
 

 

 

Kære ældre- og seniorråd i Region Midtjylland 

 

Det er mig en stor glæde at invitere to-tre repræsentanter fra hvert ældre- og 

seniorråd i Region Midtjylland til dialogmøde om værdier i ældreplejen. Mødet finder 

sted fredag den 24. august 2018 på Best Western Gold Hotel Viborg kl. 14.00-16.00, 

hvor der også vil blive serveret en lille eftermiddagsforfriskning. 

Jeg ser frem til en dialog med jer om værdier og holdninger i ældreplejen. Jeg vil 

indledningsvist holde et oplæg, hvor jeg præsenterer min ældrepolitiske vision 

”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag”. Oplægget kommer til at fokusere på 

visionens fire pejlemærker: 

- Styrkelse af de ældres selvbestemmelse 

- Bedre plads til de pårørende 

- Adgang til fællesskabet for alle 

- Mere nærvær ved livets afslutning. 

Jeg vil tage udgangspunkt i mine egne erfaringer og personlige refleksioner om det 

gode ældreliv. 

Oplægget følges af en debat om værdier og holdninger for ældreplejen. Debatten kan 

eksempelvis tage udgangspunkt i spørgsmål som ’hvad er det gode ældreliv?’, ’hvilke 

værdier skal prioriteres i ældreplejen?’ og ’hvordan sikres værdighed for alle ældre – 

uanset funktionsniveau?’. 

Dialogmødet afholdes i samarbejde med Danske Ældreråd. Landsformand i Danske 

Ældreråd, Erik Stagsted, vil deltage. 

Mødet finder sted fredag den 24. august kl. 14.00-16.00 på Best Western Golf Hotel 

Viborg, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg. Tilmelding med navn og ældre- og 

seniorråd skal sendes skriftligt til Emily Tangsgaard Christensen på e-mail 

ertc@sum.dk og Anna Falkenberg på e-mail afa@sum.dk. Svar udbedes senest 

mandag den 20. august 2018. 

Jeg glæder mig til dialogmødet og ser frem til en god debat. Vel mødt! 

Er man forhindret i at deltage på ovenstående tidspunkt, er der mulighed for at 

tilmelde sig arrangementet på en af de andre datoer. 
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