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Fas 3: 

Fokusformulering 
Sorg       Rollkonflikt 

Rollförändring   Sårbarhet/brist 

” The greatest challenge 
to any thinker is stating  
the problem in a way  
that will allow a 
solution” 
 

       -Bertrand Russel 

Att skapa sig 
en tydlig 

förståelse 

Arbeta med 
valt fokus 

Återskapa 
färdigheter 
och planera 

för framtiden 

Symtom Interpersonell 
inventering 

Val av fokus Kontrakt 

Diagnos/ 
sjukroll 

Veckovis 
symtom-
skattning 

Vägledande 
vid val av 

fokus 

Psyko-
edukation 

Patienten 
är expert 

Symtom-
lindring 

Genomgång 
av 

nuvarande 
resurser 

Social 
modell 

runt 
depression 

Mobilisera 
tillgängliga 
resurser 

Genomgång 
av nuvarande 

svårigheter 

Tydliggöra 
interaktion 
mellan mående 
och händelse 

Vägledande 
vid val av 

fokus 

Styr 
samtalen runt 

måendet 

Styr samtalen 
runt relationer/ 

händelser 

Tydliggöra 
interaktion 
mellan mående 
och händelse 

Tydliggöra 
behandlingens 

mål 

Klargör fokus-
formuleringen, 

mål och 
förväntningar 
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Uppmuntra patienten att bli sin egen 
agent 

I vilket hörn hör ditt mående 
hemma? 

 
�  Tidslinje 

�  Onset 

�  Triggare 

�  Vad är det som gör att jag mår 
fortsatt dåligt? 

�  IPT-fokuset skall utgöra en 
förhandlingsbar arbetsarena 
för ett tidsbegränsat och 
avgränsat arbete…. 

IPT Formulering 

 

Interpersonel
l inventering 

Berättelse
/tidslinje 

Symtom-
utveckling 
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Välja fokus…. 
Särskilj fokus från 

ü Livshändelser 

ü Normala utvecklingsprocesser 

ü Känslor 

ü Sammantagen anamnes 

Fokusområdet är mer än en etikett  
�  Fokus är en del av en IPT-formulering  

�  Rätt valt fokus ringar in det som är centralt kring det 
aktuella måendet/ det känslomässigt heta och som blir 
naturligt att sessionerna kommer innehålla. 

�  Att välja fokus är ett utforskande av alternativ – inte att 
finna ”sanningen” 
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Rollförändring – I praktiken 
Ø Historien inrymmer sorg/förlust 

Ø Process av förändring/utveckling  

Ø Process av oberoende/beroende 

Ø Andra är inblandade  

Ø Omständigheterna innebär förlust av resurser 

Ø Situationen kräver anpassning av ny roll 

Sorg – I praktiken 
Ø Sorg & förlust av en individuell relation 

Ø  Innehållet relaterar till ett dödsfall 

Ø Permanent /tydlig förändring i hur tryggt det känns i 
nätverket 

Ø Brister/luckor i nätverket 

Ø Färdighetsbrister 

Ø Svårigheter att hantera sorg/ andra affekter 
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IP-rollkonflikt  - I praktiken 
Ø Fokus på kommunikation och förväntningar 

Ø Hur ser interaktionsmönster ut mellan identifierad 
annan och pat samt i relationer i övrigt? 

Ø Hur ser anknytningsbehoven ut  för att känna sig trygg 
och tillfredsställd? 

IP Brist/Sårbarhet – I 
praktiken 

Ø Anamnesen beskriver sårbarhet/brist 

Ø Utspel/”enactments” uppstår i terapin 

Ø Framkommer i tidigare/pågående relationer som ett 
mönster - & - har med den aktuella depressionen att 
göra 

Ø  IPT – en start på ett mer långsiktigt arbete 

Ø Extra utmanande att ta risker 
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IPT-formulering - Kontrakt 
ü  Hur hör relationer, roller, förändringar och svårigheter ihop i ett 

kontext av denna avgränsade episod? 

ü  Hur känner pat igen sig i fokusområdena utifrån upplevelsen av 
dess mående – Fråga & involvera? 

ü  Vad är känslomässigt mest relevant? Fokuset skall ha en djup 
emotionell laddning/förankring, inget ytligt dokument- Detta är 
inget pat klarar av att lösa på egen hand… 

ü  Finns inslag av dispyt i en omvälvande rollförändring, obearbetad 
sorg och stora sociala brister?..... Vad är det primära kring pats 
aktuella mående? 

ü  Vad är personens mål med att vi väljer just detta fokus? 

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 

IPT-formulering - Kontrakt 
Ø Presentera (explicit) din förståelse  av pats 

problem i ett IP-kontext 

Ø Bestäm tillsammans (explicit), fokus, mål etc. 
(Skriftligt?) 

Ø Klargör IPT´s principer- procedur 
Ø  Här och nu – pågående relationer 
Ø  Pats behov att diskutera/dela viktiga angelägenheter 
Ø  Pågående utforskande av IP-teman 
Ø  Pat har ansvar att jobba IPT 24x7x16 
Ø  Terapeutiska ramar; tid, längd uteblivanden 
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Typiska problem: 
ü Jag kan inte välja – det är så mycket runt 

patienten/ så länge. 

ü Tänk om vi väljer fel!!? 

ü Att patienten exkluderas från arbetet 

ü Att patienten får bestämma helt 

ü Välja och sedan ”glömma” 

ü Ett fokus går in i det andra 

ü Fokuset utvidgas att inrymma allt – oskärpa. 

INLEDNINGSFAS 

Symtom Interpersonell 
inventering 

Val av fokus Kontrakt 

Diagnos/ 
sjukroll 

Veckovis 
symtom-
skattning 

Vägledande 
vid val av 

fokus 

Psyko-
edukation 

Patienten 
är expert 

Symtom-
lindring 

Genomgång 
av 

nuvarande 
resurser 

Social 
modell 

runt 
depression 

Mobilisera 
tillgängliga 
resurser 

Genomgång 
av nuvarande 

svårigheter 

Tydliggöra 
interaktion 
mellan mående 
och händelse 

Vägledande 
vid val av 

fokus 

Styr 
samtalen runt 

måendet 

Styr samtalen 
runt relationer/ 

händelser 

Tydliggöra 
interaktion 
mellan mående 
och händelse 

Tydliggöra 
behandlingens 

mål 

Klargör fokus-
formuleringen, 

mål och 
förväntningar 


