
 
 

 
 

 
 

 
 
Fagakademiet inviterer til kurset 

 

Livet nær døden 
 

Et kurs med Marie Aakre om helhetlig omsorg og etiske dilemma i livets 
sluttfase, med et særlig fokus på livsforlengende behandling og – når 
nok er nok 

 
 

For hvem/målgruppe 
Kurset er for alle som arbeider med mennesker i livets sluttfase; ansatte i 
helse- og sosialtjenesten i kommunene, i helseforetak, og andre 
interesserte  
 
 

Kursets formål 
Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap og styrket bevissthet i arbeidet 
med alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende 
 
 
 
 
 

Sted Dato Pris Tid Påmeldingsfrist 

Quality Hotel Panorama, 
Tiller/Trondheim 

Torsdag 
 10. februar 

 
Kr 1.700,- 

 
09:30 – 15:00 

Torsdag 
 20. januar 

Kursprisen inkluderer kursmateriell, kaffe/te og lunsj



 
 

 
 

 

Kursinnhold 
 Hva er en verdig død? 

o Den vanskelige helheten 
o De nødvendige samtaler og modige møter 

 

 Når er nok nok? 
o Hva sier den nye nasjonale veilederen om begrensning av 

livsforlengende behandling? 
 

 Etiske dilemma i omsorg for alvorlig syke og døende mennesker 
 

 Å være en profesjonell hjelper nær døden 

 

Foreleser 
Marie Aakre 

Hun bør være kjent av svært mange innenfor 
pleie- og omsorgssektoren. I mange år har 
hun vært en profilert og etterspurt fagperson 
som har vært spesielt opptatt av 
helsetjenesteetikk, omsorg for alvorlig syke og 
døende mennesker, og uvikling av 
dømmekraft og relasjonell kompetanse i 
sykepleiepraksis. Hun er utdannet sykepleier, 
høgskolelærer, leder og veileder og har 
arbeidet innenfor kreftomsorg i mange år. For 
tiden er hun rådgiver i UNNIK – Verksted for 
Etikkvirksomhet. Hun er også leder for Rådet 
for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund. 

 
Marie Aakre har også vært med i arbeidsgruppen for å utarbeide den nye 
nasjonale veilederen for å begrense livsforlengende behandling. 



 
 

 

Fagakademiet E-post:     Region-midt@fagakademiet.no 

Postboks 806  Sentrum Nettside: www.fagakademiet.no 

7408  TRONDHEIM Telefon: 417 82 600 

  Telefax: 476 90 074 

 

Påmelding: Livet nær døden 
 
Trondheim: Klikk her  

 

 Påmeldingsinformasjon 

Navn 
 

Telefon / mobil 
 

Stilling/funksjon 
 

E-postadresse 
 

Arbeidssted, adresse og postnummer 
 

Bestillernummer / Referansenummer 

Fakturaadresse (hvis annen enn over) 
 

Ønsket kurssted 
 

Kommentarer 
 

Dato 
 

Underskrift 

 
Ved påmelding via faks eller post vil deltakerne få bekreftelse etter hvert som 
påmeldingene registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter 
påmeldingsfristens utløp. Fagakademiet forbeholder seg retten til å avlyse 
kurs/seminar ved lav påmelding, sykdom og lignende. 

http://kommunal-kompetanse.no/kurspamelding/kurspamelding.aspx?hendelse=search&vis=apply&FK_ID=5937&nullstill=ja&level=4489

