kammarflimmer, 
muskelkramp, myasthenia samt psykiatriska och neurologiska sjukdomar som migrän, 
epilepsi, apati, depression och delirium (7, 8, 11, 13). 

Normal magnesiumhalt i plasma är 1,8 mg/dl - 2,5 mg/dl (15). Magnesiumhalten i 
plasma motsvarar inte intracellulär magnesiumhalt i neuron (8). Vid depression är 
magnesiumhalten i centrala nervsystemet (CNS) mer relevant att mäta. Genom nya sätt 
att mäta magnesium, till exempel med fosfor-magnetsresonans-spektroskopi (MRS), 
kan vävnad från hjärnan analyseras med avseende på till exempel magnesiumhalt (14, 
15). 

Fortfarande är inte alla funktioner som magnesium har i CNS helt klarlagda, dock vet 
man att magnesium har betydelse för signalsubstansen glutamat som i sin tur har 
betydelse för neurogenes och sinnesstämning. Glutamat är den primära excitatoriska 
signalsubstansen i hjärnan och spelar stor roll för minne, inlärning och nervtillväxt. För 
stor glutamatfrisättning leder emellertid till att dendriterna skadas (5). 

 

2.1.1 NMDA- receptor 

Magnesium har stor betydelse för regleringen av NMDA-receptorn som har en viktig 
roll i synaptisk transmission och inverkar på neuronal plasticitet. Dysfunktion av 
NMDA-receptorn är en betydelsefull faktor vid depression. Magnesium är en naturlig 
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kalciumantagonist och blockerar den jonotropiska NMDA-receptorn så att extracellulärt 
kalcium inte flödar in i cellen (16).  

  

 
Figur 1. Magnesium blockerar jonkanalen i N-methyl-D-aspartat receptorn så att 
kalcium inte kan strömma in i cellen. Bild hämtad från NMDA Receptors in Clinical 
Neurology: Exitatory Times Ahead Copyright © 2008 Elsevier Ltd. (16). 
 

Vid hypomagnesemi blir NMDA-receptorn okänslig då den extracellulära 
magnesiumhalten är låg och färre receptorer blockeras av magnesium. Stora mängder 
kalcium kan då strömma in och leda till bildning av reaktiva syreföreningar (ROS) samt 
ökad halt av kvävemonoxid (NO) radikaler vilket kan leda till nervdöd (13).  

Regleringen av glutamat sker genom att en aktionspotential i den presynaptiska 
terminalen frisätter glutamat i synapsklyftan. Glutamat binder till både NMDA- och α -
amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra (AMPA) receptorer på den 
postsynaptiska cellen. Vid normal membranpotential (-70 mV) blockerar magnesium 
NMDA-receptorns jonkanal så att kalcium inte kan flöda in i cellen. NMDA-receptorn 
kräver både att glutamat binder in samt en kraftig depolarisation av den postsynaptiska 
cellen via aktivering av AMPA-receptorerna för att natrium som flödat in via AMPA-
receptorn ska repellera magnesium och öppna jonkanalen. När detta sker strömmar 
kalcium in och det leder till ”long-term potentiation” (LTP) (13) (5).  
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Figur 2. Magnesium i nervsynaps. Magnesium reglerar glutamatsignalering i hjärnan. 
Copyright Ó 2019 Sara Eckered Göransson. 

 

LTP är den molekylära mekanism som tros ha med minnet att göra. Genom upprepning 
förstärks signalöverföring mellan två neuron och detta är då en del av ett minne. En låg 
dos glutamat leder inte till LTP (13, 17). 

Låg magnesiumnivå i hippocampus samt hög nivå av både kalcium och glutamat kan 
resultera i ändrad funktion av nervsynapserna i hjärnan, vilket i sin tur leder till 
affektiva störningar som depression (7). 

Anestesimedlet Ketamin har liknande effekt på NMDA-receptorn som magnesium. 
Ketamin har visat sig ge positiva och snabba effekter på depression. En reglerad 
utsöndring av glutamat resulterar i sin tur till ökad utsöndring av BDNF som leder till 
neurogenesis. Denna nybildning av nerver skapar förbättrad kontakt mellan synapser 
och neuron och därmed också bättre kontroll av känsloläget. Ketamin ger emellertid 
kraftiga biverkningar och används därför restriktivt (18). 

BDNF är en tillväxtfaktor som ökar nervtillväxt, nervöverlevnad och differentiering av 
nerver. Detta har troligtvis betydelse för kognitiva funktioner som minne och inlärning 
och spelar även roll vid känsloreglering vid till exempel depression. Studier visar att 
BDNF ökar när man motionerar (19) vilket förklarar varför fysisk aktivitet är bra för 
minne, inlärning och känsloreglering, förmågor som ofta är nedsatta vid depression. 
Patienter med depression har ofta mindre mängder BDNF i vissa delar av hjärnan än 
personer utan depression. Magnesiums antiinflammatoriska egenskaper kan också bidra 
till minskade depressionssymptom då systemisk inflammation och cellmedierad 
immunaktivitet ofta är en närvarande faktor hos deprimerade patienter (7).  
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2.2 Depression 

Depression drabbar över 300 miljoner människor i världen (1). I Europa är 40 miljoner 
människor diagnostiserade med depression och ångest vilket gör den till den näst största 
sjukdomen i regionen (20). 

Depression påverkar livssituationen för den drabbade genom sänkt livskvalitet. Det 
leder till höga kostnader för sjukskrivningar och vård. Enligt Försäkringskassan var 
antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa 139 000 år 2015. Vanligast (95%) var 
depression och ångestsyndrom (21).  

