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Sammendrag 
 

Formål: Formålet med oppgaven er på den ene siden å undersøke om en pasient kan tildeles et 

ansvar for egen sykdom forårsaket av genetisk sårbarhet og om et egenansvar bør medføre noen 

konsekvenser for individet selv, slik som lavere prioritet ved behov for helsehjelp. På den andre 

siden er formålet å utsi noe allment om menneskelige ansvarspraksiser og ansvarsbegrunnelser. 

 

Teoretisk forankring: Oppgaven er tuftet på rasjonalisme, slik at en analyse av begreper kan gi 

allmenn kunnskap gjennom rasjonell intuisjon og at fornuften kan frembringe innsikt i moralen. 

 

Metode: Idéen om reflektert likevekt blir brukt for å kunne oppnå en overensstemmelse mellom 

moralske prinsipper og intuisjoner, mens argumentasjonsteori underbygger argumentasjonen. 

 

Resultater: Jeg argumenterer for at det er mulig å være moralsk ansvarlig for egen sykdom 

forårsaket av genetisk sårbarhet. Forutsetningen er at moralsk ansvar forstås på bakgrunn av 

hvordan ansvar tildeles på andre samfunnsområder, slik som i strafferetten, økonomien og ved 

trygdeytelser. Likevel følger det ikke nødvendigvis at samfunnet bør kompensere eller straffe 

den enkelte dersom et egenansvar for sykdom kan tildeles. Sykdom er ikke galt i seg selv, og 

til tross for at sykdommen kan oppta helseressurser som kunne vært brukt på andre, er ikke en 

allmenn forpliktelse til å minimere helsekostnader en legitim begrunnelse for lavere prioritet 

eller andre sanksjoner. Imidlertid kan det oppstå en situasjon der to pasienter er like syke og 

den eneste relevante forskjellen er egenansvaret. Men lavere prioritet kan kun rettferdiggjøres 

dersom pasienten visste eller burde ha visst at en slik eksakt prioriteringssituasjon kunne oppstå. 

 

Konklusjon: Det er mulig å være moralsk ansvarlig for sykdom forårsaket av genetisk sårbarhet 

og således tildeles et genetisk ansvar. Likevel fordrer lavere prioritet at pasientene er like syke, 

men den ene av dem har et egenansvar – og visste eller burde visst at situasjonen kunne oppstå.  



  

Abstract 
 

Purpose: To investigate whether a patient can be attributed a moral responsibility for his or her 

disease due to genetic susceptibilities and whether some consequences can be derived from 

such a responsibility, as lower priority in need of healthcare. In addition, the purpose is to 

contribute with general insight into human responsibility practices and their justifications. 

 

Literature framework: The discussion is based on rationalism, which entails that rational 

intuition can give universal knowledge and reason alone can provide insight into moral issues. 

 

Method: The idea of reflected equilibrium is applied to pursue coherence among moral principle 

and intuitions, while argumentation theory substantiates the argumentation. 

 

Results: I argue that it is possible to be responsible for a disease due to genetic susceptibilities. 

The proviso is that moral responsibility is understood on the basis of how it is practiced in other 

spheres of society, such as in criminal justice, economy and concerning social security benefits. 

But it does not follow that the society ought to compensate or punish those who are morally 

responsible for becoming sick. Sickness is not wrong in itself, and although one patient’s 

disease can withhold health resources for another patient, a general claim to minimize own 

health costs cannot serve as a foundation for lower priority or other sanctions. However, a 

situation can arrive, where two patients are equally sick except for the one’s moral 

responsibility. To legitimize a lower priority, the patient nevertheless had to know or should 

have known that such an exact priority situation could arrive. 

 

Conclusion: It is possible to be morally responsible for a disease due to genetic susceptibilities, 

and therefore to have a genetic responsibility. Still, lower priority demands that patients are 

equally sick except one of them is responsible – and knew or should have known that this 

situation could arrive. 

 

 

 

 



  

Forord 
 

Dette prosjektet har gitt meg anledning til å starte undersøkelsen av moralsk ansvar og 

viljesfrihetsproblemet. Imidlertid med visshet om at spørsmålene er av en slik karakter og 

omfanget av litteraturen er av en slik størrelse at en kan bruke minst et liv til å fordype seg i 

temaet. Først og fremst vil jeg takke Eli Feiring, min hovedveileder, for at hun satte meg på 

sporet av genetisk ansvar og for ytterst kompetent, utrettelig og motiverende veiledning. Det 

har vært en lærerik prosess, som jeg håper kan fortsette inn i fremtiden. Dernest er jeg Bjørn 

Morten Hofmann takk skyldig, som har vært min biveileder, for konstruktive kommentarer til 

artikkelen og opplysende svar på ulike spørsmål som jeg har trengt å få et svar på. Samtidig har 

jeg vært heldig å ha en rekke dyktige korrekturlesere: Takk til min kjære svigerfamilie, 

representert ved Thea og Morten, til mine gode venner Robin og Pål – og til min enestående 

bror Espen. Dere har bidratt til en språklig bedre oppgave og har hjulpet meg til å legge frem 

innholdet klarere flere steder. Sist, men ikke minst, en stor takk til min kjære kone Frida. Du er 

en nødvendig betingelse for at jeg fungerer, og når du i tillegg er den som oppdrar meg i det 

engelske språk, er du virkelig uunnværlig for at denne oppgaven ble til. Tusen takk til dere alle! 

 

 

Joar Røkke Fystro 

Oslo, 15. mai 2020   
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1. Innledning 

1.1. Hva skal dette handle om? 
 

My mother fought for almost a decade and died at 56. She held out long enough to meet 

the first of her grandchildren and to hold them in her arms. But my other children will 

never have the chance to know her and experience how loving and gracious she was. 

We often speak of “Mommy’s mommy,” and I find myself trying to explain the illness 

that took her away from us. They have asked if the same could happen to me. I have 

always told them not to worry, but the truth is I carry a “faulty” gene, BRCA1, which 

sharply increases my risk of developing breast cancer and ovarian cancer (1, s. 25). 

 

Dette er starten på et leserbrev i The New York Times en maidag i 2013. Angelina Jolie1 er 

innsenderen. I fortsettelsen av leserbrevet forteller Jolie at legene har estimert at hun har 87 % 

sjanse for å få brystkreft i løpet av livet og 50 % sjanse for å få eggstokkreft. Medfødte 

mutasjoner i BRCA1 eller BRCA2 gir forøket risiko for å få begge disse krefttypene (2). 

Samtidig gjør den genetiske informasjonen det mulig å forebygge sykdomsutbruddet. Dersom 

profylaktisk behandling gjennomføres, slik som å fjerne brystene, reduseres risikoen for å få 

brystkreft dramatisk. Jolie valgte å fjerne brystene for å hindre sykdom og en altfor tidlig død. 

Senere fjernet hun eggstokkene og egglederne (3). Dermed unnslapp hun sin genetiske skjebne: 

 

For any woman reading this, I hope it helps you to know you have options. I want to 

encourage every woman, especially if you have a family history of breast or ovarian 

cancer, to seek out the information and medical experts who can help you through this 

aspect of your life, and to make your own informed choices (1, s. 25). 

 

Leserbrevet favner på mange måter hva denne masteroppgaven skal handle om. Det er mulig å 

stille spørsmålet: Hva om Jolie ikke hadde valgt å gjennomføre den forebyggende 

behandlingen? Etter noen år ville hun med stor sannsynlighet blitt syk. Foruten den personlige 

og familiære tragedien, fordrer kreftsykdom medisinsk behandling. Helsevesenet har ikke 

ubegrenset med ressurser. Det vil alltid være ressursbegrensninger, om det så er penger, senger 

eller menneskelige hender. Siden det var mulig å forebygge sykdommen ved å anvende den 

genetiske informasjonen, kunne kreftsykdommen trolig vært unngått. Skal dette valget – eller 

 
1 Amerikansk skuespiller og regissør. Hun er også kjent for sitt arbeid for FNs høykommissær for flyktninger. 
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det at hun hadde et valg i denne kontrafaktiske historien – spille inn dersom det må prioriteres 

mellom henne og en annen pasient? Kanskje begge har brystkreft, men at den andre pasienten 

ikke har hatt en mulighet til å unngå sykdommen. Spørsmålet er med andre ord om det er riktig 

å tillegge individet et ansvar for egen sykdom i slike tilfeller og om det i så fall bør følge noen 

konsekvenser for individet selv, slik som at han eller hun som er ansvarlig for egen sykdom får 

lavere prioritet ved et oppstått behov for helsehjelp. Dette er selve essensen av masteroppgaven. 

 

1.2. Egen motivasjon og interesse 
Det er således ett spørsmål denne masteroppgaven vil ta for seg. Ett spørsmål som danner 

grunnlaget for det hele. Samtidig er det ikke tilfeldig hvilke spørsmål som stilles; spørsmålene 

har en kontekst og kommer fra et sted. Grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er for det første 

en opptatthet av ansvar. Jeg har en forforståelse av at ansvar ofte deles ut vilkårlig. Den som 

dør av selvmord, valgte etter sigende å dø. Men i det partikulære tilfellet kan dette mennesket 

ha vært i en psykotisk tilstand eller i en så dyp klinisk depresjon at evnen til å ta beslutninger i 

tråd med fornuften var midlertidig lammet. Tilsvarende vil ofte den overvektige stilles i 

offentlighetens søkelys, mens den som fra naturens side er mer skånet for å legge på seg «slipper 

unna». Selv om den personlige oppofrelsen, stringensen og viljestyrken kan være mer uttalt i 

den som veier mer. Og selv om den som veier mindre potensielt lever et mer usunt liv, med 

større risiko for sykdom. Hensikten er ikke å betvile den solide vitenskapelige dokumentasjonen 

mellom overvekt og sykdom. Heller ikke diskriminere eller mistenkeliggjøre den som ikke er 

overvektig. Hensikten er ene og alene å rette søkelyset mot ansvarspraksiser og 

ansvarsbegrunnelser. Det kan godt tenkes at det er riktig å stille enkeltindivider til ansvar, selv 

innenfor helsesektoren. Ikke desto mindre vil en overfladisk og arbitrær tildeling av ansvar i 

beste fall være intellektuell latskap – og i verste fall være direkte skadelig for den det gjelder.  

 

For det andre stiller jeg dette spørsmålet for å løfte frem etiske dilemmaer innenfor 

helsevesenet. Dersom det er knapphet på sykehussenger og det må velges mellom to eller flere 

pasienter, i alle fall hvem av dem som først skal få behandling, kan lidelse, sykdom og død 

være konsekvensen for pasientene som ikke blir prioritert. Ettersom «ansvar for egen helse» er 

en frase som gir gjenklang i den offentlige bevisstheten, er det viktig å artikulere spørsmålet 

om et slikt ansvar bør ha betydning i prioriteringen av helsetjenester. Samtidig er det 

maktpåliggende å utlede rasjonelle og begrunnete svar på omstridte etiske problemstillinger. 
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1.3. Formål med prosjektet 
Prosjektets formål avspeiles i det som allerede er skrevet. Formålet er å utrede enkeltindividets 

eventuelle ansvar for sykdom forårsaket av genetisk sårbarhet og om et slikt ansvar rettmessig 

kan innebære noen konsekvenser for individet selv, slik som at han eller hun får lavere prioritet 

ved behov for helsehjelp. Samtidig er ansvar en iboende og uomgjengelig del av å være 

menneske. Ansvar gjennomsyrer mellommenneskelige relasjoner. Derfor ønsker jeg at 

oppgaven skal oppildne til refleksjon over tildeling av individuelt ansvar på alle menneskelige 

arenaer. For det som synes selvsagt, er ikke nødvendigvis holdbart – ved nærmere ettertanke. 

 

1.4. Oppgavens struktur 
Masteroppgaven består av en tidsskriftsartikkel og en kappe som utdyper sentrale aspekter ved 

artikkelen. Teksten – som utgjør kappen – leder opp til «Genetic Responsibility: Responsible 

for What?» og diskuterer denne artikkelen i etterkant. Men først og fremst må bakgrunnen for 

debatten legges frem. Det gjøres i kapittel 2. Et historisk tilbakeblikk på debatten om ansvar for 

egen sykdom baner vei for samtidsaktuelle bidrag. På den ene siden beskrives forløperen til 

dagens debatt som oppsto tidlig på 1990-tallet og hvordan norske prioriteringsutvalg har 

behandlet spørsmålet om pasientens ansvar for egen sykdom. På den andre siden gjøres det rede 

for den omfattende akademiske debatten som har pågått det siste tiåret og hvordan genetikken 

har direkte betydning for denne pågående diskusjonen. Gjennomgangen av historien og 

moderne bidrag til debatten om egenansvarets rolle i helsevesenet, legger fundamentet for at 

oppgavens spørsmål kan få sin endelige fremtoning i kapittel 3. Deretter, i kapittel 4, legges 

teorien som er nødvendig for å besvare problemstillingen frem, sammen med en klargjøring av 

de sentrale begrepene. Kapittel 5 begrunner og diskuterer oppgavens metode, mens i kapittel 6 

er tiden kommet for å presentere oppgavens funn. Artikkelen presenteres i sammendrags form. 

Det vil nå være naturlig å lese artikkelen i fullstendig utgave også; den foreligger i appendiksen 

(kapittel 10). For i det neste kapittelet, kapittel 7, diskuteres artikkelens konklusjon. Funnene 

ses opp mot teorigrunnlaget og i lys av den tidligere debatten, og praktiske implikasjoner av 

funnene vil bli diskutert. Trådene samles i kapittel 8, der masterprosjektets konklusjon 

presiseres. Selv om teksten er strukturert med den hensikt å leses kronologisk, er artikkelen et 

frittstående arbeid, som står på egne ben, og kan følgelig leses uavhengig av den øvrige teksten.  
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2. Bakgrunn 

2.1. Hvorfor er prioritering av helsetjenester nødvendig? 
Helsegapet postulerer at det er et umettelig gap mellom etterspørsel og tilbud av helsetjenester 

(4, s. 131). Ettersom en større andel av befolkningen blir skånet for eller helbredet av de 

dødeligste sykdommer, øker etterspørselen etter behandling av mindre alvorlige sykdommer. 

Denne utviklingen ble forutsett allerede på 1980-tallet og ble betegnet som «helseparadokset» 

(5). Medisinens og helsefagenes suksess har avlet forventninger som samfunnet ikke har 

ressurser til å møte. Derfor er samfunnet både praktisk tvunget og moralsk forpliktet til å 

prioritere helsetjenester. Dersom prioriteringer ikke gjøres bevisst, om det gjelder tid som 

penger, gjøres uunngåelig prioriteringer likevel, og utspiller seg i så fall på en vilkårlig måte. 

