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Teknologi er verdi-full: Den frembringer, fremmer, forandrer og utfordrer verdier

I forbindelse med forslag til ny lov om
medisinsk bruk av bioteknologi (boitek-
nologiloven) (1-2) har det vært en til dels
het debatt i media, særlig med hensyn på
bruk av ultralyd i fosterdiagnostikk (3-
16). Det har også nylig kommet en norsk
avhandling om temaet (17), som også har
vært drøftet i et møte arrangert av Bio-
teknologinemnda (18). Denne artikkelen
baserer seg på et foredrag ved Biotekno-
loginemndas møte.

Verdi-full teknlogi
Det som er spesielt interessant med de-
batten om bruk av ultralyd i fosterdiag-
nostikk er at den på en fremragende måte
belyser hvordan teknologi er verdivirk-
som: Teknologi frembringer verdier
gjennom de mulighetene som den skaper.
Samtidig utfordrer den verdier ved at den
reiser spørsmål som ”hva er et men-
neske?”, ”hva er det gode liv?” og ”hvem
har rett til det gode liv?”. Teknologi på-
virker også våre preferanser og endrer
gjennom dette våre verdier. Teknologi
kan dessuten synliggjøre verdier ved å
vise hvordan vi i praksis setter pris på et
menneskeliv. Teknologi skjuler også ver-
dier som fremskritt, status, valgfrihet og
autonomi, og når vi diskuterer ultralyd,
fører vi i kulissene en debatt om verdier.
Slik kan teknologien også fremme ver-
dier.

For eller mot ultralyd?
Ett av de mest sentrale spørsmålene i de-
batten har vært om vi er for eller mot ul-
tralyd? Svaret er ikke særlig overraskende
et overveldende enstemmig ”ja”. Vi er for
ultralyd og vi er for teknologi! Ingen
”normale” mennesker er mot medisinsk
teknologi, og skal man dømme etter tem-
peraturen i debatten kan man få inntrykk
av at sen-abort er den eneste rimelige re-
aksjon overfor dem som måtte være mot.
Grunnen er at all medisinsk teknologi har
som hensikt å hjelpe mennesker, og da er
det meningsløst å være mot. 

Teknologi frembringer verdier
Teknologi har en verdi knyttet til tekno-
logiens funksjon. Den diagnostiske ultra-
lydteknologi har som funksjon å avbilde
intrakorporale strukturer ved hjelp av ul-
trasonisk refleksjon. Denne funksjonen
har en verdi ut fra sin hensikt, å gi oss
kunnskap, og kunnskapen har en verdi
ved at den kan gi oss handlingsvalg.
Konkret kan vi ved hjelp av ultralyd
gjenkjenne tilstander hos fosteret som er
forbundet med alvorlig sykdom og utvik-
lingsavvik. Å kunne behandle og hel-
brede alvorlige tilstander tidlig og å
kunne forberede foreldre og fødselshjel-
pere på vanskelige fødsler som krever
spesiell kompetanse og oppfølging synes
utvilsom å være et gode. Teknologi ska-
per muligheter og frembringer derved
verdier. 

Teknologi fremmer verdier
Det er interessant å merke seg at kunn-
skap og handlingsvalg tillegges positive
verdier også ut over konkret kunnskap og
bestemte handlingsmuligheter. Generelt
knyttes kunnskap til større autonomi og
handlingsvalgene til større frihet og kon-
troll. Poenget er at det ikke er åpenbart at
all kunnskap og alle handlingsvalg er
gode. Derfor diskuterer vi ”retten til ikke
å vite” og derfor opplever enkelte av de
som kommer til rutinemessig svanger-
skapskontroll at de stilles overfor urime-
lig vanskelige valg når man med en ikke
ubetydelig grad av usikkerhet oppdager
sykdommer eller utviklingsavvik. 

Når kunnskap og handlingsvalg generelt
oppfattes som noe positivt, og en egen-
skap ved teknologi er at den genererer
kunnskap og gir oss handlingsvalg, til-
legges teknologien positive verdier. Der-
for har også argumenter som ”vi kan ikke
stoppe fremskrittet”, ”vi må gå dit hvor
den teknologiske utviklingen tar oss” og
”vi må bruke de mulighetene som tekno-
logien gir” så stor kraft.

