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1 Om Etikkprogrammet
Etikkprogrammet (2002-2011) er et interfakultært forskningsprogram og et av Universitetet i
Oslos satsningsområder. Etikkprogrammets mål er å fremme og å støtte etikkforskning og
normativ refleksjon ved Universitetet i Oslo. Etikkprogrammets styre vedtok i februar 2007
en programplan for perioden 2007-2011. (Se vedlegg 1.)

2 Budsjett, styre og administrasjon
2.1

Budsjett
Etikkprogrammet hadde til disposisjon 8 090 000 til stipendlønn for 2007. Kostnadene
ble 3 946 700. Avviktet skyldes primært at nesten alle PhD-stipendiatene og
postdoktorstipendiatene som ble tilsatt høsten 2007 ikke tiltråde før i 2008. Positiv saldo,
4 143 000 overføres til 2008-budsjettet til dekning av fremtidige kostnader til
stipendlønn.
Budsjett til drift og lønn faglig ledelse/administrasjon var på 2 500 000. Kostnadene ble
1 705 700. Avviket skyldes primært at det ikke, som beregnet, ble tilsatt faglig leder i
2007. Positiv saldo, 794 300 overføres til 2008-budsjettet.

2.2

Styre

Etikkprogrammet har følgende programstyre fra 1. september 2006 til. desember 2011:
-

Prof. Jan Fridthjof Bernt (styreleder, Juridisk fakultet, UiB)

-

Prof. Svein Aage Christoffersen (teologi, UiO)

-

Prof. Christel Fricke (filosofi, UiO)

-

Prof. Dag Olav Hessen (biologi, UiO)

-

Prof. II Bjørn Hofmann (medisinsk etikk, UiO)

-

Førsteamanuensis Anne Julie Semb (statsvitenskap, UiO)

-

Prof. Torbjörn Tännsjö (praktisk filosofi, Stockholms universitet)

-

Stipendiatrepresentant Lene Bomann-Larsen (filosofi, UiO).

2.3

Beskrivelse av staben

Etikkprogrammet sorterte fra 1. januar 2007 administrativt under Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk ved det Humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Ansvarlige for den administrative og faglige driften av Etikkprogrammet i 2007 var:
-

Grethe Netland, fungerende sekretær for Etikkprogrammets styre i hele 2007.

-

Anders Braarud Hanssen, forskningskonsulent. Tilsatt i hele 2007.

-

Jakob Elster, forskerskolekoordinator, i 50-100% stilling fra februar 2007 og ut året.

I tillegg har følgende personer bidratt til driften:
-

Kari Refsdal har vært assistent for Etikkseminaret og Oslo Lecture in Moral
Philosophy, med ansvar for det praktiske (se seksjon 5.1 og 5.2).

-

Jens Erik Paulsen har vært redaktør for etikk.no (se seksjon 10).

-

Hallvard Fossheim har hatt ansvaret for de regelmessige forskerkursene i
forskerskolen (se seksjon 4.3).

-

Lene Bomann-Larsen og Hallvard Fossheim har vært ansvarlige for satsningen på
forskningsetikk (se seksjon 6).

-

Andreas Føllesdal har vært fast ekstern kommentator på forskerskolens kollokvier og
på andre måter bistått Etikkprogrammets stab faglig.

I tillegg har flere personer i IFIKKs administrasjon bidratt til administrative, økonomiske og
andre oppgaver.
Etikkprogrammet har i 2007 ikke hatt noen faglig leder. Stillingen som faglig leder ble utlyst
våren 2007, med søknadsfrist 1. mai. Av ulike årsaker hadde Etikkprogrammet ikke fått ansatt
en ny faglig leder innen utgangen av 2007. Fraværet av en faglig leder har gjort at
Etikkprogrammet ikke har kunnet satse fullt på å realisere sine ambisjoner om å være en
spydspiss i utviklingen av etikkforskningen ved Universitetet i Oslo og å knytte internasjonale
nettverk.

3 Stipendiater, assosierte og alumni
Det er følgende typer stipendiater tilknyttet Etikkprogrammet:
-

Kvalifiseringsstipendiater; får seks måneders stipend for å kvalifisere seg til
doktorgradsarbeid innen etikk.

-

Ph.D.-stipendiater; får tre og et halvt års stipend fra Etikkprogrammet.

-

Assosierte Ph.D.-stipendiater; deltar i alle forskerskolens aktiviteter; kan etter to års
aktiv deltagelse motta seks måneders stipend fra Etikkprogrammet.

-

Postdoktorstipendiater; får stipend fra Etikkprogrammet og forplikter seg til å delta i
forskerskolens kollokvier og samlinger (men ikke forskerkurs).

-

Assosierte postdoktorstipendiater; får ikke stipend fra Etikkprogrammet, men har rett
til i delta i forskerskolens aktiviteter, så fremt de forplikter seg til å delta på lik linje
med Etikkprogrammets egenfinansierte postdoktorstipendiater.

PhD-stipendiater og assosierte PhD-stipendiater regnes som medlemmer av forskerskolen
frem til de har disputert, selv om stipendperioden deres er gått ut.
I tillegg er det alumni, dvs. tidligere Ph.D.- eller postdoktorstipendiater. Disse kan i den grad
de ønsker det delta på forskerskolens aktiviteter, men blir nedprioritert hvis det er begrenset
antall plasser på noen arrangementer, eller tid for fremlegg.

3.1

Endringer i stipendiatmassen i løpet av 2007

Ved begynnelsen av 2007 hadde Etikkprogrammet 1 postdoktorstipendiat, 13 Ph.D.stipendiater og 7 assosierte Ph.D.-stipendiater.
To av Ph.D.-stipendiatene (Jakob Elster og Gry Oftedal) hadde allerede levert sin avhandling
da året begynte; ytterligere fem Ph.D.- og assosierte Ph.D.-stipendiater (Lene BomannLarsen, Kari Gran Bøe, Kjetil Fretheim, Marit Helene Hem og Robert Huseby) leverte i løpet
av 2007. Fire stipendiater disputerte i løpet av 2007, og forlot dermed Etikkprogrammets
forskerskole: Lene Bomann-Larsen, Jakob Elster, Kjetil Fretheim og Gry Oftedal.

Høsten 2007 tildelte Etikkprogammet fem postdoktorstipender, en assosiert
postdoktorposisjon, fire Ph.D.-stipender, tre assosierte Ph.D.-stipender og to
kvalifiseringsstipender. I tillegg ble en ”alumnus”-ordning opprett for tidligere Ph.D.- og
postdoktorstipendiater.
Ved begynnelsen av 2008 har dermed Etikkprogrammet 6 postdoktorstipendiater (hvorav to
begynner mars-april 2008), 1 assosiert postdoktorstipendiat, 14 Ph.D.-stipendiater (hvorav 1
disputerte januar 2008), 9 assosierte Ph.D.-stipendiater (hvorav 1 disputerte januar 2008), og
to kvalifiseringsstipendiater .

3.2

Oversikt over Etikkprogrammets stipendiater, assosierte stipendiater og
alumni

Postdoktorstipendiater
-

Lene Bomann-Larsen (assosiert). Prosjekt: Moral Responsibility: Challenges And
Implications For Law And Political Theory.

-

Espen Dahl. Prosjekt: Skyld og tilgivelse. Et etisk perspektiv med utgangspunkt i det
hverdagslige

-

Jakob Elster (begynner våren 2008). Prosjekt:: The place of psychological facts in
moral theory

-

Hallvard Fossheim. Prosjekt: Out Of Character A Reassessment Of Virtue Ethics In
Light Of Contemporary Research On Character And Happiness

-

Håvard Løkke. Prosjekt: On self-interest and other-concern

-

Hilde W. Nagell (begynner våren 2008). Prosjekt: Political Ethics and Responsibility:
Ethical management of the Government Pension Fund- Global

-

Jens Erik Paulsen. Prosjekt: Narrative Ethics in the Professions

Ph.D.-stipendiater
-

Lene Auestad, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Respect, Plurality and Prejudice

-

Lene Bomann-Larsen, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Legitimate targets in war? A
philosophical analysis of the moral standing of soldiers and its implications for just
war theory. Frem til disputas 5. oktober 2007

-

Kristian Bjørkdahl, SUM (filosofi): Prosjekt: "Animals after Rorty". Neo-Pragmatism
and Human-Animal Relations

-

Kari Gran Bøe, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Verdig møte mellom helsepersonell
og pasient i livets sluttfase. Frem til disputas 26. januar 2008.

-

Tone Druglitrø, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Prosjekt: "Når dyr blir
teknologi..."

-

Vigdis Ekeberg, IFIKK (filosofi). Prosjekt: From Moral Autonomy to Moral Integrity
- A Revised Conception of Self-Government

-

Jakob Elster, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Transforming moral motivation. Frem til
disputas 15. mai 2007.

-

Bjørg Fossestøl, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Etikk og praktisk kunnskap i
sosialkontortjenesten.

-

Espen Gamlund, IFIKK (filosofi). Prosjekt: A Change of Heart. An Inquiry into the
Principles of Conflict Resolution.

-

Sylvia Wattø Hansen, Institutt for rettssosiologi. Prosjekt: Juristrollen i forvaltningen
og det moralske skjønn.

-

Marit Helene Hem, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Prosjekt: Dignity and
Offence. Everyday Dramas in Acute Psychiatry

-

Jon Lindstrøm, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Carving Mental Disorders at the Joints.

-

Øivind Michelsen, Seksjon for medisinsk etikk. Prosjekt: Morality of inclusion:
probing the ethos of population structuring by `race` in contemporary medical genetics

-

Gry Oftedal, IFIKK (filosofi). Prosjekt: The Causal Status of Genes and its Normative
Implications for Modern Biological Science. Frem til disputas 14. september 2007

-

Jon Anstein Olsen, ILOS (filosofi). Prosjekt: The Return of Human Nature in
American Intellectual Discourse and Possible Implications for Human Rights Theory:
A Comparative Analysis and Extended Critique of the Moral-Political Philosophies of
Peter Singer and Larry Arnhart.

-

Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter /Sorbonne. Prosjekt:
Religionspolitiske modeller og prinsipper

-

Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for medier og kommunikasjon. Prosjekt: En analyse av
journalisters etiske selvforståelse sett i lys av pressens offisielle normverk og et
konkret nyhetscase

Assosierte Ph.D.-stipendiater

-

Sissel Merethe Finholt, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Profesjonsetikk: en
tverrfaglig empirisk undersøkelse av juss- og teologistudenter.

-

Kjetil Fretheim, Det teologiske Menighetsfakultet. Prosjekt: Bistandens verdigrunnlag
og bistandsarbeideres yrkesetikk. En drøfting av normative aspekter ved norsk bistand

basert på en kvalitativ studie av bistandsarbeideres refleksjon over egen praksis. Frem
til disputas 18. desember 2007.
-

Kristin Halvorsen Grøthe, Høgskolen i Akershus /Seksjon for medisinsk etikk, UiO.
Prosjekt: Etikk og prioritering - Sykepleiere og legers verdivalg og
prioriteringsbeslutninger i pasientnær intensivpraksis

-

Robert Huseby, Institutt for statsvitenskap. Prosjekt: The Morality of Economic
Sanctions. (Frem til disputas 25. januar 2008.)

-

Kristoffer Lidén, assosiert, PRIO. Prosjekt: Liberal Peacebuilding, Political
Cosmopolitanism and The Philosophy of Global Politics.

-

Odin Lysaker, CULCOM (filosofi). Prosjekt: Rettferdighet mellom kulturell identitet
og demokratisk dialog.

-

Marita Nordhaug, assosiert, Høgskolen i Oslo (Senter for Profesjonsstudier). Prosjekt:
Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care.

-

Kari Refsdal, Centre for the study of Mind in Nature (filosofi). Prosjekt: Rationalism
and reasons to act: desire, reason, and motivation

-

Ingerid Straume, Pedagogisk forskningsinstitutt. Prosjekt: Forholdet mellom
myndigheter og befolkning; forutsetninger for samfunnsmessig autonomi.

-

Dag Einar Thorsen, Institutt for statsvitenskap. Prosjekt: Liberalism, Fallibilism and
Provisional Truth.

