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Teknologi, medisin 
og verdier
Av Bjørn Hofmann 

Det moderne helsevesenet kan ses på som en
suksess: aldri har så mange mennesker blitt
behandlet for så mange tilstander. Teknolo-
gien er utvilsomt en fundamental faktor ved
denne fremgangen. På tross av suksessen blir
helsevesenet kritisert for å overbehandle, so-
matisere og sykeliggjøre, samtidig som det i
stor utstrekning står maktesløst overfor en-
keltmenneskets behov. Også i forklaringen av
krisen har teknologi en sentral plass.1

Hvorfor er teknologien ikke bare grunn-
laget for medisinens vekst, men også frem-
tredende i dens krise? Bryan Jennett forsø-
ker i en allerede klassisk artikkel å forklare
hvorfor.2 Han finner grunnen til teknologi-
ens negative virkning i at den brukes på en
upassende måte. Med «upassende» bruk av
teknologi mener han at teknologien brukes
a) unødvendig, b) resultatløst, c) uvennlig,
d) farlig, e) uklokt og f) uønsket.

Jennett mener at teknologien brukes
unødvendig når den ikke bidrar vesentlig til
resultatet, men brukes av vane. Teknologien
er resultatløs når den brukes i situasjoner
som i utgangspunktet er håpløse, og den
brukes uvennlig når den anvendes til å for-
lenge folks lidelser eller opprettholde liv
med svært lav livskvalitet. Teknologibruk er
farlig når teknologiske metoder anvendes
der forventede komplikasjoner faktisk er
større enn gevinstene. Uklok er bruken når
kostnadskrevende teknologi avleder ressur-
ser fra aktiviteter som er mer hensiktsmessi-
ge. Uønsket bruk av teknologi er når den
brukes mot pasienters ønsker og vilje. 

Når Jennett kritiserer helsevesenet for sin
teknologibruk, peker han på noen av dets
fundamentale utfordringer. At teknologien
brukes «upassende», er en vurdering som er
basert på bestemte verdier. Dessverre er Jen-
nett ikke eksplisitt på hvilke verdier som står
på spill. Jeg vil derfor forsøke å identifisere

noen av verdispørsmålene knyttet til medi-
sinsk teknologi og vise at disse ikke er knyttet
til teknologien på en ekstern måte, som
«upassende bruk», men at de verdiemessige
utfordringene er knyttet til medisinens
kunnskapsteoretiske grunnlag. Med andre
ord ønsker jeg å gjøre teknologiens verdier
eksplisitt ved å påpeke deres implisitte plass i
medisinens vitenskapelige selvforståelse.

Normer, verdier, etikk og epistemologi

For å kunne undersøke vitenskapsteoretiske
og verdimessige utfordringer knyttet til bru-
ken av medisinsk teknologi, er det viktig å av-
klare noen sentrale begreper, som normer,
verdier, moral, etikk og epistemologi. 

Aller først kan det være hensiktsmessig å
knytte noen kommentarer til hva teknologi
er. Det synes å være stor enighet i litteraturen
om at teknologi er apparater, metoder og or-
ganisering relatert til menneskelig formåls-
rettet produktiv aktivitet.3 Det vil si at det ikke
bare er apparatet som er teknologien defi-
brillator (hjertestarter), men også metoden
(hjerte-lunge-redning) og en bestemt organi-
sering av helsevesenet som muliggjør bruk
av apparatet. Apparatet alene utgjør ingen
teknologi. Det er først når den inngår i en
etablert metodikk at den kan brukes til sitt
formål. Tilsvarende er det først når appara-
tet og metodikken har sin plass i et organisa-
torisk hele at den fungerer som teknologi. 

Når det gjelder normer, oppfatter jeg dem
som de seder, skikker, regler, standarder el-
ler prinsipper som en sosial gruppe har.
Med verdier forstår jeg hva som oppfattes
som godt eller ondt og som ansporer en per-
sons eller en gruppes handlingsvalg. Nor-
mer handler altså om hva som oppfattes som
«rett» eller «galt», mens verdier er relatert til
«godt» eller «ondt». Mens vitenskapen tradi-
sjonelt setter søkelys på hvordan verden er,
angår normer og verdier hvordan vi bør leve. 

Det finnes mange sett av verdier og nor-
mer, eksempelvis moralske, juridiske, religi-
øse, estetiske og økonomiske. Moralske nor-
mer og verdier som aksepteres og forsøkes
praktisert av et individ eller en gruppe, kalles
gjerne «moral». Etikk er så teorier om moral,
dvs. moralfilosofi. 

