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Malin Bäck 
 
•  IPT-terapeut , nivå D (E) 
•  Psykiatriska kliniken, Värnamo 
•  Linköpings universitet – LURIPP m.m. 
•  RIKSÄT – IPT-Bn 
•  IPTS www.interpersonellpsykoterapi.se 
•  www.relationellarummet.com  
•  MB Relatéra AB 

“It takes people to make 
people sick and it takes 

people to make them well 
again.” 

 
Harry Stack Sullivan 

IPT – Köksbordsterapin 
�En enkel metod för vanligt folk� 

																								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”, 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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IPT;	två	fokus,	två	mål	

Mål:	A?	minska	
symtom	på	”aktuellt	
mående”	genom	
förbä?rade	relaGoner/
socialt	fungerande	
Strategi:	reparera	eller	
skapa	socialt	stöd,	
förbä?ra	
kommunikaGon,	lösa	
interpersonella	
problem	

DSM-IV ; Multiaxial diagnostik 
Axel	1;	
Kliniska	
syndrom	

Axel	2;	
Personlighets-

störning	

Axel	3;	
somaGsk	
status	

Axel	4;	
Psykosociala	
faktorer	

Axel	5;		
GAF	

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

Mående & interpersonella 
händelser interagerar 

Relation/ 
 Interpersonell  

händelse 

Mående/ 
Symtom 
Känsla 

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

”Zick1sack”(

Manualen i korthet 

IPT	originalmanualen;	16	sessioner	

IniGalfas;	4	samtal	

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

*Sorg					*Interpersonell	sårbarhet/brist	

Avslutningsfas;	2	samtal	

‹#›

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	

Fortsa?	
forskning	
•  IPT-telefon	
•  IPT-ED	
• Dystymi	
•  IPT-Grupp	
•  IPSRT	–	Bipolar	
• Över	hela	
världen	

2008	Cuijpers		
Metanalys	
Depression	

2009	IPTS	
bildas	
• LURIPP	
• KIPPS	

2010	
NaGonella	
riktlinjer	
Sverige	

2011	Cuijpers	
Metaanalys	
IPT	
• RIKSÄT	IPT-BN	

2014	
Markowitz	

PTSD	
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Teori kring IPT 

TeoreGsk	
bakgrund	

Förklaringsmodell	
–	Vad	gör	IPT	
verksamt?	

PragmaGsk	
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 

 
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 

Teoretiska influenser 
•  Medicinsk modell 
•  Adolf Meyer 
•  Harry Stack Sullivan 

 
•  Anknytningsteori 
•  Social teori 
•  Kommunikationsteori 
•  Mentaliseringsteori 
•  Affektteori 

 

Harry Stack Sullivan 
• �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? 
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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 

Biopsykosocial	modell	att	formulera	en	
förståelse	för	patienten		

Social	

Psyko	

Bio	

-  Tidigare	historia	
(anamnes)	

-  Familjehistoria	
(hereditet)	

-  Co-morbiditet	

Utvecklingsps
ykologiska	

och	relaGonel
la	faktorer	

Personlighet,	

relaGonshisto
ria,	

AnknytningssG
l	

Explicit	fokus	för	IPT:	

-				Förluster	
-  Förändringar	
-  Konfliker	
-  Socialt	stöd	

Interpersonell Triad 
Akut interpersonell kris 
 
    

                         ORO/STRESS               
                SYMTOM    Anknytning/ Bio-    

                                                                                     psykosocial  

                                                                                     sårbarhet 
 
 
 
Otillfredsställande socialt stöd 

Inledningsfas 

Inledningsfas 

• Diagnostisering    

• Sammanlänka depressionen till ett  
   interpersonellt sammanhang 

• Välja Fokus 

• Inerpersonell inventering 

• Bekräfta IPT-konceptet samt 
kontraktet 

Biologiska	faktorer	 Sociala	Faktorer	

PÅGÅENDE INTERPERSONELLA 
ANGELÄGENHETER 

IPT- FOKUS OCH MÅL	

DIAGNOS/SYMPTOM	

Psykologiska	Faktorer	
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IPT ÄR MULTITASKING 
Timing – balans mellan        manual          