Samtidig handler prioriteringer om rettferdighet. Hvem bør bli behandlet først om 

helsepersonell er tvunget til å velge mellom pasienter? Verdens helseorganisasjon [WHO] 

fastslår at 71 % av verdens dødsfall er et resultat av ikke-smittsomme sykdommer (6). Fysisk 

inaktivitet koster globalt over 500 milliarder kroner årlig (7). Når mye av det helsevesenet 

bruker ressurser på kunne vært unngått om individet hadde handlet annerledes, melder 

spørsmålet seg om individets egenansvar for sykdom bør telle med i prioriteringsbeslutninger.2 

 

2.2. Egenansvars historiske dimensjoner 
Spørsmålet om individets egenansvar for å ha blitt syk er imidlertid ikke av nyere dato. Den 

medisinske historikeren Owsei Tempkin betoner at dersom sykdom blir sett på som enten 

forårsaket av uheldige omstendigheter eller som skjebnens verk, har egenansvar for sykdom 

ingen plass. Men han fortsetter videre: «However, I cannot think of any period in the history of 

medicine that succeeded in relegating all diseases to either of these two categories, least of all 

the period of ancient medicine» (8, s. 4). For i den greske antikken forkynte Hippokrates og 

hans lære blant annet et skille mellom den feber som rammer alle og den som rammer som følge 

av en usunn diet. Sistnevnte kan individet selv klandres for å ha fått. Et halvt årtusen senere, 

fra 400-tallet fvt. til Romerriket på 100-tallet evt., er i Galenos øyne den som skader egen kropp 

mot bedre viten og med alternative handlingsmuligheter tilgjengelig moralsk klanderverdig (9, 

s. 10). Gjennom middelalderen og med kristendommens utbredelse får egenansvar en sakral 

dimensjon. Det er ikke lenger galt å skade egen kropp fordi helse er et gode i seg selv, men 

 
2 «Egenansvar» forstås foreløpig som å være ansvarlig for x i betydningen at x (her: sykdom) er en konsekvens av 
aktørens handling og at handlingen er gjort på en slik måte at han eller hun som utførte den kan klandres om 
handlingen er klanderverdig og roses om den er rosverdig. I kapittel 4 [s. 19] vil definisjonen utvikles videre, under 
begrepet «moralsk ansvar». Frem til den tid, dekker imidlertid den foreløpige definisjonen alt den trenger å dekke. 



 10 

fordi menneskets kropp er Guds skaperverk (8, s. 7). Selv om disse eksemplene på langt nær er 

uttømmende, viser de likevel at forestillingen om egenansvar har vært levende i flere epoker. 

 

Egenansvar for sykdom får nok en utforming nærmere våre dager. I tidlig 1900-tallets USA 

observerte myndighetene en økning av helseutgifter, som ble forklart til dels med individuell 

uansvarlighet. Likevel var det ikke økonomien som skapte mest hodebry, men heller nasjonens 

biologiske fremtid. Sosialdarwinismen – og dens uvitenskapelige overføring av darwinisme til 

samfunn og kultur – ga grobunn til to bekymringer. På den ene siden forurensing av den 

«anglosaksiske rase» ved innvandring. På den andre siden forringelse av «rasen» innenfra; det 

var særlig individuell uansvarlighet gjennom alkoholmisbruk og seksuelt overførbare 

sykdommer fra utsvevende kjønnsliv som bidro til dette (10, s. 617). Mot slutten av det 20. 

århundre har holdninger og kunnskapen endret seg, men en enda større andel av befolkningens 

sykelighet forklares av individuelle valg. Tidligere helseminister i USA3, Joseph Califano, ga i 

den sammenheng uttrykk for at: «[W]e have met the enemy and they are us» (11, s. 188). Den 

økende interessen for enkeltindividets atferd i folkehelsearbeid de siste tiårene har blitt omtalt 

som «the behavioural turn» (12, 13). Kunnskapen om sammenhengen mellom livsstil og en 

myriade av sykdommer har både blitt konsolidert og betydelig utvidet. Det ser ut til å være en 

tendens i Europa fra solidarisk finansiering av helsevesenet til en mer individuell finansierings-

byrde (14, s. 195). Individets ansvar kommer med det mer i forgrunnen. Motsvar til denne 

utviklingen har blitt fremmet med henvisning til at et overdrevent individfokus kan fungere 

som en ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side (15, s. 128). Samtidig er det trolig vanskelig 

ikke å få øye på alskens helseråd i ulike former for medier. Egenansvar synes å være en del av 

den personlige og offentlige bevisstheten; det er en kjensgjerning at livsstil kan føre til sykdom. 

 

2.3. Debatten på 1990-tallet 
Men det var først på starten av 1990-tallet at debatten om egenansvar i helseprioriteringer fikk 

et konkret uttrykk. Det oppsto en diskusjon i medisinsk etikk om det kan forsvares å gi lavere 

prioritet til pasienter med alkoholrelatert leversvikt enn til pasienter med leversvikt av andre 

årsaker utenfor individets kontroll (16, s. 661). Leversvikt i form av levercirrhose kan erverves 

ved virushepatitt, men kan også være en følgetilstand av kronisk høyt alkoholkonsum (17). 

Bakteppet for diskusjonen var den begrensete tilgangen på organer. Samtidig var prognosen for 

en pasient med leversvikt nær en dødsdom dersom levertransplantasjonen ikke ble foretatt 

 
3 «United States Secretary of the Department of Health, Education, and Welfare» fra 1977–79. 
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innen kort tid (18, s. 23). På den ene siden ble individet ansvarliggjort for bruken av alkohol. 

Følgelig kunne det legitimeres at pasienter med alkoholrelatert leversvikt fikk tilbud om 

transplantasjon etter pasienter med leversvikt av andre årsaker. Egenansvaret ble begrunnet 

med at pasienten kunne handlet annerledes for å unngå transplantasjonsbehovet ved å søke 

behandling for alkoholismen (19). På den andre siden ble egenansvaret til pasienter med 

alkoholrelatert leversvikt ansett som irrelevant. Det er hverken sikkert at pasienten kan tillegges 

et egenansvar eller mulig å vurdere graden av ansvar om egenansvar hadde vært relevant (20). 

Andre spilte senere inn at fokuset på den alkoholavhengige er utslag av negativ sosial status og 

ikke egenansvar (21). Videre er det hevdet at for å stille individet til ansvar, måtte han eller hun 

være klar over at en eksakt prioriteringssituasjon kunne oppstå, ikke bare at atferden kunne føre 

til leversvikt (22, s. 45). En debatt om røykeres tilgang på koronarkirurgi fulgte i kjølvannet av 

debatten om levertransplantasjoner. Frontene sto mellom å avvise røykere fra operasjoner som 

ikke var livsnødvendige (23) og advare mot en skråplanseffekt av moraliserende praksis (24). 

 

2.4. Norske prioriteringsutvalg 
På et mer generelt grunnlag ble egenansvar som kriterium for prioritering av helsetjenester også 

vurdert av myndighetsoppnevnte utvalg i Norge (25). Norges offentlige utredninger [NOU] nr. 

18 (1997) konstaterer utvetydig at «[i]ingen skal nektes behandling på grunn av at tilstanden 

skyldes uaktsom eller tankeløs atferd» (26, s. 132). Standpunktet bygger på det første Lønning-

utvalgets drøfting av temaet.4 Utvalget ble i NOU nr. 23 (1987) blant annet bedt om å vurdere 

«[p]asientens eventuelle egenansvar for oppstått problem» som et mulig prioriteringshensyn 

(27, s. 8). Konklusjonen ble som vist at egenansvar ikke skal være et hensyn i prioriteringer. 

Det er tre prioriteringskriterier som gjelder for alle nivåer av helsetjenesten i Norge i dag: 

Nyttekriteriet tilsier at et tiltaks prioritet øker med den forventete nytten, ressurskriteriet fastslår 

at et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det krever og alvorlighetskriteriet innebærer 

at prioriteten til tiltaket øker i takt med alvorligheten av tilstanden (28, s. 80–95; 29, s. 109).  

 

Imidlertid er ikke diskusjonen om egenansvar som ble foretatt tilbake i 1987 mindre interessant 

av den grunn. Mest prominent synes å være at utvalget utelukker et retrospektivt egenansvar på 

grunn av at et årsaksforhold mellom atferden og sykdommen i det enkelte tilfellet tvilsomt kan 

stadfestes. Det er heller ikke lett å finne ut hvorvidt pasienten visste at atferden kunne lede til 

sykdommen eller om vedkommende fortsatte til tross for å ha fått kunnskap om de 

 
4 Lønning-utvalgene er oppkalt etter utvalgenes leder Inge Lønning (NOU nr. 23 (1987) og NOU nr. 18 (1997)). 
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helseskadelige effektene. I tillegg varierer anbefalinger til helsefremmende atferd, og grupper 

med lavere sosioøkonomisk status i befolkningen har trolig mindre mulighet til å skaffe 

informasjon og etterleve dens budskap. Likevel fremholder utvalget at det kan forsvares å gi 

redusert prioritet dersom en pasient som allerede har nytt godt av behandling fortsetter å skade 

egen helse eller om en pasient ikke gjør nødvendige endringer for å oppnå god effekt av 

behandlingen (27, s. 85). Sistnevnte støttes i melding til Stortinget [Meld. St.] nr. 34 (2015–

2016) (28, s. 107). Dersom endring av atferd har betydning for den forventende nytten av 

tiltaket, kan egenansvar være med i avveiningen. Egenansvar er både relevant og ikke relevant.  

 

2.5. Den moderne debatten 
På den internasjonale scenen har debatten om egenansvar skutt fart de siste årene. En 

oppsummering av debatten, som ble publisert i 2010, gjorde følgende funn: «[…] [the analysis] 

has also revealed that the debate has stalled and remains unsolved» (16, s. 661). Ikke alle var 

enig i konklusjonen: «Far from being stagnated, or stalled (as claimed in a recent article in this 

journal), the debate about responsibility for health is flourishing […]» (30, s. 357). Imidlertid 

blir egenansvar ofte avskrevet all den tid distinksjonen mellom valg som individet kan bære 

egenansvar for og omstendigheter som individet ikke kan kontrollere er vanskelig nok å avgjøre 

teoretisk og nær sagt umulig i praksis (31-36).  Av den grunn er det foreslått å forkaste et 

retrospektivt egenansvar, men åpne opp for en fremtidig variant. Dersom pasienten ikke går 

med på en kontrakt om oppfølging for å fasilitere atferdsendring, kan pasienten få lavere 

prioritet i fremtiden (37). Forslaget har blitt besvart med at en tilbakeskuende vurdering er 

uunngåelig når oppgjørets time kommer og det må vurderes om kontrakten ble fulgt (38). 

Uansett er det kontraktteoretiske forslaget interessant både filosofisk og som en praktisk løsning 

der fokuset ikke er på individets fortidige laster, men heller på fremtidens positive muligheter. 

 

Samtidig synes det å være en tendens at helsegradienten oppfattes som å formilde eller sågar 

underminere et egenansvar for individet (39-41). Helsegradienten viser at det er en kontinuerlig 

økning i helseplager og dødelighet med synkende sosioøkonomisk status. Sosioøkonomisk 

status omfatter yrke, utdanning og inntekt (42, s. 45–46). Ankepunktet mot egenansvar fremtrer 

ved at sosioøkonomisk status ser ut til å forklare atferdsforskjellene (43). Individets egenansvar 

forsvinner følgelig til fordel for strukturelle forklaringer. Interessant nok diskuteres i mindre 

grad sammenhengen mellom egenansvar og konsekvenser av et egenansvar. Nicole A. Vincent 

argumenter overbevisende for at det ikke er noen innbyrdes sammenheng mellom å være 
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ansvarlig for noe fortidig og måtte bøte med noen konsekvenser fremtidig. Det må etableres et 

normativt premiss som forsvarer både konsekvenser av et ansvar og ikke minst hva slags 

konsekvenser som kan forsvares (44). Dermed innebærer ikke et egenansvar nødvendigvis 

konsekvenser i det hele tatt. Egenansvars relevans kan følgelig avvises både med at individet 

ikke har et genuint egenansvar for sykdommen og at egenansvar ikke medfører konsekvenser. 

 

Imidlertid kan normative premisser som er tuftet på ulike rettferdighetshensyn danne grunnlag 

for konsekvenser av et egenansvar for sykdom. En mulighet er å bygge videre på den ene sidens 

vektlegging av egenansvar i debatten om levertransplantasjoner og Lønning-utvalgets betoning 

av egenansvars mulige betydning dersom pasienten allerede har nytt godt av behandling eller 

må endre atferd for å få god effekt av behandlingen. Det kan således hevdes at vi skylder 

hverandre å sørge for et effektivt helsevesen som kan betjene flest mulig av samfunnets behov 

(45, 46), at samfunnskontrakten innebærer plikter – slik at den enkelte ikke bør sløse med 

tildelte ressurser, men heller etterleve helsevesenets anbefalinger (37, s. 35) – eller at det er 

urettferdig hvis andre borgere lider skade ved at felles helseressurser tappes gjennom atter andre 

borgeres frivillige valg (47, s. 14). En annen mulighet er å hevde at en ansvarssensitiv politikk 

fører til økt ansvarlighet og derfor bedre helse for mange mennesker (48-50). Poenget er at det 

kan eksistere normative premisser som legitimerer konsekvenser dersom individet har et 

egenansvar for sykdommen. Til hvorvidt det er mulig at individet har et egenansvar til tross for 

helsegradientens innflytelse, er det blant annet fremhevet at det eksisterer store forskjeller innad 

i ulike grupper med sammenfallende sosioøkonomisk status. Dermed kan ikke sosioøkonomisk 

tilhørighet alene determinere helseatferd (31, s. 53). Om det var tilfellet, ville gruppen vært 

ensartet. Følgelig er det ikke åpenbart i hvor stor grad helsegradienten avskriver et egenansvar. 

 

To av de mest betydningsfulle bidragene i debatten om egenansvar de seneste årene er 

introduksjonen av idiosynkratiske egenskaper ved sykdomsrelatert atferd og vektleggingen av 

sosialt stigma for å forstå den rigide opptattheten av bestemte typer atferd. Bidragene har belyst 

nye sider av debatten, som igjen har medført at flere nyanser kan avtegnes i diskusjonene. Til 

det siste hevder Phoebe Friesen at selve fokuset på egenansvar er arbitrært og kontingent (51). 

Arbitrært siden relevant like tilfeller behandles ulikt. Et eksempel er at den overvektige ofte 

tillegges egenansvar, mens den forulykkede motorsyklisten som tok unødige sjanser ikke er 

med i debatten. Kontingent siden fokuset kunne vært annerledes, men er sosialt situert slik at 

samfunnet gjør visse typer atferd til anklage for uansvarlig livsstil og andre typer atferd – som 

potensielt påvirker samfunnet mer negativt – unnslipper den offentlige gapestokken. Til det 
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første bidraget har Rebecca C. H. Brown og Julian Savulescu foreslått henholdsvis det 

diakroniske og det dyadiske vilkår som særegent for atferd som influerer på individets helse 

(52). Det diakroniske vilkåret utsier at atferd nesten alltid må gjentas over tid for å skape 

sykdom. Derfor er spørsmålet om individet har et egenansvar ved hvert enkelt tilfelle, som til 

sammen førte til sykdommen. Oppfyllelsen av vilkåret er spesielt prekært ved avhengighet, som 

ved røyking. Det dyadiske vilkåret omfatter den mellommenneskelige naturen til helseatferd. 