Depression debuterar ofta i tonåren eller tidigt i vuxenlivet, särskilt hos kvinnor. Det är 
en period av social förändring, separation från föräldrar, vilja till grupptillhörighet och 
krav på självständighet i förhållande till arbete och studier. Omständigheter som 
påverkar självbild och livsinställning och därmed kan leda till stress och nedstämdhet 
(22).  

 

2.2.1 Faktorer som bidrar till utveckling av depression 

Depression har länge associerats med olika grundorsaker. 

• Ärftlighet. Troligtvis är det många olika gener som är involverade i 
förekomsten av depression eftersom depression inte nödvändigtvis ärvs mellan 
generationer eller inom familjer. Hos enäggstvillingar är dock sannolikheten att 
utveckla depression 67% om syskonet har sjukdomen. Studier har visat att 
släktingar till patienter med depression har en ökad risk att själva drabbas av 
sjukdomen. Gener men även miljöfaktorer som finns i familjen och den sociala 
miljön antas vara orsaker till en predisposition att utveckla depression. Mer 
forskning på området krävs för att ta reda på geners betydelse för depression 
(23). Ytterligare omständigheter som kan vara ärftliga är neurokemiska 
faktorer som för hög eller för låg frisättning eller effekt av signalsubstans i 
hjärnan. Signalsubstanser spelar roll för upplevelsen av välbefinnande, hur vårt 
belöningssystem fungerar och hur vi reglerar våra känslor (24). 
Personlighetstyp eller sårbarhet är en annan faktor som kan påverka om man 
utvecklar depression. Learned helplessness theory innebär att en individ 
upplever att situationen kommer att bli/är dålig och att det inte finns något 
individen kan göra åt det. Även låg självkänsla och dålig förmåga att hantera 
stress och svåra situationer påverkar utvecklingen av depression. Är stressen 
högre än vad individens sårbarhet klarar så är det stor risk att det resulterar i en 
depression. 

• Social status och svagt socialt stöd är ytterligare omständigheter som kan bidra 
till depression.  

• Stressorer i den psykosociala kontexten finns ofta med i sjukdomsbilden hos 
personer med depression, det kan vara dålig ekonomi, hög arbetsbelastning eller 
arbetslöshet. Stress leder till minskad utsöndring av BDNF, tillväxtfaktor för 
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neuron, och ökad utsöndring av glukokortikoider. Båda är negativa effekter av 
stress som syns hos långtidsdeprimerade personer.  

• Trauman, som krig, katastrofer eller anhörigas död, kan också vara en 
utlösande faktor till depression.  

Om en eller flera av dessa faktorer sammanfaller finns stor risk att personen utvecklar 
depression. När en person hamnar i depression tar de negativa känslorna och 
symptomen överhand så att personen inte kan fungera normalt. Ofta står känslorna inte i 
proportion till verkligheten/livssituationen. Symptomen på depression är känslomässiga 
(hopplöshet, nedstämdhet), kognitiva (koncentrationssvårigheter, minnesproblem), 
somatiska (svårt att sova, ingen aptit) och motivationella (svårt att ta initiativ, slutföra 
åtaganden). Kvinnor drabbas oftare än män av depression. Varför det är så är ännu inte 
klarlagt (25).  

En ny arbetshypotes menar att depression har ett samband med neuronal atrofi och att 
kontakten mellan synapserna i neuronen är nedsatt, framförallt i prefrontala cortex, 
limbiska systemet och hippocampus. Studier har visat att ventrikulära hålrum har vuxit 
medan grå massa i prefrontala cortex har minskat hos patienter med långtidsdepression 
och hos självmordsoffer (5). 

Depression diagnostiseras med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) och International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (ICD-10). Dessa är verktyg för att fastställa psykiska sjukdomar och 
utvecklingsrelaterad tillstånd världen över. Idag används kriterierna i DSM-5 (26). 

 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här litteraturstudien är att granska resultaten av åtta kliniska studier som 
undersökt sambandet mellan magnesium och depression. Litteraturstudien ska svara på 
om det finns stöd för hypotesen att ökad halt Mg2+ förbättrar depression. Primära frågor 
är: 

1. Minskar depressionssymptom hos deprimerade personer om dessa får 
magnesiumtillskott? 

2. Finns det en minskad risk för depression om magnesiumhalten i serum ökar hos 
friska personer? 

3. Har personer med hypomagnesemi ökad risk för depression? 
 

Utifrån studiernas resultat diskuteras om det finns ett samband som visar på en positiv 
effekt av magnesiumtillskott eller ej. 
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4 Material och metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Studien baseras på litteratursökning i 
databasen Pubmed samt Google Scholar.  

Sökord var: magnesium och depression. Andra ord som användes för att bredda 
kännedomen om frågeställningen var affective disorder, dietary magnesium intake, 
magnesium deficiencies.  

Den första sökningen gjordes på orden Magnesium och depression i databasen Pubmed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) vilket resulterade i 1573 artiklar. Därefter 
filtrerades sökningen på human och clinical trial vilket begränsade antalet till 64. För att 
ytterligare avgränsa antalet artiklar söktes på datumen - från 2008 01 01 till 2018 12 31 
vilket begränsade antalet artiklar till 25, detta för att studierna ska spegla den senaste 
forskningen i ämnet. Från detta resultat valdes 5 originalartiklar utifrån att de endast 
behandlade sambandet mellan depression och magnesium. Därefter lades metaanalyser 
till vilket resulterade i 173 artiklar och ur dessa valdes ytterligare 3 artiklar som endast 
behandlade sambandet mellan depression och magnesium och hade en tydlig 
studiedesign, därav det fåtal studier som gjorts efter 2008. Dessa är underlag för 
resultatdelen i föreliggande studie.  

