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Rapport från 11:th World Congress of Bioethics, “Thinking ahead” 

Datum och plats: Rotterdam 26-29 June 2012  

Arrangör: International Association of Bioethics (IAB) 

Bevakning från SMER: Karin Wilbe Ramsay 

 

IAB:s världskongress i bioetik omfattade ca 100 programpunkter och 533 tillhörande 

abstrakt. I programmet återfanns de flesta tänkbara frågor inom bioetik men några 

ämnesområden lyftes lite extra genom huvudföreläsningarna (plenary sessions). Här är 

korta referat från ett urval av de symposier och föreläsningar som jag besökte.  

 

Enhancement – symposium och huvudföreläsningar 

Symposium: Human Enhancement On Trial  

Arrangör: Bioethics Institute Ghent, Ghent University, Belgium 

Ämnet ”Human enhancement” lyftes på flera programpunkter, bl.a. genom ett 

seminarium som var upplagt som en fallbeskrivning av följande framtidsscenario:   

- ”Sophia” flyttar år 2040 från Europa till Brasilien och för att passa in i det mer 

utåtriktade sociala klimatet låter hon inplantera ett neurochip. Denna åtgärd tar 

bort den blyghet som hon alltid lidit av och förändrar hennes personlighet till att 

bli betydligt mer ohämmad, uttrycksfull och kreativ, vilket Sophia själv upplever 

som en stor förbättring, närmast liknande en pånyttfödelse.  

- I det samhälle som Sophia lever i tar vissa högutbildade akademiker periodvis 

droger som gör dem mer högpresterande. I förlängningen leder denna 

konkurrensfördel till att allt fler högt uppsatta jobb innehas av personer som tar 

prestationshöjande droger.   

- När Sophia ska skaffa barn använder hon sig av PGD för att selektera bort anlag 

för blyghet, för att barnet inte ska behöva lida av samma last som tyngt henne 

själv tidigare. Dessutom ger hon även sitt barn prestationshöjande droger för att 

det ska bli framgångsrikt i skola och arbetsliv. Hon känner att det är hennes plikt 

att som mor ge sitt barn bästa möjliga förutsättningar i livet. Sophias barn blir 

kreativt och intelligent, men i tonåren uppstår funderingar om vem hon är och 

hur hon blev den hon är.  

Dessa tänkbara konsekvenser av framtida användning av prestationshöjande tekniker 

diskuterades sedan med hjälp av en kritisk ”åklagare” och en annan ”försvarare” av 

teknikerna. Bland argument som framfördes mot teknikerna hördes risken för minskad 

äkthet i personligheten, risken för konformitet, risken för att familj och anhöriga kan 

påverkas negativt samt möjligheten att synbart negativa känslor och egenskaper även 
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kan föra något positivt med sig. Det påpekades även att upplevd lycka kan förlora 

meningen utan variationer (”ups and downs”). 

Argument som lyftes som försvar av dessa tekniker var att vi inte har någon 

förutbestämd fixerad personlighet, att negativa känslor kan vara patologiska och därför 

bör bekämpas samt att det ändå redan idag är en gråzon mellan terapi och enhancement. 

Andra åsikter som fördes fram var att naturen inte säger någonting om vad som är bra 

eller moraliskt rätt för oss, snarare ligger det i människans natur att sträva efter att 

förbättra egenskaper.  

Huvudföreläsning: Moral enhancement 

Föreläsare: Bettina Schöne-Seifert och John Harris.  

Ett huvudsymposium anordnades också på temat ”Moral enhancement”.  Följande 

aspekter framkom bl.a.: 

- Nuvarande tekniker för neuro-enhancement är inte bättre än 5-6 koppar kaffe, 

men utvecklingen går snabbt och snart kanske det finns något som är betydligt 

effektivare. 

- En av utmaningarna kommer vara att kartlägga eventuella långtidsbiverkningar 

av de nya teknikerna. 

- Flera olika opinionsundersökningar talar för att allmänheten generellt sett är 

positiv till tekniker för enhancement. 

- Mycket skepticism finns även mot teknikerna, bl.a. rörande säkerhet och effekt, 

rättviseaspekter samt principiella betänkligheter (t.ex. risk för förlust av äkthet) 

- Prof Schöne-Seiferts egna åsikter var att vi bör förlita oss på empiriska data, 

prova teknikerna först på äldre personer (som ej befinner sig i en kompetitiv 

livsfas) samt bibehålla en kritisk men optimistisk utgångspunkt. 

- Prof Harris menade att moral enhancement bör användas till att förbättra sina 

möjligheter att värdera fakta korrekt (istället för att förlita sig på t.ex. känslor) 

och på så sätt uppnå en högre moral.  

 

Mänskliga vävnader - symposium 

Legal Regulation of the Use of Human Tissue: Is Property the Answer?  

Arrangörer: Imogen Goold och Jonathan Herring (University of Oxford) och Loane 

Skene (University of Melbourne) 

Ska mänskliga vävnader som t ex ägg och spermier betraktas som någons egendom? 

Vilka juridiska rättigheter har man om man har vävnader infrysta vid en klinik? Många 

länder har en oklar reglering på detta område. I Storbritannien har tolkningen av lagen 

på detta område med tiden förskjutits mot att alltmer efterlikna den reglering som finns 

kring egendom i allmänhet. Detta exemplifierades under symposiet med några aktuella 
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rättsfall. Panelen som bestod av både jurister och etiker undersökte sedan argument för 

och emot att betrakta vävnader inkl. könsceller som egendom. Frågor som diskuterades 

var: 

- Om man låter frysa in ägg eller spermier inför en cancerbehandling och de 

förstörs p.g.a. oaktsamhet vid sjukhuset, ska man då ha rätt till skadestånd?  

