
 

                      

  

Workshop för dig som har grundläggande utbildning i  

IPT – Interpersonell Psykoterapi  
Den 29 – 3 oktober 2014  

i Antibes på Franska Rivieran 

  
Antibes beläget mellan Cannes och Nice är ett litet ”smultronställe” på Franska Rivieran. I 

oktober kan vi njuta av den kvarvarande sommarvärmen och stränderna, den gamla staden 

med bl.a. den berömda Provensalska marknaden och Picasso muséet. Här har vi valt att 

lägga fyra fördjupningsdagar (30 timmar) i Interpersonell Psykoterapi. 

Denna Workshop vänder sig till dig som har grundläggande utbildning (nivå A) i IPT samt 

arbetar med metoden i direkt klientarbete. Varje deltagare har med sig egna fall, gärna 

filmat material, utifrån vilka kursledaren ger handledning. Dessa fallbeskrivningar kommer 

att ligga till grund för metoddiskussion. Kursledaren erbjuder fördjupning av kunskaperna i 

IPT med utgångspunkt från de behov som deltagarna presenterar. 

Kursmål: Att fördjupa kunskaperna i Interpersonell psykoterapi med utgångspunkt från deltagarnas 
erfarenheter och behov.   
  
De begrepp vi använder oss av under workshopen kommer att innehålla (se även detaljerat program 
som följer nedan efter kursinformationen):  

 Repetition av behandlingsmanualen kopplat till gruppens kliniska erfarenheter 
 Teoretisk reflektion kring IPTs rötter, utveckling och verksamma mekanismer 
 Fördjupning av specifika IPT-interventioner i mindre grupperingar i syfte att på ett 

upplevelsebaserat sätt ge ny dimension av metoden vi utför  
  
Workshopen kommer i huvudsak att innehålla fallbeskrivningar, metoddiskussion och 
metodfördjupning med rollspel och videovisning. 
  



Nivå A innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler, 
att man förvärvat en teoretisk kunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna 
gå vidare mot nivå B, vilket är den nivå som innebär att man, efter 2 handledda ärenden, kan ansöka 
om att bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer info kring svenska och internationella 
ackrediteringskrav se www.interpersonellpsykoterapi.se eller www.interpersonalpsychotherapy.org .  
  
Förkunskapskrav: Minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt minimum 2 års kliniskt 
terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Dokumenterad utbildning (nivå A) i IPT. 
  
Kurslitteratur:                             Information om kurslitteratur presenteras senare 

Kursledare: Malin Bäck, IPT-terapeut och IPT-handledare. Malin, som gått sina IPT-
utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London, isIPT- institute Iowa, är 
IPT-handledare och aktiv i den svenska föreningen IPTs (www.interpersonellpsykoterapi.se). 
Utöver handledning/utbildningsuppdrag arbetar hon inom öppenvårdspsykiatrin i Värnamo. 
Malin är även involverad i flera forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell 
psykoterapi, Relationell korttidsterapi och PFPP. 
Kostnad: 7 400 kronor + moms. Inkl. för – och eftermiddagskaffe under kursdagarna 
samt en välkomstmiddag på söndag kväll. Kostnad för resa och hotell tillkommer. 
Obs! max 20 deltagare. Först till kvarn……. 
Senaste anmälningsdatum 1 juli 2014 
Resa: Deltagarna står själva för sin resa till Antibes. Närmsta flygplats är Nice (ca 20 
kilometer). Vissa hotell har shuttle service.  
Konferenshotell: Kursen kommer att äga rum på Best Western Le Grand Pavois 3*, ett 
trevligt mellanklass hotell i Juan les Pins som ligger i ett lugnt område, 5 minuters promenad 
från stranden och 20 minuters promenad till Antibes. Hotellet har en terrass med vacker 
havsutsikt.  
  
Vid frågor angående kursen kontakta Simone Nilsson, Familjerådgivningen 
Öresund  
Tel 0727-347399 eller simone.nilsson@famrad.nu 
Vid frågor angående handledning, ackrediteringsregler eller kursinnehållet – kontakta 
Malin relatera@me.se 

 
För anmälan: E-mail simone.nilsson@famrad.nu eller ring 0727-347399.  
Ange namn, utbildningsbakgrund och fakturaadress. Anmälan är bindande. 
  

