
 
Velkommen til konferanse om døden i våre liv, 

i helsetjenesten og i samfunnet 
 

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe geriatri og demens inviterer til 
konferanse på Thon hotell Ski torsdag 20. september kl. 08:30 – 15:30. 

Ofte holder vi døden på avstand i våre liv, men blir konfrontert 

med den når sykdom og ulykker rammer, eller når et langt liv går 

mot slutten. Fokuset denne dagen er å nærme oss døden i våre liv, 

i helsetjenesten og i samfunnet gjennom forelesninger, undring og 

dialog. Åpenhet om døden, dødens sted i samfunnet, ritualer og 

etterlattes sorg, den eksistensielle reisen når et menneske blir 

alvorlig syk, aktiv dødshjelp eller livshjelp, og en bevissthet om 

døden som kan forsterke livsopplevelsen vil berøres. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Rådet for 

sykepleieetikk er samarbeidspartnere på denne konferansen.  

Bindende påmelding innen 20.8:  Klikk her   eller lim inn denne i nettleseren 

din: https://goo.gl/forms/Gjmn8znJG9N3onuo1           

Deltakeravgift (inkluderer også lunch, te og kaffe):  

Medlem i faggruppen kr. 350, studenter/ elever kr. 500, andre kr. 800.  

Melder du deg inn i faggruppen (kr 400), betaler du kr 350 i deltakeravgift. Medlemmer av 

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund oppfordres til å søke stipend som dekker 

deltakeravgift. 

Kontaktperson er Håkon Johansen, mobilnr. 908 50 670 /  mail: 

hakon.johansen@eidsberg.kommune.no. 

Konferansen søkes godkjent med tellende timer for klinisk spesialist i sykepleie og som 

meritterende til Fagforbundets kliniske fagstige. 

 

https://goo.gl/forms/iS4RgPStDdLoPoDL2
mailto:hakon.johansen@eidsberg.kommune.no


Program/innhold på konferansen: 
 

08:30 Registrering åpner 
09:00 Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder i 
Rådet for sykepleieetikk åpner 
konferansen 
Kulturelt innslag 
   Faglige bidrag: 

 Åpenhet om døden, ritualer og sorg 
Torfinn Skarpaas 
 Etiske dilemma i livets siste fase 
Morten Magelssen 
 Aktiv dødshjelp eller livshjelp? Olav 

Weyergang-Nielsen og Morten Magelssen i 
dialog 

11:30 Lunch 
12:30  Faglige bidrag: 

 Døden i helsetjenesten Marie Aakre 
 Døden i islamsk kultur 
 Døden i samfunnet Henrik Syse og 

Morten Magelssen i dialog 
Tid til refleksjon 

14:50 Filosofisk dialog: Henrik Syse leder 
dialogen og foreleserne svarer på 
deltakernes spørsmål og refleksjoner     
15:30 Avslutning   

 
 

Konferansen gjennomføres på Thon 
hotel Ski kun 100 meter fra tog/buss-
stasjon. Det er parkeringsplasser 
(avgiftsbelagte) ulike steder i sentrum. 

 
 
 

 

Faglige bidrag:  
 

 
 
 
 
 
 

Marie Aakre er 
sykepleier, veileder 
og fremst i arbeidet 
med hospiceverdier i 
Norge 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Syse er filosof 
og forsker 
 

 
 
 

  
 
 
 
Morten Magelssen 
er lege og forsker 
ved Senter for 
medisinsk etikk, UiO 
 

 
 
 

Olav Weyergang-
Nielsen er 
styreleder i Retten 
til en verdig død 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Torfinn 
Skarpaas er 
sykehusprest 
ved Sykehuset 
Østfold 



 
 

 

  

 

    

 


