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Fas 2: 

Interpersonell inventering 
- Att förstå det relationella sammanhanget, interaktion, 

resurser, hinder, stöd… 

”No story lives unless 
someone wants to listen”

               -J K Rowling
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IPT & socialt support 
�  IPT grundar sig i forskning kring kopplingen mellan 

socialt support och mentalt välbefinnande 

�  Adekvat erhållet stöd av andra är nödvändigt 

�  IPT hjälper patienten att göra det bästa av befintligt 
nätverk, som en buffert mot motgångar & gynna 
psykisk hälsa 

Bedömning av support 
�  Tillgänglighet bland tänkbara stödpersoner 

�  Lämpligheten av dessa stödpersoner – är en del skadliga eller 
olämpliga? 

�  Erhåller lämplig grad av support- möter det upp 
FÖRVÄNTNINGAR & BEHOV? 

�  Antalet (både kvantitet och kvalitet har relevans) 

�  Förmåga att be om och ta emot stöd; förhindrar dålig 
kommunikation eller negativa grundantaganden vg förväntningar 
att befintligt stöd används? 
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Olika stöd – olika funktioner 
�  Emotionellt stöd 

�  Instrumentellt/praktiskt stöd 

�  Social gemenskap 

�  Informativt/rådgivande stöd 

�  Motiverande stöd 

�  Annat? 

Interpersonellt inventorie 
�  Signifikanta pågående relationer – nyliga förändringar, förluster 

eller vinster 

�  Tidigare bedömning visar att nuvarande problem påverkat 
relationer & vice versa 

�  Kommunikationsstil & interaktionsmönster 

�  Grad av socialt stöd 

�  Förväntning och tillfredsställelse i relationer 

�  Vägvisare för kommande interventioner 

�  Utvecklas och förändas under behandlingen 

�  Antyder anknytningsstil/mentaliseringsförmåga etc 
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Interpersonellt inventorie 
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Närhetscirkeln 

JAG 


