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Initialfas 
 

Diagnostisering    
 

Sammanlänka depressionen till ett  
   interpersonellt sammanhang 

 
 

Interpersonell inventering 
 
 

Välja Fokus; göra en interpersonell formulering 
 

 och upprätta ett kontrakt 

Att skapa 
sig en 
tydlig 

förståelse 

Arbeta med valt 
fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

IPT ÄR MULTITASKING 
Timing – balans mellan        

manual          & Patient 
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Fas 1: 

Bedömning, diagnostisering  

och sjukroll 

 

Berättelsen om 
det aktuella 
måendet….. 

Diagnostisering 

Diagnostisering 

1 Bekräfta 
diagnosen 

2 Psykoedukation/ 
Behandlingsbart 

3 
Sjukroll 

4 aktivera 
nätverket 

5 
Egenvård 

6 Tid, 
innehåll, 

sammanhang  

7 symtom-
skattning 

8 
Patient 

som 
expert 

Fokus-
område 
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Diagnostisering 
Detta arbete skall utgöra 

en grund för att frågan 

 

”Hur har du haft det med dina 
depressiva symtom sedan 

vi träffades sist” 

Skall kännas naturlig och 
begriplig att ställa  

Vad är depression? 
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DSM-IV      
Axel 1; 
Kliniska 
syndrom 

Axel 2; 
Personlighets-

störning 

Axel 3; 
somatisk 

status 

Axel 4; 
Psykosociala 

faktorer 

Axel 5;  

GAF 

Egentlig depression enligt DSM -IV 
1.  Nedstämd större delen av dagen 

2.  Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större 
delen av dagen, så gott som dagligen 

3.  Betydande viktnedgång eller viktuppgång eller minskad aptit 

4.  Sömnstörning 

5.  Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen 

6.  Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen 

7.  Känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor så gott som dagligen 

8.  Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 

9.  Återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar utan plan, 
självmordsförsök eller planerat för självmord  



16-11-22	

5	

DSM-IV      

�  SCID 1 och 2 

�  HAM-D 

�  MADR-S 

�  BDI 

�  PHQ-9 

�  Vad specificerar det aktuella 
måendet? 

�  Vad är personens sårbarhet 

�  Var är ”baslinjen”? 
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Tidslinje & Symtomskattning 
När Ni ”landat i” diagnosen, utforska; (med tänkbart fokusområde i åtanke) 

�  Hur länge har Denna episod varat?  

Datum, kort summering av tidigare depressionsepisoder & ev behandlingar 

�  Vad pågick i personens liv när denna depression utlöstes?  

Använd anamnes, tidslinje för att upptäcka depressionens historia. Pågick 
signifikanta konflikter i relationer eller förändringar/påfrestningar? Var det 
påtagliga förluster? 

�  Påverkar dessa förändringar/förluster fortfarande måendet/funktionen? 

�  Har ett långvarigt problem förvärrats under denna period? 

�  Hur har andra människor runt patienten reagerat på patientens känslomässiga 
reaktion på händelserna? 

Varför NU? 

                                     
Tid 

D
e
p
r
e
s
s
i
o
n 

Flyttade till 
ny ort 

Inledde 
relation 

Arbets-
belastning 

Gräl med 
partnern 

Relationen 
tar slut 
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Tidslinje – tillsammans med 
patienten! 

�  Skapar en tidsram runt onset fram till nu, där man 
identifierar aktiva faktorer runt depressionen. 

�  Tydliggör länken mellan mående och händelser. 

�  Påbörjar utforskandet av potentiellt fokusområde. 

�  Utforskande samarbete kring patientens historia – hur 
ser måendet ut över tid? 

Sjukroll 

Egenansvar:  
Återhämtning har högsta 
prioritet,  
Identifiera tidiga 
behandlingsmål 

Interpersonella 
Resurser 
Identifikation &  
mobilisering för 
tidiga förändringar 
 

Fastställande  
& Erkännande:  
Psykoedukativa  
Interventioner 
validering 
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Fastställande & erkännande: 

 Depression är en sjukdom, den är vanlig, behandlingsbar, oftast 
övergående och inget man rår för. 

”anknytningsstil och personlighet avgör var tyngden skall läggas vad 
gäller sjukroll. En balans mellan eget ansvar och att giltigförklara 
sjukdomen.” 

 
Ansvar: 
Måste ta hand om dig , sömn, 
motion… 
Att börja hantera ”det lilla” 
Att prioritera det som minskar 
depressionen och välja bort 
”måsten” som inte är friskfaktorer 
Förbered för terapi; Ordinera 
njutning; antidepressia aktiviteter 

Resurser: 
Vem behöver veta? 
Hur kan de hjälpa? 
Hur skall du berätta/fråga? 
Skall någon följa med till en 
session? 
Teambuilding…. 
 
 
 
Mobilisera resurser att tillåta sig bli 
frisk……. 
 

Biologiska 
faktorer 

Sociala Faktorer 

PÅGÅENDE INTERPERSONELLA 
ANGELÄGENHETER 

IPT- FOKUS OCH MÅL 

DIAGNOS/SYMPTOM 

Psykologiska 
Faktorer 
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IPT:                                   
Onset 

Vidmakthållande 
 

Händelse 

Trigger 

Mående 

Konsekvens 
Innehåll 