Hvordan er så verdivalg knyttet til medi-
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sinsk kunnskap? Det som synes spesielt ved
medisinsk kunnskap er at den har et formål
og en funksjon: å hjelpe enkeltpasienter.
Dens formål og funksjon gir medisinsk
kunnskap en retning og en hensikt og gjør
den «teknologisk». I tillegg baserer frem-
bringelsen og anvendelsen av moderne me-
disinsk kunnskap seg på teknologi.

Farlig kunnskap 

Som sådan kan medisinsk kunnskap skade.
Det mest åpenbare er at medisinsk kunnskap
brukes bevisst for å skade mennesker, ek-
sempelvis ved spredning av bakterier. Selv
om det finnes en rekke enkelteksempler på
slik farlig bruk eller direkte misbruk av me-
disinsk kunnskap, eksempelvis ved bakterio-
logiske våpen og bruken av psykiatriske dia-
gnoser, liker vi å tro at dette ikke er noe frem-
tredende problem. 

Medisinsk kunnskap kan også være farlig
på en annen måte: på grunn av kunnskapens
kompleksitet må vi tåle en rekke bivirkninger
og uhell. Hvordan en gitt medisinsk teknolo-
gi virker på den enkelte pasient er ikke kjent,
teknologien kan svikte og brukeren av tekno-
logien kan gjøre feil. Kan hende kjenner vi
sannsynligheten for at det skal skje, men vi
kan ikke forutsi når uhell eller bivirkninger
forekommer. Ettersom medisinsk teknologi
er blitt mer potent og kan overta og opprett-
holde stadig flere livsviktige funksjoner, blir
også følgene ved avvik eller svikt langt mer al-
vorlige. Hvordan vi forholder oss til bivirk-
ninger og uhell er verdivalg som har alvorli-
ge konsekvenser for enkeltmennesker.4

Medisinsk teknologisk kunnskap kan også
være skadelig på en annen måte. Ingen tek-
nologi er perfekt, men har en statistisk sann-
synlighet for å feile. Dette er vi klar over, og
det tas med i vurderingen ved valg av tekno-
logi. Diagnostisk sett påviser teknologien syk-
dom hos enkelte som er friske (falsk positive)
og unnlater å påvise sykdom hos folk som er
syke (falsk negative). Vår aksept av dette er et
verdimessig anliggende, noe debattene om
testing for prostataspesifikt antigen (PSA) og
mammografiscreening er tydelige eksemp-
ler på. 

Tilsvarende er det for terapi. Teknologiens
manglende perfeksjon gjør at personer ut-

settes for uvirksom behandling (type I feil) og
at syke pasienter ikke får behandling som
faktisk er effektiv (type II feil). 

Hvor sikre må vi være? Det vil si, hvor
mange kan vi akseptere å gi feil diagnose el-
ler behandling for at noen skal få den rette? Å
besvare slike spørsmål involverer verdimes-
sige vurderinger. Mer generelt: hvordan vi
håndterer risiko er en grunnleggende verdi-
messig utfordring som får forsterkende og
vidtrekkende følger i en teknologisk potent
medisin. 

Kunnskap på ville veier

Et annet eksempel på at medisinsk kunn-
skap kan være farlig er når kunnskapen bru-
kes utenfor sitt gyldighetsområde. Bruken av
thalidomid på gravide kvinner er det klassis-
ke eksemplet på at medisinsk kunnskap som
er ervervet for en gruppe (voksne personer
som ikke er gravide), kan få alvorlige følger
når den brukes på en annen (gravide kvin-
ner). Mens man tidligere har beskyttet kvin-
ner og barn fra å bli forsket på, viser det seg
nå at de lider under dette ved at vi mangler
nødvendig kunnskap om nettopp disse
gruppene. 

Dessuten synes det å være en grunnleg-
gende begrensning i biomedisinsk teori. Det
er fortsatt mange mekanismer, faktorer og
sammenhenger vi ikke kjenner. Manglende
erkjennelse om kunnskapens begrensning
kan altså skade pasienter, og reiser verdi-
messige spørsmål. Er kunnskapen relevant
for denne pasient(gruppen)? Hva betyr det at
studiene vi baserer medisinsk praksis på er
utført under ideelle forutsetninger med moti-
verte ressurspersoner i velfungerende orga-
nisasjoner? Hvordan skal vi forholde oss til at
medisinsk kunnskap er ekstrahert fra andre
pasienter enn den aktuelle? Med andre ord:
hvordan vi håndterer kunnskapsmessig
usikkerhet er et verdimessig anliggende.