Studiepopulationen har varierat. I en studie har deltagarna samsjuklighet med diabetes. I 
en annan studie har deltagarna hypomagnesemi. I några studier behandlas deltagarna 
med antidepressiva läkemedel under undersökningen. Gemensamt för 6 av de 8 
artiklarna är att deltagarna är diagnostiserade med depression. I alla studier ingår både 
män och kvinnor. Barn och ungdomar är exkluderade. Magnesium administreras 
intravenöst i en studie medan 4 studier använder tabletter. Hälften av studierna hade ej 
en kontrollgrupp. Studiernas längd varierar men är generellt kort. Även antalet deltagare 
varierar och är generellt litet i de kliniska prövningarna. 

Två tvärsnittsstudier ingår då variablerna är relevanta för litteraturstudien. 

På grund av dessa olikheter i urvalsgrupper och svagheter i studiedesign har urvalet 
begränsats till endast sambandet mellan depression och magnesium. 

För att hitta mer bakgrundsmaterial till studierna gjordes sökning även på review.  I 
denna del användes även databasen Google Scholar. 

 

5 Resultat   

5.1 Sammanfattning av studieresultat 

I studierna som ingår i uppsatsen används olika standardiserade skattningsskalor för 
bedömning av depression. Dessa förklaras i bilaga 1. 

Nedan följer en kort sammanfattning av varje studie med avseende på syfte, metod och 
resultat. 
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5.1.1 Studie 1  

Effects of Magnesium Supplementation on Unipolar Depression: A Placebo-Controlled 
Study and Review of the Importance of Dosing and Magnesium Status in the 
Therapeutic Response (Ryszewska-Pokras´niewicz et al. 2018) (27) 

Syfte 
Syftet med studien var att bedöma effekten och säkerheten med antidepressiva 
läkemedel i kombination med tillskott av magnesiumaspartat.  

Metod 
I denna placebokontrollerade dubbelblindade studie ingick 37 patienter över 18 år 
diagnosticerade med återkommande depression enligt ICD-10 eller DSM-IV. 
Patienterna rekryterades från kliniker i Warszawa.  

Undersökningen pågick i 8 veckor. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper. I 
ena gruppen ingick 17 personer (medelålder 48.1 ± 15.5, 11 kvinnor och 6 män, 15 var 
rökare). Dessa fick magnesium. I den andra gruppen ingick 20 personer (49.7 ± 12.3, 10 
kvinnor och 10 män, 15 var rökare). Dessa fick placebo.  

Alla patienter fick 20-40 mg fluoxetin per dag. Detta administrerades tillsammans med 
magnesium eller placebo 3 gånger per dag. Sammanlagt fick magnesiumgruppens 
patienter 120 mg Mg2+ i form av magnesiumaspartat per dag.  

Patienterna undersöktes med Hamilton Depressing Rating Scale och Hamilton Anxiety 
Rating Scale samt Clinical Global Impression Scale. Fluoxetinhalt och magnesiumhalt i 
serum mättes med högupplösande vätskekromatografi som är 
en separationsmetod för kemiska föreningar. EEG mättes efter 6 och 24 timmars 
intervention och därefter vid andra- fjärde- sjätte- och åttonde veckans behandling. 
Grupperna jämfördes statistiskt med Wilcoxon Rank-Sum test. 

Resultat 
Båda grupperna visade 50% förbättring i HDRS poäng efter 8 veckors behandling, (30.5 
± 6.0 – 10.7 ± 7.9) versus placebo (27.5 ± 5.5 – 10.4 ± 6.8). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i depressionsstatus, magnesiumhalt i serum, effekt 
eller säkerhet av medicineringen eller EEG status mellan grupperna.  

Vissa parametrar som låg depressionsstatus vid baslinjen, kvinna och rökare visade att 
magnesiumtillförsel ökade möjligheten till en effektiv behandling med fluoxetin. 

Svagheter med studien enligt Ryszewska-Pokras´niewicz et al är det låga deltagarantalet 
och den relativt korta tid undersökningen pågick.  
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5.1.2 Studie 2 

Double-blind, randomized crossover study of intravenous infusion of magnesium sulfate 
versus 5% dextrose on depressive symptoms in adults with treatment-resistant 
depression (Mehdi et al. 2016) (28) 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om intravenös tillförsel av magnesiumsulfat har 
positiv effekt på symptomen hos patienter med behandlingsresistent depression. 

Metod 
Undersökningen är en dubbelblindad randomiserad tvärsnittsstudie som pågick under 8 
dagar. 

Tolv patienter mellan 21 och 70 år diagnosticerade med mild eller mellansvår 
behandlingsresistent depression ingick i denna amerikanska studie. 75% var kvinnor (n 
9) och 25% var män (n 3). Patienterna kom från ClinicalTrial.gov som är en webbaserad 
plattform för information och forskning där frivilliga kan delta i undersökningar samt 
från Life Extension Foundation som är ett företag som forskar på alternativa 
behandlingar för hälsa. 

Behandlingen skedde under dag 1, 2, 7 och 8. 

Patienterna delades slumpmässigt upp i två grupper. Grupp 1 fick en infusion med 4 g 
magnesiumsulfat i 5% dextros och grupp 2 fick enbart 5% dextros dag 1 och 2. Dag 7 
och 8 växlades behandlingen så grupp 1 fick 5% dextros och grupp 2 magnesiumsulfat i 
5% dextros. 4 g MgO motsvarar 800 mg Mg2+. 

Patienterna undersöktes de dagar de fick behandling med avseende på magnesiumhalt i 
serum och urin samt depressionsstatus med Hamilton Rating Scale for Depression och 
Patient Health Questionnaire -9.  

