Nanna Mik-Meyers foredrag
2014
− Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat, Temadag og generalforsamling i
beskæftigelsesgruppen i Odense kommune, Odense, 2/4
− Hvad er det, der gør os til professionelle og patienten til patient? Ledelsesseminar Aarhus Universitetshospital,
Fredericia, 2/4
− At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten, Årsmøde for chefer og ledere på det sociale område
(Vølund), Fredericia, 29/4
− Magt i det sociale arbejde, Temadag for personalet på specialinstitutionen Solvang, København, 28/5
− At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten, Årsmøde for myndighedschefer og ledere (Vølund),
Fredericia, 3/6
− Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat, Sommeruniversitet KU, ledelseskursus,
København, 22/8
− Hvilke forhold gør sig gældende på arbejdsmarkedet, når man er spastiker? Spastikerforeningens årsmøde, Hou,
20/9
− Ansvar og autonomi i velfærdsstaten – konsekvenser for de professionelle og deres ledere, Masterclass i ledelse i
Københavns kommune, København, 29/9
− Professionelles udfordringer i arbejdet med udsatte borgere - i en tid med fokus på ansvar og autonomi hos borgeren,
Brøndby kommunes familieafdeling, Brøndby, 1/10
− Sundhedsprofessionelles rolle – ekspert eller coach? Et kritisk blik på nutidens sundhedsarbejde, Københavns
Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, København, 1/10
− Borgeres og professionelles nye ansvar og roller i mødet med hinanden, National konference for brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet, Nyborg Strand, 30/10
− Brugerinddragelse: Borgeres og professionelles nye ansvar og roller i mødet med hinanden, oplæg for urologiske
projektsygeplejersker (Medicinalfirmaet Astellas), Kastrup, 12/11
− Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Årskursus for myndighedspersoner (Vølund), Svendborg, 17/11

2013
− Patient-professionel relationen. Ansvar og motivation i nutidens behandlerarbejde, Bisbebjerg hospital, København
14/1
− At skabe en professionel Rammer og roller for nutidens velfærdsarbejde, FOA’s fagseminar om arbejdsfastholdelse,
Vejle, 29/1
− Læge-patient mødet: Et magtspil for to roller, Store Praksisdag for læger, Bellacenteret, København, 31/1
− Nutidens store sundhedsfokus: Roller og relationer mellem borger og stat, Weekendseminar for læger, Korsør, 2/2
− Bagsiden af nutidens store sundhedsfokus, Århus Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, 26/2
− Mødet med borgeren, KL’s årlige beskæftigelsestræf, Kolding, 28/2
− Kan de selv gøre for det? Kan vi? Etik, sundhed og forebyggelse, Bootcamp for praktiserende læger i Region
Sjælland, Jystrup, 1/3
− Borgerens møde med velfærdsstaten, SUFO’s Årskursus, Roskilde, 11/3
− Fremtidens klienter og behandlere, Misbrugskonferencen (KABS), Vejle 19/3
− Sundhedens herredømme – hvilke problemer knytter sig til nutidens store sundhedsfokus? Tandlægeforeningens
Årskursus, Bellacenteret, København, 12/4
− Hvilke rammer og idealer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde? UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen,
Roskilde, 16/4
− Hvilke rammer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde? Og hvordan påvirker disse rammer velfærdsarbejdet og
socialrådgiveres, pædagogers og andre professioners selvforståelse? Diplomuddannelsen Metropol, København, 18/4
− Professioner, magt og sundhed, Ernærings- og sundhedsbachelorsuddannelsen UC Syd, Haderslev, 8/8

− Markedgørelsen af det sociale område, kvalitet i en verden med fokus på effekt. Udviklingen af den professionelle rolle,
Fælles kommunal temadag, Center for handicap og socialpsykiatri, Holbæk, 4/9
− Mødet med borgeren, Jobcenter Vejen, Vejen, 16/9
− Den magtfulde diagnose Mild demens eller huskebesvær? Hvad fortæller diagnoser noget om: Samfundet eller individet?,
Årsmøde for demens, 19/9
− Mødet mellem system og klient i et magtperspektiv, Den Sociale Virksomhed, København, 3/10
− Forebyggelse og sundhed i nutidens Danmark - hvilke roller får den professionelle i dag? Kursusdag for tandlæger i
Ålborg, 4/10
− Nutidens coachende professionelle: Hvilke rammer og idealer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde i dag,
Gymnasies årsmøde, Sørup Herregård, 10/10
− Magtfulde diagnose og diffuse lidelser, Sundhedsstyrelsen, København, 10/10
− At skabe en professional: Coach og partner i nutidens velfærdsarbejde, Region Midtjylland (MidtLab), Horsens, 7/11
− Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat, Systemisk og Narrativ psykologforenings
årsmøde (STOK), Svendborg, 15/11