Videre brukes medisinens teknologiske
kunnskap i dag for å oppnå helt andre mål
enn det som var forutsetningen. Det tas en
rekke laboratorietester og røntgenbilder,
ikke for å påvise sykdom, men for å berolige
pasienten eller fordi legen er redd for (de ju-
ridiske) følgene dersom hun ikke gjør det.
Dette betyr at teknologi som egentlig er utvik-
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let for å identifisere somatisk sykdom, bru-
kes for å dempe mental usikkerhet. Dette er
en upåaktet form for «somatisering». 

Teknologien benyttes altså i stadig større
grad til å bekrefte helse og ikke bare til å av-
dekke sykdom. Dette representerer et kunn-
skapsteoretisk paradigmeskifte i medisin som
utgjør et viktig verdivalg. Vår iver etter å be-
krefte helse fremfor å påvise sykdom synes å
være årsak til en stor del av helsevesenets ka-
pasitetsproblemer og presser oss til priorite-
ring på andre områder. Det reiser også føl-
gende spørsmål: Er det godt å bruke diagnos-
tisk avansert teknologi terapeutisk for å bero-
lige pasient (eller lege)? Medfører respekt for
pasientautonomi at alle skal ha fri tilgang til
helsetjenester uten restriksjoner? Hvordan
skal vi håndtere bieffektene av at kunnskap og
teknologi knyttes til andre formål enn de til-
tenkte? Hva gjør dette med en grunnleggende
faktor for all pasientbehandling; tillit? Hvis jeg
er usikker på om legen sender meg til røntgen
for å berolige meg og ikke for å finne ut hva
som feiler meg, blir jeg da beroliget?

Unyttig kunnskap

Selv om ikke kunnskapen er direkte farlig,
kan den være unyttig. Det vil si at selv om vi
kan tilegne oss detaljert diagnostisk kunn-
skap om en tilstand, er det ikke sikkert at vi
kan gjøre noe terapeutisk. For en dødelig ska-
det pasient er det mulig å gjøre en rekke un-
dersøkelser og teknologiske tester, uten at
det har noen hensikt. En sentral del av kritik-
ken mot den teknologiske medisin er at den
er så innstilt på å realisere teknologiens mu-
ligheter at den ikke vurderer hensikten.
Akuttmedisin er så forberedt på å redde liv at
alle metoder tas i bruk uten noen dypere re-
fleksjon over hvilket liv man redder. Antik-
kens prinsipp om å avstå fra å behandle de
nytteløse tilfellene synes å ha gått tapt i utvik-
lingen av den moderne medisin.5

En annen kunnskapsmessig og verdimes-
sig utfordring finner vi i nye diagnostiske tes-
ter. En rekke nye (eksempelvis genetiske) tes-
ter gjør det mulig å forutsi sykdom selv om
pasienten ikke merker noen symptomer. I
flere slike tilfeller finnes det ingen behand-
ling. Det viser seg at denne type kunnskap
skaper angst og sykdom hos pasienter.6 Tek-

nologiske markører kan resultere i frykt og
ha negativ helseeffekt.7

Fischer og Welch nevner en rekke eksemp-
ler på unyttig bruk av medisinsk teknologi:
forebyggende bruk av antiarytmika hos in-
farktpasienter, angioplastikk hos pasienter
med koronarsykdom, hjemmemonitorering
og koronar-angiografi og revaskularisering. I
disse tilfellene har medisinsk teknologi ikke
noen positiv effekt og kan til og med være
mer skadelig enn tradisjonelle metoder.

Et annet eksempel på unyttig teknologisk
kunnskap er knyttet til det som har blitt kalt
«pseudosykdom». «Pseudosykdom» er dia-
gnostiserbare kroppslige avvik som pasienten
aldri ville ha blitt oppmerksom på i løpet av
sin levetid dersom de ikke var påvist med en
teknologisk test.8 I likhet med falsk positive
funn resulterer den i at pasienter som ikke
hadde trengt å behandles, blir behandlet. En
tredel av alle voksne har patologiske tegn på
papillært carsinom i thyroidea, 40 % av kvin-
ner i 40-årene har forstadier til brystkreft,
halvparten av alle menn i 60-årene har kreft-
celler i prostata. Et fåtall av disse vil merke noe
til dette før de dør, dersom det ikke blir opp-
daget ved en teknologisk test. Pseudosykdom
har resultert i faglig uenighet om hva man
skal gjøre, og i unødvendig bekymring blant
pasienter, i tillegg til nytteløs behandling.