& Patient 

Diagnostisering 

DiagnosGsering	

1	Bekräna	
diagnosen	

2	PsykoedukaGon/	
Behandlingsbart	

3	
Sjukroll	

4	akGvera	
nätverket	

5	
Egenvård	

6	Tid,	innehåll,	
sammanhang		

7	symtom-
ska?ning	

8	PaGent	
som	
expert	

Fokus-
område	

Diagnostisering 
Detta arbete skall utgöra 

en grund för att frågan 
 

�Hur har du haft 
det med dina 
depressiva 

symtom sedan vi 
träffades sist� 

Skall kännas naturlig 
och begriplig att ställa  

Vad är depression? 

DSM-IV      
Axel	1;	
Kliniska	
syndrom	

Axel	2;	
Personlighets-

störning	

Axel	3;	
somaGsk	
status	

Axel	4;	
Psykosociala	
faktorer	

Axel	5;		
GAF	

Egentlig depression enligt DSM -IV 

1.  Nedstämd större delen av dagen 
2.  Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller 

nästan alla aktiviteter under större delen av dagen, så gott 
som dagligen 

3.  Betydande viktnedgång eller viktuppgång eller minskad aptit 
4.  Sömnstörning 
5.  Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen 
6.  Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen 
7.  Känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor så gott 

som dagligen 
8.  Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller 

obeslutsamhet 
9.  Återkommande tankar på döden, återkommande 

självmordstankar utan plan, självmordsförsök eller planerat 
för självmord  
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Varför NU? 

																																					

Tid 

Dep
ress
ion	

Fly?ade	Gll	
ny	ort	 Inledde	

relaGon	
Arbets-

belastning	

Gräl med 
partnern RelaGonen	

tar	slut	

Sjukroll 

Egenansvar:  
Återhämtning har högsta 
prioritet,  
Identifiera tidiga 
behandlingsmål 

Interpersonella 
Resurser 
Identifikation &  
mobilisering för 
tidiga förändringar 
 

Fastställande  
& Erkännande:  
Psykoedukativa  
Interventioner 
validering 

 
 
 
 
 

Interpersonell inventering 
- Att förstå det relationella sammanhanget, interaktion, 

resurser, hinder, stöd… 

”No story lives unless 
someone wants to listen”	

	

               -J K Rowling	


Interpersonellt inventorie 

Inter-
personellt	
Invento=um	

Nuvarande	
IP	resurser/	

hur	de	
används	

Nuvarande	IP	
problem/	

begränsningar	

RelaGonell	
förklaringsmodell	
kring	depression	

Förtydligar	
länk	mellan	
mående-
relaGon	

Mobilisera	
“teamet”	

Hjälp	a?	välja	
fokus	

Interpersonellt 
Inventeringsdiagram 
 

PaGenten	

Familj	

Vänner	

Grannar	

Arbete	

Hobbies	

Möjligheter	

Namn 

Roll 

Tillgänglighet 

Ömsesidighet 

Emotionellt 
support 

Socialt 
support 
Praktiskt 
support 
Mer/mindre 

Del av plan 
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Närhetscirkeln	

self

relationshierarki

jag
Intensiteten av emotionell närhet

Käslomässigt närmast

Känslomässigt längst ifrån

Välja fokus          Kontrakt  
Sorg       rollkonflikt 
Rollförändring   Sårbarhet/brist 

IPT	Formulering	
	

Interpersonell	
inventering	

Berä?else/
Gdslinje	

Symtom-
utveckling	

Li
nk

öp
in

g 
  2

01
5 

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 - 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 
 

INLEDNINGSFAS 

Symtom	 Interpersonell	
inventering	 Val	av	fokus	 Kontrakt	

Diagnos/	
sjukroll	

Veckovis	
symtom-
ska@ning	

Vägledande 
vid val av 

fokus 

Psyko-
edukaAon	

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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Terapeutens hållning 
•  Aktiv – ej neutral, ej direktiv 
•  Uppmuntrande – stödjande 
•  Framhåller möjligheter till förändring 
•  Fokus på problemlösning 
•  Positiv allians 
•  Fokus på aktuella relationer 
•  �Vi 2 gör jobbet tillsammans� 
•  NYFIKEN! 