Kvalifiseringsstipendiater
-

Finn Skre Fjordholm, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

-

Øystein Skjælaeen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Alumni
-

Kari Gran Bøe (fra februar 2008)

-

Kjetil Fretheim (fra januar 2008)

-

Gry Oftedal (fra september 2007)

-

Deborah Oughton

-

Tove Pettersen

-

Henrik Syse

-

Gerhard Øverland

4 Forskerskolen
En stor andel av Etikkprogrammets aktiviteter skjer innenfor rammene av forskerskolen.
Etikkprogrammets forskerskole ble formelt opprettet våren 2004 etter vedtak i
Forskningskomiteen. I praksis har forskerskolen vært i funksjon fra og med vårsemesteret
2002. Det er Ph.D.-stipendiatene og kvalifiseringsstipendiatene som formelt sett er
medlemmer av forskerskolen, men postdoktorstipendiatene deltar også på kollokviene og
samlingene arrangert av forskerskolen og kan hvis de vil delta på kursene som organiseres

4.1

Nytt regelverk

Etikkprogrammets styre vedtok etter styremøtet 3. september 2007 et reglement for
forskerskolen, som beskriver forskerskolens aktiviteter og spesifiserer hvilken deltagelse som
kreves av forskerskolens medlemmer. (Se vedlegg 1.)
4.2

Kollokvier

Ryggraden i forskerskolen er kollokviene som finner sted ca. annen hver torsdag mellom
11.15 og 14.00 (lengden varierer fra 2 til 3 timer). På kollokviene kan opptil to stipendiater
legge frem en tekst hver gang. Stipendiatene sender ut teksten - som helst ikke bør være på
mer enn 25 sider - senest en uke før kollokviet. Stipendiatene kan selv velge om de vil ha et

timelangt kollokvium, eller om de ønsker halvannen time; siste løsning gir mer tid for
diskusjon, mens på de kortere kollokviene er det ofte ikke så mye tid for den som legger frem
til å svare på kommentarer og kritikk.
Alle stipendiatene skal lese og forberede kommentarer på tekstene til kollokviene. Samtidig
oppnevnes det for hver tekst en kommentator som bes om å forberede en 15-20 minutters
kommentar om teksten. Dette kan være noen fra Etikkprogrammet (såkalt intern
kommentator) eller noen utenfra (såkalt ekstern kommentator).
Kalenderen for kollokviene legges ut på nett ved semesterstart
(http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/etikkprogrammet/kollokvier_og_kurs.html), og
stipendiatene oppfordres til å melde seg på så tidlig som mulig, blant annet for at det skal bli
lettere å finne en kommentator. Alle stipendiater oppfordres til å legge frem minst én gang i
semesteret; hvis det er ledig plass, kan stipendiater legge frem mer en én gang per semester.
Dette skjer i praksis ved at stipendiater melder sitt ønske om å legge frem en tekst hvis de en
uke før kollokviet ser at det er en ledig plass. (I de tilfellene er det ikke alltid tid til å finne en
oppnevnt kommentator.)

I 2007 organiserte Etikkprogrammet følgende kollokvier:
Vår 2007
8. februar: Jon Lindstrøm: "Evaluating the Evaluationistic Critique of Naturalism";
kommentator: Carsten Hansen
- Robert Huseby: "Future Problems"; kommentator: Edmund Henden
22. februar: Lene Bomann-Larsen: “The problem of the missing desert - A reply to the
fairness objection to compatibilism”; kommentator: Christel Fricke
22. mars: Bjørg Fossestøl: ”Sosionomer i sosialkontortjenesten –
om dømmekraftbegrepets relevans for yrkesutøvelsen”; kommentator: Vigdis Ekeberg

12. april: Ingen fremlegg
26. april: Kjetil Fretheim: “Rights and Riches: An Interview Study of the Moral Discourse of
Norwegian Development Aid”; kommentator: Beate Elvebakk
- Ingerid Straume: ”Oppdragelse og kulturell ambivalens”; kommentator: Erik Stänicke
10. mai: Ingen fremlegg
24. mai: Lene Auestad: “The authoritarian personality”; kommentator: Tom Eide
- Robert Huseby: Introduksjonskapittel til avhandling; kommentator: Eli Feiring
7. juni: Espen Gamlund: ” The Ethics of Responding to Wrongdoing”; kommentator: Lene
Bomann-Larsen
21. juni: Jon Lindstrøm: "The Nature of Illness and the Value of Symptoms"; kommentator:
Øistein Schmidt Galaaen
Høst 2007
13. september: Ingerid Straume: Prøvedisputas: "POLITIKKEN OG
FORESTILLINGSEVNEN. Demokrati, danning og autonomi hos Cornelius Castoriadis";
kommentator: Thorvald Sirnes
27. september: Espen Gamlund:
“The Moral Status of Animals: A Case for Vegetarianism”; ingen oppnevnt kommentator
11. oktober: Ingen fremlegg
25. oktober: Ingen fremlegg
8. november: Ingvill Plesner: "Freedom of religion or belief: A quest for state neutrality?
Conceptual, comparative and normative perspectives"; kommentator: Espen Gamlund

6. desember: Espen Gamlund: "The duty to forgive repentant wrongdoers"; kommentator:
Christel Fricke

4.3

Regelmessige forskerkurs

Et nytt element som ble introdusert i forskerskolen i 2007 er regelmessige forskerkurs for alle
forskerskolens medlemmer, som finner sted på utvalgte torsdager fra 12.15 – 14.00. Det tas
sikte på å ha ca. seks sesjoner i semesteret, som dekker ett eller to temaer. I forkant av hvert
kurs, får stipendiatene en tekst som kan tjene som bakgrunn for undervisning og diskusjon.
Hallvard Fossheim var ansvarlig for gjennomføringen av dette kurset i 2007; Fossheim sto
delvis selv for undervisningen og benyttet seg delvis av inviterte gjesteforelesere.
Kursprogrammet for 2007 var som følger:
Vår 2007
19. april: Etisk metode—fins det?
Hvis noe slikt eksisterer: Hva består moralteoretisk metode i så fall av? Hvilke elementer
hører med i en moralteoretisk behandling?
Innlegg ved Svein Aage Christoffersen og Arne Johan Vetlesen.
3. mai: Det etiske feltet
Hvem/hva bestemmer hva som skal gjelde som moral?
Tekst: James Rachels, “The Challenge of Cultural Relativism”
Innlegg ved Bjørg Fossestøl og Hallvard Fossheim
31. mai: Moralteoretiske kilder
Hva er rimelige kilder når man konstruerer/belegger etiske teorier (moralske intuisjoner
versus for eksempel nevrovitenskap og sosialpsykologi)?
Tekst: Peter Singer, “Ethics and Intuitions”
Innlegg ved Jakob Elster og Hallvard Fossheim

14. juni: Ønskede resultater: Moralteoriens output
Hva slags resultater/innsikter er det egentlig man ønsker at moralteori inkluderer?
Tekst: Charles Taylor, “A most peculiar Institution” (24s).
Innlegg ved Lene Bomann-Larsen og Hallvard Fossheim
Høst 2007
Kurset ble delt i to tematiske bolker, en om dysetikk og en om forholdet mellom etikk og
empirisk forskning.
Første bolk: dydsetikk (alle forelesninger ved Hallvard Fossheim)
23. august: Dydsetikk I: Innføring og historikk
Tekst: G.E.M. Anscombe: "Modern Moral Philosophy"
30. august: Dydsetikk II: Dyd, følelser og fornuft
Tekst: John McDowell, “Virtue and Reason”
6. september: Dydsetikk III: Innsikt og begrunnelse
Tekst: Philippa Foot, “Morality as a System of Hypothetical Imperatives”
Andre bolk: empiri og etisk teori
18. oktober: Empiri og etisk teori I: "Empirisk forskning på normative størrelser: Rettferdig
rasjonering av sykehusbehandling".
Gjesteforeleser: Eli Feiring (Institutt for helseledelse og helseøkonomi)
Tekst: Kapittel 1 og 2 av Eli Feirings avhandling Rettferdig rasjonering av
sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for
spesialisert helsehjelp.
1. november: Empiri og etisk teori II: Aristoteles og Rawls
Forelesere:
- Hallvard Fossheim: "Erfaring og idealer: Empiri og kasuistikk i Aristoteles' etikk"

- Jakob Elster: "Intuisjon og teori: Rawls om politisk rettferdighet"
Tekst: John Rawls, "Outline of a Decision Procedure for Ethics", The Philosophical Review,
Vol. 60, No. 2 (April 1951), s. 177-197.
15. november: Empiri og etisk teori III: "Empiriske studier av normer: Utviklingen i den
norske statens politikk overfor samene"
Gjesteforeleser: Anne Julie Semb (Institutt for Statsvitenskap)
Tekst: Anne Julie Semb, "How norms affect policy—The case of Sami policy in Norway"
(International Journal on Minority and Group Rights 8, 2001).

4.4

Hadelandsseminaret

Hadelandsseminaret er en årlig samling der alle Etikkprogrammets stipendiater og deres
veiledere møtes over flere dager, og hvor alle stipendiatene legger frem en tekst til diskusjon;
det er også faglig innspill i form av foredrag, Seminaret finner sted på Hotell Hadeland på
Gran (derav navnet).
Hadelandsseminaret fant sted 5. og 6. mars. Hallvard Fossheim og Ulla Schmidt var invitert
som eksterne kommentatorer til fremleggene. I tillegg var det to foredrag: Hallvard Fossheim
snakket om dydsetikk og Andreas Føllesdal om reflektiv likevekt.

4.5

Introduksjonsseminar for nye stipendiater

Den 23. november organiserte Etikkprogrammet et heldagsseminar (fra 9.00 til 16.00), der
alle de nye stipendiatene fikk anledning til å legge frem prosjektene sine for så vel nye
stipendiater som stipendiater som allerede er i gang. Alle stipendiatene hadde i forkant mottatt
en pakke med prosjektbeskrivelser fra de nye stipendiatene, og hadde forberedt kommentarer.
Det var satt av 20 minutter til diskusjon av hver tekst.

4.6

Introduksjonskurs i etisk teori

Etikkprogrammet organiserte et intensivt introduksjonskurs i etisk teori fra 26. til 30.
november. (Tilsvarende kurs var blitt organisert i 2002 og 2004.) Forelesere var Lene
Bomann-Larsen og Jakob Elster. Kurset tok sikte på å gi en teoretisk bakgrunn for å utføre
egne etiske forskningsprosjekter og for å følge dagens debatt innen etikkforskning. Kurset var
et såkalt ”avansert introduksjonskurs”; det vil si at man ikke forutsatte noen spesifikke
forkunnskaper innen etikk, men at man forutsatte evnen og viljen til å sette seg inn i
komplisert stoff.
Kurset presenterte noen hovedretninger innen etisk teori (med hovedvekt på angloamerikansk etikkforskning fra de siste 50 årene), og beskrev skillelinjene mellom dem,
samtidig som det ble problematisert i hvilken grad det er nyttig og meningsfullt å operere med
generelle kategorier som konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Kurset tok også for seg
den grunnleggende kritikken av selve begrepet etisk teori som er kommet fra ulike hold. I
tillegg til å se på etiske teorier – forstått som koherente sett av handlingsveiledende prinsipper
– ble det sett på hvilke metoder man kan bruke for å finne frem til slike teorier, og på former
for etisk argumentasjon som ikke nødvendigvis krever et tungt teoretisk grunnlag (som
kasuistikk). For program og pensumliste for kurset, se vedlegg 3.
Kurset, som var obligatorisk for kvalifiseringsstipendiatene, hadde 11 deltagere: 6 fra
Etikkprogrammet, 1 ytterligere deltager fra Universitetet i Oslo, og 4 deltagere fra NTNU.
Kurset fikk en svært positiv evaluering fra deltagerne.

5 Utadrettet virksomhet
5.1

Etikkseminaret

Etikkseminaret er en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, i regi av Etikkprogrammet.
Seminaret finner normalt sted på utvalgte torsdager mellom 14.15 og 16.00, omtrent 6-8
ganger i semesteret.

Programmet for Etikkseminaret i 2007 var slik:
Vår 2007:
8. mars: Raino Malnes (Institutt for Statsvitenskap): "Hva kan det komme ut av etikk?"
22. mars: Eli Feiring (Institutt for Statsvitenskap): ”Bør forsikringsselskaper ha tilgang til
genetisk informasjon?”
12. april: G.A. Cohen (All Souls College, University of Oxford): “Justice Vs.
Constructivism”. Cohen holdt også et foredrag fredag 13. april for Institutt for Statsvitenskap:
”More on the Distinction between Justice and Rules of Social Regulation”
10. mai: Catherine Wilson (City University of New York): “What is the Aim of Moral
Inquiry?”
24. mai: Sara Heinämaa (Department of Philposphy, Helsinki University og Senter for
kvinne- og kjønnsforskning): “Husserl's ethics of renewal: An egological approach”
7. juni: Vidar Halvorsen (Institutt for kriminologi og rettssosiologi):
"Terror, tortur og den tikkende bomben".
Høst 2007:
13. september: Thorvald Sirnes (Rokkansenteret, Universitetet i Bergen): ”The rise of a new
ethical regime.”
27. september: Elizabeth Anderson (University of Michigan): “Two Cheers for Capitalism
and Bureaucracy”. Anderson holdt også et foredrag fredag 28. september for Institutt for
Statsvitenskap: ”The Imperative of Integration”
11. oktober: Dagfinn Føllesdal (Stanford University/ UiO): ”Fenomenologi og etikk”

18. oktober: Torbjörn Tännsjö (Stockholms Universitet): ”När ska man dräpa? Om dödandets
etik.”
1. november: Knut Ruyter (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag/
Det teologiske fakultet, UiO): ”Anerkjente meninger: et normativt brohode mellom empiri og
etikk?”
15. november: Beate Elvebakk (Senter for teknologi, innovasjon og kultur og
Transportøkonomisk institutt): ”Trafikketikk.”
For nærmere beskrivelse av foredragene, se vedlegg 4.