Ukritisk og unyttig bruk av teknologi har
resultert i at moderne medisin er blitt be-
skyldt for å overbehandle og sykeliggjøre
mennesker. I dag gis forebyggende medisin
(med tilhørende bivirkninger) til mange pasi-
enter for at noen ganske få skal kunne red-
des. Dette er basert på et implisitt valg av ver-
dier der nytten for de få oppveier ubehaget
for de mange. I bunnen ligger også en fore-
stilling om at det er riktig å gi medisiner til
mennesker selv om det er liten sannsynlig-
het for at de selv vil dra nytte av det. 

Tilsvarende blir medisinsk teknologi brukt
på områder der det ikke er medisinsk indi-
kasjon. Dette oppfattes av mange som syke-
liggjøring av normale situasjoner og proses-
ser. Ultralyd av gravide kvinner er et eksem-
pel som mange vil hevde er sykeliggjøring av
en normal prosess: graviditet. Andre vil hev-
de at dette trygger en viktig og vanskelig fase
i livet. Uansett illustrerer eksemplet de verdi-
messige aspektene knyttet til medisinsk tek-
nologisk kunnskap.
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Teknologisk kunnskap om sykdom

Et annet viktig aspekt er at vår kunnskap om
sykdom er betinget av teknologi. Teknologien
har endret vår oppfatning av sykdom ved at
søkelyset er skiftet fra pasientens fortelling
om sin subjektive opplevelse av en uønsket si-
tuasjon til den teknologiske undersøkelse.
Slik er sykdom har blitt et teknologisk feno-
men.9 For det første konstituerer teknologien
de (fysiologiske, biokjemiske, biomolekylæ-
re) enheter som definerer sykdom. Ved hjelp
av EEG, kjemiske analysemaskiner og gene-
tiske tester detekteres de elektriske signaler,
de kjemiske stoffene og de basesekvenser
som definerer sykdom. For det andre gene-
rerer teknologi medisinsk kunnskap. Den
bestemmer de tegn, markører, parametre og
resultatmål som danner grunnlaget for me-
disinsk kunnskap. Da det ble mulig å måle
blodtrykket, og blodtrykk kunne korreleres
til pasienters plager og ubehag, ble blodtrykk
en viktig del av medisinsk kunnskap. For det
tredje konstituerer teknologien også rent
praktisk hva vi oppfatter som sykdom. Det var
først da det var praktisk mulig med invitro-
fertilisering (IVF) at barnløshet ble oppfattet
som et medisinsk anliggende. 

Vektleggingen av sykdom som noe objek-
tivt og deskriptivt i kontrast til noe subjektivt
og normativt er et viktig verdivalg med man-
ge kunnskapsmessige og etiske implikasjo-
ner og som gjenspeiles i kritikken av moder-
ne medisin som positivistisk, reduksjonistisk
og mekanistisk. Av dette følger også andre
verdimessige utfordringer. For det første vi-
ser det seg at teknologien, gjennom utvikling
og forbedringer, blir stadig mer sensitiv. Det
betyr at stadig mildere tilfeller blir påvist ved
bruk av ny teknologi. Det har vist seg at
prevalensen av abdominal aortaaneurisme,
knuter i skjoldbruskkjertelen, dyp venetrom-
bose og pulmonal emboli har økt markant
ved bruk av ny teknologi (ultralyd og ventila-
sjons-perfusjons-scan). Spissformulert kun-
ne man si at teknologien gjør oss syke. Selv
om det er positivt at teknologien blir bedre,
reiser den økte sensitiviteten også verdi-
spørsmål om hvilke tilstander vi ønsker å be-
handle og om vi skal utsette pasienter for
frykt og risiko ved behandling der plagene
knyttet til den oppdagede sykdommen er
små. 

Teknologiens økte følsomhet resulterer i
stor utstrekning i at terskelen for behandling
synker. Det betyr at stadig flere behandles for
tilstander som tidligere ikke ble behandlet.
Dersom disse tilstandene er av liten betyd-
ning, kan det hevdes at helsevesenet bruker
store ressurser på å behandle banaliteter.
Uansett er spørsmål om terskelen for dia-
gnostisk sensitivitet og behandlingsterskel et
verdimessig så vel som et vitenskapelig anlig-
gende: det handler om hva vi oppfatter som
det gode liv eller mer presist, dets negasjon:
det onde og uønskede liv. 

Dette henger nøye sammen med viktige
verdivalg ved all moderne teknologisk medi-
sin: å sette grenser. Å avgjøre hvor grensen for
høyt blodtrykk går, er ikke et rent vitenskapelig
anliggende. Å trekke opp grensen mellom det
normale og det patologiske, involverer verdi-
er.10 Slik grensesetting har store følger for
mange enkeltmennesker. Om en for eksempel
bruker Verdens helseorganisasjons definisjon
på diabetes, blir dobbelt så mange definert
som syke som dersom man bruker American
Diabetes Associations definisjon.11 Her er fag-
folkene dypt uenige om hvilken grense som er
den vitenskapelig rette. Poenget er at de aldri
vil kunne finne en vitenskapelig løsning på
denne uenigheten, fordi den er av verdimessig
art. Likevel synes vi i enhver sammenheng
å forsøke å omgjøre verdispørsmål til et
vitenskapelig og teknologisk anliggende,12

men spørsmål om hvordan vi bør leve, besva-
res ikke av beskrivelser av hvordan verden er.

