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Eller:
Hvor rasjonell er troen på at 
vitenskap og teknologi skal 

løse våre viktigste 
problemer?



President Roosevelt's letter to Bush

➲ "Dear Dr. Bush: The Office of Scientific 
Research and Development, of which you 
are the Director, represents a unique 
experiment of team-work and cooperation in 
coordinating scientific research and in 
applying existing scientific knowledge to the 
solution of the technical problems 
paramount in war."



➲ "There is, however, no reason why the 
lessons to be found in this experiment 
cannot be profitably employed in times of 
peace."

➲ "New frontiers of the mind are before us, 
and if they are pioneered with the same 
vision, boldness, and drive with which we 
have waged this war we can create a fuller 
and more fruitful life."



A Report to the President 
by 

Vannevar Bush
Director of the Office of Scientific Research and 

Development
July 1945

Science The Endless Frontier



Summary of the Report
➲ Scientific Progress is Essential

➲ "Progress in the war against disease depends 
upon a flow of new scientific knowledge. New 
products, new industries, and more jobs require 
continuous additions to knowledge of the laws of 
nature, and the application of that knowledge to 
practical purposes. Similarly, our defence against 
aggression demands new knowledge so that we 
can develop new and improved weapons. This 
essential, new knowledge can be obtained only 
through basic scientific research."    



Om vitenskapelig nytte og 
teknologisk fremskrittsoptimisme

� Vitenskapen skal “...utvide grensene 
for menneskets kontroll, ved å
frembringe alle ting som er mulig.”

Francis Bacon    
� Vitenskapen skal gi oss “...innsikt i de 
krefter og virkemåter som finnes i 
ilden, vannet, luften, stjernene og 
himmelen” og på den måten gjøre oss 
til “...naturens herre og mester”.

� René Descartes    



� Det er gode grunner for å hevde at 
Bacons og Descartes' program først 
for alvor er blitt satt på dagsorden 
etter 2. verdenskrig.



Charles Percy Snow: 

➲ The Two Cultures (1959)

➲ The Two Cultures: A Second Look (1964) 



Chap. 4 The Rich and the Poor

➲ "The main issue is that the people in the 
industrialised countries are getting richer, 
and those in the non-industrialised countries 
are at best standing still: so that the gap 
between the industrialised countries and the 
rest is widening every day. On the world 
scale this is the gap between the rich and 
the poor."



Oversikt:

1. Innledning: “Science: The Endless Frontier”
2. Motforestillinger: “...., men blir vi friskere?”
(Illich)

3. Cochrane og evidensbasert medisin
4. Noen problemer med evidensbasert praksis
5. “Frontiers of Illusion”
6. Var den vitenskapelige revolusjonen en 
revolusjon, eller en kontrarevolusjon?



2. Men blir vi friskere?

� Ivan Illich: Medical Nemesis (1974)

(Norsk overs. Medisinsk nemesis (1975) 
med følgende forsidetekst: 

“Boken som distribueres over hele verden 
om medisinens skadevirkninger i det 
moderne industrisamfunnet.”



Sykdommer i den vestlige verden har gjennomgått dramatiske 
forandringer. I løpet av hundre år er så mange av de tradisjonelle
“massemorderne” forsvunnet at to tredjedeler av alle dødsfall idag
tilskrives alderssykdommer....

Disse endringer i helsetilstanden tilskrives i alminnelighet mer
omfattende og bedre helsearbeide. I virkeligheten kan man ikke
påvise noen direkte forbindelse mellom denne forandring i sykdoms-
bildet og medisinens såkalte fremskritt....

...
Når man studerer utviklingen av sykdomsmønstrene, oppdager

man at legene i løpet av de seneste hundre år ikke har påvirket disse
mer enn prestene formådde før dem....De ritualer man gjør bruk av
i våre medisinske templer, temmer ikke epidemiene mer effektivt enn
djevleutdrivelse og annen magi. Dette er det nyttig å erkjenne når 
man begynner å drøfte helsestellets fremtid.



3. Cochrane og evidens-basert 
medisin

� A. L. Cochrane: Effectiveness & 
Efficiency. Random Reflections on 
Health Services (1971)

(.... med en takk til min kollega Rasmus 
Slaatelid, som fikk meg til å lese 
boken)



Cochranes erfaring som lege for 
medfanger i fire års krigsfangenskap:

“Leger er overflødige!”



� Historiske statistiske studier viser at 
bare miljøfaktorer (ernæring, hygiene 
osv.) hadde betydning for 
helsetilstanden. 

� Inntil godt ut på 1900-tallet har 
medisinsk behandling hatt svært liten 
virkning på dødeligheten.  



� Utgangspunkt:
� Vi skal være gledelig overrasket hvis 
medisinsk behandling i det hele tatt 
har noen betydning, og vi må alltid 
anta at medisinsk behandling ikke har 
noen virkning inntil det motsatte er 
bevist. 



