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Relationer & psykisk hälsa 
�  Interpersonella färdigheter anses som en 

avgörande faktor för god psykisk hälsa.  

�  -Vad gör livet värt att leva? ; de flesta nämner nära 
relationer med andra människor (Klinger 1977).  

�  Att vara involverad i trygga, tillfredsställande 
relationer, uppges av de flesta som nödvändigt för 
välmående och lycka  

�  En medfödd drift; anknytningssystemet att söka 
oss till viktiga andra för närhet och skydd (Bowlby) 
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Situations call out 
motivations 

�  Harry Stuck Sullivan, Mental 
hälsa är kopplad till IP kontakt 
med andra; IP relationer, 
samhälle och kultur primärt 
avgörande får psykiskt 
välmående 

�  ”Human behaviors is best 
understood within the context of 
transactional causality and 
reciprocal influence: Person A and 
Person B mutualy and reciprocally 
influence each other in that the 
behavior of each is both a 
response to and a stimulus for the 
other´s behaviour.” 

�  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? 

Relationer & psykisk hälsa 
�  Bristande interpersonell funktion anses som en central faktor 

till flera psykiatriska störningar; depression, (Petty, et al, 2004), 
ångest (Montgomery et al, 1991), schizofreni (Sullivan & Allen, 

1999) och autismspektrumstörningar (Travis & Sigman, 1998).  

�  Bristande interpersonella färdigheter kan orsaka en sårbarhet för 
att utveckla psykisk ohälsa och kan spela en avgörande roll att 

det vidmakthålls.  

�  Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality-A 
Meta-Analytic Review (Holt-Lunstad et al. 2015) :  

”Risken att dö i förtid ökar med 32 procent om en person är socialt isolerad. 
För den som upplever sig ensam, oberoende av faktiska omständigheter, ökar 

risken med 26 procent”. 
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Interpersonella problem och 
Ätstörning 

�  Hög grad av samsjuklighet med affektiva 
störningar främst depression bland ED, speciellt 
BN (Walsh et al 1985). 

�  Delvis en förklaring till det starka sambandet 
mellan BN och interpersonella problem. (Hopwood 
et al, 2007).  

Socialt stöd och Ätstörningar 

�  Personer med BN rapporterade en upplevelse av  sämre 
känslomässigt och praktiskt stöd från vänner och familj. 
(Grisset and Norvell 1992)  

�  Kan detta bristande support skapa en sårbarhet i att utveckla 
ätstörningar som en coopingmekanism?  

�  Personer med ätstörning tenderar ha svårare att tillgodogöra 
sig stöd från andra, delvis pga en svårighet att uttrycka 
affekter på ett hjälpsamt sätt. (Meyer et al 2010).  

�  Angående tillfredsställelse i relationer: Fler kvinnor med 
ätstörning/ätproblem presenterar högre grad av att vara 
obekväm med närhet och uttryckt rädsla för intimitet i nära 
relationer  (Evans & Wertheim, 1998; Pruitt et al, 1992).  
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Depressionscirkeln & 
relationsproblem 

Depression 

Undandragande/
inåtvändhet/

isolation 

Minskat socialt 
stöd 

Känsla av 
maktlöshet/att 

vara fast 

Interpersonell… Self  & 
others… 

�  Inte bara det som sker i 
mönster i interaktion med 
signifikanta andra utan i 
processen där detta 
samspel även 
internaliseras i självbilden 
(Sullivan 1953) 

�  Ätstörningen blir en 
relation i sig – en sträng 
och dömande (E. Forse´n)  
– att våga sig på att skapa 
andra relationer än med 
ED…. 

 

Jag 

Familj 

Vänner 

Skola 

Jobb Fritid 

Hobbies 

Ätstörningen 



2017-05-18	

5	

Den interpersonella kontexten 
�  Är interpersonella problem 

en sårbarhetsfaktor för att 
utveckla psykisk ohälsa 
eller är de resultatet av den 
psykiska ohälsan?   

�  Psykisk ohälsa äger rum/
uppstår i en interpersonell 
kontext. Detta är rationalen 
för IPT.  

�  ”It takes people to make 
people sick and it takes 
people to make them well 
again” (Sullivan) 

Ätstörningen kan 
•  UPPSTÅ i ett mellanmänskligt kontext; ex 

förändringar, konflikter, separationer, 
trauman, vanliga livshändelser 

•  TRIGGAS av mellanmänskliga händelser 
•  VIDMAKTHÅLLAS av mellanmänskliga 

faktorer  

                        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 + psykiatri + 
socialt arbete , vid 
depression à  

  Relationsorienterad 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 
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IPT & Ätstörning 
�  Fairburn IPT-BN 

� Wilfley  IPT- ED 

�  Arcelus IPT-BN(m) 
Consequently; IPT for 
eatingdisorders focuses on 
identifying and altering the 
interpersonal context in which the 
eating problem has been developed 
and maintained  

