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IPT – Teoretisk grundkurs - Förberedelser 
 
Under kursen kommer det finnas flera inslag av praktisk övning av IPT-metoden, i 
smågrupper, bla via rollspel.  Då metoden ursprungligen utformades som 
depressionsbehandling och er första IPT-terapi kommer behandla depression om ni avser att 
gå vidare mot ackreditering, skall gruppövningarna fokusera på depressionsdiagnosen. Flera 
fallbeskrivningar kommer nämnas vid den teoretiska genomgången. Varje kursdeltagare skall 
även förbereda ett eget patientfall, lämpligen från din egen kliniska erfarenhet.  Sannolikt blir 
patientfallet mest användbart om du använder detaljer ur fler än ett patientärende – allt för att 
skapa utrymme för flexibilitet i de praktiska övningarna.  
 
Om du redan har en patient som ni tänker att ni skall ha som handledningspatient, så är det 
okej att ta hen men då kan det vara bra att stämma av det med mig eller din tilltänkta 
handledare. Ni kommer då få hitta på en del info om patienten för att kunna dra nytta av 
övningarna. 
 
Det är hjälpsamt om ditt fall inkluderar flera av nedanstående symptom. Du kommer bla få i 
uppgift att redogöra i detalj kring ditt fall i en gruppövning.   Förbered med att skapa en 
detaljerad och koherent fallbeskrivning, som inkluderar nuvarande relationer. Den skriftliga 
sammanfattningen behöver enbart innehålla en kort summering av anamnes och aktuell status 
medan gruppövningarna innebär att vi träder in i ärendet på ett mer detaljerat sätt. 
 
 
Förbered din fallbeskrivning och ta med minst 4 kopior att kunna dela med andra 
kursdeltagare. Skicka din fallbeskrivning till mig senast 200817 så jag hinner läsa 
igenom den.   
 
Den skriftliga sammanfattningen skall innehålla: 
 

1. En kort summering av din fallbeskrivning – några punkter räcker. Den skall innehålla 
duration(längd) och omständigheterna runt den senaste depressiva episoden. Tiden för 
”onset” skall vara relativt tydligt i exemplet. Undvik att välja ett patientexempel med 
kronisk eller livslång depression, Man kan dock välja ett fall med flera 
depressionsepisoder (recidiverande depression.) 
 
Fallbeskrivningen skall innehålla teman som är karaktäristiska vid IPT-behandling: 

a. Pågående konflikter med signifikant annan. 
b. Rollövergång/förändring, inkluderat förluster – att förlora en betydelsefull 

roll/sammanhang eller svårigheter att träda in i en ny roll. 
c. Komplicerad sorgereaktion efter ett relativt nyligt dödsfall (inte längre än 3 år 

sedan och inte före 3 mån efter förlusten.) 
d. Långvariga svårigheter att skapa eller bevara meningsfulla och 

tillfredsställande relationer. 
 
 



	

 

 

2020-04-20  Malin Bäck mail: relatera@me.com tel:070-5490329 

FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA ERT FALL PÅ ETT FLEXIBELT SÄTT I DE OLIKA 
ÖVNINGARNA BÖR PATIENTFALLET INTE VARA “HUGGET I STEN” UTAN MER 
PRESENTERA MÖJLIGHET TILL OLIKA FOKUS ETC.  
 

 
 

Min erfarenhet är att utbildningsgruppen ofta har skiftande kunskap kring depression, både 
vad gäller diagnostisering och erfarenhet att arbeta med depressionsbehandling. Läs gärna om 
de diagnostiska kriterierna för depression så ni inte är helt obekanta att se på patientens 
mående utifrån ett lite mer medicinskt perspektiv. 

