
PROGRAM
18.00  Velkommen 
 v/Gerald Eriksson, Mundipharma AS

18.10  “Behandlingsbegrensning og avslutning av livsforlengende

 behandling - kliniske og etiske aspekter”

 v/Professor Lars Johan Materstvedt

18.55  Pause

19.05  Materstvedts foredrag fortsetter 

19.55  Smertebehandling med Palladon® injeksjonsvæske 

 v/Bjørn Kristensen, Mundipharma AS 

20.00  Smertebehandling med TARGINIQ® depottabletter 

 v/Gerald Eriksson 

 Møtet avsluttes med enkel servering i hotellets restaurant

 

Professor Lars Johan Materstvedt jobber ved 
Filosofi sk Institutt, Det humanistiske fakultet, 
NTNU i Trondheim. Han er også tilkjent 
professorkompetanse i medisinsk etikk. 

Han er tidligere postdoc-stipendiat i Kreftforeningen, 
med et tverrfaglig forskningsprosjekt om forholdet 
mellom palliasjon og eutanasi, utført ved Seksjon 
lindrende behandling (SLB), Kreftavdelingen, 
St. Olavs Hospital. 

Materstvedt var leder av The Ethics Task Force 

on Palliative Care and Euthanasia, European 

Association for Palliative Care (EAPC).

Foredragsholder 

Professor

Lars Johan Materstvedt 
• Hvor går skillet mellom å begrense behandling 

 og såkalt ”dødshjelp”?

• Er det forskjell på å IKKE starte behandling 

 og å avslutte  behandling?

• Hva er en døende pasient?

Dagsaktuelle og vanskelige spørsmål 

– etisk, juridisk og følelsesmessig

Tid og sted: Onsdag 12. juni 2013

 Quality Hotel Grand, Kristiansund

Temakveld
Mundipharma AS inviterer leger og 

sykepleiere til



Fyll ut, ta kopi og faks arket til 67 51 89 01 eller meld deg på til Gerald Eriksson
på tlf. 97 53 60 69, eller via e-post gerald.eriksson@mundipharma.no

Navn:

Arbeidssted:

Avd.:

Adresse:

E-post:

Tlf.:

 Mundipharma AS • Vollsveien 13c • 1366 Lysaker • Telefon: 67 51 89 00 • Telefaks: 67 51 89 01 • www.mundipharma.no

PÅMELDING
 Ja takk, jeg ønsker å delta på temakvelden 12. juni

 Jeg ønsker enkel servering etter møtet

Legeforeningen og LMIs standardinformasjon

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling 
som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, 
Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale 
helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og 
arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av 
god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige 
bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se 
www.lmi.no/standardinformasjon.no