Mellanfas 
  

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 

Vidmakthållande	
 

Händelse	

Trigger 

Mående	

Konsekvens	
Innehåll	

”Zick1sack”(

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 

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	
beräDelsen		
Historia			

”Vad	kände	
du	då”	

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	

Problemlösning/Valmöjlighetsanalys 

•  Identifikation av problemet 
•  Utforska patientens föreställningar och förväntningar 
•  Brainstorma och överväg konsekvenserna 
•  Genomför 
•  Följ upp 
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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 

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 

Fokusområde 
Rollkonflikt  Rollförändring 
Sorg   Interpersonell sårbarhet 

Roll förändring 
 
�Depression i samband med en rollövergång 
uppstår när man har svårigheter att anpassa 
sig till de förändringar som pågår i livet. 
Förändringen upplevs som en förlust av den 
egna individen.� 

Rollförändring…. 
•  Normala förändringar i livet 

– “Livskriser” 
•   Misslyckande i en ny roll 
•  Förlust av en gammal roll 
•  Missnöje med en roll och 

vad den innebär.  
•  Förändringar som hotar 

självkänslan, 
självuppfattningen/
identiteten. 

•  Förändringar som kräver 
utmaningar som är svåra 
att möta upp. 

•  Symtom som har med livets 
begränsningar att göra. 

Teman… 
• SÖRJA det som fått förlorat. 
• På det sättet förändringen inträffade  
• Stå ut med utmaningarna runt förändringen 
• Kunde förändringen ha förutspåts? 
•  Instabilitet som en konsekvens av 

förändringen. 
• Förlust av en tidigare resurs/stöd som en 

konsekvens  av förändringen 
• Känsla av att jag är ansvarig för denna 

negativa förändring  
• Förändringen har uppstått mot individens 

vilja. 
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Roll förändring 

Överleva	
förändrings-
processen	

Anpassa	sig	Gll	nya	
omständigheter	
och	utmaningar’	

A?	kunna	släppa	
taget	om	det	som	

gå?	förlorat	

•  Var i denna modell 
uppstår svårigheterna 
och var blir de 
befästa? 

•  Vilken roll ändras? 

•  Hur såg rollen ut och 
hur har rutiner etc 
förändrats/förlorats? 

•  Att ordna för att inte 
förlora alla 
sammanhang även 
om en viss sak 
förändras. 

Rollförändring	

Depressiva symtom i ett 
förändringskontext Fokusformulering Rollförändring 

Gammal	roll	

Nyanserad	
bild	 Bejaka	förlust	

Förändringsprocess	

Begriplighet	
KASAM	

Acceptans	
U?rycka	
känslor	

Ny	roll	

Nyanserad	
Bild	

Utveckla	
färdigheter	

Rollkonflikt 
�Konfliktfokus kan komma i fråga när patienten, och minst 
en specifik person, har icke överensstämmande 
förväntningar på deras relation. Ofta har konflikten gått i 
stå eller har en repetitiv karaktär, utan hopp om en snar 
förbättring�. 

Konfliktfokus 
	

Var	fungerar	
kommunikaGone

n?	
Kompenserande	

stöd?	

Med	vem	?	

