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•  Är framvuxet i ett forskningssammanhang på 70-talet i USA. 

•  Utvecklades från början som en depressionsbehandling. Sedan dess 
har IPT också anpassats för att behandla bulimi, PTSD, social fobi, 
bipolärt syndrom etc. 

•  Första behandlingsmanualen kom 1984 ”Interpersonal 
Psychotherapy for depression” av Weissman, Klerman och 
Markowitz. 

•  IPT har i många RCT-studier visat på ett likvärdigt 
behandlingsresultat som KBT vid depression. 





 
Den interpersonella triaden 

          Symtom

Otillräckligt social stöd

Sårbarhetsfaktorer: 
-  Anknytningsstil
-  Biologiska
-  Specifika erfarenheter 

(ex trauma, 
inlärningshistoria)

 


Akut interpersonell kris

(Stuart,	2012)	
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IPT har en dubbel målsättning

Minska 
symtom

Förbättra den 
interpersonella 

förmågan
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IPT-Principer

6 

Interpersonellt fokus

•  Fokus på nuvarande, aktuella relationer och specifika interpersonella  

händelser från senaste veckan. 

•  Kartläggning av kommunikationsepisoder och förväntningar på 
viktiga andra i patientens omgivning. Patienten blir medveten om sitt 
relationella mönster och hens typiska interpersonella strategier. 


•  Utveckla och etablera ömsesidiga relationer genom att 

realitetsanpassa förväntningar och förbättra 
kommunikationsförmågan (för att öka chansen att bli förstådd och 
mött i sina behov och önskningar). 










IPT-Principer
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Symtomfokuserat

•  Öka patientens medvetenhet och förståelse för sina symtom, och 

hur symtomen påverkar funktionsnivån. 

Samband interpersonell händelse – affekter – symtom

•  Kartläggning av utlösande interpersonella triggers till förändringar i 

måendet. 

•  Återkommande kopplingar mellan konkreta interpersonella 
händelser, vilka affekter som väcks hos patienten i den 
interpersonella situationen, hur dessa affekter reglas i det som görs 
och sägs i relation till den andra, och hur detta påverkar symtomen. 

 






IPT-Principer
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Behandlingsupplägg
•  Korttidsbehandling där ett tydligt avslut på behandlingen ses som 

motivationshöjande för att åstadkomma en snabb förändring. 

•  Uppdelat i en inledningsfas, mellanfas och avslutningsfas. 

•  Gemensamt överenskommet interpersonellt fokus och målsättning 
för behandlingen, vilket guidar val av interventioner. 


Terapeutiskt förhållningssätt
•  Skuldavlastande: skyller på symtomen. 

•  Stödjande och problemlösande förhållningssätt. 

•  Transparant rational. 

•  Växla mellan att vara styrande och följsam. 

 




Verksamma mekanismer
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Verksamma mekanismer

Ett transdiagnostisk perspektiv: 

De verksamma mekanismerna återfinns i alla olika IPT-behandlingar 
även om behandlingarna i sig är diagnosspecifika (ex IPT för 
depression, PTSD, bulimi, bipolär sjukdom etc). 

Förutom vissa få diagnosspecifika interventioner fokuseras IPT-
behandlingen främst på den interpersonella kontext som symtomen 
uppstår i istället för symtomen, tankarna, och beteenden specifikt 
associerade med varje diagnos. 

Därför är det terapeutiska förhållningssättet, strukturen på 
behandlingen och de interpersonella fokusområdena samma i alla IPT-
behandlingar oavsett vilken diagnos den är avsedd att behandla. 
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Verksamma mekanismer
•  Markowitz et al gjorde en jämförande RCT-studie mellan Prolonged 

Exposure (PE) och IPT vid PTSD.

•   Syftet med studien var att undersöka olika verkningsmekanismer vid PTSD 
behandling. I IPT behandlingen var en därför förbjuden att exponera för 
traumatriggers eller prata om traumat. Istället undersöktes de relationella 
konsekvenserna av traumat (kluster D I Dsm-V) och försökte förbättra den 
interpersonell förmågan samt öka det sociala stödet.

•  Båda behandlingarna gav jämförbar symtomminskning, men genom 
distinkt olika verkningsmekanismer.

•  Fler studier behövs, men detta är en lovande möjlighet att behandla 
patienter med PTSD som inte förbättrats av exponeringsbaserad KBT eller 
som inte tolererar denna behandling. Lägre grad av drop out vid IPT än PE. 