2012
− Kan de selv gøre for det? Kan vi? – om etikken i vores syn på sundhed, sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme, KL’s
årlige sundhedskonference, Nyborg Strand, 17/1
− Overvægtens grænseland: Hvornår er man syg i dag?, FOA’s fagseminar om arbejdsfastholdelse, Vejle, 18/1
− Forhandling af sygdom, Århus kommunes ledelsesuddannelse, Århus, 29/3
− Nyliberalisme, risiko og sundhed og Sundhedsdiskursens tabere, Ålborg kommune, Ålborg, 29/3
− Mødet mellem borger, behandler og sundhed og sygdom, Offentlige Tandlæger, Vejle, 17/4
− Ulighed i sundhed – sociologisk belyst, Gladsaxe kommune, Gladsaxe, 25/4
− Sektorovergange – hvad er problemet? KOL Parlamentet, Dagens Medicin, Gentofte, 14/5
− At skabe en professional. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten, SFI-fyraftensmøde, København, 29/5,
− Diagnosesamfundet, HK Kommunal Fag og Fremtid, Nyborg strand, 11/6
− Mødet med borgeren, Holbæk kommune (Center for misbrug), Holbæk, 13/6
− At skabe en professional. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten, SFI-fyraftensmøde, København, 14/6
− At skabe en klient/At skabe en professionel: Et magtspil for to roller, Åbning af UCC-Nord, Hillerød, 31/8
− Kan de selv gøre for det? Kan vi? Etik, sundhed og forebyggelse, Bootcamp for praktiserende læger i Region
Sjælland, Jystrup, 22/9
− At skabe en professional, Temadag for ergoterapeuter, Århus, 29/10
− At skabe en klient/professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten, Addiktiv Sygepleje, Vejle, 12/11
− Vilkår for nutidens klient-/patient-/professionsarbejde. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten, Årligt samarbejdsmøde
mellem kommuner og læger, Silkeborg, 19/11
− Bagsiden af nutidens store sundhedsfokus, Årlig Arbejdsmiljøkonference, Nyborg, 20/11
− Behandler/klient: Et magtspil for to roller, Temadag Socialcenter København, København, 27/11

2011
− Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, BUPL’s seminar om sygedagpenge, København, 15/12
− Udviklingen i mødet mellem borger og velfærdsstat - hvad kan vi forvente os i fremtiden?, Københavns kommunes
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, København, 13/12
− Forebyggelse i et sociologisk perspektiv, Lægedage i Bellacenteret, København, 16/11
− Den magtfulde organisation og dens ledere, Musik- og kulturskoleledere i Region Hovedstaden, Rødovre, 15/11
− De samfundsmæssige sammenhænge og udvikling i forhold til diffuse lidelser set i et helikopterperspektiv, Faggruppen af
socialrådgivere ansat i fagbevægelsen, 3/11
− At skabe en klient …i kontrollens tidsalder, Plantagegårdens Ungdomscenter, Vordingborg, 5/10

− Diagnosesamfundet: Sun dog syg – nye grænser trækkes i disse år, Professionshøjskolen Metropol, København,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

26/9
Behandlingskultur, system og borger. Hvad sker der i mødet? Tværfaglig Mestringskonference Region Nordjylland,
Ålborg, 1/9
Mødet med borgeren i en nyliberalistisk tidsalder, der hylder vilje, kontrol og ansvar, Springbrættet, København, 9/6
Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, Rehab’s erfagruppe, Nyborg, 12/5
Mener du virkelig det, du siger? Videncenter for døvblindefødte, 9/5
Sund og ekskluderende, Efterskolernes årsmøde, Vejle, 6/5
Vis vilje, ansvar og motivation! Årlige konference for vejledning, Nyborg strand, 5/5
Sundhed er blevet en form for religion, Dansk Magisterforening, København, 4/5
Diffuse lidelser og mødet med velfærdsstaten, konference for jobcentermedarbejdere (CONTRA), København,
10/3
Moraliserende sundhed – nye grænser for syg og rask, Pædagogisk fagråd, Københavns Universitet, 2/3
Magtfulde diagnose og diffuse lidelser, Konference om sygedagpengeindsatsen (Akademos), København, 9/2
Magtfulde diagnose og diffuse lidelser, Bioanalytikere, Proffesionshøjskolen Metropol, København, 3/2
Statens møde med borgeren – hvor er socialpolitikken på vej hen? Rudersdal kommune, Rudersdal, 18/1

2010
− Tværfaglighed i en institutionel kontekst, Vejle, 9/12
− Gør sundhedsbølgen medarbejderen syg? DI, Århus, 2/12
− Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, Sagsbehandlere Københavns kommune og LO, København, 30/11
− Magtens former og diffuse lidelser, Vidensnetværkkonference for jobcentermedarbejdere, Kolding, 18/11
− Gør sundhedsbølgen medarbejderen syg? DI – HRM-tænketanken, København, 11/11
− Den moraliserende sundhed, Dansk Sociologforening, København, 10/11
− Sundhed som del af ubestemthedens politik, Horsens kommunes Center for Job og Afklaring, 8/11
− Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, Center for funktionelle lidelser, Århus, 2/11
− Gør sundhedsbølgen medarbejderen syg?, DI, København, 6/10
− Når arbejdsdagen skal generobres, konferencier ved afslutningskonference, Jobcenter Århus-syd, Århus, 23/9
− Sundhedens herredømme, DSA, København, 10/6
− Magtens former og diffuse lidelser, Projektcenter Sønderjylland, Aabenraa, 20/5
− Gør sundhedsbølgen medarbejderen syg? Finansforbundet, København, 18/5
− Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen Helsingør 10/5
− Magt og klientgørelse i socialt arbejde, UCC Pædagoguddannelsen, København, 6/5
− Magtens former og diffuse lidelser, Jobcenter Gentofte, Gentofte, 4/5
− Magtfulde diagnoser, Arbejds- og Miljømedicinsk årsmøde, Nyborg strand, 18/3
− Magtens former og diffuse lidelser, Den Sociale Højskole (Metropol), Frederiksberg, 15/3
− Magtens former i det pædagogiske arbejde, Middelfart, 13/1

