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Blivande
klassiker bland
psykiatriska texter

Françoise Dolto. Fallet Dominique.
287 sidor. Stockholm: Rabén Prisma,
1998. ISBN 91-518-3136-8. Översätt-
ning från fransk utgåva.

Recensent: Magnus Kihlbom, över-
läkare, Ericastiftelsen, Stockholm.

De flesta av oss är ju sorgligt obekan-
ta med det franska kulturområdet,

så vi är mycket beroende av att det finns
kunniga introduktörer och översättare.
Detta gäller inte minst den innovativa
och mångskiftande franska psykoana-
lysen. Av franska analytiker har t ex
Jacques Lacan, André Green och Janine
Chasseguet-Smirgel förts in i Sverige
av bl a Iréne Matthis, Jurgen Reeder
och genom Svenska föreningen för psy-
kisk hälsovård. Av just Françoise Dolto
har två böcker tidigare getts ut på
svenska, »För barnens skull» (1985/93)
och »När barnet kommer» (1988). Den
som introducerat Dolto till svensk läse-
krets är Gunilla Hallerstedt, som verkli-
gen är värd en eloge för dessa insatser. I
den nu aktuella »Fallet Dominique» har
hon också lyckats med den svåra upp-
giften att i ett inledningsavsnitt ge en
intressant och upplysande sammanfatt-
ning av Doltos tänkande.

En »typiskt
fransk» radiodoktor
Vad tycker vi är »typiskt franskt»?

Passioner, erotik och sensualism skulle
säkert många svara, tänk bara på be-
greppet »crime passionel» och filmer
som »Dimmornas kaj» och »Djävulen i
kroppen»! Andra, som mera tänker på
kultur och vetenskap, associerar antag-
ligen till den traditionellt starka värde-
ringen av språket och logikens regler.
Båda dessa schabloner kan duga för att
antyda särdragen hos den lacanianska
psykoanalysen i Frankrike.

En av dess förgrundsfigurer har, för-
utom Lacan själv, varit den hos oss föga
kända barnanalytikern Françoise Dolto.
Medan den något äldre Lacan var teore-
tiker, svårtillgänglig i nära nog esote-
risk stil, var Dolto klinikern som var
praktiskt och samhälleligt intensivt
verksam.

Från början sjuksköterska och sena-
re barnläkare – hon disputerade 1939

på en avhandling om pediatrik och
barnpsykiatri – ivrade hon för tidiga in-
satser för barnets psykiska hälsa. Bland
annat skrev hon om hur viktigt det är att
man hjälper mor och spädbarn att upp-
rätthålla en kontinuerlig relation (t ex
på BB och vid sjukdom) och att barnlä-
kare har psykologiska kunskaper. Hon
skrev också om barn till föräldrar i
skilsmässa och – särskilt intressant,
tycker jag – om syskonens betydelse i
familjepsykologin. I likhet med t ex
Donald Winnicott i England, Nic Waal
i Norge och Skå-Gustav Jonsson hos
oss vände hon sig gärna, och med stor
framgång, till »vanliga föräldrar». Hon
hade en ovanlig förmåga att med humo-
ristiskt och ofta drastiskt vardagsspråk
klargöra hur barn tänker och känner.
Under stor del av 1970-talet hade hon
en mycket uppskattad brevlåda i den
franska radion där hon besvarade lyss-
narfrågor om uppfostran och förhållan-
det mellan barn och föräldrar.

Psykotisk 14-årig pojke
i modifierad psykoanalys
Den nu aktuella boken återger Dol-

tos och pojken Dominiques gemensam-
ma ansträngningar att översätta hans
förvirrade men rikt symboliska kom-
munikation till begripligt och kontakt-
skapande mänskligt språk. Dolto refe-
rerar deras samtal i detalj och visar teck-
ningar och lerfigurer som tillsammans
med ord och kroppsspråk var viktiga ut-
tryckssätt för pojken. Mitt starkaste in-
tryck efter läsningen är att Françoise
Dolto i exceptionell grad besitter en
kombination av egenskaper som jag tror
kännetecknar begåvade psykoterapeu-
ter, nämligen att ha både fantasi och ut-
hållighet och att vara både orädd och
hänsynsfull.

