Siðfræðistofnun

Starfsemi Siðfræðistofnunar árið 2013
Stjórn og starfslið
Í stjórn Siðfræðistofnunar sitja þau Vilhjálmur Árnason, formaður, tilnefndur af námsbraut í
heimspeki, prófessor, Sólveig Anna Bóasdóttir, dósent, tilnefnd af guðfræðideild,
varaformaður, Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir, tilnefnd af kirkjuráði þjóðkirkjunnar, Ástríður
Stefánsdóttir, dósent, tilnefnd af Kennaraháskóla Íslands og Haraldur Briem, dósent við
læknadeild, skipaður af Háskólaráði án tilnefningar. Forstöðumaður í fullu starfi er Salvör
Nordal. Samkvæmt reglum starfar stofnunin innan vébanda Hugvísindastofnunar og á
stjórnarformaður sæti í stjórn Hugvísindastofnunar.
Rannsóknir og erlent samstarf
Siðfræðistofnun tekur þátt í nokkrum rannsóknarverkefnum sem hófust á þessu ári.
Verkefnið How Does Democracy Work in Iceland? Practices, norms and understanding
(Hvað einkennir íslenskt lýðræði? Starfsvenjur, gildi og skilningur) hlaut styrk frá Rannís í
upphafi árs og er það til þriggja ára. Um er að ræða þverfaglegan hóp úr heimspeki,
stjórnmálafræði, fjölmiðlafræði og sagnfræði. Stjórnarformaður leiðir verkefnið en
starfsmaður þess er Henry Alexander Henrysson sérfræðingur hjá Siðfræðistofnun.
Rannsóknarhópurinn skipulagði málstofu á Hugvísindaþingi í mars og hélt síðan
rannsóknarmálstofu í september. Þá hófst verkefnið Nerri – Neuro-Enhancement:
Responsible Research and Innovation sem styrkt er af 7. Rammaáætlun ESB með fundi í
Cascai í Portúgal í mars. Tveir hafa verið ráðnir tímabundið í verkefni á vegum þess þau
Jóhannes Dagsson, Phd og Ragnheiður Eiríksdóttir MA. Þá tekur Siðfræðistofnun þátt í Cost
verkefninu – Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters og sótti
stjórnarformaður tvo vinnufundi á vegum þess á árinu. Loks var stofnunin meðal
umsækjanda í Cost umsókninni Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public
health, Market and Ethical perspectives, en upphafsfundur þess verkefnis var haldinn í
Brussel í nóvember.
Siðfræðistofnun er aðili að norrænu samstarfsneti siðfræðistofnana á Norðurlöndum um
heimspeki læknisfræðinnar og heilbrigðis- og lífsiðfræði: Nordic Network for Philosophy of
Medicine and Medical Ethics (NNPMME). Á vegum netsins var haldinn fundur í Ríga í
júní. Hópurinn stóð einnig að NOS-HS umsókn. Stjórnarformaður er í stjórn International
Association of Bioethics og sótti stjórnarfund í Seoul í október. Forstöðumaður á sæti í
Norrænu lífsiðfræðinefndinni og sótti fjölmarga fundi og málþing á vegum á nefndarinnar.
Þá hefur hann tekið þátt í Noria net sem starfar á vegum Nordforsk og er ætlað að fjalla um
möguleika á auknu samstarfi Norðurlandanna á sviði rannsókna sem byggja á gagnasöfnum
frá heilbrigðissviði og velferðarkerfinu. Stjórnarformaður er aðili að FinCris:
Responsibilities, Ethics and the Financial Crisis sem er þverfaglegt rannsóknarverkefni í
samvinnu fræðimanna við háskólana í Birmingham, Warwick, Oxford og fleiri. FinCris er
styrkt af Arts and Humanities Research Council (AHRC). Verkefnið hófst í júlí 2012 og er
styrkt til þriggja ára. Stjórnarformaður situr í ritnefndum tímaritanna Medicine, Health Care
and Philosophy. A European Journal. Kluwer Academic Publishers frá 2000, Genomics and
Society. Online journal frá 2005 og Etikk i Praksis. Nordisk tidskrift frá 2007.

Þjónusta
Siðfræðistofnun veitti sem fyrr umsagnir um ýmis lagafrumvörp og skýrslur á árinu og veitti
fagfélögum, fyrirtækjum og stofnunum ýmis konar ráðgjöf.
Fyrirlestrar og útgáfa
Siðfræðistofnun stóð ásamt Heimspekistofnun að málþingi til heiðurs Vilhjálmi Árnasyni í
janúar í tilefni sextugsafmælis hans. Stofnunin skipulagði þrjár hádegismálstofur á
vormisseri í samstarfi við Læknadeild. Sú fyrsta var um samþykki og líffæragjafir, önnur um
kukl og hjávísindi og sú þriðja um kynáttunarvanda. Mikael M. Karlsson hélt erindi á vegum
Siðfræðistofnunar og Heimspekistofnunar sem hann kallaði Siðasúpu. Þá styrkti
Siðfræðistofnun Jón Braga Pálsson til að skrifa grein um heimspeki skoska heimspekingsins
Johns Macmurray til heiðurs Gunnari Ragnarssyni. Bókin Hugsað með Platoni kom út á
vegum Siðfræðistofnunar og Heimspekistofnunar.

