
gångspunkt, nämligen den psykoanaly-
tiska. Den ger utifrån terapeutens hori-
sont en stundom både insiktsfull och lä-
rorik bild av borderlineproblematikens
bakgrund. Den ger en beskrivning av hur
smärta och vilsenhet uttrycker sig i de
ofta svårbegripliga och motbjudande
symtom som omgivningen iakttar.

Den lilla skriften är en bearbetning av
författarnas psykologexamensuppsats,
där de dels utifrån ett psykodynamiskt
perspektiv redogör för vad som finns
skrivet inom engelskspråkig vetenskap-
lig litteratur om denna patientgrupp, dels
återger intervjuer med nio terapeuter,
som var och en valt ett av sina behandla-
de fall av »flickor som skär sig«. Tera-
peuterna, som alla är psykodynamiskt
inriktade, har i intervjuerna beskrivit hur
de tänkt, vad de gjort och hur patienter-
na reagerat. Tyvärr får vi inte ta del av
detta bakgrundsmaterial, utan det sam-
manfattas av bokens författare.

Förvirrande men inspirerande
Som så ofta händer mig när jag läser psy-
koanalytisk litteratur, ger den mig
många verkliga aha-upplevelser. Jag
tänker: »Ja, detta kan jag känna igen och
förstå, det är viktig kunskap.« Men så
småningom gör synpunkternas mång-
fald och ständiga motsättningar, de
oändligt detaljerade spekulationerna
mig yr i huvudet.

Allting går uppenbarligen att tolka på
olika sätt. Naturligtvis ligger det en san-
ning även i detta: våra mänskliga bete-
enden har i allmänhet många olika orsa-
ker, de är »mångdeterminerade«, som
termen lyder. Icke desto mindre känns
alla dessa tolkningar förvirrande och i-
bland föga verklighetsförankrade. Men
som inspirationskälla och tankeväckare
är denna lilla bok väl värd att läsas av
alla terapeuter som har med denna pati-
entgrupp att göra.

Veteraner 
från vårdfältet

Kurt Gordan, Lisbet Palmgren. Miljöterapi.
Personal och patienter i samspel. 254 sidor.
Stockholm: Svenska föreningen för psykisk
hälsa; 2001. ISBN 91-886550-16-2.

Recensent: Clarence Crafoord, psykiatriker,
psykoanalytiker och handledare i privat
praktik, Stockholm.

❙ ❙ Kurt Gordan och Lisbet Palmgren är
två kämpar inom barnpsykiatri och psy-

kiatri, som har varit verksamma sedan ti-
digt 1960-tal. De har på olika sätt ge-
nomlevt den ofta stormiga utvecklingen
och reformeringen av psykiatriska vård-
och behandlingsinstitutioner under des-
sa årtionden, Kurt Gordan senast som
rektor för Ericastiftelsen och Lisbet
Palmgren som chef för en avdelning för
de mest störda och våldsamma psykotis-
ka patienterna på Långbro sjukhus, en av
de avdelningar som längst fanns i bruk
på sjukhusområdet. Också i andra sam-
manhang har de varit verksamma som
handledare och behandlare och har tidi-
gare givit ut böcker inom området.

Grundläggande introduktion
Nu föreligger en sammanfattande bok,
»Miljöterapi. Personal och patienter i
samspel«, som utkommit på Svenska
föreningens för psykisk hälsa förlag.
Denna utgivning antyder att boken ock-
så kan betraktas som en grundläggande
introduktion i ämnet, som vänder sig till
alla läsare av den förträffliga tidskriften
»Psykisk hälsa«, dvs vårdfolk av alla ka-
tegorier inom psykiatri, barn- och ung-
domspsykiatri, missbrukarvård och so-
cialtjänst.

Denna vida läsekrets har härmed fått
en lättläst och bred översikt, som börjar
med de internationella pionjärerna, Ma-
karenko, Fader Flanagan, Aichhorn och
vår egen Gustav Jonsson på Skå. Recen-
senten skulle kanske kunna lägga Lisbet
Palmgren och Kurt Gordan till den ra-
den.

Översikt över ämnesområdet
Boken tar upp ämnesområdet på ett
översiktligt, men aningen konventio-
nellt, sätt kryddat med inströdda illustra-
tiva vinjetter. De grundläggande idéerna
som sprang ut från en humanistisk och
politisk indignation mot förödmjukande
attityder och institutionalisering redovi-
sas i sitt historiska sammanhang liksom
den ideologi av demokratisering, jäm-
likhetssträvanden och fri kommunika-
tion, symtomtolerans samt ett psykoana-

lytiskt förhållningssätt som präglade de
framväxande miljöterapeutiska institu-
tionerna på 1960- och 70-talen.

De svenska exemplen på terapeutiska
kollektiv som Hassela, Trollängen, Vall-
motorp, Valla med flera tas upp och dis-
kuteras kritiskt och också den norska
forskningen kring de miljöterapeutiska
försöken där.

De olika miljöterapeutiska behand-
lingsenheterna kom så småningom att
utformas olika, beroende på om man
vände sig till kriminella ungdomar,
missbrukare eller psykotiska alternativt
borderlinepatienter eller klientel med
dubbeldiagnos.

Från ideal om kollektiva lösningar,
demokratiska principer och en rolldiffu-
sion mellan patienter och personal som
präglade pionjärinsatserna skildras
nackdelarna och behovet av klarare
strukturer, definierat ledarskap och tyd-
lighet i feed-back och reflexion.

Den vanliga diskussionen om relatio-
nen mellan psykoterapeuter och behand-
lingspersonal/kontaktpersoner avhand-
las med för- och nackdelar. 

Handledningens betydelse och bedri-
vande med betoning av kontrakt, ramar,
motstånd mot förändring och insyn samt
parallellprocesser beskrivs och exempli-
fieras.

Förändringar i vårdideologier
Många år har nu gått sedan miljöterapins
genombrott inom institutionsvården,
och pionjärtidens entusiasm har avlösts
av modifikationer och eftertankar. För-
fattarna beskriver hur miljöterapins ut-
formning speglar det samhälle som finns
runt om och som vissa institutioner allt-
för mycket fjärmade sig från. Man berör
men diskuterar inte på djupet på vilket
sätt förändringar har ägt rum i vårdideo-
logier och tillämpningar eller vad som
idag återstår av de av eldsjälar genom-
förda första projekten.

En etik snarare än en metod
Boken överlämnar till läsaren att reflek-
tera över hur en behandlingsmiljö idag
kan tillämpa miljöterapins idéer. Gordan
och Palmgren ger översikter och upp-
ställningar av principer för var och en i
sin stad att fylla ut. 

Hos mig väcker boken tankar om att
det grundläggande i miljöterapin
mindre är att se som en metod än som
en etik som genomsyrar behandlingsi-
deologierna och som varje möte mellan
patient och behandlare bör präglas av.
Det handlar om genuin respekt för den
andres människovärde i sin egen rätt,
demokratisk grundsyn samt vad Em-
manuel Levinas kallat »ansiktets etik«
– att aldrig upphöra att se den andres
ansikte.
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