Dersom kostholdet skal legges om i et parforhold, er partnerens opptreden ikke uvesentlig. 

Inspirert av feministisk filosofi, har enkelte gått inn for at individfokuset er kontingent og 

argumenterer for en sosialisering av egenansvar, der sosiale konstellasjoner som et ektepar eller 

en større gruppe kan holdes ansvarlig (53). Brown og Savulescu forfekter imidlertid ikke en 

fullstendig relativisering av individfokuset, men anerkjenner relasjonelle forholds betydning. 

 

2.6. Genetikkens fremvekst 
Debatten om egenansvar i helsevesenet styrer heller ikke unna genetikkens rivende utvikling. 

David B. Resnik kommenterer det hele slik: «As genetic medicine continues advance, it will 

become increasingly implausible to say that genetic diseases are completely beyond the 

individual’s control» (54, s. 114). På den ene siden kan genetisk informasjon gjøre at 

sykdomstilfeller som tidligere ble ansett som uflaks redefineres som selvforskyldte. På den 

andre siden kan tidligere selvforskyldte sykdomstilfeller være utenfor individets kontroll (55, 

56). Dersom genetisk sårbarhet for et økende antall sykdommer avdekkes, kan trolig person-

tilpassete råd formidles til testpersonen (57, s. 318). Følgelig kan manifestasjonen av 

sykdomstilfeller som før lå utenfor individets kontroll flyttes inn i individets kontrollsone. 

Motsatt kan individets egenansvar reduseres eller opphøre fullstendig dersom ny kunnskap 

ugyldiggjør tidligere oppfattelse av individuell uansvarlighet som forklaring på tilstanden. For 

eksempel er både overvekt (58-61) og anoreksi (62, 63) blitt koblet sterkt til genetisk sårbarhet. 

Genetisk informasjon kan av den grunn både frakjenne og tilkjenne nye former for egenansvar.  

 

Selv om implikasjonene av genetikken er store for debatten om egenansvar for sykdom, har 

genetikk foreløpig blitt innlemmet kun sporadisk. Resnik konkluderer med at som et filosofisk 

argument gir det mening at individet har ansvar for å redusere helserisikoer som er innenfor 

individuell kontroll. Siden noen helserisikoer som er relatert til genetisk sårbarhet er innenfor 

individuell kontroll, følger det således at individer som ikke tar grep for å redusere denne typen 

av helserisiko kan tillegges et egenansvar for sykdommen. Likevel mener han at konklusjonen 
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er uholdbar i virkelighetens verden: Lovverket i de fleste land vil ikke tillate distribusjon av 

genetisk informasjon som ikke er til strengt regulert klinisk bruk, skatteinsentiver vil ikke 

fungere for å oppmuntre til genetisk ansvarlighet og heller ikke sanksjoner for de som er 

uansvarlige vil fungere adekvat. Det er mulig å rose individer som adresserer genetiske 

helserisikoer, men faren er at individer som ikke gjør det blir stigmatisert (54, s. 118–122). Til 

tross for at genetikk således er inkludert i debatten om hvilken rolle egenansvar bør spille i 

helsevesenet, synes spørsmålet hvorvidt et individ kan tilskrives et genuint egenansvar for 

genetisk sykdom fortsatt underanalysert. Samtidig avklarer ikke påstanden om at et egenansvar 

ikke vil bidra til mer genetisk ansvarlighet om det er moralsk riktig at et slikt egenansvar får 

konsekvenser. Dermed er genetikkens virkning på debatten fortsatt til dels et ubeskrevet blad.  
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3. Problemstillingen 
Forrige kapittel viste at spørsmålet som ble skissert i innledningen underbygges av en pågående 

debatt innenfor helsefagene. Hensikten med gjennomgangen var samtidig å forklare hvorfor det 

er betimelig å stille masteroppgavens spørsmål. Nå er imidlertid tiden kommet for å la 

problemstillingen få sin endelige fremtoning. Oppgavens problemstilling er derfor som følger: 

 

 

(P) Kan vi være moralsk ansvarlig for egen sykdom som vi prima facie kunne og visste 

hvordan unngå gjennom genetisk informasjon – og hva (om noen) bør 

konsekvensene være dersom pasienten5 de facto kan tildeles et slikt genetisk ansvar? 
 

 

3.1. Kommentar til problemstillingen 
Problemstillingen er en direkte fortsettelse av debatten om egenansvar for sykdom i 

helsevesenet. Konkret retter problemstillingen fokuset mot genetikkenes påvirkning på 

debatten og hvordan spørsmålet om individets egenansvar er distinkt fra spørsmålet om hvilke 

konsekvenser som kan rettferdiggjøres dersom et egenansvar tildeles, slik som lavere prioritet 

ved behov for helsehjelp. Begrepet «moralsk ansvar» vil klargjøres i neste kapittel, men kan 

leses analogt med egenansvar anvendt så langt i oppgaven. Det samme gjelder for begrepet 

«genetisk ansvar», men innholdet i begrepet dekkes av første ledd – før tankestreken; et moralsk 

ansvar for egen sykdom som vi kunne og visste hvordan unngå gjennom genetisk informasjon. 

 

«Prima facie» henspiller på at selv om en person tilsynelatende kan være moralsk ansvarlig, er 

spørsmålet om vedkommende virkelig kunne og visste hvordan unngå sykdommen. Til tross 

for at «genetisk informasjon» allerede er blitt brukt som en beskrivelse av informasjon som er 

fremkommet ved hjelp av genetikken, er det nødvendig å tydeliggjøre hva som er genetisk 

informasjon og hva som ikke er det. Denne presiseringen gjøres helt i starten av neste kapittel. 

Andre ledd – etter tankestreken – poengterer skillet mellom et moralsk ansvar og mulige 

konsekvenser som følger av et slikt ansvar. «De facto» tilfører setningen et forbehold; kan noen 

konsekvenser være legitime dersom pasienten virkelig har et genetisk ansvar for egen sykdom?  

 
5 Gjennom teksten brukes både «pasient», «individ» og «person». Ordene henviser til det samme subjektet, men 
pasient brukes eksplisitt om en syk person i helsevesenet med behov for medisinsk behandling, individ anvendes 
om det enkelte mennesket på et mer abstrakt og overordnet nivå, mens person viser til et konkret enkeltindivid. 
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4. Teori og begrepsavklaring 

4.1. Hva er genetisk informasjon? 
Teorien som i det følgende presenteres er avgjørende både for å forstå hva oppgaven genuint 

handler om og for å besvare problemstillingen tilfredsstillende. Begreper og teoretiske 

formuleringer kan ofte ha ulikt meningsinnhold og må derfor defineres for ikke å skape 

forvirring. Det synes i den sammenheng rimelig å starte gjennomgangen av teorien med en 

diskusjon av begrepet genetisk informasjon. Grunnen er at det normative spørsmålet som 

oppgaven adresserer forutsetter at det er fremkommet genetisk informasjon. Derfor er genetisk 

informasjon grunnleggende for oppgaven. Det er mulig å anlegge en bredere og en smalere 

forståelse (64, s. 2). Førstnevnte behandler genetisk informasjon som all informasjon om våre 

gener. Dersom familiehistorien viser en opphopning av en sykdom med et arvelig element, har 

således familien genetisk informasjon. Sistnevnte forstår genetisk informasjon som noe mer 

enn slektshistorie og som noe sikrere enn familiære tendenser; genetisk informasjon er 

informasjon fra en gentest. Det er den smale forståelsen som legges til grunn i det som følger. 

 

En gentest er en undersøkelse av et individs gener. Gener er oppskrifter bestående av 

deoksyribonukleinsyre [DNA]. Sagt på en annen måte er oppskriftsgivende DNA-sekvenser 

gener (65). Siden gener går i arv fra generasjon til generasjon, er arveanlegg et annet navn på 

gener (66). Hensikten med gentester er å påvise en bestemt arvelig variant (mutasjon) i et gen. 

En slik mutasjon «kan enten være nøytral, sykdomsfremkallende eller gi risiko for sykdom, 

enten alene eller i kombinasjon med andre gentyper og/eller miljøfaktorer» (67). Mutasjoner 

oppstår hovedsakelig enten ved feil i cellenes egne funksjoner eller fra ytre påvirkning, slik 

som skadelig stråling. Noen mutasjoner føres videre til neste generasjon, andre forgår med 

individet selv (68). Det eksisterer tre hovedkategorier av gentester: Presymptomatiske tester 

påviser en bestemt genfeil som helt sikkert vil føre til sykdom senere i livet, prediktive tester 

viser om individet har en bestemt genfeil som gir økt sykdomsrisiko senere i livet, mens 

bærerdiagnostiske tester påviser om individet er bærer av en genfeil som kan gi sykdom i senere 

generasjoner (69). Ettersom presymptomatiske tester er sjeldne og enda sjeldnere kan bidra til 

å forebygge sykdom – og bærerdiagnostiske tester ikke bidrar til at testpersonen selv kan 

unnslippe fremtidig sykdom, er prediktive gentester bakgrunnen for oppgavens problemstilling.  

 

Dermed er det prediktive gentester som kan gi individet mulighet til å unngå sykdom hos seg 

selv ved forebyggende eller behandlende intervensjoner. Av betydning for hvilken karakter den 
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genetiske informasjonen har, er den kliniske validiteten og den kliniske nytten. Det første utsier 

testens evne til å forutsi konsistent og presist det testen skal måle; den prediktive evnen. Det 

andre innebærer at testen påvirker utfallet ved at forebyggende eller behandlende tiltak er 

tilgjengelige dersom gentesten påviser økt sykdomsrisiko (70, s. 322–323). Ettersom 

genetikken har utviklet seg, er det i dag mulig å gjøre helgenomsekvensering (71, s. 275). 

Genomet er hele arvematerialet i en organisme (72). Utviklingen muliggjør å 

helgenomsekvensere befolkningsgrupper uten kjente risikofaktorer og med det potensielt 

avdekke genvarianter som predikerer fremtidig sykdom (73, s. 1247). Imidlertid er funn av 

genvariasjoner av ukjent signifikans en utfordring. På engelsk kalles dette IFUS, som står for 

«incidental findings of uncertain significance». IFUS kan oppstå både ved helgenom-

sekvensering og tradisjonelle gentester. Under presenteres et eksempel der IFUS er involvert. 

 

Bjørn Hofmann gjengir en historie fra The New York Times der en kvinne har utført en gentest 

på grunnlag av en familiehistorie med brystkreft. Selv om det var mutasjoner i BRCA1 og 

BRCA2 som skulle kartlegges, foreslo den genetiske veilederen å teste 20 andre gener også. 

Kvinnen samtykket. Resultatet var ingen genfeil i brystkreftgenene, men funn av en mutasjon 

i et gen som disponerer for magesekkreft. Dersom testpersonen har en familiehistorie med 

magesekkreft, anbefales inngripende tiltak, som å fjerne magesekken profylaktisk. Men siden 

kvinnen ikke hadde en familiehistorie med denne krefttypen, eksisterer det ingen kunnskap om 

hvorvidt mutasjonen bør tas hensyn til eller om den i hennes tilfelle er helt ufarlig (74). 

Hofmann konkluderer med at IFUS er unyttig informasjon; det er slettes ikke kunnskap, mest 

sannsynlig bare data. Følgelig gir IFUS hverken trygghet eller handlingsmuligheter. Det 

sentrale spørsmålet er om informasjonen kan stoles på eller ikke. IFUS er upålitelig (75, s. 6).  

 

Oppsummert er genetisk informasjon i denne oppgaven informasjon fra en gentest. Det kan 

være en gentest av enkelte gener, men samtidig i teorien være helgenomsekvensering. Funn av 

genvarianter av ukjent signifikans (IFUS) kvalifiserer ikke til genetisk informasjon. For å gi 

anledning til å unngå fremtidig sykdom for individet selv, må testen være prediktiv, og den må 

ha god klinisk validitet og klinisk nytte. Det siste er tradisjonelt ikke tilfellet ved 

helgenomsekvensering (70, s. 323). Likevel åpnes muligheten opp for at livsstilsråd kan bli 

tilstrekkelig målrettete og pålitelige, slik at individet kan handle etter dem, og med det unngå 

fremtidig sykdom med stor nok sannsynlighet. Det er nylig hevdet at en sådan virkelighet er 

nær og ikke ligger i det fjerne (76). Forbeholdet ligger imidlertid i «stor nok sannsynlighet». 

Dette gjelder gentester sett under ett. Jeg tar ikke stilling til hvor grensen går, men forutsetter 
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at en slik grense er mulig å se for seg; informasjonen må lede til handlinger som med stor 

sikkerhet kan unngå fremtidig sykdom. Det fordrer at sjansen for sykdom ikke er mikroskopisk. 

 

4.2. Hva er moralsk ansvar? 
Tiden er kommet for å redegjøre for moralsk ansvar. Dette begrepet er helt grunnleggende for 

oppgavens problemstilling. Egenansvar ble i kapittel 2 definert som «å være ansvarlig for x i 

betydningen at x er en konsekvens av aktørens handling og at handlingen er gjort på en slik 

måte at han eller hun som utførte den kan klandres om handlingen er klanderverdig og roses 

om den er rosverdig». Det er ikke feilaktig at aktøren ipso facto er moralsk ansvarlig. Likevel 

er moralsk ansvar et mer presist og et langt mer omfattende begrep. Ingen overdrivelse er begått 

ved å betrakte moralsk ansvar som et av de evigvarende stridsområder i filosofien og sågar et 

av filosofiens mysterier. Grunnen vil komme frem i det som følger. Først er det vesentlig å 

understreke hva et moralsk ansvar ikke er, all den tid begrepet anvendes om ulike fenomener. 

