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– For noen uker siden kom 
det en nyhet om et prematurt 
lam som ble holdt i live i en 
veskefylt plastkuvøse. Bare 
etter en dag diskuterte man 
om vi nå sto overfor en situa-
sjon der kvinner slapp å gå 
gravid og barn kunne utvikles 
i en kunstig livmor, sier Sol-
berg.

– Fra et medisinsk og bio-
teknologisk hold er disse tin-
gene lysår fra hverandre. 

Solberg påpeker at kuvøsen 
er utviklet for å unngå skader 
på lungene til premature 

barn. Det vil være svært kom-
plisert å bruke teknologien til 
andre formål.

– Det skal også en ekstrem 
forvandling i allmennmoralen 
til for å utforske dette. Det er 
sikkert morsomt og teoretisk 
interessant å debattere det, 
men ikke særlig viktig eller 
relevant, sier han.

Jehovas vitner
Professoren er lei av det han 
kaller en systematisk forenk-
ling av teknologiens mulighe-
ter.

– Vi ser for oss teknologi 
som har løst alle problemer. 
Det er noe urealistisk med 
premisset om at det bare er et 
spørsmål om tid, sier Solberg.

– Nå er det like før vi er 
der, liksom. Hva om det all-
tid er slik at paradis ligger 
foran oss, som et framtids-
håp som «snart» lar seg rea-
lisere, da er denne framtids-
troen mer å forstå som en re-
ligion.

– Hvorfor ikke ta diskusjo-
nen likevel? Plutselig en dag 
er vi der, og da er det vel greit 

å ha snakket om det?
– Men hva om vi kommer 

hundre år fram i tid, så er dis-
se teknologiene hundre år 
fram i tid da også, sier han. 

Solberg synes det minner 
om Jehovas vitner som venter 
på Armageddon. 

– Hva med å heller ha fokus 
på alle de utfordringene vi 
står overfor her og nå? spør 
han.

Gamle spørsmål
Mange problemstillinger vi 
diskuterer i dag har vært like 
betente i flere tiår. Bare tenk 
på fosterdiagnostikken, som 
nok en gang skapte ivrig de-
batt i vår etter at stipendiat 
Aksel Braanen 
Sterri tok til orde 
for å spre tilgan-
gen til foster-
vannsprøver for 
å avdekke 
Downs syndrom. 

– Debatten om 
fosterdiagnos-
tikk kommer til 
å være der i 
uoverskuelig 
framtid. Det er 
dilemmaer og 
vanskelige valg. 
Det er ikke bare en etappe på 
veien mot et samfunn hvor vi 
har skapt supermennesker, 
sier Solberg. 

De første fostervannsprø-
vene kom allerede tidlig på 
1970-tallet, men fortsatt dis-
kuterer vi hvor grensa for bru-
ken skal gå. 

– Man må ikke glemme at 
mange av de nye spørsmåle-
ne er til forveksling like de 
spørsmålene vi sliter med al-
lerede. 

I gråsonen
Et skille som markerer over-
gangen fra medisinfagets for-
mål til transhumanistenes 
drømmer, går mellom det å 
behandle sykdommer og det å 
forbedre friske mennesker. 
Solberg framholder dette skil-
let som en viktig rettesnor i 
helsevesenet.

– Det er noe man har i rygg-

raden som en sorterings-
mekanisme, sier han.

Flere aktuelle problemstil-
linger i helsevesenet vaker i 
en gråsone mellom disse for-
målene. Solberg mener dette 
er mer relevante problemstil-
linger å diskutere i dag. 

– Det er flere forebyggende 
helsetiltak man kan hevde er 
vanskelig å skille fra forbe-
dringstiltak. Vaksinasjon er 
for eksempel ikke en behand-
ling, men noe som gjør oss 
bedre i stand til å motstå syk-
dom i framtida, sier han.

