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– Nei, jeg misliker ikke tekno-
logi. Tvert i mot, jeg er svært
positiv til teknologi, men jeg
mener vi bør være nøye med 
å prøve den ut, stille krav til
dokumentasjon akkurat som vi
gjør til nye legemidler, sier
Bjørn Hofmann. 

Hofmann, som arbeider ved
Høgskolen i Gjøvik og Senter
for medisinsk etikk i Oslo, har
selv hatt god anledning til å
reflektere over teknologiens
plass i moderne helsevesen. I
omkring ti år var han ansvarlig
for teknologisk utstyr ved Opp-
land sentralsykehus. Derfra tok
han skrittet mot filosofien, og i
desember tok han sin doktor-
grad på samspillet mellom tek-
nologi, medisin og verdier. 

Syke av teknologi
Endringer innen medisinen går
stort sett hånd i hånd med
endringer i teknologi. Dette slår
ikke bare ut på behandling,
men vel så mye på diagnostise-
ring, og det virker ellers inn på
hele vår oppfatning av hva som

er sykdom, mener Hofmann. 
– Jeg går gjerne enda lenger og
hevder at sykdom bestemmes
av teknologien. Den bestem-
mer også vår praksis overfor
forskjellige tilstander. Før vi
kunne måle høyt blodtrykk, var
ikke hypertensjon en tilstand
som kunne diagnostiseres og
behandles. Før det var mulig å
gjøre in vitro fertilisering, var
ikke ufrivillig barnløshet noe
medisinsk anliggende. Det som
er praktisk mulig å gjøre, er
med på å bestemme hva vi
oppfatter som sykdom, sier
han. Og nettopp problemet
med å avgrense hva som er
sykdom, hva som er helsevese-
nets anliggender, er grunnleg-
gende spørsmål for Hofmann.
– Vi lever i en tid der mulighe-
tene for hva helsevesenet kan
gjøre, ekspanderer enormt, og
begrensningene innen tilgjenge-
lige ressurser blir svært tydelige.
Gapet mellom det som er prak-
tisk mulig og ressursene vi har 
å ta av, vil bli mer og mer plag-
somt i tiden framover. Vi

kunne trenge et stringent
begrep om hva sykdom er, for
å foreta en form for avgrens-
ning, sier han. 

Nye begreper
Men å avgrense sykdom er
komplisert. For å greie det,
benytter vi oss blant annet av
en rekke teknologiske redska-
per – fra stetoskop og termo-
meter til sofistikerte laboratorie-
apparater – men vi oppnår
ikke nødvendigvis avgrensning.
Vel så ofte blir sykdomspanora-
maet videre. Vi får også svært
krevende spørsmål å ta stilling
til i og med at moderne tekno-
logi ikke bare kan avsløre syk-
dom, men også risiko for syk-
dom. – Den klassiske oppga-
ven til helsearbeidere er å
hjelpe den som er syk. Skal vi
gå utenom dette – hvilket vi
allerede gjør, blant annet gjen-
nom vaksinasjonsprogrammene
– må det vurderes svært nøye,
sier filosofen. 

En pussig side ved den
moderne medisinske teknolo-
gien er at den har gitt oss en
rekke begreper som vi forhol-
der oss helt naturlig til uten
nødvendigvis å forstå dem. Vi
snakker liketil om celler, hor-
moner, kjemiske stoffer eller
ymse målbare verdier. 

– Dette er ikke noe vi erfa-
rer med sansene, det er noe
som medieres gjennom tekno-
logi. Vi har et forhold til det å
ha et høyt kolesterolnivå, fordi
det kan måles ved hjelp av tek-
nologi, men ingen av oss har
sett kolesterol. Måtene vi dan-
ner oss kunnskap om medisin,
er gitt av teknologien. For snart
100 år siden var røntgenbildet
et tidstypisk symbol for et
moderne helsevesen, i dag er
det dna-stripene, bemerker
Hofmann. 

Verdiladet eller ei?
Både pasienter og leger vil ofte
ønske å kunne ta en test og få
et objektivt resultat som fortel-
ler hvordan det ligger an. Tek-
nologi kan dermed oppleves
som noe helt nøytralt og verdi-

Hva ville moderne medisin vært uten teknologi?

Ikke særlig moderne. Filosof og sivilingeniør

Bjørn Hofmann hevder at teknologien ikke bare

er viktig for dagens sykdomsbehandling, men 

at den er med på å skape sykdom. Han misliker

imidlertid ikke teknologi av den grunn. 

Tekno-
magisk

medisin 
Tekst: Anne Stuhaug

Klarer vi å styre den
teknologiske medisin-
ske utviklingen eller
driver den av sted helt
av seg selv?
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det er verdt å merke seg denne
dynamikken; vi har en hang til
å gjøre det mulige, sier han. 