Feil type kunnskap

I tillegg til dette kan også kunnskapen, selv om
den er helt korrekt, være delvis inadekvat.
Dette avspeiles i diskusjonen om forholdet
mellom myke og harde resultatmål. Blod-
trykk og kolesterolnivå er myke resultatmål
som er teknologisk enkle å måle og regulere.
Det vesentlige spørsmålet er dog hvordan dis-
se resultatmålene forholder seg til resultat-
mål som livslengde, funksjonell status og livs-
kvalitet. Vi kan i dag regulere en rekke myke
resultatmål uten at dette gir seg utslag i bedre
helse hos pasienten. På ett tidspunkt skulle
man ved «magesår» regulere syreinnholdet i
magen, senere skulle man bruke antibiotika
mot bakterien Helicobacter pylori. I begge til-
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feller var målet å gjøre noe med pasientens
magesmerter. Det verdirelaterte spørsmålet
er da i hvilken grad vi bør utsette pasienten
for diagnostikk og behandling som er doku-
mentert ved effekt på myke resultatmål.

Denne utfordringen gjenspeiles i diskusjo-
nen rundt innføringen av ny teknologi i hel-
sevesenet. Ny teknologi kan ha økt teknisk
ytelse (technical performance), for eksempel
ved at nøyaktigheten til temperatursensoren i
en temperaturmåler økes. Dette behøver ikke
ha noen innvirkning på den diagnostiske
nøyaktighet (diagnostic accurracy). Selv om
nøyaktigheten i temperatursensoren er økt,
er det slett ikke sikkert termometeret klarer å
diagnostisere flere syke. Tilsvarende er det
slett ikke sikkert at det får noen diagnostisk
virkning (diagnostic impact), selv om den di-
agnostiske nøyaktighet skulle øke. Det nye
termometeret er i praksis ikke noe bedre enn
det gamle, selv om det har en større diagnos-
tisk nøyaktighet. Videre kan det være at vi ikke
får noen terapeutisk virkning (therapeutic
impact) selv om den diagnostiske virkning er
større for den nye teknologien. Selv om vi
med stor nøyaktighet kan si noe om pasien-
tens temperatur og dette bedrer den diagnos-
tiske treffsikkerhet, er det ikke sikkert at dette
får noen behandlingsmessige følger for pasi-
enten. Til sist kan vi ha situasjoner der den te-
rapeutiske virkning er som tenkt (senker
kroppstemperaturen), men at det ikke får
noen følger for pasientens utbytte (patient
outcome).13 Selv om vi altså dokumenterer at
ny teknologi er «bedre» enn gammel teknolo-
gi, så betyr ikke dette at den gir noe utbytte for
pasienten. Diskusjonen om hva som er god
teknologi er altså en verdidebatt og ikke et
rent vitenskapelig anliggende. Til dels er det
en debatt om vitenskapelige verdier,14 men
det er også en debatt om moralske verdier:
om hva som er godt og ondt – om hvordan vi
bør leve og hvordan vi ikke ønsker å leve. Der-
som vi overser dette, kan den teknologiske
kunnskap påvirke våre verdier. Tilsvarende
har det verdimessige konsekvenser at vi i man-
ge tilfeller synes å ha mangelfull kunnskap.

Mangelfull kunnskap

Vi kan ha manglende kunnskap om teknologi
på minst to måter. For det første kan den en-

kelte bruker av teknologien mangle kunn-
skap om teknologiens anvendelse og be-
grensning, og for det andre kan vi generelt
mangle kunnskap om teknologiens nytte. I
begge tilfeller kan den manglende kunnskap
om teknologien være skadelig. 

