
Utbildningsenheten för psykologer 

-en del av VGR akademin 
 

Postadress: 
Fredrik Blomsväg 25 
426 71 Västra Frölunda 

Besöksadress: 
VGR Campus Nya Varvet 

Webbplats: 
https://www.vgregion.se/utbildningsenheten  

 

Kursplan 
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Interpersonell Psykoterapi nivå B 
 

Syfte och huvudsakligt innehåll 
Hälso- och sjukvården har stora utmaningar i arbetet att ge olika patientgrupper god och 
evidensbaserad vård. Depression räknas till de stora folksjukdomarna, livstidsprevalensen för 
depression hos kvinnor är 36% och för män 23%. 

IPT är en evidensbaserad korttidsterapi med rötter i den socialt präglade delen av psykoanalysen 
speciellt Henry Stack Sullivans personlighetsteori, samt anknytningsteori, kommunikationsteori och 
social teori. I denna terapiform fokuserar man på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar aktuella 
relationer och hur relationer påverkar den psykiska hälsan. Man avser inte att förändra 
underliggande dynamik, utan i stället försöker man förstå de interpersonella problem som kan 
kopplas till depressionsstart och förändra symtomförstärkande inslag i patientens relationer. 

Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten bättre uttrycka sina 
förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser. Man motverkar isolering genom 
att hjälpa patienten bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk. 

IPT startade manualiserad och är en kodifiering av ”icke-specifika terapeutiska faktorer gemensamma 
för alla terapier”. Det är en forskningsterapi med mest icke-specifika tekniker: som icke-styrande 
utforskande och klarifiering. Målgruppen är personer med egentlig depression, ihållande depressiv 
störning, anpassningsstörning med depressiva drag eller depression UNS, ibland förekommer 
komorbiditet i form av ångeststörningar. Metoden har anpassats till preadolescenter och ungdomar 
mellan 12 och 18 år, personer med perinatal depression, personer med bulimi samt personer med 
PTSD. Denna terapiform kan användas för en stor mängd patienter och i olika kliniska sammanhang, 
vilket gör den värdefull för psykologer inom olika områden. 

Innan man påbörjar IPT-kurs nivå B ska man ha genomgått IPT-kurs nivå A, en 4-5 dagarsutbildning 
som innefattar IPTs teoretiska grund, genomgång av bedömningsfasen, och den terapeutiska 
processen inklusive specifika tekniker, samt forskning, evaluering och evidens. Övningsfall delges 
genom filmer och exempel och rollspel. Ett av syftena är att tidigt integrera teori och praktik. 

Utbildningen IPT kurs nivå B startar med ett seminarium, då man går igenom val av patienter samt de 
skattningsskalor, som ska användas under det terapeutiska arbetet. Dels ska terapeuten bedöma sin 
egen följsamhet till metoden utifrån en observatörsskattningsskala (Audio recording rating scale). 

Samma följsamhetsskala används av handledaren för att lyssna på två av terapeutens inspelade band 
per ärende och ge skriftlig feedback. Även Reflective Therapy Record används vid varje session för att 
terapeuten ska fördjupa sin förståelse av sitt eget arbete med patienten, vars framsteg mäts och 
utforskas kontinuerligt under terapin. Via Helpful Aspects of Supervision Questionnaire får 
terapeuten möjlighet att bedöma om hens lärandemål uppfylls under handledningssessionerna och 
ge feedback till handledaren. Kursen avslutas med ett seminarium, där deltagarna presenterar sin 
portfolio, en skriftlig redovisning av sitt arbete med patient nummer två, 5-6 sidor. 
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Handledningen sker oftast i grupper om tre kursdeltagare (kan vara två) som träffas tre (eller två) 
sessioner varannan vecka tillsammans med lärare/handledare vid 16 tillfällen under ett år. Under 
denna tid förväntas deltagaren behandla två ärenden enligt IPT-kriterier för nivå B enligt IPTs Sverige, 
se nedan. Behandlingssessionerna spelas in och deltagarna går inför varje handledningssession 
igenom de egna sessionerna, väljer ut delar ur dem, som belyser olika kliniska och metodologiska 
problem inom IPT, för att granskas av handledaren och diskuteras i gruppen. Sammanlagt granskas 
delar av 12 av de 16 sessioner, som varje examinationsgrundande behandling ska innehålla, under 
handledningen. Dessutom väljer handledaren slumpvis två sessioner per ärende att granska i sin 
helhet och ger sedan terapeuten skriftlig feedback på dessa. Granskningen utgår ifrån IPTs 
kompetensskala, Audio Recording Rating Scale. Deltagarna förväntas kunna tillämpa teoretiska 
kunskaper utifrån kurslitteraturen på nivå A och nivå B på sina fall. Handledningen sker via 
konferensprogrammet Adobe Connect och innebär att deltagarna är uppkopplade via sin arbetsplats. 