Teknologien har en verdi fordi den er
selve symbolet på fremskrittet. Når tek-
nologien er funnet opp, må vi avfinne oss
med den (den lar seg ikke ”nedfinne”).
Tilsvarende tillegges teknologi verdier
ved at den gir status. Teknologiske diag-
noser tillegges større grad av sikkerhet
enn klinisk baserte diagnoser. Pasienter
etterspør selv teknologiske tester, og
avanserte høyteknologiske undersøkelser
er mer etterspurt enn enkle tester. Spesia-
lister som bruker avansert teknologi har
høyre status enn spesialister som ikke
gjør det. Sykdommer som fordrer mye
teknologi har høyre status enn sykdom-
mer som ikke gjør det. Avansert bruk av
ultralyd har høy status innen gynekologi
og obstetrikk.1

Tilsvarende bruker vi teknologi selv om
den ikke har dokumentert effekt, eller om
det er dokumentert at den ikke hjelper.
Det er også påvist at vi i enkelte sammen-
henger bruker teknologi selv om det er
skadelig (19). Her er det altså andre ver-
dier enn de som er knyttet til den kon-
krete kunnskapen eller de spesifikk hand-
lingsvalg som teknologien gir som gjør
seg gjeldende. Det er også effektene av
slike verdier, som gjør at vi får påstander
om at vi er underlagt et ”teknologisk im-
perativ” og at det er teknologien som sty-
rer oss, og ikke vi den. Problemet med en
slik posisjon, er at den tilsynelatende fri-
tar oss ansvaret for teknologien (20).

Poenget er at teknologien skaper verdier
ved de spesifikke mulighetene den en-

1 Dette gjelder ultralyd brukt i fosterdiagnostikk,
og ikke generelt innen gyn/obst. Ultralyd brukt til
rutinekontroll har ikke spesielt høy status blant le-
gene, som har overlatt det til jordmødrene. Jord-
mødrene har derimot styrket sin status gjennom
denne teknologien. Statusen er altså ikke knyttet til
ultralydteknologien som sådan. Dette ser vi også
innen radiologi, der ultralyd har en forholdsvis lav
status. Poenget er at radiologiene har annen tekno-
logi som er langt mer avansert og som og som er
statusfremmende.
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kelte teknologi gir, men tillegges verdier
fordi den generelt assosieres med opplys-
ning, kontroll, selvbestemmelse, status
og fremskritt. I det første tilfellet skaper
teknologien visse verdier (spesifikk
kunnskap og handlingsvalg), og i det
siste fremmer visse verdier teknologi.

Plikten til å vite og til å handle
Verdiene knyttet til kunnskap og hand-
lingsvalg generelt gjenkjenner vi i det
som vi kan kalle ”plikten til å vite”. I dag
kan man bli uglesett dersom man ikke vil
vite eller ikke vil bruke mulighetene som
teknologien gir. I enkelte sammenhenger
kan det oppfattes som om retten til å vite
har blitt en plikt: ”skal du ikke ta ultra-
lyd?” 

Tilsvarende gjelder for handlingsvalg. Når
vi har fått muligheten til å unngå å få barn
med utviklingsavvik, som for eksempel
Downs syndrom, så bør vi gjøre det. ”Skal
du ikke få det fjernet?” Dersom vi ikke
gjør det, så har vi bare oss selv å skylde
på. Det sentrale spørsmålet er om troen på
kunnskap, handlingsvalg og fremskritt
legger føringer for bruken av de mulighe-
ter som teknologien gir. I tilfelle er tekno-
logi med på å fremme verdier.

De vanskelige valg
Når spørsmålet i forsterdiagnostikk-de-
batten blir stilt som et spørsmål om vi er
for eller mot (ultralyd)teknologi, så er
svaret åpenbart, men dersom vi spør om
vi for eller mot å bruke ultralyd til å
velge hvem som skal få leve, er ikke sva-
ret like innlysende. Spørsmålet om fos-
terseleksjon synliggjør hvordan teknolo-
gien utfordrer verdier som menneske-
verd, likeverd, åpenhet, toleranse og
mangfold. Hvilken verdi har barn født
med bestemte sykdommer eller utvik-
lingsavvik? Når blir et foster en person
med visse rettigheter? Hva forteller det
om våre verdier at vi bruker enorme res-
surser på operasjoner og oppfølging av

barn med alvorlige hjertefeil og utsetter
dem for smerte og flere lange sykehu-
sopphold, mens vi er relativt restriktive
med bruk av ressurser på personer med
Downs syndrom, og i økende grad abor-
terer fostre med Downs syndrom?