Et annet eksempel er plas-
tisk kirurgi, som av og til tip-
per over mot rein skjønnhets-
forbedring. 

– Da prøver vi å manøvrere. 
I disse diskusjonene gir dette 
skillet mening, sier Solberg. 

 En teknologi som er i ferd 
med å gjøre sitt inntog, er den 
såkalte Crispr-teknologien, et 
verktøy for genredigering. 
Med muligheten til å endre i 
arvematerialet vårt, er vi ett 
skritt nærmere transhuma-
nistenes framtidsdrøm om å 
forbedre mennesket som art. 

I gårsdagens avis fortalte 
Sigrid Bratlie i Bioteknologi-
rådet at denne teknologien 
kan gjøre det mulig å fjerne 
arvelige sykdommer som det 
ikke finnes noen kur for i dag.

Crispr-teknologi vil bidra til 
mange flere av debattene som 
går på skillet mellom lindring 
og forbedring, tror Solberg. 

– Hvis vi kan forbedre im-
munforsvaret vårt med ny 
teknologi, driver vi da med 
forbedring, eller er det medi-
sin? Dette er i gråsonen, og 
det har vi mye erfaring med 
å forholde oss til. Men det at 
det finnes gråsoner, betyr 
ikke at skillet bør oppheves, 
sier han.

Et etisk regnskap
– Hvorfor er dette skillet så 
viktig å bevare?

– Det handler om det store 
spørsmålet om 
hva medisinen 
er til for. Primær-
oppgaven er å 
behandle, ikke å 
endre mennes-
kets natur. Det 
har også mye å si 
i spørsmål om 
hva vi bør bruke 
ressursene på, 
sier han.

Professoren 
satt selv i Biotek-
nologinemnda 

fra 2004 til 2013, og var med på 
å diskutere problemstillinger 
knyttet til teknologi. Han me-
ner vi har en god tradisjon for 
å gjøre det i Norge.

– Man tematiserte tidlig en 
allmenn uro ved genteknolo-
gien, fikk et lovverk på plass 
og en tradisjon for å debattere 
retningen for teknologiutvik-
lingen. Det tror jeg er veldig 
bra, sier han.

– Det store spørsmålet med 
ny teknologi er alltid: Hvor-
dan kan den bidra til et godt 
samfunn og fungere frigjøren-
de for enkeltindividet? Men 
det er også en smertelig inn-
sikt fra medisinen at det alltid 
er bivirkninger og kostnader. 
Det er regelen og ikke unnta-
ket at medisinsk teknologi er 
et regnskap av fordeler og 
ulemper i etisk forstand, sier 
Solberg.
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FAKTA

Transhumanisme:
n I en serie ser Klassekampen 
nærmere på tanken om at ny 
teknologi kan forbedre 
menneskenes kår. Dette 
tankegodset blir også kalt for 
transhumanisme.
n Tilhengere av transhuma-
nisme støtter gjerne genmodifi-
kasjon av mennesker og 
kloning av både mennesker og 
dyr. Mange vil også være 
positivt innstilt til kryoteknikk, 
som blant annet kan innebære 
langvarig nedfrysing av 
mennesker med tanke på 
gjenopplivning en gang i 
framtida.
n I går: Sigrid Bratlie, senior-
rådgiver i Bioteknologirådet. 
n I dag: Berge Solberg, 
professor i medisinsk etikk.

Klassekampen 
10. mai og i går

Mens vi 
venter på 

utopien

ETISK REGNSKAP: 
Berge Solberg er 
professor i medisinsk 
etikk ved NTNU. Han 
mener problemstillin-
gene rundt teknologi i 
dag er til forveksling 
lik spørsmålene vi 
sliter med allerede.

Drømmen om å kunne forbedre mennesket ved hjelp av teknologi minner om en religion, mener professor:

«Det er noe 
urealistisk 
med premisset 
om at det bare 
er et spørsmål 
om tid»

BERGE SOLBERG