Generell linjär modell användes för att testa förändringar mellan variablerna från 
baslinjen till dag 8. Korrelationstest gjordes för att bedöma förhållandet i förändringen 
hos variablerna. 

Resultat 
Resultatet var att serumhalten ökade från dag 2 till dag 8 och poängen i PHQ-9 testet 
minskade med ökad magnesiumnivå i serum till dag 7. Resultatet visade att 
magnesiumsulfat ej minskar depressionsstatus under de första 24 timmarna. Däremot 
finns ett samband mellan magnesiumnivå och minskad depressionsstatus efter 8 dagar.  

Svagheter med studien är det väldigt låga deltagarantalet och att försöket pågick under 
mycket kort tid enligt Mehdi et al.  
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5.1.3 Studie 3 

Effect of magnesium supplementation on depression status in depressed patients with 
magnesium deficiency: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial (Rajizadeh 
et al. 2016) (29) 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur effekten av magnesiumtillskott påverkar 
depressionsstatus hos deprimerade personer med magnesiumbrist.  

Metod 

Undersökningen är en randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad studie.  

I studien deltog 60 personer mellan 20 och 60 år från Khatam-ol-Anbiya kliniken i Iran.  

Patienterna hade diagnosticerats med depression som bedömts med Beck Depression 
Inventory-II questionnaire (>11poäng) samt hypomagnesemi. Gränsen för 
hypomagnesemi gick vid < 1,8 mg/dL för män och < 1,9 mg/dL för kvinnor. Deltagarna 
delades slumpmässigt in i två grupper om 30 personer (medelålder i Mg-gruppen var 
32.20 ± 9.54, 19 personer var kvinnor och 7 var män respektive placebogruppens 
medelålder som var 32.07 ± 7,69, 20 personer var kvinnor och 7 var män). 
Magnesiumgruppen fick två tabletter/dag med 250 mg magnesiumoxid vilket motsvarar 
300 mg Mg2+. Placebogruppen fick liknande tabletter fast gjorda av stärkelse. Studien 
pågick under 8 veckor.  

Halten av magnesium i serum mättes innan och efter interventionen liksom 
depressionsstatus med hjälp av Beck Depression Inventory-II questionnaire. 
Medelvärdet av dessa variabler liksom skillnaden i de båda grupperna jämfördes sedan 
från baslinjen till slutet av interventionen med parat t- test.   

Resultat 
Medelvärdet av Beck Questionnaire minskade signifikant i båda grupperna efter 
interventionen men minskningen var större i magnesiumgruppen (15.65 ± 8.9) jämfört 
med placebogruppen (10.40 ± 7.9) P=0.02.  

Magnesiumhalten i serum ökade signifikant endast i magnesiumgruppen där 88,5% av 
deltagarna vid studiens slut hade återvänt från hypomagnesemi till normaltillstånd. 

Svagheter med studien är att urvalet är litet och att den pågick under relativt kort tid 
samt att magnesium mättes i serum enligt Rajizadeh et al.  

 

 

 

 



15(27) 

 

5.1.4 Studie 4  

Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized 
clinical trial (Tarleton et al. 2017) (30) 

Syfte 
Syftet med studien var att testa om magnesiumkloridtillskott som kan köpas i handeln 
förbättrar depressionsstatus hos patienter med mild till medelsvår depression. 

Metod  
Undersökningen var en klinisk randomiserad tvärsnittsstudie.  

126 patienter över 18 år som diagnosticerats med mild eller mellansvår depression 
rekryterades från öppenvården i Vermont USA.  

Interventionen pågick under 12 veckor varav 6 veckor med behandling och 6 veckor 
utan behandling för kontroll. Patienterna delades slumpvis in i två grupper. 62 personer 
(medelålder 55.6 år, 40% män, 13% rökare) fick 248 mg Mg2+ per dag under de första 6 
veckorna medan 64 personer (medelålder 49.1 år, 36% män, 12% rökare) fick vänta 
med behandling i kontrollgrupp. Efter 6 veckor skiftade man behandlingen. 

Patienterna fick svara på PHQ-9 test (0-27) samt GAD-7 test som följdes upp via 
telefonsamtal varje vecka.  

Regressionsanalys användes för att se om det blev en skillnad i depressionsstatus mellan 
baslinjen och slutet på interventionen.  

Resultat 
Resultatet visade att depressionssymptomen signifikant minskade under perioden med 
magnesiumtillskott från baslinjen till slutet av undersökningen  

(PHQ-9 minskade -6.0 poäng (CI -7.9, -4.2; P<0.001), GAD-7 minskade -4.5 poäng (CI 
-6.6, -2.4; P<0.001)). 

Under kontrollperioden minskade inte PHQ-9 poängen signifikant. Det fanns ingen 
skillnad i effekt beroende på kön. Studien visar att magnesium kan ha en positiv effekt 
vid mild till medelsvår depression. 

Svagheter med studien är att den ej var dubbelblindad vilket kan påverka deltagarnas 
resultat. Det fanns ej heller en placebogrupp vilket gör studiens resultat mindre 
tillförlitligt enligt Tarleton et al.  

 

 

 



16(27) 

 

5.1.5 Studie 5 

Efficacy and safety of oral magnesium supplementation in the treatment of depression 
in the elderly with type 2 diabetes: a randomized, equivalent trial (Barragán-Rodríguez 
et al. 2008)(31)  

Syfte 
Syftet med studien var att bedöma hur effektivt och säkert det är med 
magnesiumtillskott till äldre patienter som är diagnosticerade med depression, typ 2 
diabetes och hypomagnesemi.  

Metod 
Undersökningen är en klinisk studie utan placebo. 