•  Behandlingsprinciperna vid IPT för PTSD är samma som vid depression 
eller andra diagnoser, och behandlingen kan därför betraktas som 
transdiagnostisk. 


Markowitz, J. C., et al., (2015). Is exposure necessary? A randomized clinical trial of interpersonal psychotherapy for 
PTSD. American Journal of Psychiatry, 172(5), 430-440.
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Behandlingsmanualer
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Inledningsfasen
Session 1-4 (1-3)





Mellanfasen
Session 5-12 (4-10)



Avslutningsfasen
Session 13-16 (11-12)


Vidmakthållandebehandling

Kartläggning av nuvarande 
situation, baslinjemätning, 
diagnos, psykoedukation, 
sjukroll, tidslinje, interpersonellt 
inventorium, IPT-Formulering. 


Symtomgenomgång, 
interpersonellt arbete utifrån 
fokusområde, specifika IPT-
tekniker. 

Reaktioner på behandlingsavslut, 
feed back på framsteg, 
återfallsprevention. 

Vidmakthållandekontrakt 

Struktur Interventioner



Kärnintervention inledningsfasen - 
tidslinjen 

 



 



Kärnintervention inledningsfasen -  
tidslinjen

•  Grafisk representation över patientens mående över tid. Kopplar samman 
påverkan mellan olika livshändelser och patientens mående. 


•  Syftar till att hitta triggers till:
Ø  Nuvarande perioden av försämrat mående. 
Ø  Tidigare förändringar i måendet och lösningsförsök till dessa. 

•  Beroende på relevans för behandlingen kan tidslinjen göras på hela 

patientens liv, senaste 10 åren, 5 åren, 3 åren osv. Startpunkt bör vara i en 
period då patienten ”mådde bättre”, för att kunna se tydligt vad som 
förändrats i omständigheter från en bättre period till en sämre period. 

•  Tillsammans utforskas de interpersonella konsekvenserna av varje trigger. 

•  När tidslinjen är klar summerar IPT-terapeuten triggers till förändringar i 
måendet, och de mönster som hen kan se. 

•  Informationen från tidslinjen tillsammans med informationen från det 
interpersonella inventoriet lägger grund till val av fokusområde. 

 



Tidslinje  

•  Gör din egen tidslinje

 



Kärnintervention inledningsfasen -  
tidslinjen 










(12:30-15:00)
	



Kärnintervention inledningsfasen - 
tidslinjen 

Övning: Gör din egen tidslinje, diskutera sedan ett par minuter 
med personen bredvid dig. 



 



Kärnintervention inledningsfasen -  
närhetscirkeln




selfself

Mamma

Joel

Pappa


Sara


Adam

Ylva


Linda


Ida




Kärnintervention inledningsfasen -  
närhetscirkeln

•  Grafisk representation över patientens relationer. Patienten placerar 
in personerna i cirkeln utifrån hens upplevelse av närhet i relationen. 

•  Följande undersöks om respektive relation: 
Ø  Tillgänglighet
Ø  Förväntningar
Ø  Konfliktsituationer
Ø  Förändring
Ø  Påverkan på måendet/symtomen
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Kärnintervention inledningsfasen -  
närhetscirkeln

Syftar till att samla in information om:

1.  Vilka personer som utgör (eller potentiellt kan utgöra) ett stöd för 

patienten. 

2.  Vilka relationer som utlöser och/eller vidmakthåller symtomen. 

3.  Upptäcka interaktions- och kommunikationsmönster samt hur 

förväntningar påverkar relationen. 

4.  Önskad förändring i relationen och de känslomässiga 
reaktionerna till svårigheter i relationen.

5.  Tillsammans med informationen från tidslinjen identifiera 
fokusområde för behandlingen. 



Kärnintervention inledningsfasen -  
närhetscirkeln



Övning: Gör din egen närhetscirkel, diskutera sedan ett par 
minuter med personen bredvid dig. 





selfself



Fokusområde i IPT - Rollförändring
Väljs som fokus då försämring i måendet har utlöst av svårigheten att 
anpassa sig till en eller flera livsförändringar, som också har lett till 
förändringar i de interpersonella relationerna. 

