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• Moralfilosofi. Hvad er rigtigt og forkert? Hvad 

er etisk problematisk? 
 

• Hvorfor? 
 

• Meninger og argumenter.  



TEKNOLOGI 
• Teknologi er ikke i sig selv problematisk 

 
• Der har altid været en skepsis og en frygt 

overfor nye teknologier.  
 

• I dag lever vi med, og er i vores hverdag 
afhængige af, mange af de teknologier som 
man tidligere har frygtet.  



HVORDAN VURDERER VI SÅ TEKNOLOGI 
• Opveje hvad der er fordele og ulemper ved ny 

teknologi. 
 

• Hvor vil det gavne, hvor vil det skade, hvad er 
konsekvenserne af at implementere ny 
teknologi?  
 

• Kun ved at begrunde ud fra den enkelte 
teknologi, kan vi lave en moralsk dom.  



NATURLIGHED 
• Hvad nu hvis ALT teknologi var moralsk 

forkert.  
 
 

• ”Det er ikke naturligt” / ”Vi skal ikke lege Gud”.  
 

• Ses ofte, f.eks. abort, sortering af gener, 
kunstig befrugtning, blodtransfusion.  



Problemer med naturlighedsargumentet 
 
• Mange praksisser i vores hverdag er unaturlige 

OG moralsk uproblematiske. Mange naturlige 
ting er problematiske. 
 

• Hvornår er noget naturligt (nok)? 
 

• Det er stadig ikke nok, at henvise til det 
naturlige.  



 



• Naturlighed er ikke lig moralsk godt. Teknologi 
er ikke lig moralsk problematisk. 
 

• Opveje selvstændige grunde for og imod. Ofte 
vil teknologi være ledsaget af grunde for.  
 

• Hvis noget indebærer noget godt for nogen, så 
bliver vi nødt til at have en god grund til at 
forbyde det.  



ER DEMENSTEKNOLOGIER PROBLEMATISKE? 
• Demensteknologier bliver lavet med et formål 

for øje. Skal afhjælpe visse problemer.  
 

• Vi kan afveje på den enkelte teknologi. Både 
moralsk og praktiske argumenter.  
 

• Kan det krænke autonomien.  



AUTONOMI 
 

• Selvbestemmelse 
 

• Autonom beslutning: En beslutning der er 
taget helt og holdent af personen selv, uden 
upassende indflydelse fra andre.  
 



HVORFOR ER AUTONOMI VÆRDIFULDT? 
 

• Vælge vores måde at leve på. Tættere på os 
selv. 
 

• Leve i overensstemmelser med vores ønsker 
og mål.  

 
Da autonomi er værdifuldt, vil det indebære 
nogle problemer, at krænke autonomien.  



HVAD ER EN AUTONOM BESLUTNING? 
”En beslutning taget helt og holdent af personen 
selv uden upassende indflydelse” 
 
1. Kan forstå konsekvenserne af de  

valgmuligheder man har. 
2. Kan forstå de valgmuligheder og ønsker man 

har. (Kritisk selvrefleksion)  
3. Ikke er udsat for ydre pres, tvang eller 

manipulation (procedurekravet). 



PATERNALISME 
• Vi formår ikke at træffe de valg, som er bedst 

for os selv. Derfor er det (i et vist omfang) 
tilladeligt for en anden aktør (typisk staten), at 
krænke vores autonomi.  

• Kun hvis det er bedre for os.  
 

• Eks. Sikkerhedssele, rygning, stoffer.  
 



MÅ AUTONOMIEN ALDRIG KRÆNKES? 
• To måder at krænke på.  

– Manipulation. 
– Overtrumfer valg, ønsker og handlinger.  

 

• Igen må vi spørge ind til den enkelte teknologi, 
men overordnet kan der gives nogle svar på 
hvorfor vi godt må krænke autonomien i visse 
situationer.   



HVORNÅR MÅ AUTONOMIEN KRÆNKES? 
 

1) Hvis teknologien er i overensstemmelse med 
den dementes ønsker. Hvis den demente har 
givet udtryk for et ønske om hjælp. 
 

2) I forvejen accepterer vi paternalisme i nogle 
situationer. Oftest når konsekvenserne er 
særligt dårlige eller ikke-forståelige.   

  



3) Autonomi forudsætter kritisk selvrefleksion. 
Forudsætter, at du forstår dine ønsker, både de 
umiddelbare og dem på længere sigt.  
Har du ikke kritisk selvrefleksion, kan du ikke få 
din autonomi krænket.  
 
Dermed ikke sagt, at der ikke kan være andre 
grunde end manglende autonomi, til at afvise 
indgreb i personens liv. Men her må der igen 
henvises til de positive og negative aspekter.   



4) Det er ikke problematisk at indgribe med 
teknologi, hvis vi i forvejen indgriber.  
En anden konklusion her kunne være, at den 
nuværende praksis også er problematisk.  
 
5) Grunden til at vi accepterer autonomi som 
værdifuldt til at starte med er, at det (ofte) vil 
føre til et bedre liv for personen, i 
overensstemmelse med deres ønsker og mål.   
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