Det er interessant å legge merke til hvor-
dan tilhengere og motstandere av liberal
bruk av ultralyd i fosterdiagnostikk for-
holder seg til forskjellige spørsmål. Til-
hengere unngår spørsmål om seleksjon,
sortering og hvor mange fostre vi må "ta
liv av" for å oppdage en som har Downs
syndrom. De dreier derfor gjerne debat-
ten over mot om man er mot ultralyd-tek-
nologi, om man er for innskrenkning av
de mulighetene som teknologien gir, om
hvordan man mener at det er mulig å
skille mellom kontroll og fosterdiagnos-
tikk og om man virkelig vil begrense
kvinnenes valgfrihet. Motstanderne setter
derimot søkelyset på fosterseleksjon og
sorteringssamfunnet. Poenget er at ingen
(sier at de) vil ha et sorteringssamfunn,
men alle vil ha barn uten sykdommer el-
ler utviklingsavvik.

Teknologi forandrer verdier
Slik kan det også være at teknologi for-
andrer våre verdier. Teknologiens mulig-
het har gitt oss handlingsvalg og hand-
lingsmønster som endrer våre preferan-
ser. Før man hadde gode tester for
Huntingtons sykdom ga mange av de
som hadde personer med Huntington i fa-
milien uttrykk for at de ville la seg teste
dersom det fantes en test. Da så testen
kom, var det forholdsvis få som faktisk
tok den.

I noen sammenhenger kan derfor tekno-
logiens muligheter føre til at vi endrer
verdier. I Frankrike har det pågått en in-
teressant rettssak der man har prøvet
”retten til ikke å være født”. På vegne av
sitt svært funksjonshemmede barn har
foreldre reist sak fordi de mener at der-

som sykehuset hadde gitt dem informa-
sjon fra tilgjengelige tester, så hadde de
foretatt abort, slik at barnet aldri ble født.
Dersom det finnes en teknologisk test,
men testen ikke blir brukt eller at testre-
sultatet ikke blir formidlet, gjøres helse-
vesenet ansvarlige for følgene. 
Spørsmålet er om bruk av tester ikke
bare er et uttrykk for våre holdninger og
verdier, men at testen selv påvirker vår
oppfatning av personer med funksjons-
hemming. Poenget er at vi tidligere
hadde personer, eksempelvis med Downs
syndrom i befolkningen, og at vi da
kunne se hvilken glede og bekymring de
skapte. Når vi nå i større grad aborterer
fostre som har denne tilstanden, og også
gjør dette med en betydelig risiko for å
miste fostre uten tilstanden, så kan tekno-
logien bidra til å endre våre holdninger
til personer med Downs syndrom.

Overraskende teknologi
Teknologien gir oss også muligheter som
vi i utgangspunktet ikke hadde forventet.
For eksempel kan fosterdiagnostisk tek-
nologi brukes ikke bare til å oppdage al-
vorlig sykdom og utviklingsavvik, men
også til å fastslå at alt ser normalt ut. Vi
kan bekrefte helse og berolige bekym-
rede vordne foreldre. Det interessante er
at når vi bruker diagnostisk ultralyd for å
berolige engstelige og bekymrede men-
nesker, så bekrefter vi helse istedenfor å
søke etter sykdom, vi bruker en diagnos-
tisk metode terapeutisk og behandler
mentale tilstander med teknologi som er
utviklet for å oppdage somatiske tilstan-
der.2 Her tillegger vi teknologien nye og
andre verdier enn den hadde i utgangs-

2 Det er ikke uvanlig at teknologi kan skifte bruks-
område. Man har for eksempel terapeutisk ultralyd
i tillegg til diagnostisk ultralyd. Poenget er at
denne type skifte er bevisst. Dersom vi endrer bruk
av teknologi uten å tenke gjennom de verdimessige
endringene som følger av dette, så følger det nisser
med på lasset, som ikke nødvendigvis er av det
vennlige slaget.
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punktet. Denne verdivirksomme siden
ved teknologi er svært vanskelig å for-
utse.