Förväntade eller oväntade livsomställningar:

-  Att bli tonåring, gå in i vuxenlivet, åldras. 
-  Att bli förälder. 
-  Förlust av arbete, karriär, pensionering. 
-  Separationer, flytta samman, styvföräldraskap, barnen flyttar 

hemifrån. 
-  Flytt till annan ort, nytt land. 
-  Gå ifrån frisk till kronisk sjukdom, erhålla en diagnos (ex bipolärt 

symdrom)






Fokusområde i IPT  -  Konflikt

•  Väljs som fokusområde då försämring i måendet har utlösts 
av och/eller vidmakthålls av en konflikt till någon i patientens 
närhet. 

•  En konflikt uppstår pga. icke-ömsesidiga förväntningar på 
relationen och karakteriseras av dysfunktionell 
kommunikation och interaktionsmönster. 

•  Om flera konflikter förekommer samtidigt väljs den konflikt 
som har störst betydelse för måendet och där chansen att nå 
en förändring bedöms vara som högst. 

•  Förekommer ofta samtidigt som rollförändringar. 
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Fokusområde i IPT – Sorg

•  Väljs som fokusområde då en viktig person i patientens 
närhet har avlidit, vilket genererar svåra sorgekänslor som 
är svåra för patienten att bearbeta. 

•  Sorgen måste inte vara komplicerad (sorgen har aldrig 
startat igång eller har stannat upp) till sin karaktär. 

•  Andra förluster behandlas som  
   rollförändringar. 



Fokusområde i IPT - Interpersonella svårigheter

•  Väljs som fokusområde när långvariga svårigheter att 
vidmakthålla sociala kontakter och etablera nära och 
ömsesidiga relationer förekommer. 


•  Ofta avsaknad av tydliga utlösande livshändelse, men 

där en kan se ett tydligt interpersonellt mönster som är 
en vidmakthållandefaktor till symtomen. 


•  Eftersom IPT är en behandling baserad på livshändelser 

används denna kategori enbart om inget av de andra 
fokusområdena är lämpliga. 
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Kärninterventioner mellanfasen
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Rollspel

Interpersonell problemlösning

Kommunikationsanalys

Länka interpersonell händelse, känsla, symtom



Kärnintervention – interpersonell 
händelse, känsla, symtom 

•  Konkret situation 
från senaste 
veckan som har 
lett till ökning/
minskning av 
symtomen. 

Interpersonell 
händelse

•  Vilka affekter 
väcktes och hur 
reglerade 
patienten dessa 
affekter i det hen 
sa eller gjorde?

Affekter  •  Hur påverkade 
detta symtomen 
och hur länge 
höll det i sig? 

Symtom
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Kärnintervention mellanfasen- 
kommunikationsanalys
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Används för att konkretisera och analysera
kommunikationsepisoder från senaste veckan. 

Är en generell IPT-intervention som används oavsett fokusområde. 

Syftar till att: 
Ø  Hjälpa patienten att bli medveten om sitt 

kommunikationsmönster och hur detta hänger samman med 
symtomökning. 


Ø  Hjälpa patienten att se hur den bidrar till 

kommunikationsproblemen genom vad hen säger, hur det sägs 
och när det sägs. 


Ø  Hjälpa patienten att uttrycka sig på ett sätt som ökar chansen 

att bli förstådd av den andre (utifrån realitetsanpassade 
förväntningar på relationen). 





Kärnintervention mellanfasen - 
kommunikationsanalys
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Tillvägagångssätt: 

•  IPT-Terapeuten och patienten ringar in en konfliktsituation som 
uppstått under den senaste veckan och som har lett till 
symtomökning. 

•  IPT-terapeuten frågar efter när kommunikationen skedde, hur det 
sas och vad som sas. 

•  IPT-Terepeuten ber om en noggrann redogörelse efter innehållet i 
det som sas, vad patienten kände, tillfredställelse och 
tillvägagångssätt. 

•  Frågor ställs om hur väl hen upplevde sig vara förstådd av den 
andre, vad förväntningarna var på kommunikationen, vilka affekter 
som väcktes och hur dessa kommunicerades. 

 




Kärnintervention mellanfasen - 
kommunikationsanalys
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Vanliga frågor under en kommunikationsanalys: 

•  Var och när skedde samtalet? 

•  Vad sa du och vad sa den 
     andre (i detalj)?

•  Hur sa du det? Tonfall, kroppsspråk etc. 

