
VELKOMMEN
Wifi kode: KU Guest (kode via mobil) 
Kode til slido.com: 28422 
Vi filmer det her!!! 



www.dataforgood.science



Hvad gør du selv?
Motion, sund mad, ingen rygning, kun lidt alkohol 

Glæde, netværk, have, hund, go søvn

Faste, NAD & kosttilskud og udfordrer hjernen

Går til læge straks - går aldrig til læge!

SEX SEX SEX

Jer alle: deltager i arrangementer, der giver ny indsigt

 - og tandtråd

- 4 gange i ugen højst 2 glas

 - og adlyder min kone



Charlotte Lindegaard Petersen, ekspert i Social Robotics og Conversational AI fra NTT Data Business Solutions 
om at vi snart kan genoplive vores kære som digitale avatarer.  

Morten Scheibye-Knudsen, aldringsforsker om at få et langt sundt liv 
 
Rudi Westendorp, professor i sundhed og aldring og chef for dette projekt, fortæller om aldrig 

16.00-16.30 PAUSE 
• tal med forskerne (Zorana Andersen, Majken Karoline Jensen og Laust Mortensen)  
• Gå i videoboksen og svar (der er plads til i alt 20 og det bliver videooptaget til hjemmesiden) 

Skal vi genoplive mennesker digitalt og på hvilke betingelser? 
eller Ønsker du at blive 150 og under hvilke betingelser? 

 
Henrik Føhns, tech journalist og vært på podcasten vil forklare om den transhumanistiske bevægelse. 

Paneldebat 
– Mette Nordahl Svendsen, professor i antropologi og leder af MeInWe-projektet, Københavns Universitet 
– Rune Klingenberg, ph.d. i filosofi, Nationalt Center for Etik 
– Anne-Marie Axø Gerdes, professor og overlæge, Rigshospitalet og tidligere medlem af Etisk Råd

https://meinwe.ku.dk/
https://www.nationaltcenterforetik.dk/


Zorana Jovanovic Andersen - vores miljøMajken Karoline Jensen - vores organer 

Morten Scheibye-Knudsen - vores DNA Rudi Westendorp - medicin 

PROFESSORER



PAUSE til 16.30 





Mette Nordahl Svendsen, professor i 
antropologi og leder af MeInWe-
projektet, Københavns Universitet 

Rune Klingenberg, ph.d. i filosofi, 
Nationalt Center for Etik 

Anne-Marie Axø Gerdes, professor 
og overlæge, Rigshospitalet og 
tidligere medlem af Etisk Råd

https://meinwe.ku.dk/


Sign op til nyheder på 
dataforgood.science