	
Målet	är	inte	
a?	rädda	

relaGonen	–	
	I	första	hand	
symtom-
redukGon	

Depressiva		
symtom	i	en	
konflikt-

formulering	

Formulera	
som	en	

konflikt	Gll	
en	specifik	
person	

KommunikaGonssGl	–	
Vad	&	Hur	

Innehållet	och	
förväntningarna	–	

Sagda	eller	ou?alade	
Förbä?rad	kommunikaGon	–	

potenGell		lösning	

Öppen	 Låst/tyst	 upplösning	

Nivå av konflikt 

Ø Återvändsgränd 
•  Har diskussionerna mellan dig 

och ........ Upphört? 
•  Använder ni “silent treatment” mot 

varandra? 
 

Ø  Omförhandling 
•  Är du och ..... medvetna om 

olikheterna mellan er? 
•  Försöker ni göra förändringar? 
•  Bråkar ni ofta? 
 

Ø  Upplösning 
•  Är olikheterna så stora mellan er att 

ni funderar på att avsluta 
relationen? 
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Nivå/Fas i  konflikten 

Dödläge Omförhandling Upplösning 

Uppmuntra	
kommunikaGon	
tex	a?	diskutera	

IPT-fokus	

Stå ut m 
ångest/

hopplöshet 
förändring 

KommunikaGons	
analys	

Motivations-
arbete att 

våga pröva 
nytt ex 

nuvarande sit. 

Begränsa 
utbrott/gamla 

trista 
beteenden tex 

time out 

Förklara dilemman 
att diskutera samt 
icke ömsesidiga 

förväntningar 

Aldrig första 
steget eller 
terapeutens 

råd 

Undvik	stora	
beslut	vid	djup	
depression	

Byt till 
förändrings-

fokus 

? 

 
? 
	

? 

? 

? 

 
? 
	

TANKAR 

 
ORD 
	

ORD 

TANKAR 

KÄNSLOR 

 
KÄNSLOR 

	

 
Du har helt rätt.. 
Jag borde ta mig 
för mer… göra 
saker mer för 

min egen 
skull… 
	

Du kanske 
skulle prova 

att… 

Nu kommer du med dina 
råd igen … Det är bara mig 
det är fel på … Du lyssnar 

inte på mig… 

Hopplöshet, 
maktlöshet, 

frustration, ilska, 
saknad, sorg 

Deprimerad, bitter, 
arg, avfärdad, skam, 

sorg, vanmakt, 
besvikelse 

	

Tänk att du 
aldrig kan vara 
nöjd… alltid 
så negativ.. 
Om jag bara 

kunde hitta en 
lösning på 

detta.. 

        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  
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IdenGfiera	komplicerad	sorg	

Sorg	som	fokusområde	

Ringa	in	Gdpukten	för	förlusten	och	koppla	Gll	onset	av	symtomen	

Balanserad	
utorskning	av	
paGentens	relaGon	Gll	
den	avlidne.	

Stödjande,	empaGskt,	
utorskande	av	affekter	kopplade	
Gll	förlusten	–	länka	känslan	Gll	
händelsen	och	dess	konsekvens	

Hjälpa	pat	a?	u?rycka	sin	
förlust/sorg	i	terapin	och	
med	andra.	Öka	det	
sociala	stödet	i	befintligt	
nätverk	och	utvekla	ny?	
stöd	runt	paGenten	

Påbörja	knyta	nya	band	

Bearbetning	av	sorgen	

Återupprätta den “brustna 
anknytningen” och möjliggör 
sörjande: Se bakåt 

•  Börja med den perioden pat 
verkar mest okuperad av ex den 
fina tiden, de sista dagarna och 
utforska länken till pågående 
symtom. 

•  Utvidga successivt utforskandet 
av relationen, inklusive svåra/
tunga perider/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. 

Interpersonell 
sårbarhet 

 
�Sårbarhetsfokuset används när patienten 

presenterar en historia av relationella brister, som 
innefattar ickefungerande, otillfredsställande 

relationer och sociala färdighetsbrister� 

Interpersonell sårbarhet 

Mål 

Optimera patientens nuvarande 
interpersonella funktion. 