- Om mannen som har infrysta spermier dör, har hans hustru rätt att ”ärva” dem? 

- Om man ”stjäl” någons spermier och låter sig insemineras, bör detta betraktas 

som ett brott? Ska fadern bli underhållsskyldig? 

- Bör det vara olagligt att t.ex. ta ett hårstrå från någon och göra ett DNA-test? 

Under diskussionen framkom det från många håll åsikter om att mänskliga vävnader 

(och särskilt könsceller!) inte kan betraktas som eller likställas med andra ägodelar. 

Istället för äganderätt bör man tala om förfoganderätt. Men andra åsikter fanns också, 

som att egendom också kan vara behäftat med vissa förbehåll (som att du inte får bränna 

ner ditt hus bara för att du äger det) och därför kan det vara ok. En jurist uttryckte det 

ungefär så här: ”Om individen betraktar det som sin egendom och det juridiskt sätt 

behandlas som egendom, varför inte kalla det för egendom?”  

 

Biobanker och forskning – symposium med korta presentationer 

S. Sterckx: The Havasupai case and dignitary harm in biobank research 

I ett forskningsprojekt på indianer från reservatet Havasupai i USA togs blodprover på 

ett stort antal försökspersoner. I samtyckesblanketten angavs endast att proverna skulle 

användas till forskning om diabetes, och ibland upplystes personerna inte alls om vad 

proverna skulle användas till. När diabetesforskningen misslyckades användes proverna 

av forskningsteamet även till genetiska studier om schizofreni, genetisk inavel och 

befolkningsstudier. När detta upptäcktes blev det en lång och omfattande rättsprocess 

som slutade med att forskarna fick betala skadestånd till deltagarna och förstöra 

proverna. Vid det laget var dock redan flera forskningsstudier publicerade. Havasupai-

fallet återgavs som ett exempel på vilken skada ett felaktigt eller otydligt samtycke kan 

orsaka i biobanksforskning, genom att kränka försöksdeltagare och genom att skada 

allmänhetens förtroende för forskning.   

JS Kaye: Dynamic Consent - A solution to a perennial problem? 

Här presenterades ett brittiskt IT-projekt med syftet att bygga upp en ny form av 

interaktivt samtycke för patienter i forskningsprojekt, kallat ”dynamic consent”. Genom 

en IT-plattform kan patienterna själva välja till vilka forskningsprojekt deras prover ska 

få användas, och de kan när som helst logga in på den och göra ändringar, t.ex. dra 

tillbaka sitt samtycke. Via plattformen presenteras även erhållna forskningsresultat. 

Upphovsmännen menar att detta är framtidens melodi och lösningen på problemen med 

breda och ospecifika samtycken som ofta efterfrågas till stora forskningsdatabaser (jmfr 
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LifeGene). Med ett dynamiskt samtycke blir patienterna mer delaktiga och deras 

autonomi och integritetsskydd stärks, och för forskarna blir det lättare att rekrytera 

försökspersoner och bevara en kontinuitet av försöksdeltagare. (Se www.encore-

project.info) 

 

Några andra föreläsningar: 

Aubrey de Grey: Ageing 

De Grey som är gerontolog och ledare för forskningsinstitutet SENS presenterade 

optimistiska visioner om forskning för att stoppa åldrandet. Han förutspådde bl.a. att 

åldersdämpande mediciner och metoder inom en ganska snar framtid kommer att kunna 

förlänga vår livslängd med ca 30 år. Vidare påstod han att den första personen som 

kommer att bli 150 år redan lever idag och att det så småningom kan bli möjligt för 

människan att leva i 1000 (!) år.  Han argumenterade dynamiskt för dessa påståenden 

och bemötte den vanligaste kritiken och skepticismen mot denna typ av forskning.  

Målet med forskningen är att hålla människor vid god hälsa längre och bekämpa 

åldersrelaterade sjukdomar, en lång livslängd är en ”biprodukt” av forskningen, 

förklarade han.   

Tom Beauchamp: A future for Principlism in Bioethics? 

Tom Beauchamp svarade på frågor från kritiska bioetiker om användning av de fyra 

principerna och huruvida de har en framtid inom bioetiken. På frågan om han skulle 

landa i de fyra principerna även idag, svarade han ja. Han medgav dock att principerna 

har används felaktigt ibland. På frågan om det fanns religiösa känslomässiga tankar 

bakom formandet av principerna svarade han att principerna formulerades från ett antal 

principer i samhället och är tänkta att reflektera dessa.   

Peter Singer: Global Health and Global Justice 

Singer föreläste om världsfattigdom och orättvisor och uppmanade alla att dra sitt strå 

till stacken genom att rädda ett barns liv, vilket kostar ca 1700 US dollar enligt en 

uträkning som han refererade till. En annan idé är att man bör skänka 1% av sin inkomst 

till välgörande ändamål (http://www.thelifeyoucansave.com).  

 

Länk till programbok med abstrakt: http://bioethicsrotterdam.com/wp-

content/uploads/2012/06/totalprogrambook.pdf 
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