Når det gjelder den enkelte brukers mang-
lende kunnskap om teknologien, synes det å
være et utbredt problem at teknologi tas i
bruk uten nødvendig kompetanse.15 Dette
kan selvsagt være tilfeller der det var vanske-
lig å forutse at spesiell kompetanse var nød-
vendig eller at teknologi får uante og nye
konsekvenser, men det dreier seg i like stor
utstrekning om tilfeller der man burde visst
bedre, som for eksempel når pasienter dør
fordi anestesilegen ikke kan bruke defibrilla-
toren eller fordi sykepleieren feilkobler er-
næring og infusjon. Det synes å være en
grunnleggende tro på teknologi som gjør at
den tas i bruk uten tilstrekkelig kunnskap.16

Det vil si at teknologi har en verdi i seg selv.
Det samme synes å gjøre seg gjeldende

ved det andre aspektet av manglende kunn-
skap, som skyldes at teknologien tas i bruk
uten tilstrekkelig dokumentasjon av dens
nytte. Det finnes mange eksempler på tekno-
logi som er innført i helsevesenet uten at den
har noen påviselig nytte. De mange etablerte
institusjoner for medisinsk metodevurde-
ring har påpekt en rekke slike forhold. I
Skandinavia har vi eksempelvis Senter for
medisinsk metodevurdering i Norge, Statens
beredning för medicinsk utvärdering i Sveri-
ge og Center for evaluering og medicinsk
teknologivurdering i Danmark. 

CTG (cardiotokografi) er et eksempel på
en teknologi som ble innført i stor stil ved sy-
kehus over store deler av verden uten at det
var dokumentert noen nytte. Det ble heller
ingen endring i praksis etter at det ble påpekt
at man hadde vist at teknologien ikke hadde
noen lett påviselig nytte.17

Tilsvarende innførte man ulike endosko-
piske teknikker (kikkehullskirurgi) uten at
disse var tilstrekkelig utviklet og utprøvd.
Man så for seg store besparelser og sikrere
prosedyrer fordi man unngikk åpen kirurgi.
I praksis førte teknologien i begynnelsen til
uventet høye komplikasjonsrater. I ettertid
har sentrale personer innsett at teknologien
ble innført for tidlig: «The surgical revolution
set in train by the technological advances of
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the mid-1980s was largely uncontrolled, with
few safeguards to protect patients from en-
thusiastic, but inadequately trained sur-
geons. (…) People took it up before it was
proven, and before they had acquired neces-
sary skills. Some people have certainly tried
in the past to do operations for which they
were insufficiently trained. Some patients
definitely died as a result.»18

Nyere forskning viser at pulsoksymetri (ik-
keblodig måling av oksygenopptak i blod),
som har vært i utstrakt bruk under anestesi
de siste ti år, ikke gir positive effekter for pa-
sienten.19 Tilsvarende er debatten mammo-
grafiscreening et godt eksempel på at nytten
av teknologi trekkes i tvil. 

Informasjonsteknologi (IT) i helsevesenet
er et annet eksempel på innføring av tekno-
logi i stor skala uten dokumentert effekt. Vi
har hatt en storstilt satsing på IT uten at man
kan vise til noen praktisk effekt for pasient og
på tross av mange negative erfaringer med
kostnadskrevende IT-prosjekter. Radiologis-
ke bildelagringssystemer er bare ett eksem-
pel på dette.20

En rekke ulike typer teknologi er altså inn-
ført i helsevesenet uten at det er dokumen-
tert nyttig. Det behøver ikke bety at den ikke
er nyttig, bare at det ikke er dokumentert.
Eksempelvis tok det nesten ti år fra compu-
tertomografen (CT) ble innført til dens utbyt-
te ble dokumentert. Problemet er altså at
man ikke er god nok til å dokumentere nytte.
Av over 30 000 publiserte artikler om MR er
det under 0,3 ‰ som er randomiserte og
som viser klinisk utbytte for pasient.21 Dette
viser en sterk vilje til å bruke medisinsk tek-
nologi uten å reflektere over nytten.

Å ta i bruk medisinsk teknologi uten kunn-
skap om dens nytte, bryter med grunnleggen-
de forutsetninger for moderne medisin. Me-
disinen må vise at en teknologi, eksempelvis
et medikament, rent faktisk virker overfor en
representativ gruppe pasienter, at det ikke er
tilfeldig og at resultatene lar seg reprodusere.
Ellers belastes pasienter unødig med frykt og
behandling, bivirkninger og uhell. Videre
bindes ressurser som kunne vært brukt til
beste for pasienten på andre måter eller til
beste for andre pasienter. 

Ellers er det også verdt å merke seg at det
er forskjeller mellom ulike typer medisinsk
teknologi når det gjelder krav til dokumen-

tert effekt. Når det gjelder medikamenter, er
det fastsatt rigide prosedyrer for hvordan
disse skal testes før de kan tas i alminnelig
bruk. Slik har det ikke vært for medisinsk ut-
styr, og erfaringene viser at dette har mange
uønskede konsekvenser. Medisinsk teknolo-
gi i form av apparater og innretninger tilleg-
ges en annen verdi enn medikamenter. Et
annet aspekt ved dette er at dersom man an-
vendte samme strenge krav til ikke-medi-
sinsk teknologi som til medikamenter, ville
utviklingen av bilen neppe ha kommet len-
ger enn til Carl Benz og Gotlieb Daimler.