5.2

The Oslo Lecture in Moral Philosophy

The Oslo Lecture er en årlig begivenhet organisert av Etikkprogrammet, der en internasjonalt
ledende filosof er invitert til å holde et foredrag for et allment publikum om et aktuelt etisk
tema. Tidligere foredragsholdere har vært Thomas Pogge (2003), Martha Nussbaum (2004)
og Zygmunt Bauman (2005).
I 2007 ble Oslo Lecture holdt av Frances M. Kamm, professor i filosofi ved The Kennedy
School of Government (Harvard University), den 30. august i Universitetets aula (Domus
Media). Tittelen på årets foredrag var “Terrorism and Intending Evil”. Kamm ga følgende
beskrivelse av foredragets tema:
"Standardly terrorism involves harm to civilians that causes terror in other civilians. However,
this can also happen in collateral damage. It has been argued that the fact that harm and terror
are intended in terrorism but not in collateral damage makes the former impermissible when
the latter might sometimes be permissible. In her talk Frances Kamm will examine whether
the intentions of an agent could make an act that causes harm and terror be impermissible and
also whether all acts that involve intending harm and terror constitute terrorism. Professor
Kamm will propose another way in which to distinguish terrorism from collateral damage and
consider whether that distinction might be relevant to determining the impermissibility of
terrorism. She will also consider whether terrorism might sometimes be permissible."

5.2.1

Seminar om Frances Kamms filosofi

I forkant av årets Oslo Lecture, tirsdag den 28. august, organiserte Etikkprogrammet et
seminar om Frances Kamms filosofi. Programmet var som følger:
10.15 - 10.30 Opening remarks
10.30 - 11.00 Kasper Lippert-Rasmussen (Dept. of Education, Philosophy, and
Rhetorics, University of Copenhagen): "Inviolability and non-consequentialism"
11.00 - 11.15 Discussion
11.15-11.30 Break
11.30 - 12.00 Robert Huseby (Department of Political Science/ Ethics Programme,
University of Oslo): "Non-consequentialism and Weighted Lotteries"
12.00 - 12.15 Discussion
12.15 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.30 Jakob Elster (Ethics Programme, University of Oslo): "The use of moral
intuitions"
13.30 - 13.45 Discussion
13.45 - 14.00 Break
14.00 - 14.30 Vidar Halvorsen (Department of Criminology, University of Oslo):
"Double or triple effect? On Kamm´s revision of the doctrine of double effect"
14.30 - 15.00 Discussion

5.2.2

Presse

Arrangementet fikk en viss presseomtale. I forbindelse med Oslo Lecture, ble Frances Kamm
intervjuet av Uniforum om forelesningens temaer (se vedlegg). I etterkant av Oslo Lecture ble
Lene Bomann-Larsen og Jakob Elster intervjuet i Verdibørsen (P2) 22. september 2007 om en
del temaer fra The Oslo Lecture og fra Kamms filosofi.

6 Satsning på forskningsetikk
Etikkprogrammet tok våren 2007 initiativ til en satsning på å utvikle og styrke undervisningen
i forskningsetikk som en del av forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo. I første omgang
tok vi kontakt med de ulike ansvarlige for Ph.D.-utdanningen ved Universitetet i Oslo, for å
kartlegge i hvilken grad det undervises i forskningsetikk i de ulike miljøene i dag, og hvilke
ønsker og behov det er for at Etikkprogrammet bistår med å utvikle undervisningsopplegg i
forskningsetikk. Flere miljøer uttrykte ønske om slik bistand.
I neste fase startet Etikkprogrammet et forprosjekt (budsjettert med ett månedsverk), for å
følge opp kontakten med de ulike Ph.D.-programmene, og gjøre mer konkrete avtaler.
Ansvarlige for dette forprosjektet var først Lene Bomann-Larsen, deretter Hallvard Fossheim.
I løpet av forprosjektet, ble det inngått flere konkrete avtaler om at Etikkprogrammet skulle
bistå med undervisning i forskningsetikk i løpet av universitetsåret 2007-2008, mot at de ulike
Ph.D.-programmene dekket utgiftene. Mer uforpliktende kontakt ble også knyttet med flere
miljøer. Satsningen var et samarbeidsprosjekt mellom Etikkprogrammet og de Nasjonale
forskningsetiske komiteer.

7 Stimuleringsmidler
7.1

Tildeling av nye midler

Etikkprogrammet lyste ut prosjektmidler til forskerkurs, konferanser og nye
undervisningsopplegg i etikk med søknadsfrist 15. oktober, 2007. Etikkprogrammet mottok
syv søknader som ble behandlet på styremøtet 20. november 2007. Etikkprogrammet mottok
følgende søknader:
1

Seksjon for medisinsk etikk

Konferanse: etiske utfordringer i
kommunehelsetjenesten.
Søknad innvilget med NEN-midler: 75 000

2

Teologisk fakultet

Videreutvikling av det grunnlagsetiske kurset:
Medborgerskap og dømmekraft. Søknad
innvilget: 75 000

3

Teologisk fakultet/ Forskningsetiske

Pilotprosjekt: nettressurs for undervisning i

komiteer

forskningsetikk.
Søknad innvilget: 75 000

4

Senter for Utvikling og Miljø

Workshop: Environmental ethics above the
treeline.
Søknad innvilget med NEN-midler: 74 200

5

6

Teologisk fakultet/ Seksjon for

Utvikling av nettbasert kurs: Medical Research

internasjonal helse (Medisinsk

Ethics in Developping Countries.

fakultet)

Søknad innvilget: 99 000

Senter for menneskerettigheter

Utvikling av undervisningsopplegg om etiske
problemstillinger knyttet til
menneskerettighetskonvensjoner.
Søknad innvilget: 75 000

7

Senter for menneskerettigheter

Forskerkurs i menneskerettighetsfilosofi.
Søknad innvilget med NEN-midler: 60 000

8 Nye stipendiater
8.1

Utlysning

Etikkprogrammet utlyste flere stipendstillinger våren 2007:
-

Inntil 6 stillinger som postdoktorgradsstipendiat (2-3 år) Søknadsfrist var 22. mai.

-

Inntil 10 doktorgradsstipend i etikk (3,5 år). Søknadfrist var 22. mai.

-

Inntil 4 halvårige kvalifiseringsstipend i etikk. Søknadsfrist var 5. juni 2007.

I tillegg utlyste Etikkprogrammet assosierte Ph.D.-stipendiat-stillinger i etikk med
søknadsfrist 15. september.

8.2

Søknadsbehandling

8.2.1

Postdoktorstipender

Etikkprogrammet mottok 16 søknader på postdoktorstipend. En sakkyndig komite bestående
av Raino Malnes (Institutt for Statsvitenskap, UiO), Ulla Schmidt (Teologisk fakultet, UiO og
Stiftelsen Kirkeforskning) og Panos Dimas (Institutt for ide- og kunsthistorie, filosofi og
klassiske fag, UiO) vurderte søknadene. Etikkprogrammets styre ga sin innstilling på grunnlag
av den sakkyndige komiteens vurdering og en selvstendig faglig vurdering.
Følgende fem personer mottok postdoktorstipend:
-

Espen Dahl

-

Jakob Elster

-

Hallvard Fossheim

-

Håvard Løkke

-

Hilde W. Nagell

I tillegg ble Lene Bomann-Larsen, som har postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd,
tildelt stilling som assosiert postdoktorstipendiat ved Etikkprogrammet.

8.2.2

Doktorgradsstipender

Etikkprogrammet mottok 42 søknader på doktorgradsstipend. En sakkyndig komite bestående
av Andreas Føllesdal (Senter for menneskerettigheter, UiO), Kasper Lippert-Rasmussen
(Københavns Universitet), Hilde W. Nagell (Den nasjonale forskningsetiske komite for
samfunnsfag og humaniora) og Tove Pettersen (Institutt for ide- og kunsthistorie, filosofi og
klassiske fag, UiO) vurderte søknadene. Etikkprogrammets styre ga sin innstilling på grunnlag
av den sakkyndige komiteens vurdering og en selvstendig faglig vurdering.
Følgende fire personer fikk doktorgradsstipend:
-

Kristian Bjørkdahl

-

Tone Druglitrø

-

Øivind Michelsen

-

Jon Anstein Olsen

8.2.3

Assosiert doktorgradsstipendiatstilling

Etikkprogrammet mottok kun én søknad om stilling som assosiert doktorgradsstipendiat. I
tillegg fikk to søkere som ble tilbudt doktorgradsstipend fra Etikkprogrammet, men som
takket nei, fordi de i mellomtiden hadde fått stipend fra andre kilder, status som assosierte
stipendiater. Til sammen fikk Etikkprogrammet dermed tre nye assosierte
doktorgradsstipendiater:
-

Kristoffer Lidén

-

Marita Nordhaug

-

Kari Refsdal

8.2.4

Kvalifiseringsstipender

Etikkprogrammet mottok 31 søknader om kvalifiseringsstipend. En sakkyndig komite
bestående av Anne-Julie Semb (Institutt for Statsvitenskap, UiO), Dag Hessen (Biologisk
institutt, UiO) og Jakob Elster (Etikkprogrammet) vurderte søknadene. På grunnlag av den
sakkyndige komiteens vurdering og en selvstendig faglig vurdering, innstilte
Etikkprogrammets styre fire personer til kvalifiseringsstipend:
-

Finn Skre Fjordholm

-

Øystein Skjælaeen

-

Ytterligere to personer som begynner høsten 2008.

9 Intern informasjonsvirksomhet
9.1

Etikkinformasjon

Etikkprogrammet ga i 2007 ut fem utgaver av det interne nyhetsbladet Etikkinformasjon, med
informasjon om de ulike aktivitetene i Etikkprogrammet. Etikkinformasjon sendes til alle
forskerskolens medlemmer, postdokstipendiater og alumni.

9.2

Nett

Informasjon om Etikkprogrammets aktiviteter blir løpende lagt ut på nett. Særlig blir
programmet over forskerskolens kollokvier lagt ut ved semesterstart, slik at stipendiatene kan
melde seg på.

10 Nasjonalt etikknettverk
Etikkprogrammet har ansvaret for driften av Nasjonalt Etikknettverk, som finansieres av
Norges Forskningsråd med kr 900 000 årlig. Midlene brukes bl.a. til å finansiere forskerkurs
innen etikk. I 2007 ble støtte fra Nasjonalt Etikknettverk tildelt til:
-

Institutt for samfunnsøkonomi, Norges handelshøyskole: Forskerkurs om ”equal
opportunity ethics”

-

Noragric, Universitet for miljø- og biovitenskap: forskerkurs om ”Health,
Environment, Development and Ethics”

-

Seksjon for medisinsk etikk, UiO: Konferanse om etiske utfordringer i
kommunehelsetjenesten

-

Senter for Utvikling og Miljø, UiO: Workshop: ”Environmental ethics above the
treeline”

-

Senter for menneskerettigheter, UiO: Forskerkurs i menneskerettighetsfilosofi

10.1 Etikk.no
Etikkprogrammet har vært ansvarlig for driften av etikk.no, nettsiden til Nasjonalt
Etikknettverk, som blant annet inneholder informasjon om forskerkurs i etikk og andre
etikkarrangementer. Jens Erik Paulsen var i 2007 (som i tidligere år) redaktør for etikk.no.

11 Annet.
11.1 Arbeid i NanoVT-utvalg
Universitetsledelsen opprettet våren 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede en fremtidig
satsing på nanovitenskap ved Universitetet i Oslo. Etikkprogrammet ble bedt om å sende en
representant som medlem i denne arbeidsgruppen. Jakob Elster representerte
Etikkprogrammet i arbeidsgruppen. Rapporten fra arbeidsgruppen kan leses her:
http://www.admin.uio.no/prosjekter/nanovt/Nanorapport_endelig.pdf. For kortversjonen av
rapporten, samt utdrag av de delene som er spesielt relevante for Etikkprogrammet, se
vedlegg 6.
11.2 Flytting
Etikkprogrammets lokaler i Forskningsparken ble i mars 2007 flyttet til IFIKKs lokaler i 3
etg. i Niels Treschows hus. I oktober 2007, flyttet programmet så inn i nyoppussede lokaler,
og deler i dag korridor med Centre for the Study of Mind in Nature i 2 etg. P.A. Munchs hus,
ved Humanistisk fakultet.

12 Vedlegg
12.1 Vedlegg 1: Programplan for Etikkprogrammet 2007-2011

Programplan for Etikkprogrammet 2007-2011
Februar 2007

1. Innledning
Etikk er i de senere år blitt et stadig viktigere område for refleksjon over de endringsprosesser
som er på gang i det norske samfunn, eksempelvis bio- og genteknologi, nye media og
internett, integrasjon og kulturell pluralisme, globalisering og klimaendring. Disse
endringsprosessene berører grunnleggende normer, verdier og praksisformer i samfunnet og
utgjør en utfordring også for universitetets egen forsknings- og utdanningsvirksomhet.
Universitetets utdanningsprogrammer må gi rom for den normative refleksjon som samfunnet
etterspør, og arbeide med normative spørsmål knyttet til forskningens funksjon og bruk i
samfunnet og forskningens egen etikk. I tillegg til å stimulere universitetets allerede
eksisterende forskningsmiljøer har Etikkprogrammet gjennom sitt virke bidratt til å styrke
rekrutteringen av etikkforskere – ofte på tvers av faggrenser. Etikkprogrammet har siden 2002
også administrert et nasjonalt etikknettverk.
Etikkprogrammet har fått god evaluering av en skandinavisk bedømmelseskomite, og
programmets forskerutdanning nevnes som et eksempel til etterfølgelse i stortingsmeldingen
Vilje til forskning.
I tråd med Etikkprogrammets mandat for perioden 2007-2011 tar programmet sikte på å
videreutvikle rekrutteringen, forskningen og nettverkene på en slik måte at Universitetet i
Oslo fremstår som et sted hvor normativ refleksjon er innarbeidet i alle relevante fagmiljøer. I
mandatet ligger det en ambisjon om både å styrke etikkforskningen i fagmiljøene isolert og å
styrke samarbeidet mellom fagmiljøene. Programstyret ser dette som to komplementære
elementer som er nødvendige for å utvikle en tilnærming til etikkforskningen som har et solid
fundament både teoretisk og empirisk. Ved å styrke samarbeidet på tvers av fakulteter og
fagmiljøer – både med hensyn på utdanning og forskning på normative problemstillinger – vil
Universitetet i Oslo kunne utvikle et bredt etikkfaglig miljø på et høyt internasjonalt nivå.