Preliminärt program för IPT-workshop, Antibes 2014 

Årets workshop är förlagd på 4 heldagar, uppdelad i 8 valbara block, med en fridag mellan dag 2 och 
3. Det är alltså upp till varje deltagare hur omfattande dessa fortbildningsdagar skall komma att vara. 
Workshopen riktar sig till psykoterapeuter med IPT-kompetens motsvarande nivå A[1] eller högre. Det 
är lämpligt att du praktiskt utövat metoden i din kliniska verksamhet då dagarna kommer handla om 
att koppla teoretiska diskussioner till egen erfarenhet men det är inget krav.  

Dag ett  
Pass 1                 8:30- 12:00 
Introduktion 
Denna förmiddag inleder vi med att lära känna varandra i gruppen, dela med oss av våra IPT-
erfarenheter samt frågor och förväntningar inför dagarna. Föreläsning sker i form av en kortare 
repetition av IPT-manualen samt efterföljande diskussioner. 
                                                                                        
Pass 2                 15:30-18:30 
Fallbeskrivningar 
I mindre grupp ges utrymme att dela med sig av egna kliniska erfarenheter i metoden med 
fördjupning i fortsatta frågeställningar. För att delta vid detta pass har man arbetat med IPT med ett 
eller flera fall som man väljer att presentera. Filmvinjetter välkomnas men här föreligger inget krav. 
Begränsat antal platser. 
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Dag 2  
Pass 3                 8:30- 12:00 
Fokus & Fokusformulering 
Genomgång av IPTs olika fokusområden i form av föreläsning. Vi kommer därefter fördjupa oss i 
arbetet kring fokusformulering i form av övningar i mindre grupper med återkoppling i storgrupp. 
  
Pass 4                 15:30-18:30 
Varför arbeta med interpersonell inventering? 
Passet inleds med en föreläsning kring olika perspektiv kring varför och hur man bör fördjupa 
kunskapen kring patientens befintliga relationer. I par genomförs sedan en upplevelsebaserad 
intervention med hjälp av närhetscirkeln, i syfte att erbjuda en personlig erfarenhet av denna. 
Återsamling för diskussion i grupp.  
 

Dag 3  
Pass 5                 8:30- 12:00 
Vad innebär IPT i behandlingsfasen? 
När gör jag IPT och när blir det något annat? Kort genomgång av 
följsamhetsprotokoll/behandlingsprotokoll vid IPT som efterföljs av en inspelad terapisession. Vi 
följsamhetskattar terapeutens arbete utifrån ”sicksack-modellen” och diskuterar efter hand olika 
frågeställningar som dyker upp. 
Pass 6                 15:30-18:30 
Grupphandledning 
Möjlighet att diskutera pågående eller tilltänkta ärenden med IPT-handledare i mindre grupp.  
Begränsat antal platser. 
  

Dag 4  
Pass 7                 8:30- 12:00 
Verksamma mekanismer i IPT. 
Utifrån en nyutgiven artikel av John Markowitz mfl. diskuteras tänkbara förändringsmekanismer i IPT. 
Detta pass är ett seminarium; deltagarna har i förväg läst artikeln och med ledning av föreläsaren 
diskuteras artikelns tankegångar, kopplas till egna erfarenheter samt fördjupas i vidare teoretiska 
tankegångar.  
  
Pass 8                 15:30-18:30 
Summering av fortbildningsdagarna 
Sista passet sammanfattar vi frågeställningar och förväntningar på dagarna. Fokus kommer även 
läggas på hur man arbetar med IPT vid olika psykiatriska tillstånd och annan psykosocial ohälsa.    
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Simone Nilsson 
Familjerådgivningen Öresund 
Norra Storgatan 8  
252 20 Helsingborg 
+46 (0) 727 34 73 99 
 
  
  
  

 
 

 
[1] Nivå A; Psykoterapeut som gått en teoretisk grundkurs i IPT a 30 timmar och läst 
relevant litteratur för kursen. 
 

 


