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Föreningen 
�  62 medlemmar 

�  Hemsidan www.interpersonellpsykoterapi.se 

�  IPTS på FB 

�  Nätbaserade styrelsemöten 

�  Ordna sammankomster kring IPT 

�  Värna om kvalitet och utveckling av IPT 

�  Möjliggöra utbildningar i IPT 

IPTS Organisation 
Styrelse 

Ordförande, kassör,  
sekreterare,  

3 ledamöter 

Administration 

Kassören 
Sekreterare 
Webmaster 

Ordförande 

Nationella 
konferensen 

 

Styrelserepresentant 

Av styreelsen utsedd 
kommitte´från år till år. 

Ackreditering & 
handledningsfrågor 

Styrelserepresentant 
Handledarna 

Ackrediteringsgrupp 

vald vid årsmöte 

IPT-kurs 

Av styrelsen 
utsedd 

arbetsgrupp, 

Valberedning & 
revisor 

Väljs på årsmötet 
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IPT i 
Sverige 

UMEÅ 
 
SUNDSVALL 
 
STOCKHOLM 
 
NORRKÖPING 
 
ÖREBRO 
 
LINKÖPING 
 
VÄXJÖ 
 
KARLSKRONA 

ÖSTERSUND 
 
 
VÄRNAMO 
 
GÖTEBORG 
 
HALMSTAD 
 
HELSINGBORG 
 
LUND 
 
MALMÖ 

”Från kontrollgrupp till likvärdig behandling? – en 
implementeringsstudie kring IPT i svensk 

ätstörningsvård.” 

Mina Handledare 

 

�  Gerhard Andersson 

�  Sanna Aila Gustafsson 

�  Rolf  Holmqvist 

18-11-02 
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IPT-BN- Tre vågor 

•  Fairburn et al 
•  IPT-BN 
•  Dismantlingstudie; 

Fick inte koppla känslor och 
interpersonella problem till 
ätstörningssymtom. 

• Fick inte använda rollspel 
• Fick inte ge psykoedukation 

Den första 

• Wilfley et al, Riegel et 
al,  

•  IPT-ED 
• McIntosh et al , Carter 

et al, 
•  ”Ok att tala om 

ätstörningen men fokus 
på interpersonella 
relationer och 
självkänsla” 

Den andra 
•  Arcelus et al 
•  IPT-BN(m) 
•  Återinförande av alla 

tekniker och fokus på 
symtom förutom 
relationer och känslor 

Den tredje 

Genomförande av datainsamling 

Utbildning  

Nov 2012 IPT nivå A, 4 
dagar 21 terapeuter 

Datainsamling  

Våren 2013 Handledning 
Depressionsmanualen, 19 terapier, 17 

inlämnade.  

EJPC: Interpersonal 
psychotherapy for 

eating disorders with 
co-morbid depression: 

A pilot study  

Malin Bäck, Sanna Aila 
Gustafsson and Rolf  

Holmqvist  

Augusti 2013 Fördjupning IPT-
BN(m) 1,5 dagar 

Datainsamling  

Hösten 2013 
Handledning IPT-

BN(m)  

N= 17 

EDE-Q, EDI-3, 
MADRS-S, ENR  

REDS, PHQ-9, WAI, 
FC 

Datainsamling 
forts. 

N= 14  

EDE-Q, EDI-3, 
MADRS-S, ENR  

REDS, PHQ-9, 
WAI, FC 
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Instrument 
PRE- MID - POST 

�  Registerdata ex EDEQ 

�  EDI-3 

�  ENR 

�  MADRS-S 

�  SEDRF 

WEEKLY 

�  KUS-P/REDS 

�  PHQ-9 

�  WAI-12 

�  FC 

18-11-02 

18-11-02 

STUDIE 1 

"Interpersonal Psychotherapy for eating Disorders with Comorbid Depression - 
a pilot study” 

STUDIE 2 

”En svensk interventionsstudie med IPT-BN(m) vid Bulimia Nervosa utan 
kontrollgrupp” 
 

STUDIE 3 

”Vad predicerar/modererar ett gott utfall i IPT bland ätstörda – och i vad?” 
 

STUDIE 4 

”Att jobba inom svensk ätstörningsvård – Vad tillför IPT? ” 
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Fokusgrupp- del av en implementeringsstudie om 

IPT i svensk ätstörningsbehandling  
�  ”Hur användbart upplevs 

en relationsorienterad 
metod som IPT vara 
bland svenska 
ätstörningsterapeuter?”  

 

�  Hur tycker ni att det har 
varit att arbeta med IPT i 
er kliniska verksamhet? 

 
 

�  Har IPT upplevts som en verksam 
metod i verksamheten? 

�  Har det uppstått hinder att ta sig an 
IPT? 

�  Har era tidigare kunskaper/
erfarenheter påverkat ert sätt att utöva 
IPT? 

�  Hur tycker Du att IPT bör användas i er 
verksamhet? 

�  Vad behöver Ni för att föra in IPT i 
verksamheten ännu mer? 

�  Hur påverkar interpersonella aspekter 
behandlingens process och utfall? 

