
Freuds syn på separation och
objektsförlust. I psykoanaly-
tisk teori används begreppet
objekt för någon eller något
som inte är subjektet, den egna
personen. Enligt Freuds andra
ångestteori uppkom ångest ur
rädslan för separation och
objektsförlust, ursprungligen
upplevd av det späda barnet i
ett tillstånd av psykisk och fy-
sisk hjälplöshet. Separations-
ångesten blev sålunda enligt
Freud själva prototypen för all
ångest. Farosituationerna kom-
mer sedan att förändras under
individens utveckling. Förfat-
taren gör även en omfattande
genomgång av Melanie Kleins
och hennes efterföljares teori-
er, såsom de framför allt ut-
vecklats av Rosenfeld, Segal,
Bion och Meltzer. Kortfattat
berörs även de teorier som ut-
vecklats av Fairbairn, Winni-
cott, Anna Freud, Spitz, Mah-
ler, och i viss utsträckning Ko-
hut och Bowlby.

Psykoanalytisk teknik
Det tredje avsnittet handlar

om psykoanalytisk teknik. För-
fattaren ger en del kliniska ex-
empel på hur han använder teo-
rin i det praktiska arbetet. Han
visar hur han i det psykoanaly-
tiska arbetet genom tolkningar
hjälper analysanderna till dif-
ferentiering (»separateness»),
vilket så småningom möjliggör
skilsmässan (»separation»)
från analytikern. Genom väx-
lingarna mellan de regelbund-
na mötena och de periodvisa
uppehållen kan analysanden i
den psykoanalytiska processen
bli hjälpt i detta differentie-
ringsarbete och inse att han är
avskild från analytikern, en-
sam i en tillvaro som är begrän-
sad.

Oberoendet en kraftkälla
I det fjärde avsnittet skriver

författaren om avslutning i
psykoanalysen, och han intro-
ducerar även ett nytt teoretiskt
begrepp, »bärighet» (franska
»portance»), som har den dub-
bla betydelsen av bärkraft (hos
jaget) och lyftförmåga (»ving-
arna bär»). Uppgiften i psyko-
analysen blir sålunda att möj-
liggöra den ensamhet det inne-
bär att känna sig avskild, som
en unik individ, och att vingar-
na bär. Detta innebär en inre
upplevelse av att man är oav-
hängig det objekt man dittills
behövt för att bli »buren», att
känna sina gränser i tid och
rum, och att kunna se objekten
komma och gå utan att drabbas
av ångest.

Samtidigt som detta innebär
en kraftkälla, en möjlighet att
känna sin egen bärighet, så är

denna känsla också förknippad
med en sorg över att ha blivit
medveten om att allt har en bör-
jan och ett slut, att ens eget och
andras liv är ändliga, och att
man själv är ansvarig för hur
ens eget liv ska utformas. Den-
na bärighet innebär inte att man
klarar sig utan andra männis-
kor, men att relationerna är av
en annan kvalitet. Den leder
snarare till en uppskattning av
det unika hos den andre, och till
en mer mogen form av beroen-
de.

Det paradoxala är enligt
författaren att just denna insikt
om det förgängliga i vår tillva-
ro, hos oss själva och hos dem
vi håller kära, insikten om att
varje ögonblick är unikt och
inte återkommer, gör att vi
bättre kan uppskatta vårt liv
och våra relationer. För många
människor som anser att livet
inte är värt att leva eftersom det
har ett slut är det psykoanaly-
tiska mötet en veritabel utma-
ning mot denna inställning.
Ensamhet är inte att avstå från
andra, utan att tillåta var och en
att definiera sig själv, och mö-
tet med den andres särart fram-
häver det värdefulla och oer-
sättliga i det som var och en är
ensam om att tillföra.

För specialister
i psykiatri
Quinodoz bok är välskriven

och stimulerande. Med sina
kliniska vinjetter ger den en
god inblick i författarens arbe-
te och hur han integrerar teori
och praktik. Författaren anger
att boken inte bara vänder sig
till kolleger som arbetar med
psykoanalys och psykoterapi,
utan också till människor som
har ringa eller ingen kännedom
om psykoanalytiska begrepp
samt till personer som själva
plågas av ångest och vill få en
uppfattning om vad det psyko-
analytiska mötet innebär. En-
ligt min uppfattning lever för-
fattaren inte upp till de sist-
nämnda målsättningarna.