•  Hur tror du att den andre förstod det när du sa så? 

•  Vad kände du då hen sa så? Uttryckte du dessa känslor? 

•  Vad hade du för förväntningar med samtalet? Hur uttryckte du 
dessa förväntningar?



Kärnintervention mellanfasen - 
problemlösning







Interpersonellt 
problem

Konkritisera 
problemet

Brainstorma 
lösningar

Beslut om 
lösningsförsök: 
-  Kommunikation
-  Förväntningar
-  Socialt stöd



Feed back och 
modifiering



Kärnintervention mellanfasen - rollspel
•  Används för att färdighetsträna nya kommunikativa färdigheter samt 

för att upptäcka och hantera eventuella hinder. 

•  En tumregel är att IPT-terapeuten börjar med att spela patientens 

roll, medan patienten spelar den anhörige. Fördel med detta är att 
IPT-terapeuten då kan modellera hur saker kan sägas. Dessutom 
ökar också det patientens förmåga att ta perspektiv på den andre 
om hen intar den andres roll. 

•  Flera rollspel behövs oftast göras för att ge patienten en känsla av 
ökad kompetens. Bra att öka svårighetsgraden om flera rollspel 
görs. 

•  Viktigt att prata om patientens upplevelse efter varje rollspel, samt 
att alltid ge positiv feed back på det som patienten i rollspelet har 
klarat av att göra.  

 
 
 



Kärnintervention demonstration 


•  Demonstration av kommunikationsanalys och interpersonell 
problemlösning. 

 
 



Verksamma mekanismer
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Fallexempel “Emma”

Bakgrund: Utsattes för sexuella övergrep av styvpappan under 4 års tid. 
Övergreppen upphörde i samband med att modern och styvfadern separerade 
då Emma var i tidig tonår. Blev utsatt för upprepade våldtäkter och misshandel 
av pojkvän då hon var i sena tonåren. Sökte tröst och sammanhang i en 
”föreningsmiljö”. Blev gravid med sin dåvarande partner när hon var i 25 års 
åldern. Har sedan sonens födelse haft ensam vårdnad om sonen. Flyttade ifrån 
hemstaden till annan bostadsort och träffade där maken som också är 
engagerad i föreningen. Gått i KBT-behandling som gett viss förbättring men 
många symtom kvarstår. 

Symtom: Ledsen, nedstämd, trötthet och energilöshet. Skam och 
skuldkänslor. Panikattacker. Sömnsvårigheter, mardrömmar och flash backs. 
Stor rädsla inför makens ilska. Överspändhet. Svårt att få iväg sonen till 
förskolan och komma iväg till praktiken trots att hon trivs där.

Diagnos: PTSD, egentlig depression, paniksyndrom




 
Fallexempel Emma

Utlösande faktorer till aktuella perioden av försämrat mående: Önskan att 
bli gravid vilket inte delas av maken. Känner sig besviken, missförstådd och 
starka sorgekänslor över att de inte delar barnönskan. Sex med 
preventivmedel upplevs som ytterligare ett övergrepp.

Interpersonella strategier: Upplever att hon alltid måste förklara/försvara sig. 
Hamnar lätt i argumentation. Drar sig undan men vill samtidigt vara den som 
ger råd och blir lyssnad på. Låg självtillit, söker överdrivet mycket stöd hos 
omgivningen för olika saker. Skäms över de egna affektpåslagen och anklagar 
sig själv för sina egna känsloreaktioner. 

Anknytningsmönster: lågt anknytningsundvikande i kombination med hög 
anknytningsångest. Känner stort behov av andra människor men är mycket 
osäker på vem som kan ge henne detta och vem hon kan lita på. Länge sökt 
efter en ”extrapappa”, och även ”extramamma”. Hamnar i situationer där hon 
antingen blir misshandlad och förnedrad eller där människor är 
överbeskyddande och ser henne som ett litet barn.





 
Fallexempel Emma

Förmåga till affekttolerans: Stark rädsla för de egna känslorna, blir 
lätt överväldigad av egna känsloreaktioner. Ser känslor som ett hinder 
och något skamfyllt, detta gäller även mer positivt laddade känslor 
men fram för allt rädsla, ilska, sorg och ångest. Har inte dissocierat de 
senaste tre åren. Kämpar emot många känslor, tar oxascand eller 
undviker situationer helt som kan trigga igång negativ affekt. Är rädd 
att känslorna ska ta överhand och göra att hon dissocierar och då inte 
kunna klara av praktiska saker som att hämta sonen från förskolan. 
Kämpar för att hålla affekten nere i rummet genom att tala långsamt 
och göra uppehåll när hon pratar. 