�  Upplevs IPT fungera bättre för en viss 
typ av patienter? 

�  Vilka interpersonella teman tar 
patienter upp?  

Teman i diskussionen: 

Metod 

Terapeut 

Patient 
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Olika verkningsmekanismer i olika 
behandlingar – olika snabbhet 

�  Nuvarande diskurs;  

�  Ju fortare ju bättre 

�   Billigare = giltigt  

Hinder för att jobba med 
IPT? 

�  Patienten har redan hört om KBT 

�  Kollegor har svårt att beskriva IPT 

�  Ledningens syn & kunskap om IPT 

�  KBT är normen 

�  Patientens bild på förändring kan vara en annan än mood-event 

�  Finns ej så många IPT-terapeuter 

�  IPT blir bara omnämnt när det framkommer interpersonella 
problem (vilket har visat sig vara terapihindrande i 
ätstörningsbehandling), eller när inte KBT har fungerat. – erbjuds 
idag IPT bara till de patienter som har svårt med följsamhet i 
terapi generellt? 
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IPT till vad? 
�  Vid Bulimia nervosa/BED är IPT lika 

bra 

�   - När Patienten kopplar mood-
event som en egen förklaring till sin 
ätstörning 

�   - När P är deprimerad vid sidan 
av ätstörningen 

�   - IPT kan användas att arbeta 
med restsymtom av en ätstörning, 
kanske utifrån    en sekventiell 
modell 

�   - IPT som medel för att våga bli 
frisk; att våga gå in i en ny roll, sörja 
det gamla    våga gå in i det nya. 
Kan eventuellt vara extra relevant vid 
anorexi; ”Att göra    slut med 
AN och våga bli frisk – en 
rollförändring.” 

Vad behövs? 

�  Stöd från ledningen 

�  Handledning 

�  IPT-material  

�  Tid, planering 
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www.relatera.net 

Studie 2 

”En svensk interventionsstudie med IPT-BN(m) 
vid Bulimia Nervosa utan kontrollgrupp” 

 

18-11-02 Mottagning 2, Psykiatriska kliniken 



18-11-02	

11	

IPT-BN (m) Datainsamling 
n=31 

Utbildning  

Nov 2012 IPT nivå A, 4 
dagar 21 terapeuter 

Datainsamling  

Våren 2013 Handledning 
Depressionsmanualen, 19 terapier, 

17 inlämnade.  

EJPC: Interpersonal 
psychotherapy for 

eating disorders with 
co-morbid 

depression: A pilot 
study  

Malin Bäck, Sanna 
Aila Gustafsson and 

Rolf  Holmqvist  

Augusti 2013 Fördjupning 
IPT-BN(m) 1,5 dagar 

Datainsamling  

Hösten 2013 
Handledning IPT-

BN(m)  

N= 17 

EDE-Q, EDI-3, 
MADRS-S, ENR  

REDS, PHQ-9, WAI, 
FC 

Datainsamling 
forts. 

N= 14  

EDE-Q, EDI-3, 
MADRS-S, ENR  

REDS, PHQ-9, 
WAI, FC 

Fynd 

�  I tidigare studier: IPT fortsatte ha effekt efter avslutad behandling 
men är inte lika snabb som CBT-BN och CBT-E à 

�  CBT är snabbare än IPT vid BN à IPT rekommenderas inte i nya 
upplagan av NICE-guidelines vid BN dock vid BED. 

�  Arcelus et al har i sina studier försökt peka på att IPT har 
snabbare förändring än vad Fairburn anger. 

�  Men…  fortfarande tillfrisknar endast hälften av patienter som 
behandlas för en ätstörning, och mellan 22-51% av dem som blir 
friska återinsjuknar (Keel, Dorer, Franko, Jackson & Herzog, 
2005). Det finns en diskrepans mellan klinisk praktik och 
forskning inom ätstörningsområdet (Clinton, 2010). 
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Angående snabbhet… 
33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

REDS  

REDS CS 22 

PHQ-9 

PHQ-9 CS 10 

�  RCI – REDS: 5 

              PHQ-9: 7 

�  Vid samtal 3 har 
gruppen uppnått 
RCI (33à 27) 

�  Vid session 9 CS 
(21) 

�  Vid avslut 
Reliabel 
förändring från 
mitt till slut 
(22.5-15,5) 

18-11-02 
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Vad driver vad? 
Correlations between REDS and phq are 
presented, both at the same session and 
when as lagged correlations:  

�  reduction on REDS at one session was 
associated with reduction on phq at 
the next session to larger extent that 
phq at one session and REDS at the 
next.  

�  MLM -The model suggests that a 
reduction in REDS with one point 
reduces the phq score with 0.046 
points at the next session. 

�  A similar model with REDS as the 
dependent variable was not significant 
(p = .983).  

 	 phq	 Phq next 
session	

REDS	 .66***	 .82***	

REDS next 
session	

.57***	  	

Tankar… 
�  Paradoxen att tala om att 

skapa den snabbaste 
modellen för ett ”livslångt 
tillstånd” 

�  Hur väl definierar snabb 
respons kring B/P 
minskning av lidande – i 
IPT? Finns det en risk att se 
ED-beteenden som 
”misslyckanden i en viss 
fas”? Vårt jobb är ju at 
utforska vad som triggar vad 
på ett icke värderande sätt? 