Teknologiens verdi

Manglende kunnskap om teknologi kan altså
forstås som en ufravikelig iboende uforutsig-
barhet knyttet til ny teknologi. Vi kan ikke for-
utsi alle (bi)virkninger og alle forutsetninger
for at den fungerer i klinisk praksis. At vi tar
sjansen og innfører teknologi selv om vi ikke
er sikre, er dog et verdivalg.

På den annen side kan iveren etter å ta i
bruk teknologi på tross av mangelfull kunn-
skap også forstås som at teknologi har en
egenverdi. Teknologiens betydning kan for-
stås ut fra epistemologiske erkjennelser, kul-
turelle preferanser, organisatoriske omsten-
digheter og faglige forhold.22 Felles for per-
spektivene er at teknologien har verdi.

Det tradisjonelle eksemplet er modernite-
tens tro på fremskrittet. Teknologi er et sym-
bol på noe nytt og derved noe bedre. Vi ivret
etter å ta i bruk kirurgisk laser fordi det var
en ny teknologi, men det viste seg at den bare
innenfor ganske begrensede områder hadde
noen fordel framfor etablerte teknikker. Det-
te kunne vi ha funnet ut uten å ta teknologien
i bruk på bred basis, men ved først å gjøre
begrensede og gode studier. At vi i Norge hol-
der fast på ultralydundersøkelser i svanger-
skapsomsorgen på tross av to konsensuskon-
feranser som reiser tvil om den medisinske
nytteverdien, er et klart uttrykk for verdier.
Et tilsvarende utslag av teknologiens verdi
ser vi i påstanden om at «når vi har kunnska-
pen, må vi også bruke den». Teknologien re-
presenterer et slags mulighetenes imperativ:
«Vi kan ikke stoppe fremskrittet», «vi må føl-
ge utviklingen» og «vi går (…) der teknologi-
en tek oss».23
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På den annen og langt mer kritiske side,
blir det hevdet at teknologien som sådan
fremmer negative verdier. Teknologien re-
presenterer egne verdier som styrer oss og
våre handlingsvalg – den representerer ikke
et utvidende, men et innsnevrende impera-
tiv.24 Teknologien er menneskefiendtlig og
selvrådende.25 Spissformulert kunne man si
at når teknologien er oppfunnet, lar den seg
ikke «nedfinne», men vi må avfinne oss med
den. 

Begge disse (ytterliggående) tolkningene
forutsetter at teknologien selv har iboende
verdier som er overordnet våre individuelle
verdier. Vi må følge den teknologiske utvik-
lingen fordi fremskritt er et gode, eller vi blir
tvunget til å følge den fordi teknologien sty-
rer våre handlingsvalg. Om begge disse veier
er høyst farbare og flittig frekventerte, er de
ikke desto mindre farlige, da de implisitt re-
duserer vårt individuelle ansvar for teknolo-
gien.26 Dersom våre handlinger styres eller
tvinges av teknologiens verdier, er vi ikke fullt
ut ansvarlig for dem. Poenget i denne artik-
kelen er snarere at teknologien og den kunn-
skapen den genererer på en grunnleggende
måte er relatert til verdier, men at det er våre
verdier, både individuelt og kollektivt, og at vi
derfor har det fulle og hele ansvaret for den.

Medisinsk teknologi utfordrer oss på en
grunnleggende måte og det farlige er om vi
overser at teknologien er verdivirksom eller
når vi tror at teknologiens verdier er autono-
me og uavhengige av våre verdier.27

Teknologisk kunnskap, verdier og etikk

Dette viser at mange av helsevesenets grunn-
leggende utfordringer kan analyseres som
viktige verdivalg knyttet til teknologi og tekno-
logisk kunnskap. Hvor vi setter kunnskaps-
messige skiller, eksempelvis mellom norma-
litet og patologi, hvor vi setter grenser for
kunnskapens gyldighetsområde, hvordan vi
erkjenner og håndterer kunnskapens be-
grensning (risiko, usikkerhet og uvitenhet),
hvilken kunnskap vi oppfatter som relevant
og hvilken verdi vi tillegger teknologi, er ek-
sempler på viktige verdivalg knyttet til medi-
sinsk teknologisk kunnskap.