Försöka avhjälpa akuta stressorer 
som fått patienten att söka hjälp 
just nu. 
 
Fokuserar på de mest 
överhängande problemen, trots att 
långvariga interpersonella 
problem eventuellt förs upp till 
ytan. 
 

Fokus 
•  Avsaknad av relationer 
•  Kvalite´n i befintliga 

relationer är ej OK 
•  Återkommande depression/

psykisk ohälsa 
•  Utforska mönster i relationer 
•  Utforska mönster i 

terapirelationen 
•  Söker möjligheter och 

undantag 
•  Exponering av rädslor i mötet 

med andra  

Sårbarhetsinventering 
Isolerad/ proffessionella  
Kontakter, dominerar  
nätverket 

Terapeut	 • Varje	vecka	

Dr	 • Varannan	
vecka	

Mamma	 • Bor	
Gllsammans	

Tillfälliga eller ytliga kontakter 

Dr	

Kollegor	på	
prov-

anställning	
	

•         Bästa vän 
•         2 veckor 

Klass-
kamrater	

	

•  	På puben 
•   På gymmet 
•   oplanerat 

Facebook			• 		Träffas aldrig 

• 	3:e	gången	de?a	året	
• 	Förstår	mig	inte	

Interpersonell	inventering	

Interpersonell	sårbarhet	

Genomgång	av	
gamla	relaGoner	

Undersök	nuvarande	
relaGoner	

Undersök	den	
terapeuGska	
relaGonen	

Sä?	upp	rimliga	behandlingsmål	

Bearbeta/hantera	akut	
Interpersonell	kris	

Öka	socialt	stöd	OpGmera	befintlig	
interpersonell	funkGon	
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Avslutningsfas 

Avslutning 

•  Förberedelse, genomgång och utvärdering 
•  Börjar redan vid start- detta är en tidsbegränsad 

behandling 
•  Tydliggörs i kontraktet 
•  Fortsätter med “veckovis nedräkning” 
•  Rekommendation: 16 sessioner inom 20 veckor. 

•  Session 13-16 
•  Uppmärksammas specifikt som en del i “Manualen” 
•  Det är möjligt tidigare men inte senare 

 

Avslutning 
• Avslutningen planeras i inledning av terapin och 

diskuteras kontinuerligt; - Detta är något vi lägger 
energi på under en begränsad tid för att lösa ett svårt 
problem – IPT är en modell för att ta tag i bekymmer. 

• Känslor inför avslut  - Man får vara ledsen, orolig, 
besviken. Det betyder inte heller att man är på väg att 
bli deprimerad igen. 

•  Sammanfattning & utvärdering av det som 
avhandlats i terapin. 

• Vad skall du göra för att vidmakthålla ditt nuvarande 
mående och MED VEM skall du göra detta jobbet? 

Avslutning 
•  Identifiera sårbarhetsfaktorer i framtiden och vad pat bör 

jobba vidare med på egen hand. 
 
•  När vet du att du är på väg in i en depression igen. Hur/när 

vänder du dig till ditt “team”? Om; – När vet du att du skall 
höra av dig hit igen? 

 
•  Om symtom kvarstår – diskutera möjlighet till fortsatt 

behandling, underhållsbehandling eller annat upplägg.  

Diagnos	
Interpersonell	Inventering	
Interpersonell	formulering	
Kontrakt	

Tydliggöra	symptom	
Interpersonellt	arbete	
Specifika	Tekniker	

Hantera	separaGoner	
Tydliggöra	framsteg	
Förebygga/planera	

Underhållskontrakt	
Förebygga	återfall	

Bedömningsfas	1-4	

Mellanfas	5-12	
	
Sorg	
Interpersonell	konflikt	
Rollförändring	
Interpersonell	Sårbarhet/Brist	

Avslut	av	akut	behandling	13-16	

Underhållsbehandling	