�  IPT efterfrågar inte en linjär 
symtomreduktion 

�  Ett ökat behov att förstå det 
verksamma i IPT vid ED, för 
att kunna värdera 
förändringsprofilen under 
terapin 

�  Ex sambandet mellan 
tillfredsställelse i vad som 
pågår kring valt 
fokusområde och 
ätstörningssymtom 
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Peer-handledning i IPT inom svensk 
ätstörningsvård  

– en Ide´ 
 

Malin Bäck & Sanna Aila Gustafsson 

INLEDNING 
�  IPT har visat sig vara ett robust 

behandlingsalternativ till KBT, främst vid 
hetsätningsstörning BED men även vid bulimia 
nervosa BN.  

�  Med tanke på att enbart 50 % av de patienter som 
genomför en KBT-behandling tillfrisknar och många 
tenderar återinsjukna, finns det mycket som talar 
för ett breddat behandlingsutbud.  
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Att implementera IPT 
�  brist på IPT-terapeuter i svensk ätstörningsvård 

�  utmaningar kring implementeringen av metoden i 
verksamheten.  

�  behov av fler IPT-utbildningar  

�  behov att erbjuda regelbunden handledning  

�  För att utbildning i IPT skall generera fler genomförda 
IPT-terapier behövs fler IPT-handledare med god 
kännedom om patientgruppen och med erfarenhet av 
IPT-manualerna kopplat till ätstörning.  

Med fokus på ”medveten träning” 
in i handledarrollen 

�  Inom IPT-rörelsen har en terapeut tillförskaffat sig 
kompetensen som IPT-handledare genom teoretiska 
kurser i metoden samt eget kliniskt arbete. Det finns i 
dag inget krav att uppvisa färdighet i att handleda och 
utbilda.  

�  Vid SPRs konferens i Amsterdam 2018, lades tonvikt på 
vikten av ”medveten träning”, så kallat ”deliberate 
practice” och den forskning som talar för att terapeuter 
tenderar bli sämre över tid för att man ej systematiskt 
tränar på att praktiskt utveckla sig i professionen.   

�     Detta talar för att man vid IPT-utbildningar borde 
lägga till ytterligare moment för att ex bli handledare; 
att systematiskt träna sig på att både bli sin egen och 
andras handledare genom observatörsskattning samt 
erhålla handledning på handledning. 
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Deliberate practice 
Ericsson (1993) som stiftat begreppet, anger följande kriterier för Deliberate Practice 
för att att optimal inlärning ska ske:  

�  Individen bör vara högt motiverad att fokusera på att förbättra sina färdigheter.  
 

�  Individen bör mentalt anstränga sig för att aktivt utveckla sin färdighet.  
 

�  Individens träning bör vara relevant genom att ta i beaktning personens 
förförståelse och fokusera på personens utvecklingsområden samt att träningen 
ska vara relevant för att utvecklas inom det tänkta området.  
 

�  För att säkerställa ovan nämnda relevans bör individen få direkt och informativ 
handledning och återkoppling på resultatet av sin ansträngning.  
 

�  Inövningen bör ske repetitivt, d.v.s. genom att personen gör om samma eller 
liknande uppgifter över en längre period av tid tills en högre nivå av skicklighet har 
uppvisats.  

Ide´ 
�  starta en handledningscirkel bland IPT-BN terapeuter med minst C-nivå.  

�  Minst tre och maximalt fem stycken ses regelbundet (varannan vecka?) över internet på plattformen 
ACP, för gemensam handledning.  

�  dels ett gemensamt handledningsforum i pågående IPT-terapier, dels ett forum att öva sig att handleda 
andra. Deltagarna turas om att inta rollen som gruppledare efter ett framtaget schema. Handledningen 
avhandlar de pågående terapierna utifrån följsamhet och olika frågeställningar som terapeuten har 
kring sin patient.  

�  Deltagarna följer ärendet med hjälp av videoinspelade sessioner och tillsammans tränar man sig i 
följsamhet, observatörsskattning och en gemensam interbedömarreliabilitet med hjälp av en modifierad 
version av Roslyn Laws observatörsskattningsskala, anpassad för ätstörning.  

�  Var tredje handledningstillfälle deltar en ackrediterad IPT-handledare som erbjuder handledning på 
handledning.  

�  Efter varsin genomförd terapi, inplaneras ett teoriblock med fokus på IPT-handledning generellt och 
mot ätstörningar specifikt.  

�  En fördjupande förberedelse inför att deltagaren går från terapeutperspektivet till att bli handledare när 
man diskuterar ett handledningsärende.  

�  Handledningsgruppen planeras i detta format pågå i max fyra terminer med en ambition att alla då är 
klara IPT-handledare. Därefter kan en ny IPT-utbildning anordnas och fler handledningsgrupper startas. 
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