23 personer över 60 år rekryterades slumpvis från öppenvården i Durango, Mexiko. 
Kriterierna för deltagande var att de skulle ha diagnosen diabetes typ 2, hypomagnesemi 
och depression. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper, 12 personer 
(medelålder 69 ± 5.9) fick 50 ml flytande magnesiumklorid (450 mg Mg2+) och 11 
personer (medelålder 66.4 ± 6.1) fick Imipramin (tricyklisk antidepressiv medicin) 
under 12 veckor.  

Den ena variabeln var depressionsstatus som mättes med Yasavage och Brink skala (0-
30) där 11 var gränsen. Detta test gjordes vid baslinjen och efter interventionen. Den 
andra variabeln var magnesiumhalt som mättes i serum. Hypomagnesemi definierades 
som Mg- serumhalt under 1,8 mg/dL. Magnesiumhalt mättes var fjärde vecka. För att 
jämföra skillnaden mellan grupperna användes Mann-Whitney U test och Fishers Exact 
test. 

Resultat 
Resultatet visade att magnesiumhalten i serum steg signifikant från baslinjen till slutet 
av interventionen i gruppen som fick magnesium (2.1±0.08 mg/dl vs 1.5±0.07 mg/dl) 
p<0.0005. Samtidigt minskade poängen på depressionsskalan signifikant från baslinje 
till slutet av interventionen i båda grupperna (11.4±3.8 och 10.9±4.3 p=0.27).  

Slutsatsen blir att magnesium är lika effektivt mot depression hos äldre med typ 2 
diabetes som Imipramin samt att hypomagnesemi minskar signifikant med tillskott av 
magnesium.  

Urvalet är litet och ingen kontrollgrupp/placebo fanns vilket är försvagande för studien 
enligt Barragán-Rodríguez et al.  
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5.1.6 Studie 6 

Plasma magnesium levels and treatment outcome in depressed patients (Camardese et 
al. 2012) (32) 

Syfte 
Syftet med studien var dels att undersöka sambandet mellan magnesiumnivå och 
depressionsgrad samt magnesiumnivå och behandlingsresultat med antidepressiva 
läkemedel.  

Metod 
Undersökningen är en klinisk studie som ej är dubbelblindad och inte heller har en 
kontrollgrupp. 123 patienter från öppenvården i Rom rekryterades till studien.  
Medelålder 48 ± 14, 56 personer var män och 67 var kvinnor. Patienterna hade 
diagnosticerad depression men hade haft minst en veckas uppehåll i medicinering.  

Blodprov togs för att mäta magnesiumhalt i plasma vid baslinjen. 

Depressionsstatus mättes med Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety 
Rating Scale, Depression Retardation Rating Scale och Snaith–Hamilton Pleasure vid 
baslinjen. Därefter började behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI, SNRI). 

Efter tre månader testades patienterna med HAM-D skalan på nytt för att se om det skett 
en förändring sedan behandlingen med antidepressiva läkemedel började.  

Data analyserades med Mann-Whitney U test. Variablerna som jämföres var 
magnesiumhalt i plasma och depressionsstatus. Därefter jämfördes variablerna 
magnesiumhalt och respons på behandling med antidepressiva läkemedel. För detta 
användes regressionsanalys. 

Resultat 
Resultatet visade inget signifikant samband mellan magnesiumnivå och 
depressionsgrad. Magnesiumnivån låg mestadels inom normala värden. Däremot visade 
studien att patienter med högre magnesiumnivå vid baslinjen svarade bättre på 
antidepressiv behandling. En hypotes är att låg magnesiumhalt ger ett sämre svar på 
aminerga läkemedel. 

Svagheter med studien är att studien ej var dubbelblindad samt att den ej hade en 
kontrollgrupp enligt Camardese et al.  
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5.1.7 Studie 7 

Magnesium Intake and Depression in Adults. (Tarleton et al. 2015)(33) 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan magnesiumintag 
och depression bland vuxna i USA.  

Metod 
Undersökningen är en tvärsnittsstudie där dataunderlaget hämtades från National Health 
and Nutrition Examination Survey mellan år 2007 och 2010.  Deltagarna bestod av 
8894 vuxna personer där medelåldern var 46,1 år. Av dessa var 47,4% män. 

Genom regressionsanalys avgjordes förhållandet mellan förekomsten av personer med 
depression (depressionsstatusenkät ³ 5) och lågt magnesiumintag (<184 mg/dag). Risk 
ratio undersöktes mellan dessa två variabler med 95% konfidensintervall. 

Den oberoende variabeln var det totala intaget av magnesium i milligram per dag, <184 
mg/dag. Data inhämtades genom deltagarnas registrering av födo- och tillskottsintag 
under 24 timmar. Anledningen till att intag mättes och inte serum var att serumhalt är 
ett osäkert mått och att intag kan modifieras till en behandling enligt Tarleton et al.   

Den beroende variabeln var poängen i Patient Health Questionnaire, ³ 5.  

Resultat 
Resultatet visade att i gruppen deltagare med lägst magnesiumintag (den lägsta 
kvantilen) fanns signifikant flest deprimerade personer (RR 1.16; 95% CI, 1.06-1.30).  

Tydligt var också att det var personer under 65 år med lågt magnesiumintag som var 
deprimerade. Studien visade att äldre personer (över 65) med högt magnesiumintag 
hade den högsta förekomsten av depression. Äldre med lågt magnesiumintag hade 
minskad prevalens för depression. Det fanns dock ingen signifikant relation mellan dos-
respons i denna grupp.  