Kraven för IPT-terapeuter nivå B enligt IPT Sverige, IPTs 

- Ha behandlat minst två ärenden under handledning av en IPT-handledare som är godkänd av 
isIPT eller IPTs. 

- Alla sessionerna ska vara inspelade och minst en session av varje ärende skall slumpvis 
utväljas av läraren och bedömas efter en IPT-kompetensskala. 

- Minst 75% av sessionerna i varje ärende skall vara handledda. 
- Handledningen kan ske individuellt eller i grupp där minst fyra timmar ägnas åt varje ärende. 

De två ärendena ska helst ha olika fokusområden. 
- Ett intyg för nivå B skrivs när ovan nämnda kriterier är uppfyllda och behandlaren uppfyllt 

tillfredsställande standard i två ärenden. 

 
Lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

- Redogöra för hur kopplingen psykisk hälsa och aktuella relationer kan se ut. 
- Redogöra för tekniker för att hjälpa patienten förbättra sina kommunikationsfärdigheter. 
- Beskriva de avgörande skillnaderna och likheterna mellan IPT och andra behandlingsmetoder 

som är tillgängliga vid depression. 
 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

- Genomföra en evidensbaserad bedömning inför en IPT-behandling utifrån frågeställning och 
aktuell problematik och anpassa kommunikationen efter patientens och de anhörigas behov. 

- Genomföra en klinisk, evidensbaserad IPT-behandling enligt IPTs följsamhetskriterier 
(uppfylla en tillfredsställande standard). 

- Kontinuerligt utvärdera patientens utveckling under terapin. 
 
 
 

Forts 



Utbildningsenheten för psykologer 

-en del av VGR akademin 
 

Postadress: 
Fredrik Blomsväg 25 
426 71 Västra Frölunda 

Besöksadress: 
VGR Campus Nya Varvet 

Webbplats: 
https://www.vgregion.se/utbildningsenheten  

 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

- I sitt kliniska arbete kunna reflektera över betydelsen av sitt terapeutiska förhållningssätt i 
varje aktuellt fall. 

- Identifiera, värdera samt ansvara för eget behov av fortsatt utveckling inom 
kunskapsområdet. 
 

 
Kursens omfattning och upplägg 
Utbildningen omfattar 10 timmars seminarier under en halvdag i början och en halvdag i slutet av 
kursen, samt 16 timmars (varje timme à 45 minuter) undervisning/handledning per deltagare 
uppdelade på 16 tillfällen. Handledningen sker i grupp om två eller högst tre deltagare, vilket innebär 
att undervisningstiden för den enskilde kursdeltagaren blir minimum 42 timmar och maximum 58 
timmar, beroende på gruppstorlek. 
 
 

Former för bedömning 
Kursen examineras genom granskning med skriftlig feedback av fyra timmars inspelade IPT-
behandlingar av lärare/handledare, så att behandlingen uppfyller IPT standard enligt 
kompetensskala. Dessutom bedöms behandlarens förmåga att tillämpa IPT-teori på fallen och 
reflektera över sin roll i behandlingsdyaden och sina lärandemål i handledningen genom Reflective 
Therapy Report och Helpful Aspects of Supervision Questionnaire. Patientens förmåga att reflektera 
över sitt terapeutiska arbete examineras också genom det skriftliga arbete, Portfolion, som bedöms 
av lärare och därefter presenteras vid det avslutande seminariet. 
 
 

Förkunskapskrav 
Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer, vilka genomgått kursen Interpersonell 
Psykoterapi, IPT, nivå A, samt har klinisk erfarenhet och goda kunskaper om affektiva störningar 
 
 
Ackreditering inom specialistförordningen 
Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser och räknas som fördjupningskurs inom följande 
specialiseringar:  

- Psykologisk Behandling/Psykoterapi 
- Klinisk vuxenpsykologi, 
- Klinisk barn- och ungdomspsykologi 
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