 

I hverdagstalen er det ikke uvanlig at «moralsk ansvar» brukes om en moralsk forpliktelse til å 

gjøre dette eller hint. For eksempel at vi har et moralsk ansvar for å stelle godt med kloden, slik 

at kommende generasjoner skal ha mulighet til å leve gode liv. Men moralsk ansvar i den 

gjengse filosofiske betydningen handler ikke om fremtidige moralske forpliktelser. Derimot 

favner moralsk ansvar distinksjonen mellom at en aktør gjør en handling og at handlingen er 

noe som skjer med aktøren (77, s. 8). Det er en intuitiv forskjell mellom at en person med viten 

og vilje slår en annen person og at personen slår den andre på grunn av et epilepsianfall som 

forårsaker en ufrivillig armbevegelse. Kun i det første tilfellet kan handlingen tilskrives aktøren; 

aktøren er ansvarlig i motsetning til at epilepsianfallet er ansvarlig i det siste tilfellet. Selv om 

personens arm er kausalt ansvarlig for at den andre personen blir slått ved begge tilfeller, er det 

kun i det første tilfellet at personen er moralsk ansvarlig. Derfor kan personen også klandres for 

handlingen. Personen kan klandres berettiget fordi han eller hun fortjener å bli klandret, ikke 

fordi det er hensiktsmessig å klandre vedkommende konsekvensialistisk eller at klanderen er 

utslag av en sosial kontrakt. Det er denne typen berettiget klander om handlingen er 

klanderverdig og ros om handlingen er rosverdig, eller en nøytral reaksjon dersom handlingen 

er nøytral, som legges til grunn for et moralsk ansvar i det følgende. En sådan forståelse kan 

betegnes som «et ultimat ansvar» (78, s. 116), «grunnleggende fortjenthet» (79, s. 2) eller som 
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«ontologisk-fortjenthet-orientert» (80, s. 301).6 Hvilke betingelser som må oppfylles for at en 

aktør skal være moralsk ansvarlig på denne måten, er det neste spørsmålet som må besvares. 

 

Aristoteles var trolig den første som utviklet en teori om moralsk ansvar og dermed forsøkte å 

besvare dette spørsmålet. Den greske filosofen, som levde fra 384 til 322 fvt., skriver: «Som 

ufrivillig regnes altså det som skjer under [I] tvang eller av [II] uvitenhet. Tvunget er det som 

har sitt utgangspunkt utenfor seg selv – et utgangspunkt av en slik art at det ikke finnes noe som 

den handlende eller følende har bidradd med […]» (81, s. 65/1110a1). Av disse to negative 

vilkårene – negative ved at tvang eller uvitenhet gjør en handling ufrivillig – kan det utledes to 

positive vilkår, nemlig kontroll- og kunnskapsvilkåret (77, s. 12–13). Forut for disse vilkårene, 

eller innbakt i dem, som vi skal se kommer an på tolkningen av kontrollvilkåret, er en kapasitet 

som mennesket besitter. Lars Fr. H. Svendsen, norsk filosof som har skrevet om frihet og 

moralsk ansvar, fremhever at «[a]ktører som skal holdes ansvarlig, må blant annet være i 

besittelse av en forståelse av grunnleggende moralske begreper som rettferdighet og moralske 

responser som ros og klander» (82, s. 29). Aristoteles forutsetter at aktøren må kunne foreta 

beslutninger «[f]or både barn og andre levende vesener har del i det frivillige, men ikke i 

beslutning, og vi sier om det vi gjør plutselig, at det er frivillig, men ikke at det er i 

overensstemmelse med en beslutning» (81, s. 70/1111b10). For å beslutte fordres moden 

fornuftsevne, noe som kommer til syne i jusen ved at barn ikke er strafferettslig ansvarlige før 

en bestemt alder. Selv om det finnes grensetilfeller, er det som oftest intuitivt hvem som ikke 

kan fortjene en reaksjon; når et barn får en reaksjon, er det for å oppdra det til en moralsk aktør. 

 

Samtidig er det intuitivt at manglende kunnskap kan unnskylde eller frakjenne et moralsk 

ansvar. Kunnskapsvilkåret fremholder at aktøren må ha kunnskap om situasjonen og mulige 

konsekvenser av handlingen (82, s. 30). Dersom en person slår på lysbryteren i stua, som hun 

gjør hver morgen, og noen i hemmelighet har koblet denne lysbryteren om til å slå på kranen 

til naboens badekar, kan personen vanskelig klandres for påfølgende vannskader. Inntil relativt 

nylig ble kunnskapsvilkåret ansett som ukomplisert. De siste årene har tonen endret seg og 

særegne problemstillinger har blitt avdekket uavhengig av kontrollvilkåret (83, s. 1). I denne 

sammenheng er det tilstrekkelig å påpeke at manglende kunnskap ikke nødvendigvis er 

ansvarsfraskrivende. Det fremgår allerede i Arisoteles’ skrifter. Dersom personen selv er skyld 

i uvitenheten, er personen ansvarlig for at han eller hun ikke visste (81, s. 77/1113b30). En 

 
6 Oversatt fra henholdsvis ultimate responsibility, basic desert og ontological-desert-oriented. 
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selvforskyldt uoppmerksomhet eller uvitenhet om allmenne kjensgjerninger kan med andre ord 

vitne om at personen burde visst, til tross for at han eller hun ikke visste. Samtidig kan en person 

stilles til ansvar for ikke å vite selv om evnen til å absorbere kunnskapen var defekt i 

meddelelsens øyeblikk. Det siste er en form for «sporing» (77, s. 49–50).7 Logikken er at 

dersom aktøren visste eller burde visst at en handling, for eksempel å drikke en uhorvelig 

mengde alkohol, ville sette en selv i en tilstand av sløvhet, kan vedkommende klandres for 

handlingen som førte til den senere tilstanden. Tilsvarende kan være tilfellet om en person i 

beruset tilstand volder skade på andre. Selv om personen ikke hadde adekvat kontroll i 

gjerningsøyeblikket, har personen selv satt seg i denne tilstanden og burde visst at en 

ledsagende konsekvens av alkoholkonsumet kunne bli ukontrollerbar atferd. Imidlertid hjelper 

det ikke at aktøren oppfyller kunnskapsvilkåret alene. Uten kontroll over handlingen, vil et 

moralsk ansvar være en utopi. Det må ha vært personens valg å drikke alkohol i første omgang. 

Hvordan det andre aristoteliske vilkåret kan oppfylles, er dermed det neste som må undersøkes. 

 

Kontrollvilkåret innbefatter viljesfrihetsproblemet, intet mindre enn spørsmålet om vi har fri 

vilje. Det er nærmest unødvendig å understreke at gjennomgangen ikke blir uttømmende. 

Sentralt er det likevel at hvilken type – eller grad av – kontroll som behøves, er i seg selv et 

stridsområde. Derfor fordrer ikke kontrollvilkåret nødvendigvis genuin fri vilje, men som jeg 

skal begrunne under, synes det nødvendig for moralsk ansvar i form av «grunnleggende 

fortjenthet». Først og fremst er det mest åpenbare at «det som har sitt utgangspunkt utenfor en 

selv», slik Aristoteles fremholder, frarøver en aktør nødvendig kontroll. Dersom en person 

dytter en annen på grunn av selv å ha blitt dyttet av en tredje person, er utgangspunktet for 

handlingen utenfor personen selv. Men heller ikke personen med det epileptiske anfallet har 

kontroll over at den andre personen blir slått, til tross for at det var hans eller hennes egen arm 

som utførte slaget. Årsaken var epilepsien. Samtidig kan kontroll komme i grader; en person 

som blir truet på livet av en raner har mulighet til ikke å etterkomme kravet om å overgi pengene 

sine, men i realiteten er dette tvilsomt et valg (82, s. 32). Fra det hverdagslige, er det nødvendig 

å ta et sprang ut i det metafysiske. Tradisjonelt påkaller kontrollvilkåret tesen om determinisme. 

Determinisme betyr at alle hendelser har forutgående årsaker, eller i en sterkere variant, at 

fullstendig kunnskap om fortiden forent med fullstendig innsikt i naturlovene vil kunne 

predikere fremtiden fullstendig (84, s. 4). Et slikt univers synes uforenlig med moralsk ansvar. 

 

 
7 Oversatt fra engelske tracing. 
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Imidlertid kan ingen empirisk undersøkelse en gang for alle bevise eller motbevise 

determinismen (85, s. 254). Blant annet kan kaotiske systemer være determinerte, men er 

samtidig uforutsigbare. Selv om de tekniske diskusjonene er kompliserte, holder mange 

fysikere og filosofer det som mer sannsynlig at universet er indeterministisk, særlig grunnet 

kvantefysikken (86, s. 2). Kvantefysikken innebærer at noen fenomener, som bevegelsen til 

elementærpartikler, alene kan forklares av probabilistiske lover (87, s. 6). Problemet er at 

fraværet av determinismens lovmessighet synes å føre til at alt er vilkårlig, et sjansespill av 

sannsynlighet (78, s. 121; 88, s. 15). Og dersom universet ikke er fullt ut deterministisk, er det 

trolig tilnærmet determinert. En svakere tese er derfor at alle våre handlinger har forutgående 

årsaker som er ledsaget av kausale lover som styrer andre hendelser i universet enten disse er 

av deterministisk eller probabilistisk natur (89, s. 250). På bakgrunn av drøftingene av 

determinismens eller indeterminismens implikasjoner i filosofien, har det blitt utledet to 

hovedutfordringer som kontrollvilkåret stilles overfor. Det er for det første prinsippet om 

alternative muligheter [PAP8]: En person er moralsk ansvarlig kun dersom han eller hun kunne 

ha handlet annerledes (90, s. 829; 91, s. 16). Essensen er at dersom en person ikke hadde noe 

annet handlingsvalg enn handlingen som ble utført, kan heller ikke personen klandres all den 

tid det ikke var mulig å handle annerledes. Den andre hovedutfordringen er at personen må 

være kilde til sine handlinger på et slikt vis at han eller hun ikke er kausalt determinert til å 

handle på en bestemt måte (92, s. 414–15). På den ene siden anses determinisme som 

kompatibelt med frihet og kontroll. På den andre siden inkompatibelt. Hver posisjon forholder 

seg ulikt til de to hovedutfordringene. Samtidig finnes det en tredje vei, som behandles til slutt. 

 

Kompatibilismens grunnleggende standpunkt er at determinisme og moralsk ansvar er 

kompatible. Vi kan ha den friheten vi trenger innenfor et deterministisk univers. Til dels kan 

kompatibilisme forstås som fravær av ytre tvang; kontrollvilkåret er oppfylt så lenge personen 

kan gjøre det han eller hun ønsker å gjøre. Til dels kan kompatibilisme sikre friheten ved at 

alternative muligheter forstås kondisjonalt; personen kunne ha gjort annerledes dersom han 

eller hun ville handlet annerledes. Til dels kan kompatibilisme berettige sin eksistens ved å 

hevde at PAP er falskt. Samtidig er det en mengde av sofistikerte utlegginger av 

kompatibilisme. Hensikten er heller ikke å bekrefte eller avkrefte kompatibilismen endelig, om 

det noen gang skulle være mulig å gjøre. Likevel er en åpenbar begrensing ved å fokusere på 

fravær av ytre tvang alene at personen kan være tvunget av indre forhold, som avhengigheter, 

 
8 På engelsk principle of alternative possibilities, også kjent som principle of alternate possiblites. 
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tvangslidelser eller psykotiske episoder (93, s. 177). Og dersom dette er all friheten vi behøver, 

er det vanskelig å skille mennesket, som en moralsk aktør, fra andre dyr (84, s. 109). En løsning 

er å forstå frihet kondisjonalt. Dersom en person er bundet på armer og ben, kunne ikke 

personen stukket av gårde selv om vedkommende ønsket å gjøre det. På den andre siden kunne 

en person med fobi for slanger løftet opp en slange dersom han eller hun bestemte seg for å 

gjøre det, til tross for at det er psykologisk umulig for vedkommende å gjøre det (94, s. 49–50). 

Det siste er kontraintuitivt, og gjør denne tilnærmingen utfordrende. Mer fruktbart synes det 

siste alternativet å være. Den amerikanske filosofien Harry Frankfurt har overbevisende 

argumentert for at en aktør er moralsk ansvarlig for en handling så lenge denne handlingen ikke 

kun er en konsekvens av at aktøren ikke kunne handlet annerledes (90, s. 838). PAP falsifiseres 

i så fall ved at dersom en person gjør det han eller hun ønsker å gjøre, er personen moralsk 

ansvarlig til tross for at ingen andre valgmuligheter var tilgjengelige. Frankfurts konklusjon er 

omstridt (95, s. 243–264). En mellomposisjon er at kontrollen vi trenger for moralsk ansvar er 

svakere enn den for viljesfrihet (77, s. 33). Uansett legitimerer kompatibilismen tvilsomt 

moralsk ansvar av «grunnleggende fortjenthet». Grunnen er at den andre hovedutfordringen 

også må adresseres, og den synes vanskelig å oppfylle dersom tesen om determinisme er sann. 

 

For det er en forskjell på handlingsfrihet og viljesfrihet, vil inkompatibilisten trolig hevde (96, 

s. 16). Inkompatibilisme holder determinisme og frihet, og derfor oppfyllelsen av 

kontrollvilkåret, som gjensidig utelukkende størrelser (84, s. 5). Den ene muligheten er dermed 

at determinisme må være usant for at vi skal ha frihet. Libertarianismen hevder det er 

indeterminisme som sikrer oss fri vilje.9 Til felles for utallige raffinerte versjoner, er at de 

fordrer en besvarelse av det «libertarianistiske dilemma» (97, s. 10). Kjernen er at våre valg 

synes å være enten determinerte eller vilkårlige (98, s. 293). Dersom indeterminismen skal gi 

oss den friheten vi behøver, må den tilføre noe mer enn fravær av determinisme (84, s. 38). Det 

kan være at mennesket har evnen til å skape en årsaksløs årsakskjede. Slik at en persons valg 

er ubestemt helt til det øyeblikket valget besluttes og personen følgelig er kilde til handlingen 

(99, s. 314). Men selv om en slik tilnærming ikke er utenkelig, synes den å bryte med dagens 

vitenskapelige paradigme (79, s. 66). En human evne til å skape årsaksløse årsakskjeder bryter 

med de naturlover vi kjenner. Av den grunn sverger andre libertarianister til at menneskelige 

beslutninger og grunner for handling er sui generis (82, s. 61; 88, s. 94).  Beslutninger og 

grunner kan ikke tilbakeføres til kausale prinsipper. Problemet er at om aktøren skal kunne 

 
9 Libertarianisme i denne sammenhengen må ikke forveksles med libertarianisme i politisk filosofi. 
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påvirke den materielle verden, må aktøren bidra med noe i den materielle verden. Og om 

aktøren bidrar med noe i den materielle verden, er posisjonen mer i overensstemmelse med en 

human evne til å skape årsaksløse årsakskjeder, med de samme utfordringene som allerede er 

nevnt (79, s. 43). Atter andre finner den nødvendige friheten i at selv om aktørens historie frem 

til beslutningsøyeblikket holdes konstant, er det i kraft av indeterminismen fortsatt åpent 

hvilken beslutning som fattes. Er dette tilfellet, at det som skjer i handlingsøyeblikket er 

uavhengig av aktørens forhistorie og preferanser, er det vanskelig å forsvare at det er aktøren 

som gjør handlingen istedenfor at handlingen er noe som skjer med aktøren (92, s. 415). Hvis 

handlingen alene er et uttrykk for fraværet av determinisme, forsvinner aktøren fra regnskapet. 

 

Den andre muligheten er derfor at determinisme er sant og at fri vilje er en illusjon. En sådan 

posisjon kalles hard determinisme (82, s. 54). Men på grunn av usikkerheten om hvorvidt 

universet faktisk er deterministisk, har det fremkommet en modifisert variant. I henhold til hard 

inkompatibilisme er fri vilje uforenlig både med determinisme og indeterminisme (92, s. 407). 

