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Mellanfas 

Malin Bäck 
relatera@me.com 

Att skapa 
sig en tydlig 
förståelse 

Arbeta med valt fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

”Zick1sack”(
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Mellanfas 
•  Symtomskattning ex PHQ-9 

•  Öppningsfråga: Hur har det varit sedan vi träffades sist?  

•  Terapeuten sammanlänkar mående till händelse eller händelse till 
mående. 

•  Utforskning av känslomässigt laddade händelser och dess relation 
till fluktuationen i måendet. 

•  Terapeuten stödjer/validerar/berömmer patientens framsteg. 

•  Terapeuten hjälper patienten att förstå bakslag. 

•  Känslomässigt laddade händelser avspeglas på bestämt IP-fokus 

•  Interventioner utifrån valt fokus och specifika tekniker 

•  Sammanfattning av sessionen 

 

IPT:                           Onset 

Trigger 
Vidmakthållande 
 

Händelse Mående 

Konsekvens 
Innehåll 
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Tekniker 
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Tekniker i IPT 
�  Modul för valt fokusområde 
�  Utforskande tekniker 
�  Klarifiering/Validering 
�  Uppmuntrande av affekter 
�  Kommunikationsanalys 
�  Användande av den terapeutiska relationen 
�  Direktiva tekniker  
�  Valmöjlighetsanalys 
�  Rollspel 

Utforskande tekniker 
•  Vad är det som faktiskt händer? 

– att identifiera nödvändiga 
förändringsområden… 

 

•  Nyfiket utfrågande 

 1 generell utfrågning 

 2 fokus på känslor/upplevelser/
förväntningar 

 3 Alternativa lösningar/Tänkbara 
tolkningar om vad som pågår 

 4 Pröva nytt beteende/ Våga 
mentalisera vidare kring nya 
insikter 
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Klarifiering 
•  Tydliggöra – ge feedback 

•  P uppmanas upprepa vad som 
är sagt 

•  T upprepar det som P sagt 

•  T uppmärksammar P på 
kontraster eller paradoxer i 
materialet som framkommer, ex 
inkongruens mellan det som 
beskrivs och  emotionellt läge 
när det sägs. 

”Zick1sack”(

Affekternas betydelse 

Känslorna i 
processen 
Här och nu         

”Vad 
känner du 

nu?” 

Känslorna i 
berättelsen  

Historia   
”Vad kände 

du då” 



2016-12-04	

6	

Från innehåll till process 
Medan jag talar om detta 
nu, känner jag mig 
besviken och sårad 
 
 

Jag minns mest att 
jag kände mig tom 

Besviken  
Sårad 

 
Tom 

NU                                                    DÅ 

IN
N

E
H

Å
LL 

K
änslom

ässigt läge 

Procedurell affekt Känslorna i historien 

Kommunikationsanalys 
Hjälpa patienten att:  

•  Kunna se/förstå sitt sätt att 
kommunicera och koppla 
hur det hör samman med 
depressionen 

•  Kunna uppmärksamma hur 
man själv bidrar till att det 
blir 
kommunikationsproblem 

•  Att kunna kommunicera 
mer effektivt 

Ord 

Ord 
Tankar 

Tankar 

Känslor 
Känslor 
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Problemlösning/Valmöjlighetsanalys 

�  Identifikation av problemet 

�  Utforska patientens föreställningar och förväntningar 

�  Brainstorma och överväg konsekvenserna 

�  Genomför 

�  Följ upp 

Rollspel 
•  Att kunna ta andra/andras 

perspektiv 

•  Att kunna se mönster i 
kommunikation 

•  Att träna sig i 
kommunikation 

•  P spelar sig själv 

•  T spelar P och P är den 
signifikant andre 

•  P spelar alla rollerna 
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Terapeutisk allians som teknik 
�  Utforska samspel 

�  Exponering av att visa 
upp sig med någon 

�  Använda sig av det 
som händer mellan T 
och P 

�  Använda sig av det 
som P känner inför T 

�  Använda sig av det 
som T känner inför P 


