
 

 

RESULTAT 
• Det konstaterades att skogsmiljöer i jämförelse med stadsmiljöer har 

betydande inverkan på minskning av depressionssymptom, i syn-
nerhet hos vuxna som hade olika hälsoproblem, till exempel hy-
pertoni, cancer eller psykiska problem. 

• Det visade sig emellertid inte ha större effekt att enbart titta på natur 
eller vara nära natur.  

• Det konstaterades att skogsmiljöer i jämförelse med stadsmiljöer 
också har betydande inverkan på minskning av systoliskt blod-
tryck, trots blodtrycket i utgångsläget. Effekten var emellertid större 
om blodtrycket i utgångsläget hade varit över 130 mmHg. 

• Vid metaanalys jämfördes också gående och icke-gående grupper 
sinsemellan. Det systoliska blodtrycket även hos dem som hade 
varit i skogsmiljöer var lägre än hos dem som hade varit i stadsmil-
jöer. 

• Personerna delades också in enligt ålder och kön. Även då blev re-
sultatet lägre systoliskt blodtryck i skogsmiljöer än i stadsmiljöer. 
Det var ändå hos äldre deltagare som man konstaterade större 
förändringar i blodtryck. 

• Värdena för diastoliskt blodtryck och pulsfrekvens var också betydligt 
lägre i skogsmiljöer.  

• Skogsmiljöers långtidsverkningar på blodtrycket har inte undersökts 
mycket. Det konstaterades i en undersökning att både de som 
hade varit i skogsmiljöer och de som hade varit i stadsmiljöer hade 
blodtrycket på samma nivå åtta veckor efter en intervention. Därför 
bör man röra sig i skogsmiljöer regelbundet om man vill ha bestå-
ende verkningar på blodtrycket.   

• Enligt denna översikt minskade skogsmiljöer det systoliska blod-
trycket 6,33 mmHg hos personer som tidigare haft högt blodtryck 
och 4,27 mmHg hos medelålders och äldre män och 7,16 mmHg 
hos medelålders och äldre kvinnor. Man kan säga att skogsmiljö-
ers minskande effekt på blodtrycket kan leda till hälsoeffekter hos 
medelålders och äldre personer. Enligt författarna till översikten får 
detta stöd även i tidigare undersökningar i vilka det har beräknats 
att redan en förändring på 4 mmHg i det systoliska blodtrycket 
minskar dödligheten i kärlsjukdomar i hjärnan med 8,9 % hos män 
och 5,8 % hos kvinnor samt dödligheten i ischemiska hjärtsjukdo-
mar med 5,4 % hos män och 7,2 % hos kvinnor. 

 

 

BAKGRUND  
I den finländska befolkningen kan 
man se bestående och ställvis 
ökande regionala och socioekono-
miska skillnader i människors hälsa. 
Speciella utmaningar utgörs av pro-
blem i samband med mental hälsa 
och brist på motion.1,2 När forsk-
ningsrönen blir flera3,4,5 är det befo-
gat att beakta de möjligheter till vård 
som finns i den omgivande naturen. 
Den omgivande naturen kan ge väl-
mående, lindra stress, höja sinnes-
stämningen, stärka känslan av social 
enighet och delaktighet, öka fysisk 
aktivitet och effektivera immunsyste-
met.3,6,7,8,9 Det har observerats att 
närliggande grönområden kan ha 
samband med bättre mental hälsa 
och kognitiv funktionsförmåga,10 
men forskningsresultaten är delvis 
motstridiga. Integrering av omgi-
vande natur till exempel med stads-
planering kan därför vara bra för 
människors mentala hälsa.11 Den 
omgivande naturens positiva verk-
ningar kan i vårdarbete utnyttjas i 
hälsofrämjande syfte, rehabilitering 
och institutionsvård. Vid institutions-
vård skulle det vara bra att fästa upp-
märksamhet på om det finns grön-
områden i närheten av byggnader, 
hur olika rum är placerade, om det 
finns växter i inredningen och möjlig-
heter att motionera utomhus. Säng-
liggande patienter kan få uppleva na-
tur indirekt med hjälp av naturele-
ment, utsikt från fönster eller virtuell 
verklighet, men det behövs flera 
forskningsrön för att klarlägga des-
sas hälsoeffekter. 
 

Kan man inverka på mental hälsa 
och blodtryck med naturrelaterade 
metoder? 
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SAMMANFATTNING 
Utgående från resultaten av över-
sikten kan man säga att skogsmil-
jöer har flera hälsoeffekter. 
Skogsmiljöer minskar förekoms-
ten av depressionssymptom samt 
minskar det systoliska och diasto-
liska blodtrycket i synnerhet hos 
äldre och personer med hyper-
toni. Dessutom minskar skogsmil-
jöer pulsfrekvensen. 
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av denna översikt kan tillämpas i Finland, till exempel vid hand-
ledning i egenvård för personer som lider av depressionssymptom eller högt 
blodtryck. Handledningen kan omfatta både rehabiliterande och förebyg-
gande element som stärker patienternas hälsa och funktionsförmåga. Re-
sultaten kan dessutom även utnyttjas i gruppverksamhet, till exempel skogs-
utflykter som ordineras av läkare eller sjukskötare. Ett tips https://www.me-
diuutiset.fi/uutiset/ss-reseptina-metsa-laakarit-ohjaavat-terveysongelmista-
karsivia-sipoolaisia-metsaretkille/fd7fedae-ca5f-4174-a380-0a033a444a7a 
(på finska). 
 
 

 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset utgår från två systematiska översikter som gavs ut 2017. Den 
ena handlade om skogsmiljöers inverkan på depressionssymptom* och den 
andra handlade om skogsmiljöers inverkan på blodtrycket**. Översikterna 
omfattade sammanlagt 48 undersökningar och 1741 deltagare (28 n=1009* 
och 20 n=732**). I den första översikten* varade interventionerna från 12 mi-
nuter till tre timmar och från en dag till 12 veckor. I de flesta av undersökning-
arna (n=27) betydde ”forest therapy” skogsvandring. Jämförelsegrupperna 
vandrade i stadsmiljöer. I den andra översikten** var interventionerna vand-
ring i skogsmiljöer eller betraktande av skogslandskap sittande. Jämförelse-
objekten var vandring i stadsmiljöer, vistelse i rum eller vanligt liv. De flesta 
av interventionerna varade i två timmar. I de ursprungliga publikationerna be-
skrivs detaljerat vilka metoder som användes för att genomföra översik-
terna*,**. 
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