Relationer:Jag och Andra 

Jag 

Då 

Terapin Nu 
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IPT i korthet  ( 8-16 sessioner) 

Att skapa sig 
en tydlig 
förståelse 

Arbeta med 
valt fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

Initialfas 4 sessioner 
•  Diagnos, Onset, sjukroll 
•  Nätverket, Kontext, Hinder, möjligheter, Stöd 
•  Fokusformulering 

Behandlingsfas 10 sessioner 
•  Förändring 
•  Konflikt 
•  Sorg 
•  Sårbarhet/brist 

Avslutningsfas 2 sessioner 
•  Summering 
•  Återfallsplan – Med vem? 

Jämfört med ex CBT-E, ”samma” 
innehåll, olika fokus 

Kropp, vikt, 
utseende, 

mat, träning 

Familj 

Arbete/
skola 

Vänner 

Aktiviteter 

IPT fokuserar på den lilla orangea 
rutan 
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IPT-BN (m) 

känslor 

relationer 

ED-
symtom 

Variant av 
mood - event 
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Förståelse, acceptans, 
förändring 

�  Inte främst fokus på förändring 
av ED-symtom och 
relationsproblem (förvånande 
att symtomförändringen ser så 
bra ut som den gör.) 

�  Snarare att stanna upp och 
tillsammans förstå kopplingen 
mellan dessa båda på ett 
djupare emotionellt (inte bara 
kognitivt) plan. 

�  Att doppa ner sig i 
problematiken, vara kvar i, stå 
ut, tillsammans för att 
samtidigt sträva mot förändring 

1) socialt 
support 

2) minska 
interpersonell 

stress 

3) möjliggöra 
emotionellt 

processande 

4) förbättra 
interpersonella 

skills.  

 
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 
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Initialfas; fördjupad förståelse 

 HUR?  
NÄR?  
VEM?  

Diagnos 
(Adolf  
Meyer) 

IP 
Inventorium 

(Sullivan, 
Bowlby) 

Onset, 
Tidslinje, 
symtom-
skattning 

Sjukroll 

Psyko-
pedagogik 

Fokus 

formulering 

Sjukroll 

Egenansvar: 
Återhämtning har 
högsta prioritet, 
Identifiera tidiga 
behandlingsmål 

Interpersonella 
Resurser; 

Identifikation & 
mobilisering för, tidiga 

förändringar 

Fastställande & 
Erkännande: 

Psykoedukativa 
Interventioner, 

validering 

�  Att förstå vilka behov man 
behöver kommunicera till 
andra… (Wilfley) 

�  Att ta stöd – göra sig mindre 
ensam 

�  At uttrycka känslor/behov i 
stället för att ta till Mat mm. 

�  Matdagbok – en 
symtommätning och IP-
markör, inte för att primärt 
förändra ätandebeteendet 

�  Externalisering 

The diagnosis is only helpful if it in detail describes the 
persons actual experience. By investigating this persons 
way of suffer from depression, different symptoms of 
current mood and its impact on relationships IPT is a 
very helpful method to "set the scene" and to choose one 
precise focus for a time-limited therapy.  
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Behandlingsfas 

Arbeta 
med valt 

fokus 

Förändring, 
konflikt, sorg, 

sårbarhet 

”Klarifiering”: 
zick-zack 

Kommunikations- 

analys 

Rollspel 
Problem-
lösning 

Känslomässigt 
processande 

Beslutsanalys 

Känslor… 

Behov & problem i relationer…….. 
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Varför betoningen på känslor i 
IPT? 

�  I IPT använder vi känslor och symtom för att 
identifiera interpersonella problem – och tvärtom. 

�  Att tåla svåra känslor kan hjälpa individen att förbli 
engagerad i andra.  

�  I IPT arbetar vi ofta med att sätta ord på känslor 
när man kommunicerar med viktiga andra.   

�  Ökad affektmedvetenhet underlättar för 
beslutsfattande om när det är rätt tillfälle att 
kommunicera, baserat på affektivt tillstånd.   

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. 
Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.
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Kommunikationsanalys 
Hjälpa patienten att:  

•  Kunna se/förstå sitt sätt att 
kommunicera och koppla 
hur det hör samman med 
ätstörningen 

•  Kunna uppmärksamma hur 
man själv bidrar till att det 
blir 
kommunikationsproblem 

•  Att kunna kommunicera 
mer effektivt 

Ord 

Ord 
Tankar 

Tankar 

Känslor 
Känslor 

TANKAR 

 
ORD 

 

ORD 

TANKAR 

KÄNSLOR 

 
KÄNSLOR 
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relatera@me.com 
www.relationellarummet.com 

www.relatera.net   
www.interpersonellpsykoterapi.se  