Har vi ansvar?
På samme måte som vi bør ha
et bevisst forhold til hvilke
muligheter teknologien gir,
mener Hofmann vi må innse at
vi har et ansvar for hvilken tek-
nologi vi tar i bruk og hvordan
vi benytter den. – Vi synes ofte
å styres av teknologien. Mange
snakket om «det teknologiske
imperativ», at teknologien sty-
rer og vi bare lar oss drive med.
Men det er en stygg hake ved
det; vi fanges og fratas ansvar.
Dette er en grunnleggende
moralsk og juridisk tankegang;
hvis du ikke handler fritt, er du
heller ikke ansvarlig for dine
handlinger. Det synes jeg er
veldig skummelt for da forsvin-
ner vårt ansvar for teknologien.
Jeg vil hevde at vi har et ansvar
og at vi har muligheten til å
gjøre valg. Men det er et pro-

blem at vi ikke alltid velger tek-
nologier som er gode eller hen-
siktsmessige, sier han. 

Teknomagi
Hofmann trekker fram flere
mekanismer som er med på å
drive teknologiens frammarsj i
helsevesenet. Et viktig element
er den status som er knyttet til
teknologi, en annen er vår fan-
tastiske tiltro til teknologi, hev-
der han. – Jeg har observert at
det er en form for magi knyttet
til teknologi. Teknologi er spen-
nende, det har høy status, det
er noe vi lett blir fascinert av. Et
interessant eksempel er et for-
søk som ble gjort på en hjerte-
laser her i Norge. Tanken var å
skyte hull med laseren i infarkt-
rammede områder for derved 
å få større blodgjennomstrøm-
ming og å sørge bedre for hjer-
temuskelen. Det viste seg at
metoden ikke ga noen bedring
i myokard, men pasientene ble
bedre. Det kan se ut til at det å

få behandling med nytt «revo-
lusjonerende» utstyr ved en
høyteknologisk institusjon, ga
en kraftig teknologisk placebo,
sier han, og legger til at tekno-
logi i noen tilfeller kan gi en
placeboeffekt på over 80 pro-
sent, noe som også demonstre-
rer at teknologi i seg selv er
verdiladet. 

Tro på den gode idé
Tiltroen til smarte nyvinninger
kan være så stor at de blir inn-
ført uten den nødvendige kvali-
tetssikring. – Sykehus har ofte
satset på ny teknologi ut fra en
rasjonell oppfatning av at «dette
er nok lurt», men uten et empi-
risk grunnlag. For eksempel
begynte man å utføre endosko-
pier på bred basis lenge før
man var klar for det. Teorien
var at det skulle gi færre ligge-
dager, færre komplikasjoner og
færre infeksjoner, men man var
ikke oppmerksom på at meto-
den krevde grundig opplæring
av operatørene. Dermed fikk vi
i starten mange komplikasjoner.
I dag fungerer metoden godt,
men i starten skadet den mer
enn den gavnet. Virkeligheten
var rett og slett annerledes enn
man hadde tenkt seg den, sier
Hofmann. Mangelfulle for-
håndsvurderinger kan også føre
til at man innfører ny teknologi
uten noen klar idé om hvorfor
man gjør det, mener han. 
– I en periode innførte man
eksempelvis et såkalt «Swan-
Ganz-kateter» på bred basis for
å måle diverse hemodynamiske
parametre i hjertet. Så etter en
tid gikk det av moten uten at
man hadde noen klar doku-
mentasjon på om det var nyttig
eller ei. Etter min mening er
denne type fenomener med på
å undergrave den rasjonaliteten
som vi ønsker å knytte til helse-
faglig aktivitet, sier han.

Apparater 
før piller
Ifølge Hofmann er det en påfal-
lende forskjell mellom hvordan
vi innfører ny teknologi i helse-
vesenet og hvordan vi innfører

nye legemidler. – For legemid-
ler gjelder ganske strenge regler
for hvordan de skal utprøves
og innføres. Når det gjelder tek-
nologi, er man langt mer liberal.
Det sier noe om vår apparattil-
tro. Det er en helt annen status
knyttet til apparatur enn til pil-
ler. Kanskje har man heller ikke
satt søkelyset på bivirkningsfare
i samme grad, bemerker han. 

Hva vil de le av?
Når vi ser bakover på den
rivende utviklingen som har
foregått innen medisinen de
siste par hundre år, kan vi
komme over mangt som i dag
får oss til å smile. For eksempel
det å forskrive togreiser til park-
insonpasienter eller fjerne tykk-
tarmen ved epilepsi. 