3. Innan kursen förväntas ni ha läst boken Weissman. Myrna M, Markowitz. John M, 
Klerman. Gerald L (2017) "The Guide to Interpersonal psychotherapy" Oxford University 
Press NY. Vi kommer grundligt gå igenom relevant innehåll från boken under kursdagarna. 
Dock visar sig erfarenheten, att det blir väl intensivt att ta in all denna kunskap om man inte 
tidigare läst igenom manualen i lugn och ro. Jag kommer tala om depression som en 
medicinsk diagnos, om anknytning, affekter och mentalisering utan att ha en grundläggande 
genomgång i dessa teorier. Beroende på vilken terapeutisk inriktning ni har tidigare är dessa 
begrepp mer eller mindre bekanta. Behöver ni litteraturtips om detta, är ni välkomna att höra 
av er.  
 

4.  Du skall även förbereda en inventering av din tilltänkta patients nuvarande relationer, 
genom att använda inventeringsformuläret på nästa sida (närhetscirkeln). Namnge 
signifikanta stödjande och problematiska relationer i diagrammet. Gradera närheten i 
relationen eller den känslomässiga intensiteten i problemet med den andre genom att placera 
namnet närmre eller en bit ifrån cirkelns mitt. 
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Under kursveckan kommer det finnas flera inslag av praktisk övning av IPT-metoden, i smågrupper, 
bla via rollspel.  Flera fallbeskrivningar kommer nämnas vid den teoretiska genomgången. Varje 
kursdeltagare skall även förbereda ett eget patientfall, lämpligen från din egen kliniska erfarenhet.  
Sannolikt blir patientfallet mest användbart om du använder detaljer ur fler än ett patientärende – allt 
för att skapa utrymme för flexibilitet i de praktiska övningarna.  
 
Det är hjälpsamt om ditt fall inkluderar flera av nedanstående symptom. Du kommer bla få i uppgift 
att redogöra i detalj kring ditt fall i gruppövning.   Förberedd med att skapa en detaljerad och koherent 
fallbeskrivning, som inkluderar nuvarande relationer. Den skriftliga sammanfattningen behöver enbart 
innehålla en kort summering av anamnes och aktuell status medan gruppövningarna innebär att vi 
träder in i ärendet på ett mer detaljerat sätt. 
 
Förbered din fallbeskrivning och ta med minst 4 kopior att kunna dela med andra 
kursdeltagare.  Den skriftliga sammanfattningen skall innehålla: 
 

1. En kort summering av din fallbeskrivning – några punkter räcker. Den skall innehålla 
duration (längd) och omständigheterna runt den senaste depressiva episoden. Tiden för 
”onset”  skall  vara  relativt  tydligt  i  exemplet.  Undvik  att  välja  ett  patientexempel  med  kronisk  
eller livslång depression, dock kan man välja ett fall med flera episoder av depression 
(decidiverande depression.) 
 
Fallbeskrivningen skall innehålla teman som är karaktäristiska vid IPT-behandling: 

a. Pågående konflikter med signifikant annan. 
b. Rollövergång/förändring, inkluderat förluster – att förlora en betydelsefull 

roll/sammanhang eller svårigheter att träda in i en ny roll. 
c. Komplicerad sorgereaktion efter ett relativt nyligt dödsfall (inte längre än 3 år sedan 

och inte före 3 mån efter förlusten.) 
d. Långvariga svårigheter att skapa eller bevara meningsfulla och tillfredsställande 

relationer. 
FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA ERA FALL PÅ ETT FLEXIBELT SÄTT I DE OLIKA 
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2. Huvudsymtom på depressionen; symptom, duration och djup/ hur det påverkar individens 

funktion i arbete och i relationer. 
 Nuvarande symtom Duration Djup och påverkan 
Sänkt stämningsläge    
Låg motivation    
Dålig sömn    
Försämrad aptit    
Sänkt energi    
Koncentrationssvårigheter    
Minnesstörning     
Obeslutsamhet/ambivalens    
Aggitation, rastlöshet    
Långsamhet, latens    
Suisidtankar, suicidplaner    
Viktminskning/viktökning    



	

 

 

2020-04-20  Malin Bäck mail: relatera@me.com tel:070-5490329 

NÄRHETSCIRKEL 

selfJag

 
 
Lycka till och tveka inte att höra av er till mig om det är något som känns oklart kring 
förberedelsearbetet! 
 
Malin 