Grunnen er at indeterminisme gjør alt til et sjansespill, noe som i alle fall er uforenlig med 

frihet. Determinisme, på sin side, innebærer at samtlige hendelser er virkninger av tidligere 

årsaker. Galen Strawson argumenter for at moralsk ansvar dermed er umulig. Essensen er som 

følger: «(1) Nothing can be causa sui – nothing can be the cause of itself. (2) In order to be 

truly morally responsible for one´s actions one would have to be causa sui, at least in certain 

crucial mental aspects. (3) Therefore nothing can be truly morally responsible» (78, s. 115). 

Med andre ord kan vi ikke være kilden til våre handlinger; vi kan ikke være ansvarlig for hvem 

vi er. Til tross for at en person har formet sin egen karakter gjennom å arbeide med seg selv, 

må personen ha formet seg selv fra et «tidligere jeg». Det fører til en uendelig regresjon, for til 

slutt er det «tidligere jeget» før personen ble til. Vi kan derfor ikke velge vår vilje, selv om vi 

kan gjøre det vi vil. Posisjonen er forenlig med at vi ikke trenger alternative muligheter (79, s. 

4). Problemet er at om dette er riktig, er det ikke noen forskjell mellom personen med 

epilepsianfall og personen som slo med overlegg. Ingen av oss er noensinne moralsk ansvarlige.  

 

Det kan anføres at argumentet tillegger kausale kjeder for mye vekt. I realiteten er vi opptatt av 

hva slags evner aktøren besitter. Dersom aktøren har en nedsatt evne til å skille godt og ondt 

grunnet utenforliggende årsaker, slik som en deprivert barndom, er det de reduserte evnene vi 

vektlegger som en formildende omstendighet (82, s. 86). Kontroll og grunnleggende kapasitet 

til å foreta moralske valg henger således sammen. Likevel unnslipper ikke en slik forståelse 

determinismens implikasjoner, at alt har tidligere årsaker vi ikke kan kontrollere, eller 
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indeterminismens sjansespill, der livet blir et lotteri. En vei utenom kompatibilisme og 

inkompatibilisme er former for revisjonisme. Revisjonismen hevder at vi må endre på vår 

ordinære forståelse av moralsk ansvar og fri vilje (100, s. 460). Det mest kjente eksemplet er P. 

F. Strawsons artikkel «Freedom and Resentment» fra 1962 (101). En av lærdommene herfra er 

at det angivelig er psykologisk umulig å oppgi troen på en selv og andre mennesker som 

moralske aktører. Det er en innvevd del av det å være menneske. Samtidig ville en verden uten 

en opplevelse av moralsk ansvar fremstått som en umenneskelig verden. I forlengelsen har 

moralsk ansvar blitt forstått som et sosialt fenomen, der de metafysiske grubleriene er nytteløse 

og irrelevante (102, s. 138). Imidlertid er den sterkeste versjonen av revisjonisme at moralsk 

ansvar forkastes all den tid vi i utgangspunktet betrakter våre medmennesker som ansvarlige 

aktører (79, s. 128). Det er et empirisk spørsmål hvorvidt det er mulig å leve uten en opplevelse 

av moralsk ansvar. Likeså kan det hevdes at fraværet av moralsk ansvar og fri vilje ikke fører 

til en inhuman verden. Den nederlandske filosofen Baruch Spinoza, som levde fra 1632 til 1677, 

fremmet følgende syn om et sosialt liv uten fri vilje: «[…] it teaches us to hate no one, despise 

no one, ridicule no one, be angry with no one, envy no one» (103, s. 74). Kravet om å være 

kilde til egne handlinger synes uansett vanskelig å omgå. Følgelig forstås moralsk ansvar i 

denne oppgaven som å være avhengig av en kontroll uforenlig med en kompatibilistisk 

posisjon. Samtidig som enkelte vil være grunnleggende uenig at en slik kontroll er nødvendig. 

 

4.3. Hva er genetisk ansvar? 
Moralsk ansvar er et komplekst filosofisk begrep. Det bør ha kommet frem i utleggingen av 

begrepet ovenfor. Imidlertid er genetisk ansvar rent logisk mer komplisert siden det forutsetter 

et moralsk ansvar og en sykdomsrisiko forårsaket av genetisk sårbarhet som individet kan 

påvirke ved egne handlinger. Men legges det til grunn en forståelse av moralsk ansvar, for 

eksempel at aktøren må være kilde til sine handlinger og at kunnskapsvilkåret må oppfylles, 

tilfører ikke genetisk ansvar betydelig mer, og trenger således på langt nær en like omfattende 

presentasjon. Genetisk ansvar er «et moralsk ansvar for en sykdom forårsaket av genetisk 

sårbarhet som kunne vært unngått dersom genetisk informasjon hadde vært anvendt i enten 

forebyggende eller behandlende øyemed». Dersom et individ tillegges et genetisk ansvar, betyr 

det at individet er moralsk ansvarlig for å ha fått en sykdom som han eller hun var predisponert 

for å få. Individet er moralsk ansvarlig for å ha blitt syk, men ikke for den genetiske sårbarheten 

per se. Det siste ville medført at genetisk ansvar var en selvmotsigelse; vi kan ikke velge våre 

gener. Definisjonen er avledet av David B. Resniks argument omtalt i bakgrunnskapittelet (54). 
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Genetisk ansvar har samtidig en mangfoldig brukshistorie. Hvis begrepet leses i andre 

sammenhenger, kan det være en kime til forvirring. Derfor synes det betimelig å kommentere 

hva genetisk ansvar ikke forstås som i oppgaven. Genetisk ansvar ble opprinnelig anvendt om 

individets ansvar for hvilke gener det overfører til neste generasjon. Garret Hardin argumenterte 

tilbake i 1974 for at samfunnet er tjent med at eugeniske hensyn tas. Det kan på den ene siden 

bety at defekte gener og «dårlig» arvemateriale ikke skal overføres til neste generasjon. På den 

andre siden kan det bety at positive arveanlegg dyrkes frem (104, s. 88–90). Genetisk ansvar, 

slik begrepet brukes i oppgavens kontekst, må ikke sammenblandes med en slik forståelse. 

Genetisk ansvar kan også bety alt fra individets ansvar for egen genetiske tilstand bredt forstått, 

ansvar for berørt familie, ansvar helsepersonell har både innen klinisk genetikk og forskning, 

til ansvar som hviler på institusjoner og forsikringsselskaper (64, s. 8). Samtidig kan genetisk 

ansvar i sosiologiske termer være en del av en påstått prosess der biologi, genetikk og 

risikokalkyler har blitt en del av vår egen selvforståelse (105, s. 22). Genetisk ansvar kan 

dermed ha ulikt meningsinnhold, men anvendes utelukkende som definisjonen over i oppgaven. 
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5. Metode 
Denne masteroppgaven kan plasseres godt innenfor medisinsk etikk, som er en undergruppe av 

filosofien. De siste årene har det foregått en utvikling, der filosofiens metode har blitt satt på 

dagsordenen (106, s. 391). Særlig eksperimentell filosofi har bidratt til dette. Grunnen er at 

intuisjoner ofte grunnlegger filosofisk innsikt; en forståelse er kontraintuitiv, derfor stemmer 

forståelsen ikke. Men intuisjoner kan undersøkes empirisk, og det er hva den eksperimentelle 

filosofien gjør, som et korrektiv til en «intuisjonsdreven romantisme» (107, s. 432). Samtidig 

er det blitt stilt spørsmål ved nytten av virkelighetsfjerne tankeeksperimenter. Der noen mener 

kasuistikker som kun er mulig å se for seg gir innsikt, mener andre at det er nødvendig at 

kasuistikkene enten må kunne skje i virkelighetens verden eller faktisk ha hendt (108, s. 242). 

I tillegg er denne oppgaven en masteroppgave i interdisiplinær helseforskning. Det er nærmest 

en allestedsværende tradisjon for redegjørelse av metode innenfor helsefagene. Således synes 

det rett og rimelig at også jeg forklarer hvorfor masteroppgaven skal kunne bidra til kunnskap. 

 

5.1. Hva er metoden? 
Det er argumentene som skal legitimere oppgavens konklusjon. Følgelig er oppgaven 

argumentativ. All den tid oppgaven ikke er tuftet på empiriske undersøkelser, er oppgaven 

samtidig utelukkende teoretisk. Det betyr ikke at fremgangsmåten er uavhengig av empiri. 

Tvert imot, empiri underbygger mange av premissene som leder frem til konklusjonen. Likevel 

er oppgaven først og fremst normativ. Mens det deskriptive beskriver hvordan verden er, 

forteller det normative hvordan verden bør være. Forskjellen mellom er og bør, og den logisk 

ugyldige overgangen fra det deskriptive til det normative, er også kjent som «Humes problem» 

(109, s. 82).10 Ta for eksempel utgangspunkt i følgende utsagn: «Det er helseskadelig å røyke, 

derfor bør du ikke røyke.» Dette er en klassisk humeansk feilslutning. Første ledd er en 

empirisk, faktuell påstand. Andre ledd er en normativ konklusjon. For å bygge bro mellom dem, 

må det være innbakt en verdivurdering. For eksempel at «det er et gode å ha en frisk kropp og 

leve lengst mulig». Men det kan tenkes at noen mener at røyking er viktigere enn å leve lenge 

– eller sågar å være frisk. Derfor har normative konklusjoner både deskriptive og normative 

premisser (110, s. 116), og oppgaven gjør bruk av en teoretisk-argumentativ-normativ metode. 

 

Imidlertid er den metaetiske forankringen til oppgaven annerledes enn den som Hume forfekter. 

Metaetikk behandler grunnlagsspørsmålene i etikken. Etikk er ofte brukt om den systematiske 

 
10 «Humes» etter den skotske filosofien David Hume (1711–1776). 
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refleksjon over moral. Moral er de normene, verdiene og holdningene som bestemmer hva som 

er rett og galt (111, s. 1; 112, s. 4). Ettersom oppgaven besvarer en moralsk problemstilling, er 

oppgaven etisk. Skillet mellom er og bør er et nyttig arbeidsverktøy i så henseende. Samtidig 

er Hume empirist i kunnskapsteoretisk forstand. Det betyr at all kunnskap må kunne føres 

tilbake til erfaringen. Og selv om vi kan undersøke hva en befolkning mener om moralske 

spørsmål, kan vi ikke undersøke hva som er rett eller galt ved å kikke ned i et mikroskop. Derfor 

er moralen utenfor kunnskapens og fornuftens domene. På den andre siden vil en rasjonalist 

hevde at en analyse av begreper kan gi allmenn kunnskap gjennom rasjonell intuisjon. Det gjør 

at moralen blir noe fornuften kan avdekke, slik Platon begrunner en objektiv etikk på idélæren 

og Sokrates fremfor alt bedriver begrepsanalytisk granskning (113, s. 42, 49, 254–255). Til 

tross for at Humes problem viser at det er en forskjell mellom deskriptive og normative 

premisser, forstås masteroppgaven i lys av at det er mulig å få grunnleggende innsikt i moralen 

gjennom fornuften. Sammen med en teoretisk-argumentativ-normativ metode, anvendes 

dermed begrepsanalyser – og oppgavens argumenter henspiller på den rasjonelle intuisjon. I 

tillegg er det gjort en litteraturgjennomgang, der søkeordene «personal responsibility», «moral 

responsibility», «genetic responsibility» og «self-inflicted disease/illness» har blitt kombinert 

med hovedsakelig «healthcare/health care (resources)» og «lower priority». Særlig databasen 

«PhilPapers» har gitt treff, som igjen har generert artikler ved å se på artiklenes referanselister. 

 

5.2. Reflektert likevekt 
I de neste avsnittene vil den konkrete fremgangsmåten utlegges. For det første står reflektert 

likevekt sentralt. Reflektert likevekt er en tilstand av samsvar mellom moralske prinsipper og 

intuisjoner.11 Ved å gå ut fra moralske oppfatninger som vi føler oss sikre på, kan disse 

oppfatningene testes mot moralske prinsipper. Dernest kan resultatet være at prinsippene må 

korrigeres eller at det er den opprinnelige intuisjonen som må endres. Denne prosessen kan gå 

frem og tilbake til en reflektert likevekt oppnås (110, s. 133; 114, s. 21). En slik tilnærming er 

spesielt fremtredende i analysen av begrepet moralsk ansvar. Fra en intuisjon om at «en person 

kan ikke være moralsk ansvarlig om det er en hjernesvulst som er opphav til de ukarakteristiske 

handlingene til den personen å være» kan et prinsipp om at «en persons handlinger må være 

kontrollert av personen i relevant forstand» utledes. Dersom det utledete prinsippet anvendes 

på andre enkelttilfeller, kanskje et tenkt tilfelle der årsaken til handlingene restløst legges til 

barndommen, omgivelsene og genetisk utrustning, kan det føre til at prinsippet må endres for å 

 
11 I moderne tid føres reflektert likevekt tilbake til John Rawls’ (1921–2002) A Theory of Justice fra 1971. 
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være i tråd med den opprinnelige intuisjonen (finne en relevant forskjell mellom personene) 

eller at intuisjonen må korrigeres (det er ikke noen forskjell mellom personene teoretisk sett). 

Prosessen kan lede til at både nødvendige og tilstrekkelige betingelser underbygger begrepet. 

Dersom det er tilfellet, er begrepet tilfredsstillende definert (115, s. 166). En nødvendig 

betingelse er de egenskaper som må være til stede. En tilstrekkelig betingelse sikrer i seg selv 

at tilfellet dekkes av begrepet, og vil bestå av alle de nødvendige betingelsene (116, s. 38). 

 

Problemet med en slik fremgangsmåte er intuisjonenes legitimitet. Som skissert ovenfor, er 

eksperimentell filosofi til dels en motreaksjon mot å gi enkeltintuisjoner et skinn av allmenn 

karakter. Reflektert likevekt er en av strategiene som har blitt kritisert for vektleggingen av 

intuisjoner (107, s. 434). Samtidig betyr ikke det at intuisjoner er verdiløse. Det er heller en 

påminnelse om at teoretisk tankevirksomhet ikke kan foregå i et vakuum. Derfor må 

intuisjonene som legges til grunn ikke tas for gitt. Det er ikke sikkert andre personer deler 

personens egne intuisjoner. For å gjøre en reflektert likevekt mer robust, kan de moralske 

intuisjonene testes empirisk. Det er imidlertid utenfor rammene til denne masteroppgaven. 

Samtidig vil en rasjonalistisk posisjon, argumentert for i avsnitt 5.1. gjennom muligheten til å 

få fornuftsmessig tilgang til moralen, medføre at den rasjonelle intuisjonen kan blottlegge 

allmenn kunnskap om moralen. Av den grunn er reflektert likevekt en av de sentrale 

fremgangsmåtene i oppgaven. Fraværet av empirisk testing betyr ikke at intuisjonene derfor 

ikke er av allmenn karakter. Med appell til fornuften, kan leseren gjøre sine egne betraktninger. 

