
Inledningsfasen i IPT

– Att jobba med diagnos, sjukroll och 
interpersonell inventering för att ringa in 
nuvarande l idande i ett relationellt kontext.



Program

- Presentation

- Kort föreläsning om dagens tema
av Malin Bäck

- Frågor att prata kring?

- Diskussion i mindre grupper i sk
breakoutrooms

- Återkoppling med hela gruppen.



Initialfas; fördjupad förståelse

HUR?  
NÄR?  
VEM? 

Diagnos (Adolf 
Meyer)

IP Inventorium 
(Sullivan, Bowlby)

Onset, Tidslinje, 
symtom-
skattning

Sjukroll

Psyko-
pedagogik

Fokus

formulering







INITIALFASEN
• Terapeuten gjorde en tillräckligt grundlig genomgång av patientens symtom.

• Terapeuten kopplade symtomen till ett interpersonellt sammanhang.

• Terapeuten gjorde en tidslinje över nuvarande sjukdomsperiod.

• Terapeuten gjorde en tidslinje över tidigare symtom eller sjukperioder. 

• Terapeuten och patienten benämnde explicit patientens diagnos och kopplade symtom till diagnosen på ett adekvat sätt. 

• Terapeuten gav adekvat psykoedukation. 

• Terapeuten beskrev sjukdomen som ett tillstånd som kan behandlas och uttryckte hopp. 

• Terapeuten förmedlade förståelse och expertis. 

• Terapeuten använde sig aktivt av sjukrollen som förklaringsmodell för att skapa förståelse. 

• Terapeuten diskuterade användning av medicin som kombinerad behandling. 

• Terapeuten och patienten genomförde ett interpersonellt inventorium. 

• Möjligt fokusområde identifierades och diskuterades.

• Interpersonell fallformulering presenterades och diskuterades. 

• Behandlingsmål diskuterades.

• Terapeuten presenterade ett förslag på ramar för terapins längd och frekvens. 



Ur ARRS:

Gör ett interpersonel lt inventorium

Terapeuten undersökte systematiskt och i  
samarbete med personen dennes interpersonel la 
er farenheter i  deta l j  och gav de nuvarande 
re lat ionerna uttryck l ig pr ior i tet.  Detta användes 
som en bas för  att  formulera t i l lgängl ighet,  
användning av samt acceptans av interpersonel la 
resurser och deras betydelse och inverkan på de 
nuvarande svår igheterna. Inventer ingen kopplades 
tydl igt  t i l l  målet att  förstå den aktuel la 
depress ionsepisoden och att  ident i f iera ett  
interpersonel l t  fokus för  terapin.



Interpersonellt inventorie

Interpersonellt
Inventorium

Nuvarande 
IP resurser/ 

hur de 
används

Nuvarande IP 
problem/ 

begränsningar

Relationell 
förklaringsmodelk

ring depression
Förtydligar 
länk mellan 

mående-
relation

Mobilisera 
“teamet”

Hjälp att välja 
fokus

Signif ikanta pågående relat ioner – nyl iga 
förändringar, för luster el ler v inster

nuvarande problem påverkat relat ioner & 
vice versa

Kommunikationsst i l  & interakt ionsmönster

Grad av socialt  stöd

Förväntan och t i l l f redsstäl le lse i  relat ioner

Vägvisare för kommande interventioner

Utvecklas och förändas under behandlingen

Antyder 
anknytningsst i l /mental iseringsförmåga etc