Boken är starkt påverkad av
författarens kleinianska refe-
rensram, vilket författaren i
och för sig klart deklarerar, och
den är därför i vissa stycken
svårläst om man inte är hem-
mastadd i denna teoribildning.
Som helhet kan boken dock
varmt rekommenderas för spe-
cialister i psykiatri som har ett
psykodynamiskt specialintres-
se samt grundläggande kun-
skaper i kleiniansk teoribild-
ning. •

Plastikkirurgi
med tonvikt på
estetisk kirurgi
Per Hedén. Plastikkirurgi-

boken. Om skönhetsideal, es-
tetisk och rekonstruktiv kir-
urgi. 301 sidor. Stockholm: Si-
lander & Fromholtz, 1996. Pris
ca 395 kr. ISBN 91-972658-2-
9.

Recensenter: docent Jan
Lilja, och professor Bengt Jo-
hanson, plastikkirurgiska kli-
niken, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset, Göteborg.

Med »Plastikkirurgiboken»
vill författaren ge en mer ob-
jektiv och vetenskapligt under-
byggd bild av ämnet plastikkir-
urgi än vad som framkommer i
massmedierna. Där diskuteras
vanligtvis den estetiska pla-
stikkirurgin, och »Plastikkirur-
giboken» har följaktligen sin
huvudsakliga inriktning på det-
ta område.

Boken är på 300 sidor och
uppdelad i tre avdelningar. En
allmän del, där förutsättningar-
na för kirurgiska ingrepp gås
igenom samt även allmänt om
förberedelser inför operationer
med komplikationer och ris-
ker. Efterförlopp och opera-
tionsresultat diskuteras, och
det poängteras att man inte kan
förvänta sig omedelbar effekt
efter ingreppen utan att opti-
malt resultat föreligger först ef-
ter omkring ett år efter opera-
tionen.

Den andra delen behandlar
estetisk kirurgi, där olika ut-
seendeförbättrande operatio-
ner beskrivs, kroppsregion för
kroppsregion. Varje avsnitt be-
handlar kortfattat regionens
anatomi, operationens utfö-
rande, efterförloppet med
komplikationer och förväntat
resultat.

Tredje delen av boken, 26
sidor, ägnas åt rekonstruktiv
plastikkirurgi, den delen av
plastikkirurgin som utförs vid
de olika plastikkirurgiska kli-
nikerna vid våra regionsjuk-
hus. I slutet av boken redogörs
kortfattat för plastikkirurgiska
behandlingsprinciper vid miss-
bildningar, trauma och tumö-
rer.

God
patientinformation
I den första delen av boken

får man synpunkter på skön-

hetsbegreppet och dess psyko-
logiska implikationer. Därefter
följer allmän patientinforma-
tion inför plastikkirurgiska
operationer, vilken är applicer-
bar inte bara vid kosmetiska in-
grepp utan även ger god bak-
grund då andra operationer pla-
neras.

Allmänt om operationen,
dess risker och efterförlopp
diskuteras sedan, varvid man
även tar upp resultat och vad
man kan förvänta sig.

Detaljerat om
vanliga ingrepp
Bokens andra del är ägnad

estetisk kirurgi och anpassad
för patienter och andra som är
intresserade av denna del av
plastikkirurgin.

De vanligaste operationer-
na inom huvud och hals, bröst
och övriga kroppsdelar be-
skrivs ingående med illustra-
tivt bildmaterial, där även de
anatomiska förutsättningarna
inkluderats.

Förberedelser, komplika-
tioner, risker och efterförlopp
specifika för den aktuella ope-
rationen framställs på ett lätt-
fattligt sätt.

Översiktligt om
rekonstruktiv kirurgi
Plastikkirurgisk teknik ap-

plicerad på missbildningar,
skador och tumörer visar hur
man kan rekonstruera defekter,
funktionella och morfologiska,
vid varierande tillstånd. Insla-
get om tumörer har illustrativa
bilder på olika former av elak-
artade hudtumörer. Kapitlet
om missbildningar är begrän-
sat till ansiktsregionen och be-
handlar läpp–käk–gomspalt
samt omnämner den kraniofa-
ciala kirurgin, vilken innefattar
teknik för rekonstruktion av
komplicerade missbildningar,
kraniosynostoser och spalter,
involverande skalle och ansik-
te.

Sakligt
och informativt
Plastikkirurgiboken är en

bra informationskälla både
som bakgrund för kolleger i
andra specialiteter, som ger råd
i hithörande frågor, och för pa-
tienter samt andra som är in-
tresserade av plastikkirurgi,
särskilt den estetiska delen.

Den ger också god informa-
tion om allmänna plastikkirur-
giska principer, preoperativa
förberedelser, postoperativt
förlopp samt förväntade resul-
tat.

För målgrupperna journa-
lister och presumtiva patienter
är boken utmärkt och kan
varmt rekommenderas. •
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