Svagheter med studien är att data bara inhämtades en gång vilket inte avspeglar 
konsumtionen/nivån under lång tid enligt Tarleton et al. 
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5.1.8 Studie 8  

Dietary magnesium intake and risk of depression (Sun et al. 2018) (34) 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan magnesiumintag och risk för 
depression.  

Metod 
Undersökningen är en tvärsnittsstudie som analyserat 17 739 vuxna personer ur 
databasen National Health and Nutrition Examination Survey.  

Data för magnesium inhämtades genom att patienter registrerade sitt intag av föda och 
tillskott under 24 timmar. Detta gjordes två gånger, första gången på en klinik och 3-10 
dagar senare via telefon. Studien pågick mellan 2007 och 2014. Data för hälsostatus 
inhämtades genom PHQ-9 enkäter. 

Den beroende variabeln var poängen i Patient Health Questionnaire-9. Den oberoende 
variabeln var medelvärdet på magnesiumintag/dag.  

Den senare variabeln delades in i fyra grupper från lågt till högt intag. 

För att bedöma sambandet mellan magnesiumintag och depression användes 
regressionsanalys samt kubiska splines. Odds ratio för depression för det högsta och 
lägsta magnesiumintaget var 0.47 (0.34-0.66).  

Resultat 
Ett signifikant samband mellan magnesiumintag och risk för depression kunde utläsas. 
Det fanns också ett linjärt samband mellan magnesiumintag och depression i ett dos- 
respons-hänseende.  

Ett tydligare samband sågs hos kvinnor. 

Studien visar att personer med depression hade ett signifikant lägre magnesium- och 
energiintag än personer utan depression.  

Resultaten visar att mat med hög magnesiumhalt kan förebygga depression. 

Svagheter med studien är att data baserades på självrapporter vilket gör att risk för fel 
föreligger. En styrka med studien är det stora deltagarantalet enligt Sun et al.  
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Tabell 1. Sammanställning av studiernas basinformation.  
Studier Deltagares 

diagnos 
N Mg2+  intag Dep. 

skala se 
bilaga 

Studie
längd 

Resultat Signif.
effekt 
av 
Mg2+ 

1. Effects of Magnesium Supplementation 
on Unipolar Depression: A Placebo-
Controlled Study and Review of the 
Importance of Dosing and Magnesium 
Status in the Therapeutic Response 
(Ryszewska-Pokras´niewicz et al. 2018) 

Diagnostiserad 
med depression 

37 120 mg 
Mg2+  

Mg-
aspartat/dag 

HAM-D 

(HDRS) 

HARS 

CGIS 

8 v Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna med avseende på 
depressionsstatus. Båda grupperna 
minskade HDRS med 50%.  

nej 

2. Double-blind, randomized crossover 
study of intravenous infusion of 
magnesium sulfate versus 5% dextrose on 
depressive symptoms in adults with 
treatment-resistant depression (Mehdi et 
al. 2016) 

 

Diagnostiserad 
med depression 

12 800 mg 
Mg2+ 

4 g MgSO4 
intravenöst 
/dag 

PHQ-9 

HAM-D 

8 d Inget signifikant samband efter 24 
h men en förbättring av 
depressionsstatus med ökad Mg2+ 
nivå.  

PHQ-9 minskade r = -0.70,  

P = 0.02 

Ja/nej 

3. Effect of magnesium supplementation 
on depression status in depressed patients 
with magnesium deficiency: A 
randomized, double-blind, placebo-
controlled trial (Rajizadeh et al. 2016) 

Diagnostiserad 
med depression 

60 300 mg 
Mg2+ 

500 mg Mg-
oxid/dag 

BDI-II 8 v Signifikant samband mellan höjda 
mg2+-nivåer och förbättrad 
depressionsstatus. 

Mg-oxid=15.65 ± 8.9 reduktion 

Placebo=10.40 ± 7.9 reduktion 

ja 

4. Role of magnesium supplementation in 
the treatment of depression: A 
randomized clinical trial (Tarleton et al. 
2017) 

 

Diagnostiserad 
med depression 

126 248 mg 
Mg2+/dag 

 (MgCl2) 

PHQ-9 

GAD-7 

12 v Signifikant minskning av 
depressions-symptom med Mg2+ 
tillskott. PHQ-9 minskade -6.0 
poäng (CI -7.9, -4.2; P<0.001) 

GAD-7 minskade -4.5 poäng (CI -
6.6, -2.4; P<0.001) 

ja 

5. Efficacy and safety of oral magnesium 
supplementation in the treatment of 
depression in the elderly with type 2 
diabetes: a randomized, equivalent trial 
(Barragán-Rodríguez et al. 2008) 

Diagnostiserad 
med depression 

23 450 mg 
Mg2+  

50 ml 
flytande 
MgCl2 /dag 

Yasavage 
Brink  

12 v Båda grupperna minskade 
signifikant depressionsstatus 
(2.1±0.08 mg/dl vs 1.5±0.07 
mg/dl) medan Mg2+ gruppen 
ökade sin Mg2+-nivå i serum. 
(2.1±0.08 mg/dl vs 1.5±0.07 
mg/dl) 

ja 

6. Plasma magnesium levels and 
treatment outcome in depressed patients 
(Camardese et al. 2012) 

 

Diagnostiserad 
med depression 

123 Inget 
tillskott 

HAM-D 

HAM-A 

DRRS 

3 mån Inget signifikant samband mellan 
Mg2+ nivå och depressionsnivå, 
däremot fanns ett samband mellan 
hög Mg2+ nivå och effektivt svar 
på antidepressiva läkemedel. 

nej 

7.Magnesium Intake and Depression in 
Adults. (Tarleton et al. 2015) 

 

Inte enbart 
deprimerade 
deltagare 

8894 < 184-581 

Mg2+/dag 

PHQ-9 

³ 5 

2007-
2010 

Signifikant samband mellan låg 
magnesiumnivå och depression.  

