Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi afholder møde Psykopatologi ved skizofreni
belyst ved
K. Conrads: Den begyndende skizofreni
Tirsdag d. 11. januar 2021 kl. 16-20.
Panum Instituttet, Henrik Dam Auditoriet
Klaus Conrads Den begyndende skizofreni, (2. danske oversættelse juni 2021, Forlaget Klim) er et unikt
videnskabeligt arbejde, der kombinerer et væld af empiriske data og en omfattende fænomenologisk analyse.
For Conrad var psykopatologi aldrig blot en støtte for neurobiologisk forskning, men et selvstændigt
videnskabeligt felt, som ikke kan erstattes af andre metodologiske tilgange. Historisk set er den forbindelse
han beskrev mellem ”Gestaltanalyse” og neurobiologi et frugtbart forsøg på at bygge bro over kløften
mellem meget forskellige tilgange til psykisk lidelse, særligt inden for skizofreni.
Program
Mødet starter med en kort beskrivelse ved overlæge Lennart Jansson af K. Conrads professionelle liv og en
argumentation for den store relevans bogen fortsat har.
Herefter vil Conrads teoretiske overvejelser, ”gestaltanalyse” og originale bidrag til psykopatologien
eksemplificeres ud fra konkrete oplevelser beskrevet ved live-interview af patienter med efterfølgende
kommentarer ved professor Josef Parnas. Der vil være mulighed for spørgsmål fra deltagere og diskussion i
plenum.

16.00 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 19.45
19.45 – 20.00

PROGRAM
Klaus Conrad ”Den begyndende skizofreni”
Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 16.00 -20.00
Henrik Dam Auditoriet, Panum Instituttet
Velkomst og præsentation af dagens
Peter Handest, Maria Nilsson og Jonas
program
Wridt
Hvorfor er ”Den begyndende skizofreni”
Lennart Jansson
stadig aktuel?
Patientinterview med kommentarer v. prof.
Marie Grathø, Christine Reinhardt,
Josef Parnas
Peter Handest, Josef Parnas
Pause
Sandwich
Patientinterview med kommentarer v. prof.
Marie Grathø, Christine Reinhardt,
Josef Parnas
Peter Handest, Josef Parnas
Opsamling og afrunding

Peter Handest

Mødet er åbent for alle interesserede.
Tilmelding til Jørgen Thalbitzer, jt@dadlnet.dk
Det vil være muligt at deltage via Zoom på følgende link:
https://ucph-ku.zoom.us/j/67356058453?pwd=MENZaERYMFBubHkyUnNhVUlyMzdCdz09
Meeting ID: 673 5605 8453
Passcode: 880677
Mødet sponseres af Takeda Pharma A/S, hvorfor der ikke er betaling for deltagelse.