Behandlingsfokus: Rollförändring. Att bli självständig vuxen efter 
trauma. 






 
Fallexempel Emma - Mellanfasen

•  Stort fokus på att hjälpa Emma att differentiera känsloreaktioner i 
den interpersonella kontexten. Upplever det som helt nytt att 
känslor kan vara användbara och inte bara tolkas som hotfulla. 

•  Genom att fokusera på konkreta interpersonella situationer från 
senaste veckan lär sig Emma att hon kan påverka sina egna 
symtom. Exempelvis hur undvikande kommunikation med maken 
ökar irritabiliteten och tröttheten, och att tydlighet gentemot maken 
ökar chansen att bli förstådd vilket gör att symtomen minskar.

•  En tydlig svårighet i behandlingen är att inte ta över och bli 
ytterligare en rådgivare. I problemlösningen blir det viktigt att vänta 
in Emmas egna förslag till lösningar. Att vara noga med att bara 
ställa öppna frågor ”vad tänker du själv?” hjälper till i denna 
process. 








 
Fallexempel Emma – Mellanfasen 

•  Kommunikationsanalyser görs på konkreta situationer där Emma 
upplever att omgivningen (svärmor, maken, förskolepersonal etc.) är  
ifrågasättande. Problemlösning genomförs på hur hon kan hitta 
andra sätt att respondera än att försvara sig. Rollspel på adekvat 
självhävdande genomförs och Emma kan tydligt se hur ökat 
självhävdande leder till minskad irritabilitet, ångest och 
energilöshet.

•  Ökad tydlighet i kommunikationen och ökad förmåga att tolerera 
egna känsloreaktioner i den interpersonella kontexten kopplas till 
förmågan att gå i riktning mot den nya, önskade rollen. 










 
Fallexempel Emma – Interpersonell händelse som 

lett till symtomökning


”Emma känner sig ledsen och gråter inför svärmor för att 
hon inte har orkat ta med sonen till förskolan och istället 
ringt efter svärmor för att få avlastning. Svärmor säger ”det 
är inget att vara ledsen över, så farligt är det inte”. Emma 
ursäktar sin starka känsloupplevelse och kommer med 
bortförklaringar till svärmor. Detta får henne att känna sig 
värdelös, trött, svag och jobbig. Det gör också att hon 
känner sig både ifrågasatt och i underläge gentemot 
svärmor.” 








 
Fallexempel Emma – Interpersonell händelse som 

lett till symtomökning

”Maken och Emma ligger i sängen och kysser och smeker 
varandra då maken sträcker sig efter en kondom. Emma får 
kraftig ångest, drar sig undan maken, springer in på 
toaletten och tar en oxascand. Då maken försiktigt frågar 
vad som hände vill Emma inte prata utan sluter sig och slår 
bort makens försök till samtal och tröst. Hon blir sittandes 
länge på toaletten och känner sig först panikslagen och 
sedan allt mer ensam och nedstämd.”









Fallexempel Emma - Avslutningsfasen 

Vid terapiavslut ger Emma ett konkret exempel på måluppfyllelse 
utifrån den nya rollen som självständigt vuxen.

”Jag fick ett SMS om att HM hade 100 kr rabatt på barnkläder, och då 
tänkte jag att sonen behöver en ny jacka. Tidigare har alltid svärmor 
gått igenom hans garderob och tjatat på mig att jag ska köpa nya 
kläder eller så har förskolan sagt till om detta. Nu messade jag svärmor 
och frågade om hon ville följa med och handla jacka, och det gjorde 
hon gärna. Vi fikade och hon la sig inte i vilken jacka jag valde. Sen 
frågade svärmor om hon fick köpa en finskjorta som hon tyckte om, 
och det sa jag var okej, och det kändes bara som en present och inte 
som att hon tog över. Sen skulle hon köpa present till en väninna och 
jag fick hjälpa henne att välja, och hon tyckte det var jättesvårt och var 
orolig att köpa fel och då kände jag mig som den som fick stötta 
henne. Vi har fått en mycket bättre relation.” 
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