Men hva vil de le av om
femti år? – Det spørsmålet kan
vi godt stille oss litt oftere. Vi
tror i dag at vi er så flinke, men
vi ser ikke oss selv. De som
kommer etter oss, vil ganske
sikkert le godt av mye vi foretar
oss, og en ting som jeg tror de
kan komme til å le av, er den
litt naive bruken av teknologi. 

Men samtidig må vi
erkjenne den raske utviklingen,
og det kommer stadig nyvin-
ninger som kan være til stor
nytte for pasienter. Det viktige
er å skille klinten fra hveten. Vi
kan ikke lukke øynene for tek-
nologien. Den er på mange
måter vår tids symbol – så ikke
å være opptatt av teknologi er
nesten å melde seg ut, sier
Bjørn Hofmann. 
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fritt, noe som gir klare svar.
Men så enkelt er det ikke,
mener filosofen. – Det har vært
en lang diskusjon om sykdom
er noe som lar seg beskrive og
som derfor er verdifritt, i mot-
setning til det som er verdila-
det, normativt. Mange klinikere
vil hevde at hvis sykdomsbegre-
pet er konstituert av teknolo-
gien, må det være verdifritt, for
teknologien er verdifri. Jeg
påstår det motsatte, at tekno-
logi faktisk introduserer verdier. 

Følsomme temaer
Teknologi kan fremprovosere
sterke meninger og følelser, og
verdispørsmål kan urettmessig

knyttes til selve teknologien
fordi man glemmer å skille tek-
nologiens grunnfunksjon fra
hva den faktisk kan brukes til,
mener Hofmann. – Et typisk
eksempel er genteknologi. Om
du tillater genteknologi, sier du
ikke samtidig ja til å klone
mennesker. Men for noen for-
toner det seg sånn. Et annet
illustrerende eksempel er etter
min mening diskusjonen vi har
hatt omkring ultralyd. Ved
hjelp av ultralyd kan man
undersøke gravide kvinner,
søke etter svulster i abdomen,
undersøke hjertet med mer.
Man kan også bruke det til å
lete etter defekte fostre eller

drive kjønnsseleksjon. Det sist-
nevnte har ført til debatt om
hvorvidt ultralyd er godt eller
dårlig. Men verdispørsmålene
har egentlig ikke med ultraly-
den å gjøre, de knytter seg til
om det er ønskelig å gjøre
seleksjon av fostre. Vi må se på
grunnfunksjonen til teknologien
når vi skal vurdere den, og for
ultralydapparatets del, er grunn-
funksjonen å gjenskape bilder
av intrakorporale strukturer.
Ønsker vi å gjenskape slike bil-
der? Der blir svaret ja. Men om
vi skal bruke denne teknolo-
gien til å finne kreft eller å
drive kjønnsseleksjon, det er
generelle verdispørsmål. Tekno-
logien tvinger fram spørsmålet,
den introduserer verdier. Det
samme gjelder for genetikk.
Genetikk som teknologi har
utrolig mange hensikter, og det
er disse vi må diskutere. Jeg
ønsker ikke å skremme folk
bort fra teknologien ved å si at
den er verdiladet. Men jeg
ønsker differensiering. Vi må se
på hvilke verdispørsmål som
bør tas opp i tilknytning til
selve teknologien og hvilke
som bør holdes utenfor. Det at
potent teknologi kan være far-
lig, må ikke ødelegge for god
bruk, og at teknologi kan være
forholdsvis sikker, må ikke føre
til at den misbrukes. 

Vi drives med
Hofmann hevder at vi lett lar
oss drive framover av teknolo-
gien slik at vi glemmer å stoppe
opp og tenke. Han nevner som
eksempel den forbedrede respi-
ratorteknologien barnelegene
fikk til rådighet tidlig på 1990-
tallet. – Med de nye appara-
tene kunne langt flere spedbarn
reddes. Alle var svært for-
nøyde, og det ble et slags stort
«hvor langt kan vi gå?» Litt
sterkt sagt gikk det nesten sport
i å redde så premature babyer
som mulig. Men så fikk man
øynene opp for alle følgesyk-
dommer og plager som disse
barna kunne få, og storparten
av pediaterne måtte revidere
sitt forhold til teknologien. Men

Ny teknologi presser fram
etiske spørsmål, for eksempel
hvor små, premature barn det

er riktig å redde. Dagens kuvø-
ser gir helt andre muligheter

enn modellen fra 1903. 

– Det stilles mye
strengere krav
ved innføring av
nye legemidler
enn ved innfø-
ring av ny medi-
sinsk teknologi,
sier Bjørn 
Hofmann. 

Det er lett å smile
av suspensjons-
terapi mot nerve-
sykdommer, slik det 
ble praktisert rundt
1890. Men hvilke
teknologiske løs-
ninger i dagens
praksis vil få etter-
tiden til å smile?
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