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Program 

�  Dag 1: Introduktion, Teori & Historik kring IPT samt 
Intitialfas; Fastställa depression/aktuellt mående, inventera 
relationellt innehåll, koppla mående till interpersonellt 
kontext samt formulera fokus för behandlingen. 

�  Dag 2: Repetition initialfas, Behandlingsfas - olika 
interventioner, främst Kommunikationsanalys. Genomgång 
av internetbaserad psykoterapihandledning (ACP) 

�  Dag 3: IPTs fyra fokusområden; Rollkonflikt, rollförändring, 
komplicerad sorg och interpersonell sårbarhet. 
Avslutningsfas. 
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Malin Bäck 
 

�  IPT-terapeut , nivå D (E) 

�  Psykiatriska kliniken, Värnamo 

�  Linköpings universitet  

�  RIKSÄT – IPT-Bn 

�  IPTS www.interpersonellpsykoterapi.se 

�  www.relationellarummet.com  

�  MB Relatéra AB 
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”Vem är du & var kommer du ifrån”? 
�  Grundutbildning? 

�  Tidigare psykoterapeutisk inriktning? 

�  Var arbetar du nu?  

�  Tidigare arbetserfarenheter? 

�  Tidigare livserfarenheter? 

DETTA KOMMER PÅVERKA HUR DU TAR DIG AN IPT 

“It takes people to make 
people sick and it takes 

people to make them well 
again.” 

 
Harry Stack Sullivan 



16-11-22	

4	

IPT; två interagerande fokus, två mål 
 

Mål: Att minska symtom på 
”aktuellt mående” genom 
förbättrade relationer/socialt 
fungerande 

Strategi: reparera eller skapa 
socialt stöd, förbättra 
kommunikation, lösa 
interpersonella problem 

Känslomässigt processande 

 
Mående 

 
Relationer 

Depression – a family affair… 
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                        Historik 

‹#›

Where IPT began: 
Yale University Outpost

�  Gerald Klerman 

�  Myrna Weissman 

�  Yale University 1973 

�  Treatment as usual vs 
trisykliska 

�  Manualisering av 
verksamma interventioner 
i ”psykodynamisk” 
behandling + psykiatri + 
socialt arbete , vid 
depression à  

  Relations orienterad terapi 

”A Brief History of Interpersonal psychotherapy” M Weissman 
Psychiatric Annals 36:8 August 2006 
”Interpersonal Psychotherapy” E Frank/JC Levenson APA 2011 
”Maintenance Trial of Amitriptylin (100mg), Placebo, or no pill, with 
or without weekly psychotherapy” Klerman et al., Americna Journal 
of psychiatry, 1974 
 

 

Our original intent was not to develop a new 
psychoterapy, but to describe what we belived 

was reasonable and current practice with 
depressed patients who might be considered for 

inclusion under the rubric of short term 
supportive psychotherapy 

                                 Klerman & Weissman (1984) 

“I  recall making the words of IPT while 

cooking dinner for my children”  

‹#›
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DSM-IV ; Multiaxial diagnostik 
Axel 1; 
Kliniska 
syndrom 

Axel 2; 
Personlighets-

störning 

Axel 3; 
somatisk 

status 

Axel 4; 
Psykosociala 

faktorer 

Axel 5;  

GAF 

IPT arbetar 
fokuserat med 
aktuella 
problem på  
Axel 1 och 
Axel 4 

Manualen i korthet 
IPT originalmanualen; 16 sessioner 

Initialfas; 4 samtal 

Behandlingsfas; 10 samtal 
Utifrån valt fokus;  *Rollkonflikt    *Rollförändring 

*Sorg     *Interpersonell sårbarhet/brist 

Avslutningsfas; 2 samtal 
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IPT i korthet 

Att skapa sig en 
tydlig förståelse 

Arbeta med valt 
fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

Mående & interpersonella 
händelser interagerar 

Relation/ 
 Interpersonell  

händelse 

Mående/ 
Symtom 
Känsla 

- Att hela tiden länka samman symtom och 
relation, på ett explicit sätt 
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”Zick1sack”(

Övning: 
 
 

Hur har du haft det  

sedan vi sågs sist? 
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Teori & historik 
 

 

Är IPT mer än commonfactorbehandling? 

 

Är IPT PDT? 

 

Är IPT KBT? 

Vad beskriver en terapi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Källa: Scott Stuart, Workshops för supervisors Amserdam 2011) 

TERAPI 

TEORI 
MÅL- 

SÄTTNING METOD TEKNIK 
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Teori kring IPT 

Teoretisk 
bakgrund 

Förklaringsmodell 
– Vad gör IPT 

verksamt? 

Pragmatisk 
hållning – Vad 

fungerar? 

Interpersonell tradition 
 

 

 ”This relatively simple therapy was based on the 
theorethical work of Sullivan, Bowlby and others who 
was argued that early and current interpersonal 
relationships were importantly related to 
psychopathology.” 