RR=1.16; 95%   CI, 1.06-1.30 

ja 

8. Dietary magnesium intake and risk of 
depression (Sun et al. 2018) 

 

Inte enbart 
deprimerade 
deltagare 

17739 < 200- 

³ 347 Mg2+ 

PHQ-9  Ett linjärt samband mellan låg 
magnesiumnivå och risk för 
depression förelåg. OR var för 
depression för de högsta och 
lägsta magnesiumintaget 0.47 

Ja  

 

Tabell över studiernas basinformation: Diagnos, antal (N), magnesiumintag, depressionsskala, 
studiens längd, resultat samt signifikant effekt av Mg2+. 
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5.2 Studieresultat  

Syftet med litteraturstudien var att granska och jämföra åtta studier och se om det 
förelåg ett samband mellan magnesium och depression. Mina frågor var: 

• Minskar depressionssymptom hos deprimerade personer om dessa får 
magnesiumtillskott? 

I sex av de åtta studierna var undersökningsgruppen diagnostiserad med depression. I 
fem av dessa sex gavs magnesiumtillskott till deltagarna. Av dessa studier visade studie 
1, Ryszewska-Pokras´niewicz et al, inget signifikant samband mellan höjd 
magnesiumhalt och depression men båda grupper minskade sina depressionssymptom. 
Studie 2, Mehdi et al, pågick under 8 dagar där det första dygnet inte visade någon 
signifikant förbättring av depression men efter 8 dagar då magnesiumhalten ökat kunde 
en förbättring påvisas. Studie 3, Rajizadeh et al, visade att depressionssymptomen 
minskade signifikant av höjda magnesiumhalter i både magnesium och placebogruppen. 
Dock var minskningen störst i magnesiumgruppen. Dessa patientgrupper utgick från 
bristnivåer. Eftersom båda grupperna minskade depressionsstatus signifikant har 
placeboeffekten betydelse för denna studie. 

Studie 4, Tarleton et al, visade signifikant positivt resultat dock hade denna studie ej 
någon placebogrupp och den var ej dubbelblindad vilket gör resultatet mer osäkert. 
Magnesiumhalt mättes ej under interventionen vilket medför att information om hur 
magnesiumhalten hos deltagarna förändrades inte finns. Det fanns en tydlig hypotes 
vilket kan ha påverka studiens resultat. En styrka i studien är att de använt 
magnesiumklorid som har en hög biotillgänglighet och som kan köpas i handeln. 

Studie 5, Barragán-Rodríguez et al, som undersökte sambandet mellan magnesium och 
depression hos äldre deprimerade patienter med diabetes visade att både gruppen som 
fick Imipramin och gruppen som fick magnesium minskade i depressionsstatus - vilket 
innebär att även om grupperna inte skilde sig signifikant i slutet av interventionen så 
hade ökade magnesiumnivåer samma effekt som Imipramin mot depression, det vill 
säga positiv. I denna studie fanns ej heller en placebogrupp vilket gör resultatet mindre 
säkert. 

De två övriga studierna var tvärsnittsstudier och deltagarna var både friska och sjuka 
varför frågan ej kan besvaras av dessa studier. 

• Finns det en minskad risk för depression om magnesiumhalten i serum ökar 
hos friska personer? 

I de båda tvärsnittsstudierna (7 och 8) med deltagargrupper som både var friska och 
sjuka fanns det ett signifikant samband mellan låg magnesiumnivå och depression i 
urvalsgrupperna. Studie 7, Tarleton et al, pekar på att den positiva effekten av 
magnesiumtillskott på depressionsstatus var större hos personer under 65 år. Ett 
motstridigt resultat var dock att i gruppen personer över 65 år med depression var 
magnesiumhalten högre. Det fanns en klar hypotes att magnesium minskar 
depressionsstatus och denna hypotes färgar studien. Magnesiumhalt mättes genom 
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deltagares egen registrering av födointag vilket också innebär en brist då deltagares svar 
kan vara osäkra. 

Studie 8, Sun et al, visade att ett lågt magnesiumintag var påtagligt associerat med ökad 
risk för depression hos kvinnor. Svagheten med studien är att magnesiumhalten var 
baserad på en genomsnittlig nivå av magnesiuminnehåll, detta kan variera i maten. En 
annan svaghet när studierna jämförs är att tröskeln i de olika depressionstesternas skalor 
var olika.  

• Har personer med hypomagnesemi ökad risk för depression? 
Studie 3, Rajizadeh et al, undersökte hur magnesiumtillskott påverkar depressionsstatus 
hos personer med hypomagnesemi och depression och fann ett signifikant samband 
mellan höjda magnesiumnivåer och förbättrad depressionsstatus. I denna studie, som 
mätte effekten av magnesium hos personer med hypomagnesemi, måste hänsyn tas till 
att oralt intag ökar serumhalten men kanske ej den intracellulära halten på kort sikt. 
Magnesium lagras upp långsamt i benstommen som är det primära lagret. 

Studie 6, Camardese et al, tillförde ej tillskott, patienterna var deprimerade men led ej 
av hypomagnesemi varför frågorna ej kan appliceras direkt på denna studie. Eftersom 
magnesium ej tillfördes går det inte att utläsa en förändring med ökad magnesiumnivå. 
Patienterna fick olika typer av antidepressiva läkemedel och i olika doser varför en 
jämförelse mellan dessa blir svår att generalisera. Dock visade studien att låg 
magnesiumnivå i plasma gav ett sämre svar på aminerga läkemedel än en hög 
magnesiumnivå. 