 

5.3. Argumentasjonsteori 
For det andre er argumentasjonsteori nødvendig for å legitimere konklusjonene. Et argument er 

holdbart dersom konklusjonen understøttes av premissene og premissene er sanne eller 

overveiende sannsynlige (116, s. 5, 156, 194). Det første omhandler evidensrelasjonen. 

Premissene må lede frem til konklusjonen. Hvis premissene er irrelevante for konklusjonen, er 

det begått en non sequitur, som betyr «følger ikke». Det andre innebærer at premissene må 

selvstendig begrunnes. Imidlertid er normative premisser annerledes enn deskriptive (jf. Humes 

problem). Et normativt utsagn kan ikke være sant eller usant, i alle fall ikke på samme måte 

som et deskriptivt. Argumentene som utgjør premissene for oppgavens konklusjon må derfor 

vurderes ulikt. De deskriptive argumentene kan vurderes ut fra empirisk sannferdighet, mens 

de normative argumentene må begrunnes med blant annet rasjonell intuisjon. Samtidig legges 

det vekt på at de moralske argumentene er universaliserbare og generelle. Det førstnevnte betyr 
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at argumentets gyldighet er overførbart til enhver situasjon som er relevant lik. Det sistnevnte 

innebærer at argumentet ikke består av singulære termer (110, s. 119). Til sammen skal det 

normative argumentet være gyldig i relevant like tilfeller og omhandle generelle situasjoner. 

 

Det formale likhetsprinsipp er tett knyttet til universaliserbarhetskravet. Prinsippet har sin 

opprinnelse fra Aristoteles og innebærer at «[t]ilfeller som er tilnærmet like, bør behandles likt, 

forskjellsbehandling krever en relevant forskjell» (117, s. 198). I forlengelsen kan prinsippet 

lede til kasuistisk argumentasjon. Mønstergyldige saker, som det råder konsensus om 

vurderingen av, kan sammenlignes med nye saker. Dersom sakene er relevant like med hensyn 

til moralske egenskaper, kan vi slutte fra den mønstergyldige til den nye saken. Det formale 

likhetsprinsippet foreskriver imidlertid ikke hvilke egenskaper som er moralsk relevante. Den 

moralske relevansen til egenskapen avhenger av konteksten (110, s. 122–131). Med kasuistisk 

argumentasjon kan samfunnsområder hvor individet anses som moralsk ansvarlig 

sammenlignes med samfunnsområder hvor et moralsk ansvar er kontroversielt. Svakheten med 

en slik tilnærming er at vurderingen av den mønstergyldige saken ikke nødvendigvis er riktig. 

Samtidig må det godtgjøres at det ikke er vesentlige relevante forskjeller som svekker de 

relevante likhetene. Dersom det er tilfellet, er det kasuistiske argumentet feilaktig (116, s. 167). 

 

Kasuistikkene behøver heller ikke være virkelige tilfeller. Tankeeksperimenter kan fungere 

som kasuistikker. Følgelig kan konstruerte kasuistikker testes mot mønstergyldige saker. Det 

er som nevnt innledningsvis stilt spørsmål ved virkelighetsfjerne tankeeksperimenter. En av 

innvendingene som er fremmet er at intuisjoner om enkelttilfeller hviler på en rekke 

bakgrunnsantakelser. Dersom de hypotetiske kasuistikkene er virkelighetsfjerne, vil 

bakgrunnsantakelsene avvike for mye fra virkeligheten (108, s. 251). Poenget synes å være at 

det oppstår relevante ulikheter som angivelig underminerer de relevante likhetene. Kritikken 

rammer både tankeeksperimenter anvendt i kasuistisk argumentasjon og intuisjoner som settes 

på virkelighetsfjern prøve i en reflektert likevekt. På en annen side har ingen fullstendig oversikt 

over alle moralsk relevante bakgrunnsantakelser i den virkelige verden heller, og dermed burde 

innvendingen treffe alle typer tankeeksperimenter, ikke bare de virkelighetsfjerne. Og når 

hensikten er å vurdere om et utfall er konseptuelt mulig, om tilfellet faller inn under begrepet, 

synes heller ikke avvikende bakgrunnsantakelser å føre til en konseptuell falskhet (115, s. 182). 

Ettersom rasjonell intuisjon tillegges metodisk vekt, er derfor ikke ankepunktene som er 

fremmet fellende. Det er likevel av betydning at sakene granskes nøye for relevante ulikheter.  
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6. Sammendrag av artikkelen 
Under følger et sammendrag av artikkelen som er kommet ut av masterprosjektet. Artikkelen 

er en direkte besvarelse av problemstillingen presentert i kapittel 3. Derfor er spørsmålet som 

besvares om det er mulig å være moralsk ansvarlig for en sykdom forårsaket av genetisk 

sårbarhet og om noen konsekvenser bør følge av et potensielt ansvar. Denne artikkelen er i 

skrivende stund til ekstern fagvurdering i Journal of Medical Ethics. Siden tidsskriftet er 

engelskspråklig, er artikkelen skrevet på engelsk. Sammendraget er likevel skrevet på norsk, 

slik at teksten utgjør et språklig hele. Fullstendig utgave foreligger i appendiksen (kapittel 10). 

 

6.1. «Genetic Responsibility: Responsible for What?» 
Moderne medisin er sammenvevd med utviklingen av genetikken. Sykdommer som tidligere 

var utenfor menneskets kontroll, kan kartlegges på nye måter – og noen ganger forebygges eller 

behandles effektivt. Men det motsatte kan også være tilfellet; sykdommer som tidligere ble 

forklart med individuell uansvarlighet, kan vise seg å være utenfor individets kontroll. Følgelig 

kan genetisk kunnskap endre tildelingen av egenansvar for sykdom. Selv om genetisk ansvar 

har en mangfoldig begrepshistorie, synes en bestemt variant av genetisk ansvar å være neglisjert 

i litteraturen. Det er genetisk ansvar i betydningen om det er mulig å være moralsk ansvarlig 

for egen sykdom som er forårsaket av genetisk sårbarhet. I artikkelen argumenteres det for at 

det er mulig at en person har et genetisk ansvar. Forutsetningen er at moralsk ansvar forstås ut 

fra hvordan ansvar tildeles på andre samfunnsområder, slik som i strafferetten, økonomien og 

ved ulike former for trygdeytelser. Samtidig er det ikke klart at tildelingen av et genetisk ansvar 

betyr at personen fortjener noen konsekvenser på grunn av ansvaret. Tvert imot, hverken lavere 

prioritet ved behov for helsetjenester eller høyere egenbetaling kan forsvares på en generell 

basis. Det er uholdbart både at sykdom er galt i seg selv og at samfunnsborgere har en universell 

forpliktelse til å minimere helsekostnader. Førstnevnte bryter med individets liberale 

rettigheter, mens sistnevnte er absurd all den tid atferd som forkorter levetiden teoretisk ville 

være å foretrekke. Likevel kan det oppstå en situasjon der to pasienter er like syke, og den ene 

av dem har et genetisk ansvar, mens den andre ikke hadde noen kontroll over sykdommen. 

Dersom den første pasienten skal kunne få lavere prioritet, må imidlertid han eller hun ha visst 

at en slik eksakt prioriteringssituasjon kunne oppstå – eventuelt at han eller hun burde visst – 

og likevel ha blitt syk gjennom egne valg. Til tross for at det er mulig å se for seg at en slik 

situasjon oppstår, bør ikke perifere prioriteringssituasjoner danne grunnlag for helsepolitikken.  



 32 

7. Diskusjon 

7.1. Hva er essensen av oppgavens funn? 
Masteroppgavens artikkel, som handler om det er mulig å tildele et genetisk ansvar og om et 

slikt ansvar bør medføre noen konsekvenser, har en sammensatt konklusjon. Til dels hevder jeg 

at det er mulig å ha et genetisk ansvar. Begrunnelsen er på den ene siden at kunnskapsvilkåret 

kan tilfredsstillende oppfylles. En gentest kan gi informasjon som med stor sannsynlighet gjør 

det mulig å unngå sykdom. Samtidig er poenget i artikkelen at personen i så fall oppfyller 

kunnskapsvilkåret for å unngå å bli syk. Tilsvarende som fremlagt i debatten om alkoholikeres 

tilgang på levertransplantasjoner, forstås dermed kunnskapsvilkåret strengt; det er en forskjell 

mellom å vite eller burde vite at atferden kan føre til sykdom og at atferden kan føre til en 

konkret prioriteringssituasjon som går utover et annet menneske (22, s. 45). En svakhet med en 

slik tilnærming er at det ikke er enighet om hvor mye en person må vite eller burde vite for å 

kunne stilles til ansvar for en påfølgende situasjon (83). Likevel synes det som et 

gjennomgående trekk i den tidligere debatten og forskningen at kunnskap er essensielt. Blant 

annet påpeker det første Lønning-utvalget at et sentralt spørsmål er i hvilken grad personen var 

klar over eller kunne være klar over at atferden økte risikoen for sykdom (27, s. 85). Det er 

derfor et ukontroversielt krav at personen i det minste må vite at atferden kan lede til sykdom.  

 

På den andre siden bygger jeg det genetiske ansvaret på en analogisk forståelse av 

kontrollvilkåret. Dermed påpekes en svakhet i deler av debatten om egenansvar for sykdom. 

Flere bidrag vektlegger at aktørkontrollen som er nødvendig for å ha et moralsk ansvar for egen 

sykdom synes uoppnåelig. Helsegradienten fremheves som et bevis på at helseforskjeller kan 

forklares strukturelt og ikke med individets frie valg (39, 41, 43). I forlengelsen forfektes en 

skeptisisme av den frie viljes eksistens, forenlig med hard determinisme eller hard 

inkompatibilisme, og at moralsk ansvar for egen sykdom således er umulig (40). Problemet er 

at skeptisisme må ha en bred appell og kan ikke forsvare særbehandling av helsevesenet. 

Dersom vi ikke har fri vilje og ikke tilstrekkelig kontroll til å være moralsk ansvarlige, synes 

det vanskelig å legitimere samfunnets praksiser med å straffe mennesker for kriminalitet og at 

vi klandrer hverandre for stort og smått.12 Merk at det ikke betyr at farlige mennesker ikke skal 

holdes ute av samfunnet, men begrunnelsen kan ikke være at den domfelte fortjener straff for 

det han eller hun har gjort. Begrunnelsen må være beskyttelse av samfunnet, slik en person kan 

 
12 Det samme vil være tilfellet for rosverdige handlinger; det vil i så fall være like meningsløst (substansielt) å rose 
en person for noe etterstrebelsesverdig som han eller hun har oppnådd, som å rose noen for deres naturlige hårfarge. 
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settes i tvungen isolasjon av smittevernhensyn for allmenhetens beskyttelse. Imidlertid besvarer 

ikke artikkelen om dagens ansvarspraksiser er riktige eller ikke. Selv om det heller ikke er 

hensikten, medfører unngåelsen av det underliggende metafysiske spørsmålet at konklusjonen 

er mindre robust. En person kan tildeles et genetisk ansvar forutsatt at vi forstår moralsk ansvar 

synkront med hva vi gjør for øvrig i samfunnet. Samtidig er argumentets styrke at det søker 

etter koherens. Det må være samsvar mellom den metafysiske forståelsen av fri vilje og 

menneskelig handling under ett. På den måten inneholder konklusjonen to ulike nivåer: Et 

genetisk ansvar er mulig, men det er likevel ikke sikkert vi genuint kan være moralsk ansvarlige. 

 

Grunnen til at dette ikke er en logisk selvmotsigelse, er at rasjonalet for de to nivåene er 

forskjellige. Mens et moralsk ansvar krever en metafysisk berettigelse, forstått som at vi må 

være kilden til våre handlinger, krever en underminering av muligheten til genetisk ansvar at 

det er relevante forskjeller sammenlignet med andre samfunnsområder. Både det dyadiske og 

det diakroniske vilkåret er foreslått som særegent for helseatferd (52). Artikkelen imøtegår det 

siste ved å snu det på hodet. Dersom det er flere muligheter til å unngå utfallet (sykdom), har 

aktøren flere muligheter til å handle for ikke å bli syk. Samtidig adresseres ikke problemet om 

det kreves et analogisk moralsk ansvar ved hver enkelt handling, som til sammen fører til 

sykdommen. Likevel er ikke hensikten å løse demarkasjonsproblemet til det diakroniske 

vilkåret, men påpeke at dette ikke synes å legitimere en relevant forskjell for helseatferd 

sammenlignet med andre samfunnsområder. For å bli en kriminell gjenganger, er det trolig 

mange valg på veien som har ført vedkommende dit. Tilsvarende er det mange enkeltvalg som 

til sammen fører til det meste av livsstilssykdom, inkludert ikke å ta medisinen for å forebygge 

den genetiske sykdommen i artikkelens kasuistikk. Det dyadiske vilkåret, på sin side, avvises 

mer kontant; det er slettes ikke særegent for helseatferd og genetisk ansvar. Vi er sosiale vesener 

og konstitueres i stor grad relasjonelt. Imidlertid er det en trend i litteraturen til å betvile 

selvfølgeligheten av et individuelt ansvar (53). Slik sett er hele problemstillingen innsvøpt i den 

individuelle forståelsen av moralsk ansvar. Men det er enda mer revisjonistisk, vil jeg påstå, at 

enkeltindividet som en moralsk enhet forkastes enn å betvile fri viljes eksistens. Og uansett står 

det analogiske poenget på stø grunn; vi holder enkeltindividet moralsk ansvarlig på andre 

samfunnsområder. Derfor behøves ikke en ytterligere begrunnelse for det individuelle fokuset. 

 

Til sammen understøtter konklusjonen i artikkelen Resniks egen konklusjon (54). Det er mulig 

å være genetisk ansvarlig ettersom noen helserisikoer som skyldes genetisk sårbarhet er 

innenfor individets kontroll. Imidlertid hevder Resnik at dette er holdbart som en abstrakt, 
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filosofisk konklusjon, men ikke som et praktisk prinsipp som skal fungere i virkeligheten. Mens 

hans argumenter for påstanden er at ansvarliggjøringen hverken er mulig å gjennomføre i de 

fleste land eller bidrar til mer genetisk ansvarlighet, er fokuset i artikkelen på om det kan være 

rettmessig at noen konsekvenser følger av et genetisk ansvar. Artikkelen skiller seg på dette 

området fra den tidligere behandlingen av tematikken. Grunnlaget for å stille spørsmålet på 

denne måten er tuftet på distinksjonen mellom å være ansvarlig og måtte bøte med noen 

konsekvenser for ansvaret (44). En distinksjon som sjelden trekkes frem i litteraturen. Samtidig 

er ikke denne adskillelsen mellom moralsk ansvar og reaksjonen på et moralsk ansvar helt 

uproblematisk, særlig dersom moralsk ansvar forstås som grunnleggende sosialt (101, 102). 

