
 
 
 
 
 

Fokusområden 

Rollkonflikt  Rollförändring 
                   Sorg   Interpersonell sårbarhet 

Att skapa 
sig en tydlig 
förståelse 

Arbeta med valt 
fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 



        Sorg 

”IPT jobbar med depression associerad till en specifik 
sorgereaktion som är obearbetad, komplicerad och som 

medfört inskränkningar i det pågående sociala livet.”  



Sorg: Behandlingsmål 
Att få till stånd en sorgebearbetning 
�  Uttrycka känslor 
�  Icke värderande utforskning av upplevelse/relation  
�  tillförsikt  

Hjälpa patienten att återfå intressen och återuppta 
relationer som kan ersätta det/delar av det som gått 
förlorat.  
�  Funktionen/innehållet i relationen som upphört 
�  Nuvarande/pågående behov  



•  Sörja – manifestera nya 
strategier 

•  Känslor – våga börja 

•  Depressionen försvinner men 
inte sorgen 

•  Support först – affekt 
behandling senare 

•  Skilj på fokuset sorg och 
sörjande över en avliden….. 



Iden%fiera	komplicerad	sorg	

Sorg	som	fokusområde	

Ringa	in	%dpukten	för	förlusten	och	koppla	%ll	onset	av	symtomen	

Balanserad	
u>orskning	av	
pa%entens	rela%on	%ll	
den	avlidne.	

Stödjande,	empa%skt,	
u>orskande	av	affekter	kopplade	
%ll	förlusten	–	länka	känslan	%ll	
händelsen	och	dess	konsekvens	

Hjälpa	pat	aF	uFrycka	sin	
förlust/sorg	i	terapin	och	
med	andra.	Öka	det	
sociala	stödet	i	befintligt	
nätverk	och	utvekla	nyF	
stöd	runt	pa%enten	

Påbörja	knyta	nya	band	

Bearbetning	av	sorgen	



Sorg: strategier 
1. Genomgång av depressiva symtom 
 
2. Koppla symtomen till förlusten av den avlidne. 
 
3. “Återupprätta” personens relation med den döda.  
 
4. Beskriv händelser och konsekvenser knutna till dödsfallet och tiden 

    före/efter. Börja översiktligt och gå ner i detalj.  

5. Utforska associerade känslor – både positiva och negativa.  
 
6. Överväg möjliga sätt att bli involverad med andra.  



Återupprätta den “brustna 
anknytningen” och möjliggör 

sörjande: Se bakåt 
•  Börja med den perioden pat verkar 

mest ockuperad av ex den fina tiden, 
de sista dagarna och utforska länken 
till pågående symtom. 

•  Utvidga successivt utforskandet av 
relationen, inklusive svåra/tunga 
perioder/händelser, vardagliga 
minnen och innerliga/fina upplevelser.  

•  Händelserna/tiden runt dödsfallet 

•  Använd berättelser, foton, minnen, 
dagbok, brev…. 

•  Uppmuntra att involvera andra I att 
minnas och att kunna kommunicera 
stöd av andra. Överväg möjliga 
konflikter I det befintliga nätverket. 



Att använda känslor vid sorg 

Känsla	

Innehåll	

NU	 DÅ	

 
När	jag	talar	om	Carl		och	hans	död	
får	det	mig	aF	tänka	på	allt		vi	ville	
göra	%llsammans		i	fram%den.... 

 
Jag	minns	mest	aF	jag	kände	
misstro...		

 
ledsenhet, ilska 
 
 
 

 
Tom, förlamad 



Återupprätta eller skapa socialt support 
•  Uppmuntra att involvera andra i närmandet av sorgen.  

   T måste jobba emot att bli den enda själsfränden i  

    sorgearbetet. 

•  Överväg vilken funktion den förlorade relationen haft  och hur 
behoven i denna skulle kunna bli tillgodosedda i nya/nuvarande 
relationer.  

•  Finns det hinder för nya relationer, kopplat till den den förlorade 
relationen som nu inte längre finns? – Att skapa nya möjligheter… 

•  Rätten att släppa taget om den förlorade relationen.  

 



Svårigheter med sorgefokuset kan handla om: 
•  Att stå ut med starka känslor.  

•  Behålla fokuset på depressionen;   
Sorg, förlust och depression kan 
blandas samman. Depressionen 
kanske upphör men sorgen finns 
kvar… 

•  För lite fokus på relationen som gått 
förlorad; Formuleringen riktas för 
mycket på omstrukturering av 
befintliga relationer och att komma 
vidare I livet. 

•  För lite fokus på att ta sig ut i nya/
befintliga relationer; För mycket 
fokus på sorgearbete och för lite 
fokus på hinder att etablera det nya 
livet. 

 
 

 

DEPRESSION 

SORG 



Sorgearbete en slags Rollförändring 

Depressiva symtom i ett 
förändringskontext Fokusformulering Rollförändring 

Gammal roll 

Nyanserad 
bild 

Bejaka 
förlust 

Förändringsprocess 

Begriplighet 

 KASAM 
Acceptans 

Uttrycka 
känslor 

Ny roll 

Nyanserad 
Bild 

Utveckla 
färdigheter 




