
 

 

Social- og Sundhedsskolen Fyn inviterer til 
 

Konference om 

Diagnoser i hverdagssproget 

Stå fast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 8.30-16.00 
på Comwell i Middelfart 

Svend Brinkmann & Rasmus Willig 



 

 

5500 Middelfart  

 

Spørgsmål �l konferencens indhold kan 

re�es �l Pernille Bovtrup:  

pebo@sosufyn.dk  

 

Elektronisk �lmelding på  

www.sosufyn.dk/kursus/

sanses�mulering   

 

 
Diagnoser 
I løbet af et år vil cirka 25% af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose.  
Omtrent 10% af befolkningen er på antidepressiv medicin, og udskrivningen af 
psykofarmaka til børn er også steget meget. Hvordan forklarer vi eksplosionen i 
de psykiatriske diagnosers udbredelse? Er mennesker sygere og mere afvigen-
de end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så vi 
er blevet mere tilbøjelige til at diagnosticere og forstå vores problemer i lyset af 
det psykiatrisk-diagnostiske sprog? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil 
Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosesamfundet og de udfordringer, vi her 
møder. 

Ståsteder 
Svend Brinkmanns bog ’Stå fast’, blev en bestseller ved at opfordre til modstand 
mod tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Bogen efterlod nogle 
grundlæggende spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har 
et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv? Med 
’Ståsteder’, forsøger Svend Brinkmann at præsentere nogle svar på disse eksi-
stentielle spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumen-
talisering.  

Oplæg ved Svend Brinkmann 
Professor i psykologi og forfatter 

 



 

 

 

 

 

 

Prak�ske oplysninger  
Konferencen a(oldes �rsdag den 4. okto-

ber 

2016:  

Hotel Park  

Viaduktvej 28  

 

 

Op-
læg ved Helle Grøndahl Ergoterapeut, 
Birdhouse, Odense. 

 

Rasmus Willig er sociolog og har udgivet flere bøger, heriblandt 
’Umyndiggørelse’ (2009) og ’Kritikkens U-vending’ (2013). 
 
Han er pt. ansat ved Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering.  
 
Rasmus Willig vil holde et foredrag om, hvordan kritik af f.eks. dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø bliver neutraliseret, parkeret eller afvæbnet.  
 
Han vil pege på, hvordan der er ved at etablere sig en ny type af tavshedskultur, 
hvor flere frygter at udtale sig til ledelsen og til offentligheden om kritisable for-
hold. 
 
 
 

Denne dag har du en eksklusiv mulighed for at opleve  
både Svend Brinkmann og Rasmus Willig  

på en heldagskonference. 

Oplæg ved Rasmus Willig 
Sociolog og forfatter 



 

 

Prisen er 1.250 kr. excl. moms og dækker faglige oplæg, fuld 

forplejning  

og alle konferencematerialer. Tilmeldingen er bindende  

 

Tilmeldingsfrist den 26. september 2016.  

Du vil modtage en velkomstmail fra konferenceteamet ca. 14 dage 

før  

konferencen, hvor du får de sidste prak�ske informa�oner.  

Såfremt du ikke modtager vores velkomstmail i din indbakke eller i  

uønsket e-mail, bedes du kontakte os på: konference@sosufyn.dk  

 

Spørgsmål �l �lmelding: konference@sosufyn.dk eller tlf. 63 10 28 

33.  

 
 

 

Praktiske oplysninger  
 
Konferencen afholdes tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 8.30-16.00:  
Comwell Middelfart 
Karensmindevej 3 
5500 Middelfart 
 
Elektronisk tilmelding på: 
www.sosufyn.dk/kursus/diagnoser-hverdagssproget/ 
 
Prisen er 1.250 kr. excl. moms og dækker faglige oplæg, fuld forplejning 
samt alle konferencematerialer.  
Tilmeldingen er bindende. 
 
Tilmeldingsfrist den 22. september 2017.  
Ved senere tilmelding kontakt konferencesekretæren på tlf. 63 10 28 35. 
 
Du vil modtage en velkomstmail fra konferenceteamet ca. 14 dage før  
konferencen, hvor du får de sidste praktiske informationer.  
Såfremt du ikke modtager vores velkomstmail i din indbakke eller i uønsket 
e-mail, bedes du kontakte os på: konference@sosufyn.dk  
 
Spørgsmål til konferencens indhold kan rettes til Birthe Skovgård:  
bsko@sosufyn.dk  
 
Spørgsmål til tilmelding: konference@sosufyn.dk eller tlf. 63 10 28 35. 
 
Ønskes overnatning, book da direkte hos Comwell på 63 41 81 00. 
Specialpris for gæster til konferencen.  
 
 
 
 
Social– og Sundhedsskolen Fyn 
Efter– og Videreuddannelse 
Vestre Stationsvej 8-10 
5000 Odense C 
Telefon 63 10 27 00 
E-mail: konference@sosufyn.dk 
Facebook: www.facebook.com/evufyn 
Hjemmeside: www.sosufyn.dk 
 