Likevel er det intuitivt at et moralsk ansvar ikke nødvendigvis inneholder en konsekvens. Noen 

land praktiserer dødsstraff, andre land gir en kortere fengselsstraff for samme forbrytelse, atter 

andre gir ingen straff. Det må derfor være et normativt premiss som rettferdiggjør 

konsekvensen. Poenget i artikkelen er at sykdom ikke kan være galt i seg selv; det gir ikke 

mening. Selv om den teologiske forståelsen i middelalderen anså selvpåført sykdom som en 

sakral forbrytelse (8, s. 7), er det i liberale samfunn ytterst tvilsomt at borgerne ikke skal få leve 

sine liv slik de ønsker så lenge det ikke skader samfunnet eller andre. Hvor denne grensen går, 

er naturligvis omstridt. Men konklusjonen til artikkelen er at selvpåført sykdom heller ikke er 

galt for en grunn, slik som at det opptar ressurser fra andre. Det er absurd å ha en generell 

forpliktelse til å minimere helsekostnader siden livsforkortende atferd i så fall ville være å 

foretrekke (31). Absurditeten understrekes ved at det kan være moralsk etterstrebelsesverdig å 

bry seg om andres ve og vel fremfor egen helse, og med det potensielt øke egne helsekostnader. 

 

Dermed er konklusjonen at konsekvenser ikke kan rettferdiggjøres generelt, hverken på 

bakgrunn av at sykdom er galt i seg selv eller at det skader samfunnet eller andre. Samtidig 

utlegges en siste mulighet. Det kan være at en partikulær prioriteringssituasjon, der alle andre 

relevante forhold er like, legitimerer at en pasient med et genetisk ansvar får lavere prioritet. 

Intuisjonen er at en viss kontroll fremfor ingen utgjør en relevant forskjell mellom pasientene. 

Forutsetningen er at pasienten visste eller burde visst at den konkrete situasjonen kunne oppstå. 

Det siste er basert på den strenge tolkningen av kunnskapsvilkåret. Forskjellen mellom å 

oppfylle kunnskapsvilkåret for å bli syk og for den konkrete prioriteringssituasjonen blir 

utslagsgivende. Denne tolkningen er i samsvar med et synspunkt fremmet i debatten om 

levertransplantasjoner for personer med alkoholisme (22). En svakhet med konklusjon er at den 

er basert på et empirisk premiss som kan forandres. Selv om jeg hevder at en slik situasjon 

nærmest bare er en teoretisk mulighet, kan det tenkes at situasjonen enten oppstår oftere enn 



 35 

påstått eller at den kommer til å gjøre det. Likevel er hensikten å fremheve at selv om et genetisk 

ansvar er mulig, dersom et analogisk moralsk ansvar legges til grunn, er det ikke gitt at noen 

konsekvenser skal følge. Tvert imot, det er svært usannsynlig. Artikkelen bidrar således til å 

klargjøre innholdet i et genetisk ansvar og terskelen for legitime konsekvenser av et egenansvar 

for sykdom. Skillet mellom ansvar og konsekvenser av et ansvar betyr også at et moralsk ansvar 

for egen sykdom simpelthen betyr at noen utbrudd av sykdom er innenfor individets kontroll å 

hindre. Samtidig som den kasuistiske argumentasjonen utsier noe allment om ansvarspraksiser. 

 

7.2. Hva om Kari ikke hadde valgt å teste seg? 
Imidlertid er det mulig å se for seg at Kari – i artikkelens kasuistikk – fikk tilbudet om å ta 

gentesten, men likevel valgte ikke å teste seg. Med andre ord er det et uartikulert spørsmål om 

Kari kunne vært moralsk ansvarlig for sykdommen dersom hun valgte ikke å teste seg i 

utgangspunktet. På den ene siden kan det synes dypt urettferdig hvis Karis velvillighet til å ta 

gentesten i første omgang, blir snudd om til et påskudd for å straffe henne. Det ville i så fall 

være det motsatte av å oppfordre borgere til genetisk ansvarlighet og forebygge den sykdom 

som er mulig å forebygge. På den andre siden kan det argumenteres for at denne problematikken 

kun er tilsynelatende. Selv om personen ikke visste på et senere tidspunkt, kan det hende 

personen burde visst tidligere. I henhold til prinsippet om «sporing» er det mulig at en person 

er moralsk ansvarlig for ikke å ta en test som det er grunn til å tro kan avdekke sykdomsrisiko.  

 

En kjent familiehistorie med brystkreft kan være et eksempel. Sykdommen til tidligere 

slektninger kan være av en slik karakter at det burde vært nærliggende å anta at sykdommen 

også kunne ramme en selv. Det fordrer naturligvis at kunnskapen om den arvelige sykdommen 

er troverdig og en etablert kjensgjerning. Dermed kan personen være ansvarlig for det senere 

utfallet til tross for at personen ikke var i stand til å vite hvilken behandling eller intervensjon 

som konkret kunne avhjulpet tilstanden på det senere tidspunktet. Men denne situasjonen forblir 

uartikulert i artikkelen siden den dekkes av forbeholdet i kunnskapsvilkåret om at personen 

måtte vite eller burde visst. Det siste kan utvides til å treffe en person som burde visst at testen 

med all sannsynlighet ville påvist en risiko for en genetisk sykdom som kunne forebygges og 

at fravær av behandling kunne medføre et helt konkret prioriteringsdilemma med konsekvenser 

for en annen. En slik situasjon er enda mer perifer enn den i artikkelens kasuistikk. Personen 

må være i besittelse av kunnskap som omtrent gjør testen overflødig. Og om testen er 

overflødig, er det vilkårlig om testen ble tatt eller ikke. Derfor er det en vesensforskjell mellom 
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at en person tar en test og blir klar over en genetisk sårbarhet, og at en person tar eller ikke tar 

en test som i realiteten ikke gir ny kunnskap. Tilføring av ny kunnskap kan ikke frakjenne et 

moralsk ansvar. Hvis det var tilfellet, ville moralsk ansvar være umulig av denne grunnen alene. 

 

7.3. Hva tilfører funnene virkelighetens verden? 
Det er en viss ambivalens i behandlingen av egenansvar i de norske prioriteringsutredningene. 

Et retrospektivt egenansvar avvises på grunnlag av at et årsaksforhold mellom atferden og 

sykdommen i det partikulære tilfellet tvilsomt kan stadfestes. Likevel åpnes det opp for å gi 

lavere prioritet dersom en pasient har nytt godt av behandling, men fortsetter å skade egen helse, 

eller om en pasient ikke gjør de nødvendige livsstilsendringene for å få adekvat effekt av 

behandlingen (27, s. 85; 28, s. 107). Sagt på en annen måte vil en pasient kunne få lavere 

prioritet ved behov for helsetjenester på et tidspunkt etter at informasjon om nødvendige 

livsstilsendringer er gitt eller om pasienten fortsetter helseskadelig atferd etter å ha fått 

essensiell behandling. Men hvis det er et problem å stadfeste et årsaksforhold mellom atferd og 

senere sykdom i utgangspunktet, og at det samtidig er krevende å vite om pasienten forsto 

informasjonen som ble gitt og om vedkommende er i stand til å nyttiggjøre seg informasjonen 

(Lønning-utvalget i 1987 peker også på at sosioøkonomisk status kan gi en skjev fordeling av 

muligheter til å følge og omgivelser til å forstå innholdet i informasjonen), hvordan skal 

helsevesenet avgjøre om pasienten er moralsk ansvarlig på det senere tidspunktet? Det som 

synes å være nokså ukontroversielt, kan dermed vise seg å være vanskelig å forsvare konsistent. 

 

Artikkelens funn bidrar i den sammenheng med å understreke at kunnskapsvilkåret må 

oppfylles i tillegg til kontrollvilkåret for at pasienten er (analogisk) moralsk ansvarlig. Det å gi 

lavere prioritet bare på grunn av at pasienten forsetter med helseskadelig atferd eller ikke gjør 

nødvendige livsstilsendringer for å få maksimal effekt av behandlingen, er problematisk siden 

pasienten i så fall kan tillegges et egenansvar uten et genuint (analogisk) moralsk ansvar. I 

tillegg er ikke spørsmålet alene om pasienten bærer et egenansvar, men om hva som kan 

begrunne konsekvenser dersom et moralsk ansvar forutsettes. Det er avgjørende å erkjenne at 

dette er to separate spørsmål: Forskjellen mellom å være ansvarlig for noe og kunne utlede en 

konsekvens på bakgrunn av et mellomliggende normativt premiss. Selv om artikkelen 

konkluderer med at det er mulig å tillegg et retrospektivt egenansvar, er konklusjonen basert på 

en forenkling av virkeligheten, tolket inn i genetiske rammer. Ikke desto mindre er essensen at 

det følger ingen konsekvenser automatisk – til tross for at et egenansvar rettmessig kan tildeles.  
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8. Konklusjon 
Masteroppgaven startet med å stille ett spørsmål. Spørsmålet var om en pasient rettmessig kan 

tildeles et egenansvar for å ha blitt syk i enkelte tilfeller og om et slikt ansvar bør resultere i 

noen konsekvenser for individet selv. Senere ble egenansvar presisert i det filosofiske begrepet 

moralsk ansvar. Dersom en person er moralsk ansvarlig for sykdom forårsaket av genetisk 

sårbarhet, kan personen tildeles et genetisk ansvar. På den ene siden ble det argumentert for at 

det er mulig å ha et genetisk ansvar for egen sykdom forutsatt at moralsk ansvar forstås 

analogisk. En analogisk forståelse innebærer at andre samfunnsområder, der vi anser hverandre 

for å være moralsk ansvarlige, vurderes som relevant like helsesektoren og at de underliggende 

metafysiske forutsetningene for viljesfrihet legges til side. Det siste betyr likevel at det ikke er 

åpenbart at et genuint moralsk ansvar er mulig og at det er vanskelig å forsvare konsistent den 

frie viljes eksistens. Ikke desto mindre har en gentest potensiale til å gi foreskrivende 

informasjon om en fremtidig sykdom som med stor sannsynlighet kan unngås. Den kausale 

forbindelsen mellom aktørens atferd og utfallet (sykdom) kan således etableres. Til tross for at 

artikkelens kasuistikk er et tankeeksperiment, viser den at genetikken kan gjøre at 

kunnskapsvilkåret for et moralsk ansvar enklere kan oppfylles. På den andre siden er 

konklusjonen at et genetisk ansvar ikke forsvarer konsekvenser på bakgrunn av en generell 

forpliktelse til å minimere kostnader for helsevesenet eller fordi sykdom er galt i seg selv. 

Førstnevnte medfører den absurde implikasjonen at atferd som forkorter levetiden teoretisk 

ville være å foretrekke, mens sistnevnte bryter med individets liberale rettigheter. Det synes 

uholdbart at en persons «valg» om å bli syk – eller at en person aksepterer en sykdomsrisiko på 

grunn av at han eller hun ønsker å fortsette med atferden – skal være galt uavhengig av hvilke 

følger sykdommen får. Og når en allmenn forpliktelse til å redusere helsekostnader ender i det 

absurde, er heller ikke egenansvar for sykdom galt for en grunn. I tillegg kan det være moralsk 

etterstrebelsesverdig å hjelpe sine medmennesker på bekostning av egen helse, og av den grunn 

hypotetisk øke egne helsekostnader. Derimot kan det oppstå en situasjon der det må prioriteres 

mellom to pasienter og den eneste relevant forskjellen er det moralske ansvaret. Med andre ord 

en konkret prioriteringssituasjon. Men for å forsvare en lavere prioritet, som en konsekvens av 

det moralske ansvaret, må personen ha visst eller burde visst at den eksakte situasjonen kunne 

oppstå i kjølvannet av sykdommen, og likevel ha blitt syk av egne valg. Selv om slike 

ekstraordinære tilfeller har liten betydning for virkelighetens praksis, bidrar funnene til å belyse 

hvilken rolle moralsk ansvar bør spille i helsevesenet. Samtidig som analysen av moralsk ansvar 

avdekker at våre ansvarspraksiser og ansvarsbegrunnelser kan stå på sviktende filosofisk grunn. 
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Abstract 

Modern medicine is intertwined with genetics. One particular consequence of this is the 

attribution of personal responsibility. Diseases which were earlier regarded as part of a person’s 

fate can now be seen as to be within human control. Of course, the opposite might also be true. 

But the question still remains: Is it conceivable to be morally responsible for becoming sick due 

to genetic susceptibilities? This paper argues that this is possible, and therefore it is conceivable 

to have a genetic responsibility. However, it is not at all self-evident that some consequences 

derive from this type of moral responsibility. It often seems to be taken for granted that moral 

responsibility for disease would lead to some sanctions. On closer scrutiny, it is untenable that 

to become “sick of own choices” is wrong in itself. We have a liberal right to govern our life 

and our bodies. Still, in times of resource scarcity, it can be the case that others suffer because 

of our lifestyle choices. Nevertheless, it seems absurd that we have a general obligation to 

minimize healthcare costs. There must be a situation of an exceptional epistemic character to 

make some consequences for becoming sick of own choices legitimate. Whereas this is 

theoretically conceivable, it makes no ground for health policies. The implication – if the 

conclusion is sound – is that moral responsibility in healthcare is less contentious than often 

suggested. A genetic responsibility only makes some genetic diseases within our control. 

 
13 Referanseoppsettet i artikkelen er i tråd med tidsskriftets krav. Derfor er det små nyanser fra oppgaven for øvrig. 
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Introduction 

Genetics prompt new challenges, where many of them are genuine moral concerns. One 

particular concern is that the insight to whether one can blame someone or something arises 

together with increased genetic knowledge (1, 2). The term “genetic responsibility” is used in 

various meanings. From originally denoting reproductive and eugenic considerations (3) to the 

individual’s responsibilities for their own genetic condition, responsibilities for potentially 

affected family members, healthcare professionals’ responsibilities in genetic clinics and 

laboratories, and responsibilities of institutions such as health insurance companies and the state 

(4). However, one type of genetic responsibility seems widely ignored, i.e., whether we can be 

morally responsible in the retrospective sense for diseases due to genetic susceptibilities which 

could have been prevented. This paper investigates whether it is conceivable that someone is 

morally responsible for becoming sick due to genetic susceptibilities and whether some 

consequences are legitimate, granted that a moral responsibility can be attributed. 

 

There is an existing debate of personal responsibility in the sphere of health (5-12). The crux 

of the matter is whether a person can be morally responsible for her disease, and if so, what 

consequences (if any) that follow from such a responsibility. It is important to recognize that a 

person might be morally responsible for her disease without any following consequences (13). 