 

 

6 Diskussion  
Det är anmärkningsvärt att kvalitén på studierna är relativt låg. I två av studierna finns 
inga kontrollgrupper och de är inte dubbelblindade. Ytterligare studier har inte mätt 
magnesiumhalt utan bara mätt magnesiumintag. Olika magnesiumformer har använts i 
studierna (MgCl2, MgSO4, magnesiumaspartat och magnesiumoxid). Dessa former tas 
upp olika lätt av kroppen. Magnesiumoxid och magnesiumsulfat har dålig 
biotillgänglighet (användes i studie 3 och 2) medan magnesiumklorid, 
magnesiumaspartat, magnesiumcitrat och magnesiumlaktat har bättre biotillgänglighet 
(35). För att säkerställa jämförandet mellan olika studier i framtiden bör de olika 
tillskotten räknas om till Mg2+. För att ytterligare höja kvalitén på studierna så kan 
kalciumhalten i plasma mätas när man testar sambandet mellan magnesium och 
depression då kalciumhalten påverkar magnesiums reaktion i cellen (se inledningen). 

Information om övrigt intag av magnesium hos deltagare i form av mat och vätska finns 
bara i tvärsnittsstudierna. Detta kan också bidra till modifierade variabler. Mehdi et al 
lägger fram en hypotes att depression kan ha ett samband med dålig kost, stillasittande 
livsstil och fetma. Deras deltagarunderlag är 8 personer med genomsnittligt BMI över 
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30 – ett väldigt litet urval. Denna hypotes står i kontrast till de orsaksfaktorer för 
depression som nämnts tidigare i min inledning.  

Ytterligare svaghet i studierna är att de flesta studier mäter magnesiumhalt i serum 
vilket inte motsvarar neuronal magnesiumkoncentration då 99% av kroppens 
magnesium finns intracellulärt. Ett bättre sätt vore att mäta magnesiumhalt i CNS. En 
möjlig orsak till att magnesium inte mäts på andra sätt är att kostnaden för biopsi eller 
MRS är hög.  

En annan brist är att verktygen för att mäta depression är olika i studierna. Skalorna 
skiljer sig i noggrannhet och reliabilitet och depressionsstatus är därmed svår att 
jämföra mellan studierna. Ett standardiserat mätverktyg utförd av en erfaren läkare vore 
att föredra framför till exempel självskattade formulär i framtida studier.  

Alla studier är gjorda på små urval. Det krävs betydligt större urvalsgrupper för att 
undersöka och fastställa hur magnesium inverkar på depression, både i behandling och 
som förebyggande åtgärd. Interventionerna pågår under relativt kort tid vilket också 
försämrar studiernas relevans. 

Sammanfattningsvis visar studierna olika resultat. Dock finns en svag majoritet för att 
magnesium har en signifikant positiv effekt på depression. 

 

 

7 Slutsats.   
En majoritet av studiernas resultat visar att magnesium har positiv effekt på symptom 
hos deprimerade personer. 

Magnesiumnivå bör normalt alltid mätas hos patienter där magnesium kan inverka på 
sjukdomssymptom som till exempel inflammation, psykisk ohälsa, och kardiovaskulära 
sjukdomar. Dessa mätmetoder bör anpassas till den typ av cell där magnesium påverkar 
sjukdomen.  

Studierna visar olika resultat och framtida forskning behövs för att påvisa hur 
sambandet mellan magnesium och depression ser ut. Behovet av effektiv behandling av 
depression är stort och mer forskning krävs.  
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9 Bilagor 
I de studier som beskrivs i uppsatsen nämns ett antal skattningsskalor för depression, 
dessa förklaras nedan. 

• Patient Health Questionnaire PHQ-9 är ett diagnosverktyg för att mäta depression. 
Det baseras på 9 frågor som patienten får svara på. Varje fråga poängsätts från 0-3. 
0-4: ingen depression 
5-9: lätt depression 
10-14: medelsvår depression 
15-19: medel/allvarlig depression 
20-27: allvarlig depression 

• Beck Depression Inventory-II questionnaire är ett diagnosverktyg som mäter 
depressionsnivå. Det baseras på 21 frågor som patienten får svara på. Varje fråga 
poängsätts från 0-3. 
0–13: minimal depression 
14–19: lätt depression 
20–28: medelsvår depression 
29–63: allvarlig depression. 

• Hamilton Depressing Rating Scale är ett diagnosverktyg som mäter depressionsnivå. 
Det baseras på 17 uppgifter i ett frågeformulär som patienten får svara på.  
8 frågor har en 5 poängskala från 0 = ingen närvaro till 4 = svår. 9 frågor har 0-2 
poäng.  
0-7: ingen depression 
8-13: Lätt depression 
14-18: medelsvår depression 
19-22: allvarlig depression 
³ 23: mycket allvarlig depression(36) 

• Hamilton Anxiety Rating Scale är ett diagnosverktyg som ovan fast med 14 
uppgifter i ett frågeformulär. Varje uppgift värderas från 0 (inget) - 4 (allvarligt).  
Maxpoäng är 56, mellan till svår ångest är 25-30 och under 17 är lätt ångest (37). 

• Clinical Global Impression Scale är ett diagnosverktyg för att mäta psykiatriska 
sjukdomar. CGI omfattar en skala mellan 1 – 7. En person utan psykiatriska besvär 
får poängen 0 medan en person med maximala psykiatriska besvär får 
poängsumman 7. 

• Yasavage och Brink scale (GDS) är ett diagnosverktyg för att mäta depression hos 
äldre personer. GDS består av 20 frågor som besvaras ja-nej.  
0-5: ingen depression 
6-20: depression kan misstänkas 

 