2. Kort historikk
Etikkprogrammets virksomhet forut for programperioden 2007-2011 kan kort beskrives slik:
•

Programmet har finansiert 13 stipendstillinger og 3 post.doc.-stillinger.
Etikkprogrammets forskerskole har vært et viktig opplærings- og møtested for
stipendiatene. Forskerskolen har et opplegg som også er attraktivt for stipendiater med
finansiering fra andre kilder enn Etikkprogrammet. Disse har kunnet søke om assosiert
status.

•
•
•

Gjennom årlig utdeling av såkalte stimuleringsmidler har Etikkprogrammet gitt et
vesentlig bidrag til etikkforskning og -utdanning i ulike fagmiljøer ved universitetet.
Dette er en ordning som samtlige fakulteter ved Universitetet i Oslo har nytt godt av.
Nasjonalt etikknettverk – som er finansiert av NFR – bestyres av Etikkprogrammet. I
dette nettverket inngår øvrige universiteter og høyskoler som samarbeidende
fagmiljøer.
Gjennom Etikkseminaret og en årlig Oslo Lecture in Moral Philosophy har
Etikkprogrammet bidratt til å sette Universitetet i Oslo på kartet som en institusjon
med fremtredende profil innen etikkforskningen.

Universitetsstyret besluttet i juni 2006 at Etikkprogrammet skulle videreføres. Til grunn for
universitetsstyrets vedtak lå blant annet en ekstern evalueringsrapport og fakultetenes
høringsuttalelser. Foreliggende plan for programperioden 2007-2011 er basert på
konklusjoner og anbefalinger i evalueringsrapporten, fakultetenes høringsuttalelser og
programmets mandat.

3. Satsinger i programperioden
Evalueringen, høringsuttalelsene og mandatet gir føringer for det videre etikksatsingen ved
Universitetet i Oslo.
Forskerskole og annen forskerutdanning
Den økonomiske rammen slik den er lagt ved inngangen til programperioden, gir rom for det
samme antall stipendstillinger og post.doc.-stillinger som i forrige programperiode
(henholdsvis 13 og 3). Vi skal nedenfor komme tilbake til spørsmålet om en omfordeling av
disse stillingsressursene. Etikkprogrammet vil videreføre forskerskolens aktiviteter: Jevnlige
kollokvier; en årlig workshop; en årlig stipendiatsamling; prøvedisputaser, etc. Forskerskolen
har i forrige programperiode hatt en kvalifiseringsordning hvor Etikkprogrammet har delt ut
halvårige stipend til utvikling av PhD-prosjekter. Ordningen har vært vellykket: 25 av de
totalt 27 kvalifiseringsstipendiatene har siden fått PhD-stipend (10 fra Etikkprogrammet, 15
fra andre kilder).
Etikkprogrammet tar sikte på å utvikle forskerskolen videre gjennom en faglig styrking av
kvalifiseringsordningen og PhD-utdanningen. Forskerkursene skal økes i antall og heves i
kvalitet. Enkelte forskerkurs skal gjøres obligatoriske og ha et felles pensum. En styrking av
kvalifiseringsordningen vil kunne bidra til å heve etikkompetansen hos kandidater fra miljøer
som hittil ikke har fokusert spesielt på normativ refleksjon. Gjennom utvikling av kurstilbudet
vil forskerskolen som helhet styrkes. Forskerkursene vil også kunne brukes som elementer i
eller supplement til doktorgradsopplæringen ved de ulike fakultetene ved UiO.
Etikkprogrammet ønsker i tillegg å bidra til å etablere og utvikle faste elementer av fagetikk i
de øvrige doktorgradsprogrammene ved UiO, i form av tilpassede kurs eller innslag i
eksisterende kurs. Etikkprogrammet vil tilrettelegge for at de grunnlagsetiske miljøene kan
stille kompetanse til rådighet til slik undervisning.
Stimuleringsmidler
Stimuleringsmidler vil i større grad enn tidligere bli fokusert tematisk, slik at sentrale
normative problemstillinger som angår universitetet og samfunnet forøvrig blir satt på
dagsordenen – gjerne i form av workshops med påfølgende konferanser med publisering av

bidragene. Programstyret ønsker her å bidra økonomisk, organisatorisk og faglig til at det
skapes rom for grundig drøfting av aktuelle problemstillinger. Støtte til frikjøp av
vitenskapelig personale, støtte til relevant kursvirksomhet, samt til publisering vil være
viktige virkemidler. Etikkprogrammet ønsker gjennom denne ordningen også å bidra til
etableringen av bredt sammensatte forskergrupper. Ved å støtte nettverk av forskere og
stipendiater kan Etikkprogrammet bidra til økt oppmerksomhet omkring områdeetiske
problemstillinger og tilrettelegge for tverrfaglighet. Forskergruppene kan f. eks sette fokus på
generelle temaer som forskningsetikk og profesjonsutdanning, eller på mer spesifikke som
nanoteknologi og problematikk i forbindelse med livets begynnelse og slutt. Etikkprogrammet
ønsker å utvikle denne satsingen gjennom dialog med fagmiljøene for å kartlegge behov og
interesser.
Miljø for etikkforskningen ved Universitetet i Oslo
Et miljø for etikkforskningen ved UiO vil ta utgangspunkt i forskerskolen og de
forskergruppene som mottar stimuleringsmidler. Etikkprogrammet skal ikke bli et senter, men
bidra til å binde eksisterende miljøer tettere sammen, samt til å etablere nye miljøer som kan
knyttes opp mot disse. Blant de virkemidlene Etikkprogrammet vil ta i bruk for å utvikle
miljøet blant etikkforskerne ved Universitetet i Oslo er koordinering av allerede eksisterende
seminarvirksomhet1, ytterligere satsning på arrangementer rundt Oslo Lecture in Moral
Philosophy, bredt anlagte konferanser omkring forskergruppenes temaer, invitasjon av
gjesteforskere, og samarbeid omkring etikkundervisning i doktorgradsprogrammene. Det er
her viktig at Etikkprogrammet etablerer varige institusjonelt forankrede nettverk mellom
Etikkprogrammet, IFIKK og enkeltfakultetene. Programmet skal også være spydspiss i
utviklingen av etikkforskningen. Det er derfor viktig å styrke Etikkprogrammets
postdoktormiljø.
Nasjonalt etikknettverk
Nasjonalt etikknettverk er finansiert av Norges forskningsråd og har vært administrert av
Etikkprogrammet siden nettverket ble opprettet i 2002. Denne satsningen har bl. a bidratt til at
antall nasjonale forskerkurs i etikk på landsbasis er blitt mer enn tredoblet i perioden, og at
etikkmiljøet i Norge har fått nettstedet etikk.no (800 jevnlig besøkende) som formidler
etikknyheter, forelesere etc. I programperioden tas det sikte på å videreføre og utvikle arbeidet
med Nasjonalt etikknettverk.
Internasjonale nettverk
Internasjonal nettverksbygging vil i programperioden prioriteres gjennom etablering av
forpliktende samarbeid med utenlandske etikkmiljøer (i form av konferanser og utveksling av
forskere og stipendiater), samt invitasjoner av gjesteforskere og foredragsholdere. Tilsettingen
av en ny faglig leder på høyt nivå vil lette disse prosessene.

3. Hovedutfordringer: Tverrfaglighet og dreining mot forskning
Å drive et tverrfaglig og tverrfakultært program innebærer store utfordringer, både
organisatorisk og faglig. I møtene mellom ulike fagtradisjoner ligger imidlertid et potensial
1

I dag drives det etikkrelaterte seminarer på mer eller mindre regelmessig basis ved Etikkprogrammet, Det
teologiske fakultet, IFIKK, Seksjon for medisinsk etikk, Institutt for statsvitenskap og Senter for kvinne- og
kjønnsforskning. Generelt ønsker Etikkprogrammet å samarbeide med miljøer ved UiO som driver relatert
forskningsvirksomhet. Som eksempel nevnes Centre for the Study of Mind in Nature.

for gjensidig berikelse og fagutvikling. På samme måte som grunnlagsetikk kan bidra
vesentlig til at de områdeetiske (og ofte empiriske) prosjektene blir bedre, kan de empirisk
funderte prosjektene gjennom sin nærhet til problemstillingene og alternative teoretiske
perspektiver, bidra til å utfordre og utvikle etisk teori. Det er i denne brytningen
Etikkprogrammet befinner seg og har skapt faglig spennende konstellasjoner.
Etter programstyrets mening fører tverrfaglighet til en fruktbar og nødvendig fagutvikling for
alle parter når forholdene legges til rette for det. I forskerskolen skal tverrfagligheten styrkes
gjennom forskerutdanningen, slik at deltakerne blir bedre i stand til å identifisere normative
problemstillinger i eget fag og utvikle metodologi som oppfyller både fagspesifikke og
etikkfaglige krav. Men også innenfor etikkforskningen er det viktig at det stimuleres til
tverrfaglighet. Dette skal dels skje ved at Etikkprogrammet oppfordrer til tverrfakultært arbeid
og kanaliserer midler til slike prosjekter. Sentralt her står arbeidet med å etablere et bredt
etikkmiljø ved Universitetet i Oslo, et miljø som også bør ha institusjonelt forankrede
nasjonale og internasjonale ekstensjoner.
Det finnes likevel asymmetrier mellom områdeetikk og grunnlagsetikk som utgjør en stående
utfordring. Å skape og opprettholde et klima for en gjensidig berikende tverrfaglighet mellom
etikkfaglige miljøer med ulik faglig forankring krever en betydelig løpende innsats.
Erfaringene tyder imidlertid på at det er verdt innsatsen, både for de enkelte fagmiljøene og
for etikkforskningen generelt.
I tråd med mandatet ønsker programstyret å satse ytterligere på forskning i den kommende
femårsperioden. Forholdene ligger godt til rette for en slik styrking av denne innsatsen,
ettersom det rekrutteringsarbeidet Etikkprogrammet hittil har gjort nå begynner å gi
avkastning i form av ferdige avhandlinger og postdoktorforskning på høyt nivå. Etter
programstyrets mening innebærer dette at man bør satse ytterligere på postdoktorforskning,
stimulere de fagmiljøer der det allerede bedrives etikkforskning, samt inkludere og gi faglig
hjelp til de miljøene der normativ refleksjon ikke står spesielt sterkt. Men dette krever en
helhetlig strategi og tilstrekkelige ressurser.
Etikkprogrammet bør derfor gå i en omfattende dialog med de forskjellige fakultetene og
fagmiljøene, og på flere nivåer, med særlig sikte på å kunne rekruttere fra og stimulere til
etikkfaglig virksomhet ved fakulteter og miljøer som i dag er underrepresentert i programmet.
For å få til en slik satsing er det nødvendig at det etableres et samarbeid med fakultetene om
integrering av etikk i doktorgradsprogrammene og egnede undervisningsopplegg. For å sikre
kontinuitet i dette arbeidet bør det etableres en ordning med faste kontaktpersoner ved hvert
fakultet med ansvar for denne virksomheten.
Etikkprogrammet vil være lydhørt overfor fakultetenes behov og ønsker angående
rekruttering, forskerutdanning, etikkforskning, og deltagelse i tverrfaglige forskergrupper. En
løpende dialog med dekaner og ledere for forskerutdanningsprogrammene om disse
spørsmålene vil skaffe Etikkprogrammet faste ankerpunkt og øke Etikkprogrammets synlighet
i disse miljøene. Dette vil antagelig gjøre søkerbasen til Etikkprogrammet bredere – både mht
stipend og stimuleringsmidler. Selv om Etikkprogrammet også i dag har en stor kontaktflate,
er det sterkt ønskelig å etablere en slik mer formalisert målrettet og systematisk
kommunikasjonskanal, slik at det faglige nettverket og samarbeidet blir varig, og ikke
personavhengig.