Teknologien forandrer mennesket
En annen måte teknologien endrer våre
verdier på er ved at teknologien endrer
oss. Teknologien har gitt oss ny kunn-
skap om verden, men også om oss selv.
Den har endret vår selvforståelse og vårt
handlingsrom. Vi er homo faber, som
dannes av våre redskaper. Å ta fra det
moderne mennesket teknologien er som å
foreta en amputasjon. Når vi fjerner tek-
nologien, så merker vi hvor sårbare vi er,
og i hvor stor grad vår identitet er konsti-
tuert av teknologi. Dersom vi tenker oss
at all elektrisitet blir borte, får vi ikke
bare mange utfordringer ved å klare å
skaffe mat, holde oss varme, transportere
varer og gjenstander, men det meste av
den kunnskapen, som vi har blir in-
adekvat. Fra å være velfungerende
mennesker med selvsikkerhet og
kontroll, blir vi usikre, sårbare og mis-
tilpassede vesener. Teknologien skaper
derfor ikke bare våre muligheter, men
kanskje også vår oppfatning av oss selv.

Teknologien skjuler verdier
En fare ved det nære forholdet mellom
teknologi og verdier er at vi gjør viktige
verdispørsmål om til spørsmål om tekno-
logi (”for eller mot ultralyd?”). Dermed
blir viktige verdispørsmål ikke drøftet.
Det blir en debatt om teknologi og ikke
verdier. Slik sett står teknologien i fare
for å skjule verdier. Derfor er det interes-
sant å merke seg spørsmålene som ikke
stilles. Hvor mange fostre skal vi fjerne
for å kunne forhindre ett barn med ”al-
vorlig utviklingsavvik”? Hvor går gren-
sen for når vi skal kunne innhente kunn-
skap? 18. uke, 14. uke, 12. uke? Hva er
det vi regner som ” alvorlig arvelig syk-
dom eller utviklingsavvik”? Hvilken
verdi tillegger vi mennesker med tilstan-
der som oppfattes som ”abortgrunn”?
Hvilken betydning har befolkningens øn-
sker og behov for ytelsen av helsetjenes-
ter? Hvilket lys kaster debatten om fos-

terdiagnostikk over abortspørsmålet? At
viktige verdispørsmål knyttet til bruk av
teknologi ikke blir tilstrekkelig belyst er
et tegn på at teknologiens skjulte verdi-
virksomhet. 
Teknologiens verdi-fullhet
Vi vil ha teknologi ut fra hva den rent
faktisk kan gjøre for oss, fordi den gir
muligheter som har visse verdier. I til-
legg vil vi ha teknologi ut fra hva den
symboliserer (kunnskap, handlingsvalg,
fremskritt). Vi vil ha teknologi fordi den
gir troverdighet, status, oppmerksomhet,
utvikling og fordi teknologi er spen-
nende. Vi vil ha teknologi for å oppnå og
løse, omgå eller dekke over vanskelige
verdivalg. 

Teknologi sprenger grenser for hva vi
kan gjøre, men også for våre verdier.
Kanskje er vi for opptatt av den kunn-
skapsmessige og handlingsrelaterte gren-
sesprengningen og for lite opptatt de ver-
dimessige følgene. Teknologiens verdi-
virksomhet integrerer faglige, sosiale og
kulturelle verdier, og gjør det vanskelig å
skille mellom hva som er et ”medisinsk
anliggende” og hva som er et individuelt
eller samfunnsmessig anliggende.

Spørsmålet ”for eller mot ultralyd?” er
som sådan irrelevant i forhold til mange
av de verdispørsmål som er involvert.
Temaer som for eksempel indikasjon, se-
leksjon, menneskeverd og autonomi, må
ikke gjøres til tekniske drøftinger om tek-
nologi. Dersom vi gjør dette til spørsmål
om ”ultralyd eller ikke ultralyd”, så føl-
ger det flere lik med i lasten enn vi er
tjent med.
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