However, if moral responsibility is understood in the desert-entailing form, where 

responsibility is not attributed pragmatically and the agent has to deserve to be blamed or 

praised if she were to be blamed or praised, moral responsibility seems as a necessary but not 

sufficient condition for potential consequences. But the disconnection between being 

responsible and credited some consequences means that to be morally responsible is, after all, 

just the claim that we have some control over lifestyle diseases. This is, at least prima facie, an 

uncontroversial claim. If a premise is added, for instance that “[…] when resources are limited, 

we owe it to each other to do what we can to make medical treatment efficacious” (14, p. 35), 

there seems that consequences due to self-inflicted diseases can be legitimate. David B. Resnik 

has in that context formulated what he calls the genetic responsibility argument (15, p. 118): 

 

(1) We should be held morally responsible for taking effective action to reduce significant 

health risks within our control. 

(2) Some significant health risks related to genetic susceptibilities to disease are within our 

control. 
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(3) Therefore, we should be held morally responsible for taking effective action to reduce 

significant health risks related to genetic susceptibilities to disease that are within our 

control. 

 

What to “be held morally responsible” means is ambiguous. There is no distinction between 

the attribution of moral responsibility and the consequences ex hypothesi derived from the 

responsibility. However, premise two is a factual statement that grants moral responsibility due 

to sufficient control. The first question to be answered is therefore whether a person can be 

morally responsible for a disease due to genetic susceptibilities. The second question is whether 

a moral responsibility makes some consequences legitimate. In all fairness, it should be 

mentioned that Resnik himself sees the conclusion to be untenable in the practical sense; the 

genetic responsibility argument is tenable as an abstract, philosophical position but does not 

stand because (a) the legislation concerning genetic tests does not allow it, (b) taxation as 

incentive is unsuited, (c) punishment for not undergoing genetic tests would not work as an 

incentive to change behaviour, and (d) social stigmatization would do more harm than good. 

To praise individuals who address their genetic risk factors is the remaining scope of action. 

The impending danger is ipso facto to inflict social stigma to those who do not (15). In what 

follows moral responsibility is addressed, thereafter whether consequences sometimes can be 

legitimate. In sum, the question is whether the genetic responsibility argument is sound. 

 

What does it take to be morally responsible for an outcome? 

Moral responsibility is a necessary condition for genetic responsibility. The deep inclination in 

human nature to attribute an action (or an omission) to the person itself, can be framed in the 

concept of moral responsibility. The person does something, it is not something that happens 

to the person. Traditionally two positive conditions can be derived for a moral responsibility 

from Aristotle: the control condition and the epistemic condition (16, 17). 

 

The epistemic condition demands that the agent has knowledge of the action’s consequences or 

that the agent could have been expected to know (whereas the manifold disputes are left out) 

(18). However, the outcome of the action is a causal responsibility; the mere notion that the 

event (which can be an act) brings along the state of affair in focus (19). Therefore, a moral 

responsibility presupposes that the agent’s act brings along the state of affair and that the agent 

knew or should have known that his or her act would bring along this state of affair. Whether 

the state of affair is a disease due to the agent’s acts or is a particular prioritizing situation is 
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not arbitrary. Nevertheless, the agent has to control the act in a relevant sense. One can make a 

crude distinction between leeway and source incompatibilism (20). The former entails the 

necessity of genuine alternatives. The latter entails the necessity of the agent being the actual 

source of her action. Harry Frankfurt has convincingly argued that a person is morally 

responsible unless she does something only because she could not have done otherwise (21). If 

accepted, control demands that the agent is the actual source of her action and does not require 

access to alternative pathways. So, is it conceivable that a person has a genetic responsibility? 

 

The case of test X 

Imagine a genetic test (say test X). Test X is a result of modern achievement in medicine and 

science and makes it possible to predict with specific accuracy personal risk factors for a 

specific disease (say disease Y). Disease Y is a disease which has considerable ramifications 

for life and health, a serious disease. Thus, test X is a predictive test (22), with clinical validity 

in virtue of consistent and accurate (enough) predictions of disease Y and great (enough) 

clinical utility in virtue of a treatment possibility which can improve the patient’s outcome (23). 

Where this threshold of sufficient clinical validity and utility is – or ought to be – is not further 

discussed. However, it is presumed that such a threshold is conceivable. Most importantly, the 

information from test X can be acted upon and prevent disease Y through preventive treatment.   

 

Therefore, a positive test means that the person has a considerable elevated probability to have 

disease Y, and fortunately, test X gives prospective advices as well. If the person starts doing 

Φ regularly, she will most likely not get sick due to disease Y. Φ can be to stop doing something, 

e.g. smoking, or start doing something, e.g. intensive exercising. For the sake of simplicity, I 

take Φ to be “taking a medicine in form of a pill”. I take regularly to be “one pill per week”. If 

skipped for one year, the person most likely will get sick of the disease, and the risk increases 

incrementally for every week of non-adherence. Furthermore, the level of medicine can be 

measured in the blood. This makes it possible to ensure whether the medicine is taken or not. 

 

Kari is an ordinary adult, with adequate mental capacities. She has recently performed test X 

and the result was a positive test. Further, she was informed what the test result implies and 

therefore knows the exact risk of disease Y, what can be done to prevent disease Y and the 

consequences of non-adherence. Thereby, Kari seems to fulfil the epistemic condition; she 

knows what the action demands (taking the pill weekly) and the consequences of not doing it 

(getting sick). However, Kari does not take her pills, and after almost one year, she gets sick. 
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Moral responsibility for diseases due to genetic susceptibilities 

There are at least two different threats towards the control condition which can exonerate Kari 

from a moral responsibility. On the one hand, it is the concerns whether free will is conceivable 

in a universe governed by nature laws. Given that the agent needs to be the actual source of her 

actions and that moral responsibility is viewed as desert-based, free will seems to be the 

property needed for sufficient control. Some accounts of freedom, defended by compatibilists, 

are indeed possible without free will in the ultimate form and granted the truth of determinism 

(24). However, to really be the source of our actions, we have to be the source of who we are, 

at least in some crucial mental aspects, and this leads to an infinite regress (25). And if some 

changes are indeterministic, according to quantum theory, the claim is that random influence 

does not help either (20, 26). On the other hand, modern science has revealed that 

socioeconomic status explains differences in lifestyle behaviour (27) and the rationality of 

humankind has suffered a blow (28). The first seems to undermine or mitigate control over 

lifestyle. The second questions a posteriori authenticity of free choices in a myriad of situations. 

 

Of course, the debate of free will is sophisticated and apparently endless. Some scholars reject 

that indeterminism contains pure chance. Others reject the regress argument or highlight the 

social aspects of moral responsibility.  The present claim is only that even though the perennial 

problem of free will and insight from modern science are relevant, they are not exceptional for 

a genetic responsibility. In fact, compared with the threshold of moral responsibility in other 

spheres of society, it becomes rather strange. We are morally responsible as default in criminal 

justice, in economy and concerning social security benefits. Moreover, we usually regard our 

friends and neighbours morally responsible for how they behave. It may be the case that we are 

wrong in those cases as well or healthcare being a special case. However, it seems reasonable 

that Kari is morally responsible due to our practices in other areas. The next question is whether 

there are relevant differences in healthcare and in genetics compared to other domains. 

 

One candidate is the diachronic and dyadic demands to repetitive lifestyle choices (12). The 

former entails that health damaging behaviour is seldom one action causing disease. On the 

contrary, the behaviour has to be repeated to a certain extent. The demands to control and 

knowledge is therefore sharpened. Still, if Kari forgets to take her medicine, she could be 

expected to remember, and moreover, the diachronic condition can be reversed; if the state of 

affair in focus depends on a number of acts, the control to decrease the probability for the 
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outcome, and knowledge of it, is greater than one monumental act with severe consequences. 

Nevertheless, Kari’s situation can be comparable to a forward-looking chance where what 

happened before test X is ignored (14) or a golden opportunity where taking the medication is 

a realistic and reasonable thing to do (11). The dyadic condition addresses the interpersonal 

nature of health behaviour. Often an agent’s behaviour is influenced by other agents, and it can 

be unfair to blame the individual alone. This can be relevant but, again, it is nothing exceptional 

for genetics. Whether the individual focus is contingent is outside the aim of this paper (29). 

 

Another candidate is the nature of genetic information. Its impact can go beyond the individual 

and in consequence the ownership of genetic information seems familiar and not individual in 

nature (30). This affects familiar disclosure by genetic health care professionals if the patient 

refuses to do it herself, granted special grounds, but is irrelevant to whether Kari is morally 

responsible for disease Y. Furthermore, the result of test X is not an incidental finding of 

uncertain significance [IFUS]. Then it would be meaningless to discuss a moral responsibility. 

IFUS is not genuine knowledge and does not provide helpful information which can be acted 

upon (31). On the contrary, the question of Kari’s moral responsibility seems neither vulnerable 

to objections of intrusion, objections of avoidability nor objections of causality (32). However, 

this is granted the simplification of treatment in the form of a pill and the strong connection 

between not taking the medicine (if a positive test X) and subsequently gaining disease Y, which 

also is measured non-intrusively by a blood test. Independently of practical considerations, the 

first question related to the genetic responsibility argument seems true: Kari is – in an analogical 

manner – morally responsible for disease Y in the case of test X. The proviso of analogical is 

reserved due to the comprehensive problems of ultimate free will and true moral responsibility. 

 

The consequences of a moral responsibility in healthcare 

Kari is morally responsible for the manifestation of disease Y, to become sick of it, but not for 

disease Y per se. This is a crucial distinction; the latter would be absurd. To be morally 

responsible for who we are, in terms of genetics, we have to be genetically self-determined. In 

this regard, genetic responsibility is an oxymoron; Kari had a genetic susceptibility which she 

did not choose in the first place. This is basically the fairness objection discussed by Resnik 

(15). It is also comparable to the luck-neutralization view, where it is unfair to be worse off due 

to disadvantages from brute luck (33). Genetic constitution is not something we choose for 

ourselves.  
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However, a distinction between the genetic constitution and how we handle it can be made, and 

this is in fact the concern of the genetic responsibility argument. Kari’s causal contribution is 

not doing an act which can prevent disease Y. Constitutional luck does not deprive her from a 

moral responsibility for getting the disease in this sense; it was her own choices, choices under 

her control and within her knowledge, which made her sick. After all, true self-determination 

seems impossible. We are at best analogically morally responsible for what we do due to how 

we are, genetics included. Kari being morally responsible for becoming sick only means that 

she had some control over how her life turned out to be. What consequences her responsibility 

should have, is another question. Add this to the case of test X: 

 

It is also possible to get sick from disease Y due to a virus (unrelated to test X). Unfortunately, 

it is not possible, or at least known how, to protect ourselves against this virus. Alternatively, 

it would be unproportionally demanding to do so, for instance by living like an eremite with no 

human contact at all. Moreover, if one becomes sick of disease Y, there is an expensive, high-

tech, resource demanding treatment. But due to resource scarcity, this treatment is available 

for some but not all in need. In other words, prioritization is necessary. This is crucial because 

when disease Y strikes, the time before death is restricted. Ola is sick due to the same disease 

as Kari. For him, the virus is the cause, while Kari did not take her pills, ceteris paribus. The 

physicians have one bed available. In other words, no matter what, they have to prioritize. 

 

How we respond to the extended case of test X, depends on how the epistemic requirements 

are understood. At least, this is how the argument goes. The rationale is that Kari fulfils, 

according to the original case of test X, the epistemic condition for becoming sick of disease 

Y. Hence, she is morally responsible for becoming sick of a disease. It is possible to regard 

being “sick of own choices” as something morally wrong. However, it is not morally wrong in 

itself. The latter would imply that sickness is malum in se. In a liberal sense, why should 

“choosing” to get sick – or accepting the risk compared to how one wants to live one’s life – be 

something morally wrong? Ergo, there follows no consequences from becoming sick of own 

choices by itself. 

 

On the other hand, the suggested premise from the introduction construes one possibility that 

sickness by own choice is morally wrong: Resource scarcity means that “[…] one man’s 

freedom in health is another man’s shackle in taxes and insurance premiums” (34, p. 59), and 

the outcome might be that one patient’s self-inflicted disease is another patient’s refusal of 
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resource-demanding treatment. To make the premise sound, it has to constitute a morally wrong 

act to be morally responsible for the outcome despite knowledge of the resource scarcity. 

Resnik’s objections claim that consequences would not be efficient or legally possible. Whereas 

this can be the case, it could nevertheless be just to make Kari defray with some general 

consequences. But a moral responsibility for the universal outcome of depriving resources can 

neither serve as a foundation for lower prioritization nor justify general consequences as higher 

co-payments. The reason is that if every citizen had a moral obligation to minimize health care 

costs and thereby resource consumption, choices that shorten life would be preferable (35). This 

is absurd. Moreover, what kind of behaviour which constitutes the good of society is not always 

self-evident. The Good Samaritan might care less of his or her own health and all the more 

about others’ wealth. Hence, the premise of resource scarcity seems unbearable. 

 

However, this may not be the whole story. If Kari had profited from her acts and the subsequent 

outcome, it might be fair to compensate society. But Kari has payed-in-advance; she has 

become sick, in an accommodation of Martha Klein’s pragmatic compatibilist solution, even 

though her subsequent sickness has not contributed to the acts she is morally responsible for 

(36). In the present situation with Ola, this nevertheless does not help him, and the intuition 

seems to be that a person who had some control compared to another who had none, ceteris 

paribus, constitutes a relevant difference. The epistemic requirement would then need to be that 

Kari knew that the exact situation in the extended case of test X could arrive or that she could 

be expected to know. In other words, she had to perform her omissions of medication in 

knowledge that the particular outcome could arrive or the scarcity situation would have to be 

of such an epistemic character that every reasonable citizen could be expected to know that the 

exact situation portrayed with the choice between Ola and Kari could arrive. Then and only 

then should Kari receive lower prioritization, and with that, Ola receive treatment first. Whereas 

this is theoretically conceivable, it is practically peripheral and unsuited for health policies. 

 

Conclusion 

The genetic responsibility argument is sound if moral responsibility is understood in an 

analogical manner. This means that other domains of society are used as comparison and the 

perennial problem of free will is left out. Hence, it is possible to be morally responsible for a 

disease which was predicted by a genetic test and that could have been evaded by the very 

information from the test granted this proviso. In any case, it does not follow anything by itself 

from a moral responsibility for becoming sick by your own choices; there has to be an additional 
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premise justifying that the moral responsibility makes some consequences legitimate. But a 

general situation of resource scarcity does not fulfil the epistemic requirements needed either. 

On the contrary, the person in action had to know that the exact situation of prioritization, where 

two persons are in need of the treatment but only one of them can be treated due to resource 

scarcity, could arrive. Alternatively, that he or she reasonably could be expected to know. 

However, to be at all relevant, the situation where two patients are equally sick on all other 

parameters has to de facto occur, and the presented case of test X is of course an ideal case. 

Nevertheless, no one deserves anything in virtue of self-inflicted diseases by itself. Exceptional 

cases of moral responsibility for particular outcomes makes no ground for health policies. 
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