4. Organisering og ressurser
Organisering og faglig ledelse
Hovedlinjene for programmets virksomhet legges av programstyret ved at dette vedtar
årsplaner og budsjetter. Programstyret skal dessuten være innstillende myndighet i
tilsettingssaker, og derigjennom sikre at kravet om tverrfaglighet i programmets virksomhet
ivaretas.
Programmet sorterer administrativt til Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi, ide- og
kunsthistorie og klassiske språk. Instituttet er ansvarlig for å stille til disposisjon de
nødvendige administrative ressurser til programmet. En administrativ stilling som
forskningskonsulent øremerkes Etikkprogrammet. Denne stillingen, og øvrige administrative
tjenester, finansieres av programmets midler.
Programmet skal ledes av en faglig leder med professorkompetanse. I tillegg til faglig leder
vil det være behov for faglig kompetanse knyttet til forskerskolen
Forskning og forskerutdanning
Programstyret ønsker å videreføre, utvikle og styrke den faglige kvaliteten av den
virksomheten som møysommelig er bygget opp i Etikkprogrammets forrige periode, og
dessuten søke å ivareta mandatets føringer når det gjelder å bygge opp et
etikkforskningsmiljø. Hvor raskt et slikt miljø kan bygges, og hvor sterkt det kan bli, er
avhengig av de økonomiske rammer for Etikkprogrammets drift.
For å dreie programmets virksomhet mer i retning av forskning, ønsker programstyret å heve
antall post.doc.-stipend fra tre til seks. Samtidig er det nødvendig at forskerskolen
opprettholdes på om lag samme nivå som ved inngangen til programperioden hvis den skal
oppfylle sine funksjoner som faglig arena og rekrutteringsbase for etikkforskningen ved
Universitetet i Oslo. Dersom det ikke er midler til både 6 post.doc.-stipend og 10 PhDstipend, vil programstyret foreslå at antallet post.doc.-stipend bare økes til 5.
Ressurser
Nedenstående tabell gir en oversikt over fordeling av midler på de ulike hovedaktivitetene
som er beskrevet i det foregående – fordelingen av midlene som er stilt til disposisjon ved
inngangen til programperioden, og fordelingen ved ønsket aktivitetsnivå. Tabellen gir også en
oversikt over disponering av midlene som Norges forskningsråd har stilt til disposisjon for
Nasjonalt etikknettverk.
Aktivitetsnivå 2007

Ønsket aktivitetsnivå

8 090 000

10 100 000

Tverrfakultære/nasjonale
stimuleringstiltak

610 000

1 220 000

Forskerutdanning

300 000

340 000

Drift

300 000

400 000

PhD/Post.doc.-stipend

NFR - Nasj. etikknettv.

Øvrig lønn og drift:
485 000
55 000

Lønn faglig leder / øvrig faglig
kompetanse
Lønn administrative tjenester
Sum øvrig lønn og drift

600 000

1 300 000

200 000

690 000

800 000

160 000

2 500 000

4 060 000

900 000

12.2 Vedlegg 2: Beskrivelse av forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole

Etikkprogrammet (2002-2011) er et interfakultært forskningsprogram og et av Universitetet i
Oslos satsningsområder. Etikkprogrammets mål er å fremme og støtte etikkforskning og
normativ refleksjon ved Universitetet i Oslo. Etikkprogrammets forskerskole ble formelt
opprettet våren 2004 etter vedtak i Forskningskomiteen.2 I praksis har forskerskolen vært i
funksjon fra og med vårsemesteret 2002.
Formål
Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og
områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et
tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo.
Forskerskolens utdanningsprogram
Forskerutdanningsopplegget i Etikkprogrammets forskerskole har tverrfaglighet og
kompetanseoppbygging som sitt hovedformål, og bygger på prinsippet om aktiv deltagelse.
Det vil si at studentene deltar på forskerkurs og i tverrfaglige fora som kollokvier, workshops
og samlinger, legger regelmessig frem eget arbeid til diskusjon der dette er aktuelt (særlig
kollokvier og samlinger), og leser og kommenterer medstipendiaters arbeid i de samme fora,
også arbeid til medstipendiater som arbeider på andre områder enn ens eget. Man rapporterer
årlig om fremdrift og faglige problemstillinger, legger frem rapport eller problemnotat på en
av forskerskolens halvårlige stipendiatsamlinger, og har en årlig stipendiatsamtale med
forskerskolens faglige leder om faglige og praktiske problemstillinger.

2

Notat fra rektor, datert 12.5.04.

Regelmessig deltagelse i forskerskolen er obligatorisk for alle forskerskolens medlemmer,
både assosierte medlemmer og Etikkprogrammets stipendiater. Til gjengjeld får alle
medlemmene seks måneders ekstra stipend.

Kollokvier
Forskerskolen arrangerer regelmessige kollokvier, normalt hver 14. dag, i perioder hvor dette
ikke kolliderer med forskerkurs, samlinger eller andre faglige begivenheter som krever
forberedelse. Kollokviene er tverrfaglige forskermøter som varer i to-tre timer, hvor
stipendiater på alle nivåer, av og til også eksterne forskere, legger frem sine arbeider (ca. 20
sider) til diskusjon. Én eller to tekster diskuteres hver gang. Det inviteres som regel
ressurspersoner med spesialkompetanse på aktuelle områder for å kommentere tekstene.
Regelmessige forskerkurs
Hver 14. dag (de ukene det ikke er kollokvium), arrangeres et to-timers forskerkurs for alle
stipendiatene. Formålet er å skape en felles og solid faglig plattform for alle stipendiatene.
Som regel vil stipendiatene i forkant ha fått en tekst de skal lese, og kurset vil bestå dels av en
forelesning, dels av diskusjon om teksten og dagens tema.
Intensive forskerkurs
Forskerskolen vil én gang i semesteret organisere et intensivt forskerkurs, som regel med
utenlandske spesialister. Kursene skal normalt bestå av ca 20 forelesnings- og seminartimer
gitt av forskere med høy kompetanse i etikk, og ha et pensum på ca 500-1000 sider etisk
teori/metode, som deltagerne forventes å sette seg inn i før kurset starter. Etter kurset skriver
man et essay innenfor ett av kursets tema. Essayet må bli godkjent av foreleser for å få kurset
godkjent. For kvalifiseringsstipendiater og nye ph.d.-stipendiater, organiseres også et intensivt
introduksjonskurs i etikk.
Årlige samlinger
Forskerskolen organiserer to årlige samlinger for alle stipendiatene:

1. Et heldagsseminar ved semesterstart hver høst, der nye stipendiater kan legge frem
prosjektene sine, og der de andre stipendiatene eventuelt kan gi en kort presentasjon av status
på egne prosjekter.
2. En to eller tre-dagers samling utenfor Oslo, der alle stipendiatene legger frem en kort tekst
der de diskuterer en problemstilling de arbeider med, og alle stipendiatene kommenterer
hverandres tekster. Alle veiledere inviteres til å delta i diskusjonen, og eksterne forelesere
inviteres også.
I tillegg vil forskerskolen organisere ytterligere tilbud: workshops, skrivekurs, etc. Disse vil i
utgangspunktet ikke være obligatoriske, selv om det oppfordres til aktiv deltagelse.
Reglement for Etikkprogrammets forskerskole
Reglementet gjelder alle deltagere i forskerskolen: kvalifiseringsstipendiater, ph.d.stipendiater med stipend fra Etikkprogrammet og assosierte medlemmer av forskerskolen,
dvs. ph.d.-stipendiater som har stipend fra andre enn Etikkprogrammet.
Deltagelse i forskerskolens aktiviteter er obligatorisk. Det forventes at stipendiatene deltar på
alle kollokvier, samlinger og forskerkurs, så fremt de ikke er forhindret. Dette er viktig både
for den enkelte stipendiats kompetanseoppbygging, og fordi et godt faglig miljø og
velfungerende kurs og kollokvier krever regelmessig deltagelse fra alle medlemmene.
Nedenfor beskrives minimumskrav for deltagelse i forskerskolen.
1. Kollokvium ca hver 14. dag. Stipendiaten skal delta på minimum 60% av kollokviene
hvert semester.
2. Forskerkurs (2 timer) hver 14. dag. Stipendiaten skal delta på minimum 60% av
forskerkursene hvert semester.
3. Årlige samlinger: Stipendiatene skal delta på de to årlige samlingene.
4. Intensive én-ukes forskerkurs (for ph.d.-stipendiater): I løpet av stipendperioden skal
phd-stipendiatene delta på to intensive forskerkurs organisert av forskerskolen; disse
kursene kommer i tillegg til de kursene som tas som en del av den obligatoriske
forskerutdanningen på de ulike ph.d.-programmene som stipendiatene følger.

5. For kvalifiseringsstipendiater: Stipendiatene skal følge et intensivt én-ukes
introduksjonskurs i etikk, organisert av forskerskolen.
Hvis stipendiaten deltar på mindre enn det minimumskravene krever, må hun/han kunne
dokumentere sykemelding eller annen gyldig grunn til fravær. Unntatt fra kravene i punkt 1-3,
er stipendiater som er i utlandet eller utenbys som del av et lengre forskningsopphold, samt
alle stipendiater i de siste seks månedene før normert leveringstidspunkt.
Stipendiatene kan søke om å få fritak fra enkelte obligatoriske arrangementer hvis særskilte
grunner tilsier det. (For eksempel fritak fra de årlige samlingene hvis de kolliderer med en
viktig konferanse.)
I tilfeller der en stipendiat ikke oppfyller minimumskravene, vil det bli vurdert sanksjoner:
a. Stipendiaten nektes rett til videre deltagelse i forskerskolens aktiviteter.
b. Etter at en stipendiat har avsluttet sin deltagelse i forskerskolen, vil
forskerskolen utstede et sertifikat som dokumentasjon på etikk-kompetanse på
høyt nivå. Stipendiater som ikke har tilfredsstilt minimumskravene, vil ikke få
et slikt sertifikat.
c. Assosierte stipendiater vil først få sitt seks måneders tilleggsstipend etter å ha
deltatt i forskerskolen (og oppfylt minstekravene) i to år.
d. Phd-stipendiater med stipend fra Etikkprogrammet kan fratas seks måneder av
stipendet hvis de ikke oppfyller minstekravene til deltagelse.
e. Phd-stipendiater med stipend fra Etikkprogrammet kan ved vedtak av styret for
Etikkprgrammet fratas den gjenværende delen av hele stipendet.

12.3 Vedlegg 3: Program og pensumliste for introduksjonskurset i etisk teori

Introduksjon til etisk teori (26-30 november 2007)
Grupperom 4, Georg Sverdrups hus. Forelesere: Lene Bomann-Larsen og Jakob Elster
Kurset tar sikte på å gi en teoretisk bakgrunn for å utføre egne etiske forskningsprosjekter og
for å følge dagens debatt innen etikkforskning. Kurset er et såkalt ”avansert
introduksjonskurs”; det vil si at vi ikke forutsetter noen spesifikke forkunnskaper innen etikk,
men at vi forutsetter evnen og viljen til å sette seg inn i komplisert stoff.
Kurset vil presentere noen hovedretninger innen etisk teori, og beskrive skillelinjene mellom
dem, samtidig som vi vil problematisere i hvilken grad det er nyttig og meningsfullt å operere
med generelle kategorier som konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Vi vil også ta for oss
den grunnleggende kritikken av selve begrepet etisk teori som er kommet fra ulike hold. I
tillegg til å se på etiske teorier – forstått som koherente sett av handlingsveiledende prinsipper
– vil vi også se på hvilke metoder man kan bruke for å finne frem til slike teorier, og på
former for etisk argumentasjon som ikke nødvendigvis krever et tungt teoretisk grunnlag (som
kasuistikk).
Både kurset og pensumlitteraturen vil ha hovedvekt på anglo-amerikansk etikkforskning fra
de siste 50 årene, og vi vil blant annet lese og diskutere John Rawls, Thomas Nagel, Bernard
Williams, Thomas Scanlon og Rosalind Hursthouse. Det vil også bli satt av mye tid til
diskusjon av teoretiske og metodologiske spørsmål i deltagernes prosjekter.
Pensumliste
Pensumbok:
Marcia Baron, Philip Pettit og Michael Slote (1997). Three Methods of Ethics: A Debate,
Blackwell. 285 sider.

To artikler som vi kommer til å bygge på og som gir et godt rammeverk for å forstå ulike
etiske teorier er:
•

Kagan, S. (1992). "The Structure of Normative Ethics." Philosophical Perspectives 6:
223-242.

•

Scanlon, T. M. (1992). "The Aims and Authority of Moral Theory." Oxford Journal of
Legal Studies 12(1): 1-23.

Disse to artiklene er relativt tunge å lese, men svært nyttige, så vi anbefaler at dere bruker litt
tid på dem.
Øvrige artikler:
•

Daniels, N. (1979). "Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics."
The Journal of Philosophy 76(5): 256-282.

•

Hare, R. M. (1981). Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point. Oxford,
Clarendon Press. Kapittel 2+3 (s. 25-64.)

•

Hursthouse, R. (1991). "Virtue Theory and Abortion." Philosophy and Public Affairs
20(3): 223-246.

•

Nagel, T. (1979). “The Fragmentation of Value”. Mortal Questions, Cambridge
University Press: 128-141.

•

Nagel, T. (1979). ”War and Massacre”. Mortal Questions, Cambridge University
Press: 53-74.

•

Nagel, T. (1991). Equality and Partiality, Oxford University Press. Kapittel 2, s. 1020.

•

Nozick, R. (1978). Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers; Kapittel 3, s. 2653; side 26-35 er spesielt viktige.

•

Rawls, J. (1999). “Outline of a Decision Procedure for Ethics”. John Rawls: Collected
Papers. S. Freeman, Harvard University Press: 1-19.

•

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice - Revised edition, Oxford University Press. Side
40-46. (Seksjon 9: “Some Remarks About Moral Theory”)

•

Ruyter, Knut W. (1998). “Om broken av forbilledlige og ekstreme eksempler i
moralske resonnementer”. Jon Wetlesen (red). Hva er kasuistikk? Om moralsk læring
og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler. Skriftserie for HFs etikkseminar,
Universitetet i Oslo. Side 126-151.

•

Singer, P. (2005). "Ethics and Intuitions." The Journal of Ethics 9: 331-352.

