
Forelesere og paneldeltakere

Holmaas Magelssen Folstad                           Fredheim                        Horn

Gunhild Holmaas, Anestesilege. Overlege på Intensivavdelingen, Haukeland universitetssykehus og 
donoransvarlig i Helse Bergen. Medlem av Klinisk etikk-komite i Helse Bergen 2012-2016
Morten Magelssen, Lege med ph.d. om etikk ved livets slutt. Forsker ved Senter for medisinsk etikk 
ved Universitetet i Oslo, underviser medisinstudenter og helsepersonell i etikk
Torbjørn Folstad, Overlege gastrokirurgi, Sykehuset Innlandet
Olav Fredheim, Professor i anestesiologi/smertemedisin ved NTNU og overlege ved Palliativt senter, 
Ahus
Morten Horn, overlege i nevrologi, medlem av Rådet for legeetikk og aktiv samfunnsdebattant

Etiske dilemma ved livets slutt
Dagskurs 1.mars 2019 på Soria Moria, Oslo

Program

09.00-10.00 Registrering, kaffe/te og frukt

10.00-10.15 Åpning/informasjon

10.15-12.00 Beslutningsprosesser for begrensning av behandling, 
forhåndssamtaler, HLR - og intensiv-status 
Gunhild Holmaas, Morten Magelssen og Torbjørn Folstad

12.00-12.15 Pause med kaffe/te

12.15-13.00 Organdonasjon - død nok for donasjon?
Gunhild Holmaas

13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.45 Lindrende sedering - etiske og praktiske utfordringer
Olav Fredheim

14.45-15.45 Dødshjelp - hvor står debatten i Norge idag?
Morten Magelssen og Morten Horn

15.45-16.00 Pause med kaffe/te og kake

16.00-17.00 Prioritering og overbehandling - pasientautonomi vs. 
samfunnsøkonomi
Morgen Magelssen og Morten Horn

NKLF arrangerer kurs for leger. Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening 

som valgfritt kurs for alle spesialiteter med 6 timer. Åpent også for psykologer, 

institusjonsprester og medisinstudenter.

I grenselandet mellom liv og død finnes det mange etiske utfordringer. 
Gode etiske vurderinger er viktig for å ivareta pasienter og pårørende, 

men også for en forsvarlig ressursbruk. I dette kurset vil vi belyse et 
stort spenn av etiske utfordringer ved livets slutt, slik at klinikere blir 

bedre rustet til å møte hverdagens klinisk-etiske utfordringer. 

Praktisk

Påmelding: post@nklf.no innen 10. februar 2019
(meld fra om evt. Matallergi)

Pris: 1600 kr (Dagpakke inkl. lunsj 650 kr og
Kursavgift 950 kr)

Betaling: Kontonr. 7874 05 30428 
(både kursavgift og dagpakke betales til NKLF)

Overnatting        Enkeltrom 1175 kr, twin/dbl.rom pr.pers 745 kr 
Bestilles  direkte Soria Moria hotel
Tlf. booking: 23 22 24 50 / e-post: booking@soriamoria.no

Kurskomite: Bjarte Onsrud, Målfrid H. Bjørgaas, Olav Fredheim og 
Kristin Moksnes Husby

Velkommen til en innholdsrik dag på Soria Moria!
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