 

    John Markowitz 
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‹#›

1995

2007

2012

2000

IPTs tidslinje… 

‹#›

Klerman et 
al 1974 
IPT-manual 
•  IPC 

Klerman et 
al 1984 

NIHM; Elkin 
1989 

Fairburn 
1991 
Bulimia 
nervosa 
•  Recidiverande 

depression 
•  IPT-HIV 
•  IPT-A 
•  Latelife IPT 

+ GK 1992 
•  ISIPT bildas 

Fortsatt 
forskning 
•  IPT-telefon 
•  IPT-ED 
•  Dystymi 
•  IPT-Grupp 
•  IPSRT – 

Bipolar 
•  Över hela 

världen 

2008 
Cuijpers  

Metanalys 
Depression 

2009 IPTS 
bildas 
•  LURIPP 
•  KIPPS 

2010 
Nationella 
riktlinjer 
Sverige 

2011 
Cuijpers 
Metaanalys 
IPT 
•  RIKSÄT IPT-

BN 

2014 
Markowitz 

PTSD 
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Teoretiska influenser 
�  Medicinsk modell 

�  Adolf Meyer 

�  Harry Stack Sullivan 

 

�  Anknytningsteori 

�  Social teori 

�  Kommunikationsteori 

�  Mentaliseringsteori 

�  Affektteori 

 

         
Adolf Meyer  

�  Pragmatik 

�  En diagnos har bara ett värde om 
det beskriver vår faktiska upplevelse 

�  Anamnes; Bio-psyko-social; P 
förstås bäst utifrån hens ”day to day 
cirkumstances” 

�  Patientens nuvande historia i 
detaljer/ step-by-step och hens 
upplevelser av detta 

�  HUR tar sig depressionen i uttryck 
och med vem? 

Harry Stack Sullivan 
�  Den ekologiska principen; 
”Situations call out motivations” 

�  Människan styrs av 2 olika behov: 

 1 – Tillfredsställelse/närhet/njutning 

 2 -  Trygghet 

�  Relationsmönster upprepar sig själv 
genom livet, i vår strävan att uppnå 
tillfredsställelse och undvika 
otrygghet/ångest. Känslors mening 
eller betydelse för individen i ett 
specifikt sammanhang 

�  Hur uttrycks känslor i relationer? 

”Mental illness wiewed as attempt  
by Individual to adapt 

to changing environment” 
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Biopsykosocial modell att formulera en 
förståelse av patienten  

Social 

Psyko 

Bio 

-  Tidigare historia 
(anamnes) 

-  Familjehistoria 
(hereditet) 

-  Co-morbiditet 

Utvecklingspsykologiska 

och relationella faktorer 

Personlighet, 

relationshistoria, 

Anknytningsstil 

Explicit fokus för IPT: 

-    Förluster 
-  Förändringar 

-  Konflikter 
-  Socialt stöd 

Om självet som en relationell process; 

" Att se självet som en process kan betyda olika saker. 
Ett perspektiv är att det är ett själv i relation till andra 
människor. Sullivan menade ju att personligheten bara 
finns i relationer - det är bara genom att studera HUR 
en individ relaterar till andra som vi kan förstå vem hen 
är. På liknande sätt beskriver Bowlby individen som en 
del av ett anknytningssystem. Vi kan inte tänka oss en 

individ som inte befunnit sig i någon typ av 
anknytningssituation och i alla våra relationer är 

anknytningen, reglerandes av trygghetssystemet det 
centrala. Självet uppstår i en interpersonell process.” 

Rolf  Holmqvist ur Relationella perspektiv på 
psykoterapi 
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Medicinsk modell 

Axel 1; 
Kliniska 
syndrom 

Axel 2; 
Personlighets-

störning 

Axel 3; 
somatisk 

status 

Axel 4; 
Psykosociala 

faktorer 

Axel 5;  
GAF 

�  Den medicinska modellen 
– lidandet betraktas som ett 
psykiatriskt tillstånd/ en 
diagnos, vilken begränsar 
individens såväl fysiska, 
sociala som psykiska 
förmåga. Det påverkar 
individens livskvalitét, 
innebär ett signifikant lidande 
och på något område medför  
en funktionsnedsättning.  

�  Epidemiologisk forskning  
IPT arbetar 
fokuserat 
med aktuella 
problem på  
Axel 1 och 
Axel 4 

Depressionscirkeln & 
relationsproblem 

Depression 

Undandragande/
inåtvändhet/

isolation 

Minskat socialt 
stöd 

Känsla av 
maktlöshet/att 

vara fast 
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Anknytningsteori & IPT 
�  Individer med otrygg 

anknytning är mer sårbara vid 
kriser/förändringar 

�  Avbrott i anknytningen ökar 
sårbarhet för stress/ belastade 
sammanhang 

�  Anknytning påverkar förmågan 
att kommunicera och vara i 
relation – förstå och handskas 
med känslor – förstå och 
handskas med det som pågår 
inom mig och mellan mig och 
andra 

Psykisk ohälsa som ett resultat av  

ü  En akut kris 

ü  Otillfredsställda (anknytnings) 
behov 

ü  Bristande socialt stöd 

IPT fokuserar på: 

ü   att lösa den akuta 
problematiken/ det akuta 
måendet 

ü  Mobilisera socialt stöd 

 
Förändringsmekanismer i Interpersonell psykoterapi IPT 

Joshua D.  Lipsitz ,  John  C.    Markowitz    “Mechanisms  of  change  in  interpersonal  therapy  (IPT)” 
Clinical Psychology Review Volume 33, Issue 8 2013 1134 – 1147 

något omarbetad av T Ström 
 
  

 

Thomas Ström                    
Psykoterapimässan 2014-10-21 2 