På grund av olika yttre omständighe-
ter begränsades arbetet till sammanlagt
bara tolv timslånga terapisessioner med
flera veckors eller månaders intervall.
Dolto hade också några samtal med mo-
dern och enstaka samtal med fadern och
med en äldre bror. Dominique, som
hade grava symtom och av familjen och
skolan länge betraktats som hopplöst
utvecklingsstörd och autistisk, föränd-
rades språngvis under det dryga år som
kontakten varade. Då behandlingen av-
slutades – i förtid – var han en visserli-
gen omogen men intelligent och levan-
de pojke i god utveckling.

Av och till blir jag tveksam till långt-
gående tolkningar. Till Doltos försvar
bör dock anföras att hon ofta markerar
att de är tentativa och ibland spekulati-
va. Den franska dialekten av psykoana-

lytiskt språk kan vara svårtydd, och de
teoretiska avsnitten hos Dolto är ställvis
abstrakta och tillkrånglade på det vis
som, antar jag, ingår i våra schabloner
för vad som är typiskt franskt (även om
de inte är av samma kaliber som hos La-
can). Ändå har Hallerstedt och översät-
taren lyckats göra en svensk version av
Dolto som är levande och lättläst.

Familjedynamiken av
central betydelse
Till bokens förtjänster hör att den

inte bara återger terapin. I insprängda
kommenterande avsnitt redogör Dolto
för hur hon kom att förstå pojken, intu-
itivt under terapisessionerna och på
mera teoretiskt sätt mellan dem. Slåen-
de är att hennes psykoanalytiska synsätt
har en så konsekvent familjedynamisk
grund. Dessutom finns två kortare teo-
retiska avsnitt om familjedynamiken re-
spektive terapiprocessen. I ett separat
längre avsnitt, slutligen, sammanfattar
Dolto sin version av psykoanalytisk ut-
vecklingsteori. Här (och med hjälp av
den svenska inledningen) får läsaren en
helhetsbild av hennes synsätt. Det är
värt att i denna recension också kort re-
ferera det.

Dolto och Lacan behöll för sin ver-
sion av den borgerliga kärnfamiljens ut-
vecklingspsykologi det radikala drifts-
tänkande som de ärvt av Freud. Till
skillnad från Lacan inkluderade Dolto
också den spädaste åldern. I och med att
barnet föds, menade hon, uppstår den
triangel som måste kunna balansera de
kroppsliga och själsliga, i vidaste me-
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ning sexuella, kärlekskrafterna hos var
och en av de tre familjemedlemmarna. I
tillägg betonade både Lacan och Dolto
mycket starkt den betydelse som språ-
ket har för människans psykiska ut-
veckling: i och med att upplevelserna
kopplas till orden, benämningarna, eta-
bleras de grundläggande psykiska
strukturerna. De utgörs av identiteterna
som kvinna eller man respektive som
barn eller vuxen i familjen och lägger
grunden för incesttabut och förmågan
att förvärva familjens/kulturens ideal
och normer.

I en frisk familj får barnet verkligen
vara barn och respekteras från spädaste
ålder som en egen person som man kan
och ska tala med. De vuxna tar själva
ansvar för sina känslomässiga behov
och är modiga och ärliga nog att i sin
uppfostran förmedla existentiella san-
ningar – om kroppen, kärleken och dö-
den – utan att ta till kortsiktigt skon-
samma livslögner. Uppfostran defor-
meras då inte av starka omedvetna be-
hov hos föräldrarna av t ex närhet, käns-
lomässigt och sensuellt beroende eller
narcissistisk bekräftelse. Den i snäv
mening sexuella attraktionen förbehålls
de vuxna. Barnet klarar av de frustratio-
ner av föräldraberoendet som finns på
varje steg till ny nivå av självständighet
och mognad. Familjedynamiken regle-
rar sig utan större problem.

När psykiska och psykosomatiska
symtom uppstår ses de – med respekt
för biologiska faktorer – som uttryck för
den omedvetna familjedynamiken. Psy-
kisk störning beror, säger Dolto, på att
»symboliseringar» har blivit snedvrid-
na eller uteblivit. Föräldrarna har inte
kunnat hjälpa barnet att emotionellt-
kognitivt bearbeta centrala livshändel-
ser. Barnet missförstår sin egen roll i de
känslomässiga och behovsdrivna rela-
tionerna i familjen, eftersom det alltför
kraftigt styrs av andras behov. Känslor
– av ömhet, sexuell närhet, makt, bero-
ende etc –som hör hemma i relationen
mellan föräldrarna har i stället fokuse-
rats på barnet, det blir »en protes för en
av föräldrarna». Psykoanalytisk be-
handling går därför ut på att hjälpa bar-
net att symbolisera grundläggande be-
hov och känslor, att skapa föreställning-
ar, begrepp och ord för dem. Det är det-
ta som »Fallet Dominique» handlar om.