•

Unger, P. (1996). Living High & Letting Die: Our Illusion of Innocence, Oxford
University Press., kapittel 1. Side 3-23.

•

Williams, B. (1973). A critique of utilitarianism. Utilitarianism: For and Against,
Cambridge University Press: 77-150. Kapittel 3-5, s. 93-118

•

Williams, B. (1981). “Conflict of values”. Moral Luck, Cambridge University Press:
71-82.

•

Williams, B. (1981). “Moral Luck”. Moral Luck, Cambridge University Press: 20-39.

Kursprogram:
Mandag 26. november: Generell introduksjon til emnet
-

10.15-11.00 Presentasjon av studenter og prosjekter.

-

11.15-12.00 Hvorfor etisk teori? Context of discovery og context of justification;
Konservatisme vs. revisjonisme; Unger, Singer

-

12.00-13.15 Lunsjpause

-

13.15-15.00 Standard analytisk etikk: et ideal for etisk teori?

-

15.15-16.00 Gruppearbeid/ diskusjon

Pensum: Kagan; Scanlon
Tirsdag 27. november: Noen viktige skillelinjer innen etisk teori
-

10.15- 12.00 Konsekvensialisme vs. deontologi; Nagel: ”War and Massacre”; Hare;
Nozick

-

12.00-13.15 Lunsjpause

-

13.15-15.00 Pluralisme vs. monisme; determinisme vs. indeterminisme, dilemmaer:
Nagel ”The Fragmentation of Value”; Williams “Conflict of values”; Hare.

-

15.15-16.00 Gruppearbeid/ diskusjon

Onsdag 28. november: Etisk begrunnelse og metode
-

10.15-12.00 Etisk metode, med særlig vekt på reflektiv likevekt; Rawls ”Outline”;
Rawls, A Theory of Justice; Daniels

-

12.00-13.15 Lunsjpause

-

13.15-15.00 Kasuistikk; Ruyter

-

15.15-16.00 Gruppearbeid/ diskusjon

Torsdag 29. november: Alternativer til etisk teori?
-

10.15-12.00 Dydsetikk. Hursthouse

-

12.00-13.15 Lunsjpause

-

13.15 – 15:00 Moralsk ansvar; rolleansvar, partiskhet og upartiskhet; integritet.
Williams “Moral Luck”; Williams A critique of utilitarianism; Nagel Equality and
Partiality.

-

15.15-16.00 Gruppearbeid/ diskusjon

Fredag 30. november: Oppsummering og diskusjon av deltagernes essays og prosjekter
10.15-16.00

12.4 Vedlegg 4: ”Abstracts” for forelesningene i Etikkseminaret
Vår 2007:
8. mars: Raino Malnes (Institutt for Statsvitenskap): "Hva kan det komme ut av etikk?"
"'Hva kan det komme ut av etikk?'
Ikke så rent lite: sannheten om riktig og galt. Jeg skal legge ontologiske og
epistemologiske premisser for dette svaret. Utfordringen er dels å forklare hva slags
fenomener etiske utsagn handler om, dels å godtgjøre at det går an få frem sannheten om
disse fenomenene. Dessuten vil jeg argumentere mot andre syn på hva som kan komme ut
av etikk.
Anta at det finnes etiske fakta. I så fall går det å skjelne mellom det som er riktig eller
galt, og det som oppfattes på den ene eller andre måten. Da er det ingen vesentlig forskjell
mellom samfunnsforskning og etikk: å studere hvordan folk lever, og å undersøke om de
lever slik de bør. I begge tilfeller gjelder det å danne seg oppfatninger som
overensstemmer med virkeligheten. Den viktigste hensikten med presentasjonen er å se på
denne muligheten. Jeg skal legge inn et ord for etisk realisme og kritisere teorier om etikk
som ikke gjør regning med etiske fakta.
Utgangspunktet for diskusjonen er at etisk tenkning har trekk som det ikke trengs teori for
å bringe på det rene. Et av trekkene er det særlige alvoret som knytter seg til etiske
vurderinger. De gir utløp for mer enn personlige preferanser. Et annet trekk er opplevelsen
av at visse vurderinger hever seg over all tvil. De er urokkelige. Disse kjensgjerningene
må teorier om etikk ta vare på. Gjør de ikke det, faller det en skygge over dem. Dette er en
kritisk prøve på plausibiliteten av alternative teorier, og etisk realisme er alene om å bestå
prøven."

22. mars: Eli Feiring (Institutt for Statsvitenskap): ”Bør forsikringsselskaper ha tilgang
til genetisk informasjon?”
”Forsikringsselskaper ønsker i noen tilfeller å benytte genetisk informasjon ved tegning av
privat forsikring. I forelesningen diskuteres hvorvidt individuelle rettigheter til ”genetic
privacy” og til å være uvitende om ens egne genetiske disposisjoner genererer en plikt for
forsikringsselskapene til ikke å søke slik informasjon. Det argumenteres for at
rettighetsterminologien ikke er særlig godt egnet til å besvare spørsmålet om hvorvidt
forsikringsselskapene bør ha tilgang til genetisk informasjon eller ikke. Dessuten drøftes
påstanden om at genetisk diskriminering bryter med ideen om at samfunnet bør bære
konsekvensene av faktorer utenfor individets kontroll.”
12. april: G.A. Cohen (All Souls College, University of Oxford): “Justice Vs.
Constructivism”.
Cohen holdt også et foredrag fredag 13. april for Institutt for Statsvitenskap.
12. april: Forelesning 1: Justice vs. Constructivism
According to the constructivist approach to social justice, an approach that is most notably
illustrated by John Rawls’s Theory of Justice, the principles of social justice are those
rules of social regulation that would be chosen by specially designed selectors who
occupy a relevantly optimal choosing situation: in the case of Rawlsian constructivism,
that situation is the “original position”, in which selectors know everything there is to
know about the nature of human nature and human society and nothing that distinguishes
any selector from any other selector. I argue, against the constructivist approach to social
justice, that rules of social regulation cannot be identified with principles of justice
because the former are sensitive, and the latter not, both to practical constraints that affect
the implementation of principles and to values other than justice itself.
13. april: Forelesning 2: More on the Distinction between Justice and Rules of Social
Regulation
The stated distinction demonstrates that, while there is some truth in the “ought implies

can” thesis, the truth in question lacks the significant implications for the nature of
normativity that is typically claimed for it: what’s true in “ought implies can” does not
show that fundamental normative truth is constrained by what it is possible for people to
do.
The distinction also disqualifies Rawls’s attempt to vindicate the methodological
soundness of recourse to facts of human nature and human society in support of
fundamental principles of any kind. An example of the said methodology is that defence
of the fundamental principle of utilitarianism against the charge that it justifies slavery, in
circumstances where slavery produces the greatest possible sum of human happiness, a
defence which denies that there are any such circumstances. I argue that the latter factual
claim, that there are no such circumstances, fails to vindicate utilitarianism as a
fundamental normative principle against the stated charge.
10. mai: Catherine Wilson (City University of New York): “What is the Aim of Moral
Inquiry?”
“For many moral realists, knowledge of moral truths is the aim of inquiry. Insofar as more
than a minimalist or deflationary account of moral truth is required for moral epistmology,
an ontology of moral facts, construed as conditions of the world capable of being reflected
in true moral judgements is deemed by realists to be indispensable. The paper will argue
that references to moral facts are overly speculative. The question posed above is
ambiguous. The aim of moral inquiry /for the first-order inquirer/ is to get out of a state of
doubt-or-denial about some matter of moral importance. The aim of moral inquiry for the
/moral theorist/ (who may be a first-order inquirer as well) is to assert claims that are
empirically adequate and logically coherent and that represent defensible preferences.
Epistemological contact with moral facts need not creep into any account of moral
inquiry, though one should not object to calling the settled the moral opinions of one's
own society moral facts.”
24. mai: Sara Heinämaa (Department of Philposphy, Helsinki University og Senter for
kvinne- og kjønnsforskning): “Husserl's ethics of renewal: An egological approach”
“The paper has two tasks:

1) to introduce Husserl's concept of ethical life by explicating his distinction between four
different types of teleology: natural life, professional life, vocational life and ethical life,
2) to criticize John Drummond''s interpretation of Husserl's ethics for a confusion of
Husserlian universalism with Kantian universalism.”
7. juni: Vidar Halvorsen (Institutt for kriminologi og rettssosiologi): "Terror, tortur og
den tikkende bomben".
"Det er blitt en klisjé at alt ble forandret etter 11. september 2001. Ifølge Bushadministrasjonen kan den pågående "war against terror" rettferdiggjøre tortur, eller i det
minste torturliknende avhørsteknikker, i bestrebelsene på å innhente informasjon som kan
ha betydning for den globale bekjempelsen av terrorisme. Faktisk bruk av tortur er
selvfølgelig ikke noe nytt. Det som er nytt, er juridiske og filosofiske forsøk på å
rettferdiggjøre bruk av tortur i den offentlige debatten. Dette seminarinnlegget ser
nærmere på noen av disse forsøkene, særlig bruken av det såkalte "ticking bomb
scenario"."
Høst 2007:
13. september: Thorvald Sirnes (Rokkansenteret, Universitetet i Bergen): ”The rise of a
new ethical regime.”
27. september: Elizabeth Anderson (University of Michigan): “Two Cheers for
Capitalism and Bureaucracy”.
Anderson holdt også et foredrag fredag 28. september for Institutt for Statsvitenskap: ”The
Imperative of Integration”
Felles for de to foredragene:
"The dominant strain of theoretical work on egalitarianism in the past quarter century has
focused almost exclusively on redistributing material resources. The dominant strain of
practical work towards equality beyond the borders of the most highly developed
countries has focused on persuading states to affirm human rights and establish the formal

apparatus of democracy, especially periodic elections of state officials. As beneficial as
these policies may be, they fail to come to grips with some of the most stubborn problems
of inequality in less and more developed countries. Understanding these problems
requires a major shift in our conception of equality. We must move away from the
dominant conception, which conceives of equality as a pattern of distribution, and toward
a relational conception, which conceives of equality as a relation among persons. Doing
so will enable us to expand, or perhaps refresh, the egalitarians toolbox."
27. september: Lecture 1: Two Cheers for Capitalism and Bureaucracy
"Throughout history, the patron/client relation has been an extremely important form of
inegalitarian relationship. It is founded on a conception of rights of governance over
others as a form of private property. The rise of capitalism and bureaucracy advanced the
cause of equality by undermining the patron/client form. Capitalism did so by breaking
up monopolies and shrinking the scope of rights of private property. Bureaucracy did so
by expanding the scope of the rule of law and instituting the distinction between persons
and offices. Both modes of social organization, by stressing the primacy of efficiency,
advance equality through a strategy of sphere differentiation. I discuss the importance of
these ideas for the developing world, as well as the limits of efficiency as an equalitypromoting norm."
28. september: Lecture 2: The Imperative of Integration
"Systematic inequality often tracks salient group identities such as race, ethnicity, gender,
religion, caste, language, tribe, and immigrant status. Max Weber accounted for the
persistence of such group-based inequalities in terms of social segregation. When a group
acquires a dominant position with respect to a particular good, such as land or higher
education, it closes its social network to outsiders, thereby limiting the circulation of that
good to the ingroup, which protects itself from outgroup competition. Segregation of
dominant from subordinate groups has pervasive effects that cannot be fully corrected by
means of redistributive policies alone. Integrative policies, which aim to open up the
social networks of elites to outgroup members, are an indispensable tool for advancing

equality. I discuss the implications of this fact for blacks in the United States and
Muslims in Europe."

