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Kropp, själ och psykisk sjukdom:
ett möte mellan filosofi och psykiatri
Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP

Philosophy, Phenomenology and Psychiatry
November 15-16, 2003

Göteborg University, Göteborg, Sweden

This conference will investigate issues of common interest to philosophers and
psychiatrists. It will have a special emphasis on the phenomenological tradition
in philosophy and its importance for present-day psychiatry.
Keynote speaker: Thomas Fuchs, Heidelberg

Vincent van Gogh: Korridor på mentalsjukhuset (1889).
Återgiven med tillstånd från Webmuseum. ©1994-2010 Nicholas Pioch.

Researchers from philosophy, psychiatry, psychology and related disciplines
are encouraged to contribute with presentations. Although the main focus will
be the relevance of phenomenology for psychiatry, presentations on issues
within the philosophy of psychiatry but not belonging to this main topic are
also welcome. The deadline for abstracts is August 1.
The conference fee is SEK 400 before August 1, and SEK 600 for later
registration. Students pay half of this.
For further information, see:

http://www.phil.gu.se/sffp/fp.html
or write a letter to:

SFFP, Department of Philosophy, Göteborg University, Box 200,
SE-405 30 Göteborg, Sweden

SFFP, Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri bildades i mars 2002. Föreningens
ändamål är att verka för forskning och debatt om frågor av gemensamt intresse för
filosofer och psykiatrer. Föreningen är inte formellt anknuten till någon annan
organisation, men ingår från och med 2005 i International Network for Philosophy and
Psychiatry, INPP.
Föreningen bedriver sin verksamhet i form av bland annat interna seminarier, öppna
föreläsningar och egna konferenser/symposier. Vi försöker så långt som möjligt att delta
med egna presentationer på internationella konferenser inom området filosofi och
psykiatri, och våra medlemmar publicerar sig då och då i facklitteraturen på området.
Föreningen är också en bas för tvärvetenskapliga forskningsprojekt.
Medlemskap kan erhållas av den som har intresse och lämplig utbildning, dvs som
exempelvis är: läkare med verksamhet inom en psykiatrisk disciplin eller i allmän
medicin, legitimerad psykolog eller filosofie kandidat med filosofi, psykologi eller
idéhistoria som huvudämne. Vill du bli medlem, skicka ett mail till sffp@filosofi.gu.se!
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The Swedish Association for Philosophy and Psychiatry (SFFP)
proudly announces an international conference:

th International Conference for
Philosophy and Psychiatr y
Ethics, Experience and Evidence:
Integ ration of Perspectives in Psychiatry

Gothenburg, Sweden, September 2-4 2011
(Pre-conference courses on September 1)
The conference is organized by the Swedish Association for Philosophy and Psychiatry in cooperation with the University of Gothenburg, the Swedish Psychiatric Association and the International Network for Philosophy and Psychiatry.
Gothenburg is Sweden’s second largest city, situated at the West
Coast with many possibilities for excursions to beautiful coastal
landscapes. Gothenburg is also internationally renowned as a
city for music, housing the National Orchestra of Sweden, and
with a new Opera house at the waterfront.
The conference will take place at Hotel Riverton, situated near
the port with a breathtaking view towards the sea.
The first announcement of the meeting program is planned to
occur around January 1, 2010. For more information before that
date, send an e-mail to sffp@filosofi.gu.se.
See also http://maya.phil.gu.se/sffp/sffp_eng.html.
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Psykiatri och filosofi handlar båda om människan och hennes ställning i världen. Sedan 2002
finns en förening för samarbete mellan de två disciplinerna: Svensk Förening för Filosofi och
Psykiatri. Flera av SFFP:s medlemmar är verksamma vid Göteborgs universitet.
Bilderna ovan är annonsen för en konferens i Göteborg år 2003, sedan en del av föreningens
hemsida och slutligen annonsen för ytterligare en konferens i Göteborg år 2011.
Nedan beskrivs några av föreningens intresseområden.
Psykiatrins begrepp

Psykiatrins metoder

Psykiatrisk etik

• Vad är det att vara psykiskt sjuk?
• Ä r psykiska sjukdomar processer av samma slag som
kroppsliga dito?
• Involverar begreppen psykisk sjukdom och psykisk störning
(engelska: mental disorder) några värderingar?

• Är psykiatri (bara) en naturvetenskap?
• Ä r psykiska sjukdomar hjärnsjukdomar, och vad
betyder i så fall det?

På konferensen 2011 kommer också att diskuteras hur värderingar av olika slag kan integreras med vetenskaplig och personlig
faktakunskap.

Dessa problem har bland annat behandlats av Bengt Brülde,
filosof i Göteborg och medlem i SFFP.
• Hur ska ett diagnostiskt system för psykiatrin bäst utformas?
• Står de psykiatriska sjukdomskategorierna för naturliga enheter,
eller är de godtyckliga konstruktioner?
• Kan filosofer hjälpa till vid utformningen av nya psykiatriska
k lassifikationssystem, som till exempel det kommande DSM-V
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)?
Helge Malmgren och flera andra filosofer vid GU som verkar inom
SFFP har forskat kring dessa frågor.

Inom SFFP har Helge Malmgren länge ägnat sig åt dessa frågor.
• Har fenomenologiska metoder någon plats i psykiatrin, och vad
kan man i så fall mena med fenomenologi?
Detta var fokus för konferensen 2003, där flera filosofer från
Göteborg bidrog. Filip Radovic och Susanna Radovic, båda från
GU och SFFP, har skrivit artiklar om depersonalisationstillståndens
fenomenologi.
• I vilken utsträckning kan man tillämpa så kallad
evidensbaserad medicin (EBM) inom psykiatrin?
• Hur ska vetenskaplig evidens vägas mot klinisk erfarenhet
och personlig kunskap?
Detta blir huvudteman på konferensen år 2011.

Inom ramen för SFFP, och i samarbete med rättspsykiatrer och
rättspsykologer, bedrivs sedan några år projektet FILUR (FILosofiska Undersökningar av Rättspsykiatri). I projektet har vi bland
annat:
- kartlagt hur det svenska systemet för rättpsykiatriska bedömningar fungerar,
- undersökt vilka dess filosofiska och etiska förutsättningar är, och
- utarbetat förslag till hur systemet kan förbättras för att stämma
bättre med moderna filosofiska tankegångar och allmänt accepterade etiska principer.
Av filosofer från Göteborg har Christian Munthe, Susanna
Radovic, Christer Svennerlind m fl bidragit till debatten i dessa
frågor, bl a genom en bok på svenska och artiklar i internationell
fackpress.

Några böcker och artiklar av filosofer vid Göteborgs universitet som är medlemmar i SFFP ligger på bokbordet. För mer information om föreningens verksamhet, se: http://phil.gu.se/sffp.html

Kontakt: Helge Malmgren. helge.malmgren@filosofi.gu.se