Rikt kliniskt
och teoretiskt innehåll
För den som är intresserad av psyko-

login som uttrycks i psykiska störnings-
symtom hos barn vill jag varmt rekom-

mendera »Fallet Dominique». Med
denna bok ansluter sig Dolto till den
psykoanalytiska traditionen av utförli -
ga fallbeskrivningar, som har rikt kli -
niskt och teoretiskt innehåll och blir be-
tydelsefulla under många år. De åldras
inte, eftersom de beskriver evigt mänsk-
liga och relativt kulturoberoende pro-
cesser.

Andra exempel inom det barn-kli-
niska området är Winnicotts »Pyret»,
Melanie Kleins »Narrative of a child
analysis» och Sigmund Freuds »Lille
Hans». »Fallet Dominique» är värd en
plats i vårt svenska förråd av klassiska
psykiatriska texter. •

Inblick i dagens
svenska cancer-
sjukvård

Karin Alfr edsson, Jacob Forsell,
Jens Assur. Det blir aldr ig som förr.
En bok om människor och cancer.
152 sidor. Stockholm: Norstedts, 1998.
ISBN 91-1-300400-x.
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Denna bok har tillkommit med
anledning av 70-årsjubileet av

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond som
skapades genom riksinsamlingen till
Gustaf V:s 70-årsdag 1928. Jubile-
umsfonden byggde upp de första fyra
regionala Jubileumsklinikerna för can-
cerbehandling i Lund, Umeå, Göteborg
och Radiumhemmet i Stockholm.

Boken vänder sig främst till den all-
mänhet som vill veta mer om cancer och
dagens cancersjukvård, men den är
även en källa till kunskap för dem som
arbetar inom området och som vill få en
bakgrund till den svenska onkologien.
Boken fokuserar på skildringen av någ-
ra skilda patientöden, men den ger även
tillbakablickar på Radiumhemmets
historia genom att presentera flera av de
tidigare förgrundsgestalterna. Dessa
perspektiv varvas i boken på ett lättill-
gängligt och pedagogiskt sätt.

Utmärkta foton 
och lättläst layout
Vi får möta cancersjukvårdens var-

dag och boken värjer inte för den mör-

ka sidan av denna. Flera patienter möter
vi sent i sjukdomsförloppet, och vi får
följa dem till deras död. Andra patien-
töden beskriver den kurativa sidan av
cancervården.

Skildringarna av patienter är bokens
starka sida. Författarna förmår  att nå
fram till de människor den skildrar på
ett ömsint och respektfullt, men också
upplysande sätt. Samtidigt finns det
mycket humor och närhet i berättelser-
na. Jag vill också ge speciellt beröm till
bokens utmärkta form och den lättlästa
layouten.

Histor ia
och nutid
Radiumhemmets historia möter vi

genom tillbakablickar och möten med
några av dess förgrundsfigurer. De fles-
ta av dessa pionjärer inom Radiumhem-
met är även synonyma med den svens-
ka cancersjukvårdens uppbyggnad. Vi
får i korta, informativa, men personliga
kapitel möta legendariska personlighe-
ter som Gösta Forsell, Elis Berven, 
James Heyman mfl. Jerzy Einhorn
skildras i ett porträtt i slutet av boken,
men bidrar även med ett läsvärt förord.
Dagens onkologi skildras också med
den närhet och lättfattlighet som ge-
nomsyrar boken.

Forskning och 
vardaglig sjukvård
Inom cancersjukvården går forsk-

ningen och utvecklingsarbetet hand i
hand med den vardagliga sjukvården.
Detta skildras i några olika forskarpor-
trätt.

Boken undviker dock att falla in i
den mediala »cancergåtan är löst-attity-
den», utan visar att den dramatiska för-
bättringen som skett inom cancersjuk-
vården består av många olika, ibland
stora, ibland små framsteg. Jerzy Ein-
horn påpekar i sitt förord »…det allra
största framsteget är inte att vi botar fle-
ra cancerpatienter. Det största framste-
get är att vi allt bättre tar hand om dem
som inte kan botas».

För allmänheten och 
professionen
Boken vill, så vitt jag förstår, genom

att skildra Radiumhemmets historia och
nutid, ge en inblick i dagens svenska
cancersjukvård.

Den rekommenderas till läsning för
den intresserade allmänheten och alla
inom professionen som vill ta del i den
svenska onkologins historia och var-
dag. •
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