11. oktober: Dagfinn Føllesdal (Stanford University/ UiO): ”Fenomenologi og etikk”
”Edmund Husserl (1859-1938), som grunnla fenomenologien, skrev aldri noe verk om
etikk. Men han ga flere forelesningsserier over etikk, og disse er nå utgitt. Foreløbig
finnes de bare på tysk.
Husserls etikk er en naturlig videreutvikling av de sentrale elementer i hans fenomenologi,
han tar utgangspunkt i våre subjektive følelser og går gjennom en tre trinns prosedyre: fra
subjektivitet via intersubjektivitet til objektivitet.”
18. oktober: Torbjörn Tännsjö (Stockholms Universitet): ”När ska man dräpa? Om
dödandets etik.”
”I sitt foredrag vil Tännsjö ta utgangspunkt i sin bok Du Skall Understundom Dräpa!, som
nylig ble gitt ut på norsk under tittelen Noen ganger skal man drepe (Pax forlag 2007).
Boken drøfter hvorvidt det noen ganger kan forsvares å ta liv, og om vi noen gang har en
plikt til å ta liv. Boken tar for seg blant annet drap, selvmord, barmhjertighetsdrap, abort
og spedbarnsdrap, dødsstraff og det å ta liv i krig.”
1. november: Knut Ruyter (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og
helsefag/ Det teologiske fakultet, UiO): ”Anerkjente meninger: et normativt brohode
mellom empiri og etikk?”
"Eurobarometer og Norsk monitor er to eksempler på empiriske undersøkelser som er
opptatt av å måle endringer i (vanlige) folks moralske oppfatninger og vise sammenhenger
mellom verdiprioriteringer, holdninger og adferd. Det sies at analysen av data kan forklare
i hvilken grad endringer gir føringer på ulike typer valg. Det kan gi politikere,
markedsførere og andre muligheter til å tilpasse seg trender eller påvirke dem. Hvilken

rolle bør vanlige folks oppfatninger tillegges i etikk? Hvordan forholder evt disse
oppfatningene seg til ekspertenes oppfatninger? Og hvem avgjør hva som anerkjennes
som riktig?
Ved hjelp av en gammel, men lite brukt kategori i moralfilosofi, vil jeg undersøke om
såkalte ”anerkjente meninger” kan gi hva folk flest mener om moralske spørsmål en
egenverdi i normativ etikk. Kategorien styrer klar av ytterpunktene: på den ene yttersiden
tanken om at man ikke skal slutte fra er til bør. På den andre yttersiden tanken om at hva
folk flest mener, er riktig. Men den utfordrer også den vanlige moralfilosofiske
innstillingen om at empirisk forskning (bare) kan benyttes for å utvikle nye og bedre
prinsipper og teorier, som så igjen kan benyttes til å bedømme enkeltsaker. Empiri
opplyser om hvordan folk tenker, og viser relevans. Underforstått er det teoriene,
hypotesene, prinsippene som kan bekrefte om en moraloppfatning er riktig, selv om det er
en åpning for at også teorier må kunne revideres, evt. forkastes.
Jeg vil benytte tre kilder: Aristoteles (endoxa) og Caramuel (1606-1682) (opinio
probabilis), sammenlignet med Rawls (considered judgements fra ”Outline of a Decision
Procedure for Ethics” (1951)). Moralkunnskap er foreløpig, den endrer seg i forhold til
utvikling og kontekst, men kan ”sikres” gjennom ekstern og intern anerkjennelse, også i
de situasjoner hvor ens valgmuligheter er begrenset eller usikre.
Jeg vil flette inn en vurdering av opinionsundersøkelser av folks oppfatninger om aktiv
dødshjelp i lys av ”anerkjente meninger”.
Kilder:
Aristoteles. Topika I.
Juan Caramuel. Theologia Moralis Fundamentalis (1652) og Apologema pro Antiquissima
et Universalissima Doctrina de Probabilitate (1663). Jf. Julia Fleming. Defending
probabilism. Washington , D.C. : Georgetown University Press, 2007.
John Rawls. An Outline of a Decision Procedure for Ethics, Philosophical Review 60,
1951.
Torbjörn Tännsjö. Noen ganger skal man drepe. Pax 2007, kap. 4. "

15. november: Beate Elvebakk (Senter for teknologi, innovasjon og kultur og
Transportøkonomisk institutt): ”Trafikketikk.”
"Trafikkulykker er en av de viktigste årsakene til ”unaturlig” død i Norge. Man har en
lang historie for å forsøke å forebygge trafikkulykker, men det er først i de senere år man
har begynt å snakke om trafikksikkerhetsfeltet som et etisk felt, og om en forpliktelse til å
hindre dødsfall og alvorlige skader. Har veimyndighetene et etisk ansvar for å konstruere
et veisystem som forebygger ulykker? Og hvor langt strekker dette ansvaret seg i så fall?
Hvor går grensene mellom den enkelte trafikants ansvar og "systembyggernes"
forpliktelser? Innlegget omhandler denne vendingen innenfor trafikksikkerhetstenkingen,
og diskuterer en del implikasjoner av dette nye paradigmet."

12.5 Vedlegg 5: Intervju med Frances Kamm i Uniforum
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PRINSIPPET OM TILLATT SKADE: – Filosofer er

terrorhandlinger å påføre sivile skade opptatt av hypotetiske tilfeller når de utvikler
som forårsaker frykt hos andre sivile.

prinsipper, og er ikke bundet av virkeligheten, sier

Men dette kan også skje som følge av Harvard-filosofen Frances Kamm.
sivile tap ved militære angrep. Det

)

./ #

blir ofte hevdet at forskjellen på de to tilfellene – nemlig at intensjonen eller målet med
terrorhandlingen er å påføre sivile skade og frykt – innebærer at det førstnevnte alltid er galt,
men at det sistnevnte av og til er etisk forsvarlig.

Opptatt av hypotetiske tilfeller
– Er handlinger hvor intensjonen er å forårsake skade og frykt blant sivile, alltid terrorisme?
– Nei, det mener jeg ikke. Filosofer er opptatt av hypotetiske tilfeller når de utvikler
prinsipper, og er ikke bundet av virkeligheten. Hvis noen ved å ødelegge en
militærinstallasjon ønsker å skade mange uskyldige sivile, så er det ikke nok for å kalle det en

terroristisk handling, svarer Frances Kamm.
Kamm er professor ved Filosofisk institutt og professor i filosofi og offentlig politikk ved
Kennedy School of Government på Universitetet i Harvard. Hun er moralfilosof, sogner til
deontologi, eller pliktetikk, og har blant annet utviklet et Principle of Permissible Harm
(prinsippet om tillatt skade). Hun var hovedtaler på Etikkprogrammets Oslo Lecture in Moral
Philosophy i Universitetets Aula 30. august, da hun snakket om terrorisme.
– Om målet er tilstrekkelig viktig
– Kan terrorisme noen gang forsvares?
– Om målet er tilstrekkelig viktig, vil i hvert fall mange terskeldeontologer mene at terrorisme
kan forsvares. For eksempel hevdet den avdøde politiske filosofen John Rawls at hvis
Storbritannia hadde stått helt alene mot Nazi-Tyskland under krigen og var i ferd med å tape
krigen, ville terrorbombing av Tyskland ha vært etisk akseptabelt. Fordi alternativet, at
nazistene oppnådde verdensherredømme, ville vært den største av alle tenkelige skader. Og
jeg er enig med ham i dette. Men britene terrorbombet jo Tyskland også da man var i ferd
med å vinne krigen, og Rawls forsvarer ikke det, sier hun.
En terskeldeontolog er en pliktetiker som mener at visse handlinger som normalt er forbudt,
kan bli tillatt hvis det gode man vil oppnå er viktig nok, det vil si over en viss terskel.
Deontologi står i motsetning til konsekvensialistisk etikk, som legger vekten på
konsekvensene eller nytten av menneskelige handlinger når man skal vurdere om de er
moralske eller ikke.
Resultatet av terrorhandlinger
– Hva med palestinske selvmordsbombere? Har de en legitim grunn til å benytte terrorisme på
vegne av palestinerne?
– Ikke hvis deres situasjon ikke er alvorlig nok til å rettferdiggjøre selvmordsangrep. Man må
også stille seg spørsmålet om hva resultatet av slike terrorhandlinger vil være. Vil slike angrep
føre til slutt på den israelske okkupasjonen, eller vil de bare føre til en sterkere
undertrykkelse?

Prinsippet om tillatt skade
Kamms prinsipp om tillatt skade forteller oss at å drepe noen som ikke utgjør en trussel mot
oss, som regel er galt, selv om man ved å drepe én person redder fem andre. For eksempel
ville det aldri være etisk forsvarlig å drepe en person for å bruke organene hans og på den
måten redde fem andre, som ellers ville dødd. Det er mindre ille å la være å redde en person
som drukner enn å drukne ham egenhendig. Kamm viser imidlertid til et kjent moralfilosofisk
problem, nemlig The Trolley Problem (sporvognsproblemet), som gjør saken mer komplisert:
– Problemet er det følgende: Hvis det kommer en førerløs sporvogn som står i fare for å kjøre
ned fem personer, er det galt å dytte en person foran sporvognen for å stoppe den. Derimot er
det etisk forsvarlig å bruke sporveksleren, slik at sporvognen kjører en annen retning og tar
livet av én person framfor de fem. Filosofer forsøker å forklare dette.
Verdens kulturer deler moralsk intuisjon
– Finnes det en universell moralsk sans?
– Vel, i det minste har mennesker over hele verden en tendens til å reagere på samme måte i
forhold til mange moralske situasjoner. Moralsk intuisjon ser ut til å være noe som overlapper
mellom de ulike kulturene i verden. Den filosofiske uenigheten går på om det er en tankeløs
respons som er uavhengig av fornuften, noe liknende det å oppfatte farger. En annen skole
hevder det er mer en form for kognitiv evaluering, som å slutte at 1+1=2, og alle mennesker
har en kapasitet til å regne ut det svaret, svarer Kamm. Selv har hun ikke gjort seg opp en
mening om hvilken skole hun tilhører.

12.6 Vedlegg 6: Fra rapport om nanovitenskap ved UiO
12.6.1 Vedlegg 6.1. Utvalgte utdrag fra rapporten ”nanoVT ved UiO”:
”[s. 16-18:] Forskning om etikk og nanoteknologi
Det skjer i liten grad forskning på etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi (nanoetikk) ved
Universitet i Oslo i dag. Imidlertid er det et godt grunnlag for å utvikle nanoetikkforskning
ved UiO, og for å skape et forskningsmiljø der slik forskning har sin naturlige plass. Flere
miljøer er viktige i den sammenheng; vi nevner her de viktigste: For det første det
naturvitenskapelige forskningsmiljøet på nanovitenskap, som er bygget opp blant annet som
et resultat av Funmat-satsningen. For det andre Etikkprogrammet (ETIKK) som er et
tverrfakultært og tverrfaglig forskningsprogram innen etikk, og som nettopp satser blant annet
på anvendt etikk på de ulike fagområdene ved UiO. For det tredje – og spesielt relevant for
medisinsk bruk av nanoteknologi – Seksjon for medisinsk etikk, som har høy kompetanse på
etiske problemstillinger knyttet til både medisinsk forskning og praksis. For det fjerde, Senter
for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), som forsker på teknologisk utvikling i sosialt og
politisk perspektiv og dermed er vel egnet til å ivareta forskning på samfunnsmessige sider
ved nanoVT.

Hvorfor nanoetikk?
Såkalt ELSA-forskning – forskning på en teknologis etiske, juridiske og samfunnsmessige
sider – er først og fremst et kjennetegn ved bioteknologisk forskning, der det nå er vel etablert
at alle større bioteknologiske forskningsprosjekter skal ha en ELSA-komponent. Dette er et
behov som tidlig ble erkjent i forskningsmiljøet selv; Asilomarkonferansen i 1975, der
genteknologer selv gikk inn for et etisk regelverk på forskning med rekombinant DNAteknologi, er en milepæl. ELSA-forskning er viktig for å skape aksept i befolkningen for nye
teknologier som potensielt kan være kontroversielle, og er som sådan på ingen måte et hinder
for utviklingen av disse teknologiene. Det er i nanoVT-forskningens egen interesse at den
teknologiske utviklingen går hånd i hånd med etikkforskning. Samtidig er selvfølgelig ELSAforskning viktig for å garantere at ny teknologi tas i bruk på en mest mulig forsvarlig måte.
Det er derfor å anbefale at satsingen på nanoetikk ved UiO også har en viktig ELSA-

komponent. Det er også forventet at Norges forskningsråd vil lansere et nytt program delvis
rettet mot nanoetikkforskning. For at Universitetet i Oslo skal kunne dra nytte av et slikt
program, er det imidlertid viktig at man selv bygger opp et forskningsmiljø for nanoetikk.
Det er naturlig å både trekke på erfaringer fra ELSA-forskning på andre fagområder, og å
knytte nanoetikkforskning til nanoVT, ettersom mange problemstillinger vil være felles. Dette
gjelder særlig for ELSA-forskning innen bioteknologi, som er det feltet der slik forskning er
mest utbredt, blant annet som et resultat av NFRs satsinger Etikk, samfunn og bioteknologi og
FUGE. Mye forskning er gjort og gjøres fortsatt både på etiske sider ved medisinsk
bioteknologi, og ved bruk av genmodifiserte organismer. Mer generelt, er det også nyttig å
trekke på forskning innen medisinsk etikk, som står sterkt ved UiO, med Seksjon for
medisinsk etikk. Et annet relevant felt er etisk forskning knyttet til risiko ved radioaktiv
stråling: hvilken risiko er akseptabel, hvordan vurderer ulike grupper risiko, osv? ELSAforskning om nanoVT bør dermed være tverrfaglig i flere henseende: for det første fordi den
knytter nanoVT til etikk, samfunnsvitenskap og jus; for det andre fordi ELSA-forskning innen
nanoVT knyttes til ELSA-forskning på andre områder.

Nanoetiske problemstillinger
Som eksempel på forskningsproblemstillinger innen nanoetikk, kan vi sitere fra Norges
forskningsråds rapport ”Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn”,
som lister følgende generelle problemstillinger3:

3

-

Anvendelsen av nanoteknologier innen humanmedisin

-

Nanoteknologier og personvern

-

Anvendelsen av nanoteknologier i militæret

-

Anvendelsen av nanoteknologier innen matproduksjon

-

Lover og reguleringsregimer

-

Nanoteknologier og patentering

-

Den kommersielle utnyttelsen av nanoteknologier

-

Nanoteknologier og fordelingsspørsmål

-

Nanoteknologi, innovasjonspolitikk og bærekraftig utvikling

http://www.forskningsradet.no/CSStorage/Flex_attachment/Nanoetikkrapport.pdf (s. 51-54). De ulike
problemstillingene beskrives i mer detalj i rapporten. "Se også Teknologirådets nyhetsbrev til Stortinget,
'Nanoteknologi: muligheter, usikkerhet og politiske utfordringer':
http://www.teknologiradet.no/TEK_Nyhetsbrev_nr_15_Mp3jd.pdf.file."

