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1 

a) Studenten må ha med den riktige definisjonen og forklare hvordan Sokrates/Theaitetos 

kommer frem til den. Det er positivt men ikke påkrevd å knytte definisjonen til Platons 

generelle epistemologi. 

b) Studenten må gjøre greie for i hvilken forstand/grad evidensmedisin er basert på 

observasjoner, kliniske studier og årsaksforståelse. Studenten skal diskutere hvorvidt 

evidensbasert medisin, og helst også alternativ medisin, tilfredsstiller kravet om sannhet og 

begrunnelse. Nyansering er positivt. 

2 

a) Studenten må kort forklare hva deontologisk etikk er og bør vise hvordan Kant tilfredsstiller 

definisjonen. Det bør gjøres greie for Kants begrep om plikt og den gode vilje, samt om det 

kategoriske imperativ. Det bør forklares hva det vil si at utilitarismen er en 

konsekvensialistisk etikk, at den ser på lykke/velvære som det eneste som er godt i seg selv, 

og at den er upartisk. Det er positivt men ikke påkrevd at man tar opp problemer ved 

teoriene. 

b) Studenten må få frem at oppførselen bryter med Kants krav om å ikke behandle mennesker 

kun som et middel. Anvendelsen av utilitarismen må ta hensyn til nytten av forskningen for 

andre syke, men det er en fordel om man også kan identifisere negative langsiktige 

konsekvenser. 

3 

a) Det bør nevnes at forsøkspasienter utsettes for risiko i kliniske forsøk, og det bør forklares 

hvordan kravet om informert samtykke kan gjøre forsøkene mindre problematiske. Det er en 

fordel om studenten også kan problematisere hvorvidt kravet lar seg gjennomføre. 

b) Studenten må forklare hva formålet med kliniske forsøk er og hvilken rolle randomisering 

spiller når det gjelder å isolere årsaksfaktorer. Besvarelsen bør diskutere både i hvilken grad 

forsøkspersoner utsettes for «uakseptabel» risiko og i hvilken forstand de blir brukt som et 

middel. Diskusjonen bør komme inn på kravet om nytte/risiko-vurdering og informert 

samtykke, og det vil være naturlig og positivt å anvende Kants humanitetsformulering. 

4 

a) Siden Humes kritikk av årsaksbegrepet i liten grad tas opp i læreboken, godtas det at 

studenten enten tar opp Humes kritikk av induksjon eller forsøk på å definere årsak gjennom 

nødvendige og tilstrekkelige betingelser. 

b) Besvarelsen bør delvis baseres på svaret i 4a, og den bør ta opp den multifaktorielle 

årsaksmodellen. 


