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Alle er velkomne

Professor Klemens Kappel er uddannet læge og filosof på Københavns Universitet og 
skal de næste tre år stå i spidsen for forskningsprojektet Convergent Ethics and Ethics of 
Controversy, der er støttet af Novo Nordisk Fonden med 10 millioner kroner. 
Forskningsprojektet skal forklare den modstand i befolkningen, som lovende nye gen-
teknologier ofte bliver mødt med, når de bliver præsenteret for offentligheden. I    
oplægget vil Klemens Kappel komme ind på psykologiske mekanismer, der gør, at vi 
mennesker har en tendens til at fokusere på de fakta, der bekræfter vores politiske eller 
ideologiske identitet og hvordan vidensskepsis i befolkningen, godt hjulpet på vej af ny 
informationsteknologi, udfordrer forskerne og videnskaben. 

Hvilke demokratiske udfordringer står vi over for i en tid, hvor fakta og videnskab ikke 
nødvendigvis trumfer? Og hvordan sikrer vi en faglig, frugtbar og oplysende debat 
mellem forskere og kritiske borgere, som kræver dialog og forklaringer, om noget, der for 
mange er kontroversielt? 

Arrangør: Akademisk Råd Health 

Henvendelse vedr. arrangementet kan rettes til lbs@au.dk 

•Hvilke demokratiske spørgsmål rejser modstanden mod nye teknologier

kommet for at bliveDen brede befolkning har – hjulpet godt på vej af 
informationsteknologien – adgang til mængder af alternativ viden, der udfordrer 
videnskaben. Den antiautoritære bevægelse, der får befolkningen til at sætte 
spørgsmålstegn ved tingenes traditionelle orden, rammer naturligvis også 
sundhedsvidenskaben. Det får dele af befolkningen til at fravælge evidensbaserede 
budskaber fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen og i stedet vælge de – nogle gange mere 
sexede og simple – budskaber fra selvudnævnte sundhedsguruer, der mener at kunne 
helbrede autisme med grøntsager eller kræft med numerologi. 
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He served on many boards and committees and was vice-chair and methodologist of the Dutch Central 
Committee on Research involving Human Subjects. Lex Bouter is currently involved in teaching and research 
regarding responsible conduct of research, questionable research practices and research misconduct. 

He has supervised 74 PhD students, of whom to date 14 were appointed as professor.

Contact: For more information about the guest talk please contact professor Helle Prætorius Øhrwald, 
hp@biomed.au.dk   
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