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Program 

Kl. 10.00-10.15 Velkomst 

Er der behov for en særlig menneskeretsbeskyttelse af ældre 
medborgere? 

Formandsgruppen, Kreds Midtjylland   

Kl. 10.15-11.15 Brunch 

Kl. 11.15-12.00 ’Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne – i dag 
såvel som tidligere’ 

Hvad kæmper vi for? 

Kate Runge, politiker og tidligere speciallæge i samfundsmedicin og 
embedslæge. Hun har desuden været med til at påvirke 
Tilsynslovens ikrafttrædelse i 2002 på baggrund af en række 
plejehjemsbesøg, som hun foretog i perioden op til. Tillige har hun 
modtaget Ældre Sagens Ældrepris 2000, i 2002 blev hun valgt som 
Årets Århusianer, og i 2004 blev hun slået til Ridder af Dannebrog. 

Kl. 12.00-13.10 PKA-workshops  
Kom og bliv klogere på din pension i PKA ved workshops om hvordan 
din pension skal investeres, og indsigt i hvordan og hvor længe du 
kan bruge din pension. På dagen vil det være muligt, at vælge en ud 
af to workshops - her vil du få mulighed for at se på pension med 
nye briller.  

Kl. 13.10-13.30 Kaffe med sødt 

Kl. 13.30-15.00 Et værdigt liv som ældre – er det en rettighed?                                      
- set fra en etisk vinkel 

Overgangen i livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv 
pensionist kan være forbundet med udfordringer. Hvad giver mening 
når man går på pension og hvilken rolle får man og hvilken, rolle 
tager man. En række emner behandles fra en etisk vinkel, hvoraf kan 
nævnes ’livskvalitet’, ’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og 
’prioritering’. Jacob Birkler fokuserer særligt på etikkens synlighed, 
hvor værdighed og sårbarhed står centralt. 

Jacob Birkler, etiker, ph.d., forfatter, foredragsholder og fhv. 
formand af etisk råd  

Kl.  15.00 Tak for i dag! 

Formandsgruppen, Kreds Midtjylland 

 Hvor og 
hvornår? 
 

 

D. 05. oktober 2018 

Medlemshuset 
DSR, Kreds Midt 
Marienlystvej 14 
8600 Silkeborg 
 

Sidste 
tilmeldingsfrist:  

D. 21. september 2018 
via kredsens 
hjemmeside eller på 
tlf. 4695 4600 
 
Temadagen er 
fortrinsvis for 
medlemmer over  
55 år.  
 
Pladserne fordeles 
efter først til mølle-
princippet.  
 

FORPLEJNING 
Brunch samt 
eftermiddagskaffe med 
sødt 

I anledning af FNs Internationale Ældredag med temaet ’Hyldest til ældre, der kæmper 
for menneskerettighederne – i dag såvel som tidligere’ vil Kreds Midtjylland gerne 
invitere kredsens senior-sygeplejersker til en dag med hyggeligt samvær, lækker 
brunch men også til en dag, hvor spørgsmålet, om ældre skal have særlige rettigheder, 
kommer under lup.   

 