Artikkelen viser at disse verdivalg kan ana-
lyseres uten referanse til bestemte etiske teo-

rier eller posisjoner, men forstås innenfor
rammen av medisinens vitenskapelige og
teknologiske grunnlag. Medisin kan i kraft av
sin egen selvforståelse møte mange av de
vanskelige og viktige verdivalg som er knyttet
til moderne bruk av teknologi. Medisinsk
kunnskapsteori er altså et godt utgangspunkt
når vi skal reflektere over helsevesenets ver-
divalg.

Som vi har sett, involverer mange av de
medisinsk teknologiske verdivalg moralske
verdier (ikke bare økonomiske, vitenskapeli-
ge og estetiske). Jeg definerte innledningsvis
etikk som teorier om moral. Det betyr at me-
disinsk teori som reflekterer over hvordan
den på en best mulig måte kan hjelpe men-
nesker ved å fri dem fra situasjoner som er
vonde, oppfattes som etikk. Slik sett er medi-
sin et paradeeksempel på koblingen mellom
kunnskap og verdier og et paradigme for
sammenhengen mellom epistemologi og
etikk. Når medisinen slik kan knytte kunn-
skap til moral, epistemologi til etikk, skyldes
dette altså at medisinen er moralsk. Den sø-
ker å fri mennesker fra det vonde og streber
etter det gode. 

Man kunne selvsagt innvende at den viten-
skapelige og teknologiske forståelse av medi-
sin som jeg har lagt til grunn, ikke er repre-
sentativ for medisinens selvforståelse. Dette
er langt på veg en berettiget bemerkning for-
di medisinens selvforståelse ikke er gitt av
ett, statisk syn, men snarere mange konkur-
rerende dynamiske oppfatninger. Men inn-
vendingen treffer likevel ikke poenget mitt:
uansett hvilken medisinsk selvforståelse en
anlegger, vil den være relatert til verdier for-
di den baserer seg på å hjelpe mennesker i
situasjoner som de oppfatter som uønsket.
Slik sett er den formålsrettet. I tillegg knytter
det seg verdimessige utfordringer til medi-
sinsk teknologi, enten fordi den gjennom sitt
potensial fremhever og forsterker de grunn-
leggende verdimessige utfordringene, eller
fordi den bryter med disse, som for eksem-
pel ved at den påviser sykdom eller risiko for
sykdom uten at pasienten har noen opplevel-
se av sykdommen eller selv erfarer behov for
hjelp.

I medisinen forenes kunnskap og verdier.
Teknologien synliggjør denne symbiosen. Å
overse eller å overdrive den teknologiske
kunnskapens verdivirksomhet, synes å være
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en av de mest grunnleggende farer for det
moderne helsevesen.
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Nynorsk og drømmen 
om det ene samlende 
nasjonalsprog
Av K.E. Steffens

At nynorsk er et minoritetssprog er innlysen-
de, men i motsetning til samisk har det i vårt
land status som likestilt nasjonalsprog. Hvor-
dan kan det ha seg at et skriftsprog, som i
høyden 10 % av stemmeberettigede norske
borgere bruker og er praktisk fortrolige med,
bl.a. er obligatorisk for de aller fleste skole-
elever?

Det er den nasjonalromantiske bevegelse
som gir oss forklaringen. Gjenopprettelsen
av en norsk stat i 1814 skapte et problem: hva
var denne gjenfødte stats sprog? De fleste eu-
ropeiske stater, og særlig dem det var mest
naturlig å sammenligne med, våre naboland,
hadde sine veletablerte nasjonale skrift-
sprog, men hvor var det autentisk norske?

Svaret lot ikke lenge vente på seg. Allerede
i 1836 stod problemet klart for læreren Iver
Andreas Iversen Aasen, bedre kjent som Ivar
Aasen. En medfødt glimrende begavelse og
oppvekst i prestegjeldet Volda med en efter
forholdene høyt utviklet skriftkultur, gav
ham muligheter og åpninger til kunnskaps-
tilegnelse på de fleste av åndslivets områder.
Hans sproghistoriske innsats og betydning
var en funksjon av arten av hans begavelse:
han var den skarpe og fintmerkende iaktta-
ger, som i sjelden grad formådde å ordne og
systematisere et stort og innfløkt materiale,
og det behøvet ikke å være av sproglig art.
Ikke for ingenting hadde han med seg et
stort herbarium da han i 1841 fremstilte seg
for biskop Neumann i Bergen. Dette interes-
serte ikke biskopen, som imidlertid uten å
nøle «tente på» og skjønte potensialene da
han fikk se Aasens grammatikk over Sunn-
mørs-målet.

Man tar knapt munnen for full hvis man
sier at Ivar Aasen kom til dekket bord. Hans
utforskning og fremstilling av norske dialek-
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