“All effective treatment must be 
free”
(Cockranes slagord i demonstrasjon på
1930-tallet for å opprette et NHS) 

� National Health Service opprettet i 
1948: fri behandling for alle.

� Slutten av 1960-tallet: tid for å
evaluere



“...so much goes in, so little 
comes out”

� Cochrane fikk oppgaven å evaluere 
NHS

Konklusjon:
� “The picture is a depressing one.”



Men...
Cochrane hadde en fast tro på
vitenskapen

Hvordan gjøre medisinen 
vitenskapelig:

� Systematisk bruk av randomiserte 
kliniske forsøk. 

� Dette er grunnlaget for evidens-basert 
praksis. 



4. Noen problemer med 
evidensbasert praksis



John Stuart Mills 
“forskjellsmetode”

Når tilfeller der et fenomen forekommer og 
tilfeller der det ikke forekommer, har alt felles 
unntatt én ting, som forekommer i de tilfellene 
fenomenet forekommer og ikke i de andre 
tilfellene, er dette enten en årsak til 
fenomenet eller en virkning av det.



Årsakssammenhenger

C → E
ikke C → ikke E

Forutsetning: Alt annet likt



Hvordan kan vi sikre at “alt 
annet er likt”?

� Vi prøver å kontrollere betingelsene 
ved å forenkle og idealisere 
(fremfor alt i laboratoriet).



Hva gjør vi når vi ikke kan sikre 
at “alt annet er likt”?

� Vi må gi opp kravet om sikkerhet, 
og nøye oss med sannsynligheter: 
Vi bruker statistikk.

� Vi fordeler forskjellene tilfeldig 
mellom “eksperimentgruppen” og 
“kontrollgruppen”.



Forskjellige typer undersøkelser 
rangert etter graden av kontroll

� Randomiserte laboratorieforsøk
� Randomiserte kliniske forsøk
� Prospektive studier
� Retrospektive studier



Et grunnleggende problem

Laboratorie
-betingelser

Naturlig 
system

Kontroll

Relevans



5. “Frontiers of illusion”

� Daniel Sarewitz: Frontiers of Illusion. 
Science, Technology, and the Politics 
of Progress (1996)



By reducing natural phenomena to a series of ideal, 
universal relationships and controlling the 
environment in which these phenomena occur, 
scientistes and engineers are able to extract practical 
utility from the laws of nature. It is through such a 
reductionist approach to creating and applying 
knowledge that the natural science – physics, biology, 
chemistry, and their various offspring – have made 
their greatest impact on society. Thus, for example, a 
physicist can derive an equation to describe the 
behavior of an electron moving through a uniform 
electric field in a vacuum. Such ideal conditions are 
not easily found in nature, but a physicist can create 
them in the laboratory.
[...]
When a new process or product emerges from the 
laboratory, it undergoes a profound transition – from 
well-behaved, insular idea or object to dynamic 
component of a complex interactive social system.



Fra innholdsfortegnelsen

2. The Myth of Infinite Benefit

6. The Myth of the Endless Frontier

8. Science as a Surrogate for Social 
Action



Sarewitzs hovedpoeng

Vitenskapelig forskning har ikke 
innfridd de forventningene Vannevar 
Bushs rapport skapte.



Eksempel fra helsesektoren

� USA har etter 2. verdenskrig satset 
enormt på medisinsk foskning, men 
skårer lavt på en del helseindikatorer 
(for eksempel barnedødelighet). 

� Hvilket viser at andre faktorer 
(spesielt sosiale) spiller en viktigere 
rolle.



6. Den vitenskapelige 
revolusjonen: Revolusjon eller 
kontra-revolusjon?

Stephen Toulmin:
� Cosmopolis: The Hidden Agenda of 
Modernity (1990)

� Return to Reason (2001)



Den virkelige revolusjonen var 
renessansehumanismen på
14- og 15-hundretallet

� Mennesket er endelig, og vår 
kunnskap er usikker og begrenset.

� Hvordan gjør vi det beste ut av 
situasjonen her og nå, når vi tar våre 
begrensninger i betraktning?

� Toleranse er viktig. (“Hvordan ser det 
ut fra den andre siden?”)

� Verdier er viktig. 



Den vitenskapelige revolusjonen 
var egentlig en kontra-revolusjon

� Sikkerhet ble garantert gjennom et 
matematisk vitenskapsideal.

� Verdier ble ekskludert fra 
vitenskapene.



Konklusjon

� Troen på at vitenskap og teknologi 
skal løse våre viktigste problemer, er 
irrasjonell.



Cochranes fundamentale innsikt

� “In particular I believe that cure is 
rare, while the need for care is 
widespread, and the pursuit of cure at 
all costs may restrict the supply of 
care...”