-

Nanoteknologier og indirekte konsekvenser for folkehelse

-

Ideologikritiske studier av legitimering av bruk og utvikling av nanoteknologier

-

Nanoteknologier og konvergerende vitenskaper

-

Nanoteknologier i lys av øvrige nye teknologier

-

Risikovurderinger og bruk av føre-var-prinsippet

-

Befolkningens nanokunnskap og oppfatninger

-

Evaluering av tiltak og metodeutvikling for medvirkning

-

Sosiale og økonomiske temaer som kan bli forsterket av nanoteknologier

-

Nanoteknologier og behovet for transparens

Listen sier noe om bredden av etiske problemstillinger det er relevant å diskutere. Dels dreier
det seg om mulige konsekvenser av nanovitenskap, både for den enkelte (for eksempel
personvern) og for samfunnsutviklingen i Norge og globalt (for eksempel rettferdig fordeling
av ressurser og forskningsresultater). Dels dreier det seg om åpenhet rundt og kunnskap om
nanoVT-forskning i befolkningen, om befolkningens holdninger til nanoVT, og om i hvilken
grad slik forskning skal være underlagt demokratisk eller annen kontroll. Det er viktig å ikke
tilnærme seg feltet med en forutinntatt forståelse av hva de etiske problemstillingene vil være,
da den etiske forskningen nettopp delvis går ut på å utvise oppfinnsomhet i å identifisere
etiske problemstillinger som vi i dag ikke ser.
Det er også viktig av etiske grunner å forske på helse- og miljømessige konsekvenser av ny
nanoteknologi, og det er viktige etiske spørsmål knyttet til kriteriene for akseptabel helse- og
miljørisiko. Likevel bør slik forskning i en viss grad holdes atskilt fra ELSA-forskning når
strategiske planer lages, av økonomiske grunner. Tradisjonell ELSA-forskning er i stor grad
”penn-og-papir”-forskning og er derfor relativt billig, slik at man kan få mye ELSA-forskning
ved å sette av en viss prosent av det totale budsjettet til slik forskning. Helse- og
miljøforskning vil derimot ofte være mye dyrere, og det er viktig at et separat budsjett settes
av til slik forskning, både så den ikke tar for mye fra ELSA-midlene, og for at helse- og
miljøforskning sikres tilstrekkelig med egne midler.

Utfordringer ved ELSA-forskning: behov for dobbeltkompetanse
God ELSA-forskning krever tverrfaglig kompetanse på høyt nivå: kompetanse i etikk og
kompetanse om teknologien det forskes på. Denne utfordringen kan i en viss grad møtes ved
bredt sammensatte forskergrupper, der ulike medlemmer har ulik kompetanse; det er likevel

nødvendig å utdanne forskere som selv har dobbeltkompetanse. Hvilken grad av kompetanse
som kreves i ulike fag vil naturlig nok avhenge av de spesifikke ELSA-prosjekter; en
diskusjon om nanoteknologi og fordelingsspørsmål krever kanskje mindre naturvitenskapelig
kompetanse enn et prosjekt om etikk og risiko. Uansett må behovet for slik dobbeltkompetanse tas på alvor i forskerutdanningen. Dels må naturvitere utdannes innen etikk, og
dels må etikere, samfunnsvitere og jurister få en grundig innføring i nanoteknologi. En måte å
sikre slik dobbeltkompetanse på er å i en viss grad la forskere som allerede har doktorgrad i
eget fag ta en ny doktorgrad innen etikk.
Etikkprogrammet har en godt etablert forskerskole som nettopp har som hensikt å gi deltagere
med ulik fagbakgrunn kompetanse i etikk på høyt nok nivå til å drive selvstendig tverrfaglig
etikkforskning; det er ønskelig at en satsing på ELSA-forskning ved UiO tar utgangspunkt i et
samarbeid med Etikkprogrammet. Samtidig kreves også en satsing fra de nanovitenskapelige
forskningsmiljøene, slik at nanoetiske problemstillinger i større grad er integrert i aktuelle
forskningsprosjekter. Det er uheldig hvis all etikkforskning ”outsources” til en eller to
stipendiater som møter liten gehør for sin forskning i det øvrige forskningsmiljøet. Man må
også være forberedt på å i en viss grad skolere etikkforskere uten naturvitenskapelig
bakgrunn, som trenger de nødvendige forkunnskapene for å gjøre god nanoetikkforskning. Ett
mulig tiltak i så måte er intensive forskerkurs som gir en innføring i både nanovitenskap og
nanoetikk uten å forutsette spesialistkunnskaper innen det ene eller det annet fag. (En rekke
slike kurs er arrangert de siste årene om etikk og bioteknologi, så man kan la seg inspirere av
modellen som er utviklet i den sammenheng.) Slike kurs kan bli en felles møteplass for
forskere med ulik bakgrunn som er interessert i nanoetikk.

[…s. 23:] Det er verdt å merke seg at Etikkprogrammet ved UiO har koordineringsansvar for
Nasjonalt etikknettverk, som finansieres av Norges forskningsråd, og som arrangerer
forskerkurs på nasjonal basis. Det er derfor ikke unaturlig at UiO tar et nasjonalt
koordineringsansvar for forskerutdanning innen forskning på etiske sider ved nanoteknologi.

[…s. 25:] I tillegg mener arbeidsgruppen at nanoVT må sette inn ressurser for å få i gang
aktiviteter der de trengs, men er fraværende, særlig innen bionano og etikk.”
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nanoVT ved UiO
Sammendrag av anbefalinger fra en rektoroppnevnt
arbeidsgruppe bestående av Truls Norby (leder, SMN, KI,
MN), Jan-Eirik Ellingsen (OD), Jakob Elster
(Etikkprogrammet), Yuri Galperin, (FI, MN), Tore-Geir Iversen (Rikshospitalet/Radiumhospitalet),
Ståle Petter Lyngstadaas (EMBIO, OD), og med Guri Drottning Aarnes (FA) som sekretær.
Arbeidsgruppens mandat har vært å
- Utrede en fremtidig nanoVT-satsing ved UiO
- Foreslå mandat og sammensetning for en styringsgruppe for en nanoVT-satsing ved UiO
- Vurdere FUNMAT@UiOs videre fremtid
Nanovitenskap og –teknologi (nanoVT) er et forskningsfelt i rask
utvikling der man søker å forstå og utnytte nye egenskaper og
fenomener som oppstår når objekter blir tilstrekkelig små. Dette
skjer på nanometer-skala, der ulike disipliner og teknologier
smelter sammen. Det gir enorme muligheter, men samtidig store
utfordringer. NanoVT vil ha meget stor betydning for utviklingen av
basisdisipliner (kjemi, fysikk, biologi, mm) og teknologier (IKT, bio,
medisin, energi, mm) og gir potensiale for radikale gjennombrudd
erkjennelsesmessig og innovasjonsmessig.
Arbeidsgruppen har utredet en nanoVT-satsing ved UiO basert på
egne diskusjoner, møte med NFR/Nanomat, samt foredrag, innspill
og diskusjoner under og etter åpent møte arrangert 1/6-07.

nanoVT ved UiO har vokst frem i varierende målestokk og grad av organisert satsing ved enhetene. I
materialvitenskap, fysikk og kjemi er dette kommet som en del av satsingen på funksjonelle materialer
gjennom FUNMAT og ved Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), parallelt med
tilsvarende utvikling i Forskningsrådet/Nanomat. Et BSc- og MSc-studieprogram ved MN kombinerer
materialer, energi/miljø og nanoteknologi. MiNa-laboratoriet danner et flaggskip for virksomheten og
gir mulighet for samspill med SINTEF innen mikroteknologi. Materialvitenskap har ingen lang
tradisjon for kommersialisering ved UiO, men det er gryende virksomhet i samarbeid med Birkeland
Innovasjon. Innen biologi og medisin er det mindre organisert
orientering mot nanoVT, men mange spisskompetansemiljøer
og eksempler på kommersialisering av bionanoteknologi. Ved
det odontologiske fakultet har man utnyttet kombinasjonen av
materialvitenskap og bio/medisin i en bionanoVT-aktivitet.
Utover dette mangler i hovedsak universitetet en tverrfaglig
satsing innen bionanoVT og mellom bio/medisin og
materialvitenskap. Forskning på miljømessige, juridiske og
samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved teknologi er godt
utviklet ved UiO, dog uten særskilt fokus på nanoVT. Det
samme gjelder HMS-studier.
UiO bør innta en nasjonalt ledende rolle innen nanoVT i hele sin bredde. UiO er nasjonalt ledende
og har et ansvar innenfor materialrelatert nanoVT, sammen med NTNU og instituttsektoren. UiO har
ved sine sterke medisinske og bioteknologiske miljøer forutsetninger for å ta en ledende rolle innen
bionanoVT – og bør gjøre det. Det samme gjelder nanoVT-rettet ELSA-forskning. Fordi nanoVTforskning per definisjon og i sin natur er tverrfaglig (også over fakultetsgrensene) tilsier den
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forskningsmessige faglige bredden og tyngden at UiO påtar seg en nasjonal lederrolle for videre
utvikling av nanoVT i Norge.
Det er avgjørende for UiO som et av verdens ledende universitet å etablere en bred nanoVT@UiOsatsing. nanoVT blir så viktig for naturvitenskap, teknologiutvikling og samfunnet at UiO må utnytte
dette potensialet dersom det skal forbli blant verdens beste universiteter. UiO bør satse så tungt som
mulig på å utvikle sitt potensial, bli i stand til å ta sitt ansvar og sin rolle, og til å innhente forskningsmidler. Satsingen er spesielt viktig for å initiere fokusert bionanoVT og nanorelatert ELSA-aktivitet
og integrere disse med materialvitenskapelige miljøer. Det bør derfor etableres en nanoVT@UiOsatsing som ledes av en tverrfakultær styringsgruppe.
Styringsgruppen for nanoVT@UiO bør settes sammen med
tanke på habilitet og ha vesentlig innslag av eksterne
medlemmer. Den må ha tilstrekkelig bionano-deltagelse, samt
ELSA-kompetanse. Det er utarbeidet forslag til mandat for
styringsgruppen. Den må få administrativ støtte og forslagsvis
et internasjonalt evalueringspanel etter 5 og 10 år.
MiNa-laboratoriet bør opprettholde sin nåværende rolle innen
nanoVT knyttet til deler av materialforskningen. I samarbeid
med medeier SINTEF sikres dermed nanoVT et fundament i
mikroteknologi i Oslo. MiNaLab kan imidlertid ikke fylle behovene knyttet til videre utvikling av
bionanoVT-miljøene. Disse og deler av materialforskningsmiljøet vil trolig måtte leve fysisk spredt i
overskuelig framtid.
UiO bør på sikt etablere et dedikert nanoVT-senter. Dette kan starte i form av et tverrfakultært faglig
forum og finne sin endelige form som et fysisk senter parallelt med bioteknologi- og materialforskningssentre. Det bør vurderes etablert i tilknytning til et fremtidig LifeScience-forskningsanlegg.
Det kan neppe bli et senter med tung vitenskapelig utrustning (som i stedet vil være spredt på
enhetene) men et senter der forskere innen nanoVT, særlig bionanoVT, og inkludert ELSA, kan
arbeide med tverrfaglige prosjekter.
Arbeid for infrastruktursenter og verktøyplattformer ved UiO videreføres av arbeidsgruppen. Det er
sannsynlig at Forskningsrådet kommer til å gå inn for et fåtall (kanskje bare to) nasjonale
infrastruktursentre og en fordeling av ansvaret for verktøy- og metodeplattformer. Dette vil trolig bli
avklart i løpet av høsten 2007. Det er ønskelig og forventet at UiO går inn for å være et
infrastruktursenter, og det anbefales at UiO går i dialog med andre institusjoner om en egnet fordeling
av verktøy og metoder. Arbeidsgruppen er villig til å fortsette sitt virke høsten 2007 for å være med og
forme UiOs rolle, ansvar og infrastruktur i samsvar med utviklingen Forskningsrådet legger opp til.
Fyrtårnsprosjekt i nanoVT@UiO 2007: Det foreslås at arbeidsgruppen høsten 2007 lyser ut, evaluerer
og starter opp et tverrfakultært faglig fyrtårnsprosjekt. Prosjektet får også ansvar for et faglig
nanoVT@UiO-møte i 2007 og for etablering av et nanoVT@UiO-forum fra 2008.
FUNMAT@UiO oppheves. Innefor rammene av mandatet mener arbeidgruppen at FUNMAT@UiO
kan sies å ha fullført sitt mandat, slik at tilgjengelige midler under mandatet kan settes inn i
nanoVT@UiO-satsingen. En slik anbefaling forutsetter at satsingen på funksjonelle materialer ivaretas
av MN gjennom strategiske og handlingskraftige virkemidler, som SMN, idet nanoVT,
materialvitenskap, og mikroteknologi henger uløselig sammen.
nanoVT@UiO bør etablere en forskerskole innen nanoVT. Det oppfordres samtidig til at
FUNMAT@UiOs forskerskole videreføres, rettet mot funksjonelle materialer, av MN/SMN.
Oslo, 20/8-2007
Truls Norby Jan-Eirik Ellingsen

Jakob Elster

Yuri Galperin Tore-Geir Iversen Ståle Petter Lyngstadaas

Illustrasjonene i dette sammendraget er: C60; datagenerert katalysator med reaktant i nanobur (Kjemisk
Institutt); TEM-bilde av krystallinsk Si/amorft SiO2 (Fysisk Inst.); MiNa-lab.
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