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 Etiska frågor har alltid varit viktiga inom 
hälsosektorn. Att döma av antalet artik-
lar i skandinaviska tandläkartidskrifter 
de senaste tio åren har etiken fått allt 
större uppmärksamhet inom odontolo-

gin [1–15]. Etik har också ett klart berättigande 
i ett temanummer om främjande av munhälsa. 
Den här artikeln beskriver några aktuella etiska 
problemställningar men författarna har inte all-
tid lösningar till hands.

Det brukar vara svårt att skilja mellan etik och 
moral, men det görs försök. Inge Lønning [16] ut-
trycker det i artikeln »Odontologisk etikk – fin-
nes den?«: »Om problemet är att vi i en given 
situation inte vet vad som är rätt och fel har vi 
ett etiskt problem. Om problemet är att vi inte 
handlar eller är villiga att handla efter det vi vet 
är rätt har vi ett moraliskt problem.« 

Betydelsen av begreppen etik och moral har 
ofta diskuterats i litteraturen och i dagstidningen 
»Politiken« fanns den 21 april 2007 en utmärkt 
artikel med rubriken: »Etik eller moral« [17]. 
I artikeln förklaras de två begreppen av Henrik 
Andersson, redaktör vid »Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab«.

Av artikeln framgår att etik kommer av den 
klassiska grekiskans ethos och moral av latinets 
mos (genitiv: moris). Grundbetydelsen av ethos 
och mos är densamma, nämligen sedvana, vilket 
kan vara en förklaring till varför orden kan använ-
das i samma betydelse. På danska är ordet moral 
mycket äldre än etik. Moral (eller morale som det 
hette fram till cirka 1750) dokumenterades första 
gången så tidigt som 1555. Etik kom in i danskan 
först en bit in på 1800-talet. 

Henrik Andersson förklarar vidare att etik och 
etisk har vunnit terräng på bekostnad av moral 

och moralisk. Att etik i dag har större prestige 
än moral framgår bland annat av att etablerade 
ord som arbetsmoral, affärsmoral respektive han-
delsmoral fått konkurrens från sammansättning-
ar som arbetsetik, affärsetik, handelsetik. 

Om moral säger den danska språkexperten 
följande: »Moral utvecklade omkring år 1800 en 
betydelse som etik aldrig har haft eller fått, näm-
ligen förmåga att handla och tänka i enlighet med 
gällande normer; livsföring, tankesätt (speciellt 
omkring det sexuella) som tillfredsställer gällan-
de normer.« I den här artikeln skiljer vi inte klart 
mellan beteckningarna etik och moral.

ETISK REFLEKTION
Etiken ställer den största av alla frågor; den om 
hur vi bör leva våra liv, om hur vi ska förhålla 
oss till våra medmänniskor. För tandläkare gäl-
ler det att fråga sig; Hur ska jag som tandläkare 
förhålla mig till mina patienter och till kolleger? 
Vad karaktäriserar den gode tandläkaren? Vad 
kännetecknar en moraliskt riktig handling? Vad 
menar man när man säger att »utifrån en mora-
lisk synvinkel är handlingen fel«? Frågor av detta 
slag har följt människan genom alla tider men det 
är först på senare tid som det uppstått ett behov 
av att kunna motivera etiska resonemang mot en 
icke-religiös bakgrund.

Dostojevskij låter en av sina romanfigurer i 
»Bröderna Karamazov« säga: »Om Gud är död 
är allt tillåtet.« Hur ska normer kunna etableras 
och motiveras om man saknar en måttstock? Är 
etiska diskussioner över huvud taget menings-
fulla utan en absolut dömande instans?

Ett av den moderna icke-religiösa etikens 
grundproblem är legitimiteten: På vilken grund 
kan vi döma människors handlingar? Problemet 
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blir tydligt när vi betraktar de uppenbara skillna-
derna i värderingar och människosyn som finns 
mellan individer i de numera mångkulturella 
skandinaviska länderna. I dagens samhälle måste 
tandläkare kunna föra och förstå moraliska reso-
nemang över kulturgränser, samtidigt som det 
saknas en definitiv och allmänt accepterad etisk 
måttstock.

Den kliniska vardagen kräver att vi kan ta väl 
övervägda och relevanta moraliska ställnings-
taganden. Ett försök att strukturera den medi-
cinsk-etiska reflektionen gjordes av Beauchamp 
och Childress [18]. 1979 presenterade de fyra 
principer för etiska ställningstagande (faktaruta 
1); förslag som i dag fått stor utbredning.

En moralisk konflikt kan definieras som en si-
tuation där två eller flera av dessa principer står 
emot varandra. Länge ansåg man att godhets-
principen var den viktigaste. Tandläkaren eller 
läkaren ansågs ha den största kunskapen om hur 
patienten bör behandlas och borde därför upp-
träda som patientens »bonus pater« (den gode 
fadern; paternalism). Längre diskussioner med 
patienten ansågs inte nödvändigt. I dag är situa-
tionen annorlunda. Patienterna kräver att bli del-
aktiga i de medicinska besluten. Man kan se den 
medicinsk-etiska utvecklingen som en resa från 
uttalad paternalism till patient-autonomi.

NYA ETISKA PROBLEM
I dag anser många att den kanske viktigaste etiska 
principen är att respektera individens autonomi. 
Därmed har nya frågeställningar uppstått. Hur 
hanterar man situationer där patientens önske-
mål går emot tandläkarens uppfattning om vad 
som är bäst för individens orala hälsa? Hur hand-
lar man när patientens förmåga till autonomi är 
begränsad eller helt saknas?

Förmågan att fatta autonoma beslut kan på-
verkas på många sätt. Även hos en person som 
är fullt kapabel att fatta beslut kan förmågan vid 
vissa tillfällen vara begränsad; till exempel en 
person med tandläkarskräck eller en individ med 
akuta tandproblem som måste bestämma sig för 
att acceptera behandling eller inte. 

Att befinna sig i en främmande kultur utan att 
kunna förstå språket och sedvänjorna är också ett 

hinder för en individ som är fullt kapabel att fatta 
beslut att agera autonomt. Socialt utsatta perso-
ner har ofta svårt att hävda sin autonomi. De nås 
sällan av det organiserade tandvårdssystemet 
utan är hänvisade till besök vid akuta problem. 
Autonomin kan också vara permanent nedsatt el-
ler satt ur spel, som vid demenssjukdomar.

I behandling av barn och unga stöter man på 
särskilda problemställningar. Ur juridisk synvin-
kel är autonomin kopplad till en persons ålder. 
Många unga patienter kan och bör dock tillåtas 
fatta egna beslut innan de fyllt 18 år. Normalt ska  
föräldrarna ge uttryck för sina barns vilja. Men 
vad händer om tandläkaren fattar misstanke om 
att denna funktion missbrukas eller inte utförs?

Sådana här problemställningar visar att man 
måste skilja på autonoma personer och auto-
noma beslut. En individ kan förhindras att utöva 
sin autonomi på grund av att hon inte är kapabel 
att göra det eller för att situationen i sig utgör ett 
hinder.

AUTONOMI I FOKUS
Den ökade vikt som läggs vid patientautonomi 
speglas i en förändrad tolkning av det »infor-
merade samtycket«. Begreppet formulerades 
på 1950-talet som en reaktion på de fasansfulla 
fakta som avslöjades under Nürnbergprocessen. 
Inledningsvis lyfte man framför allt fram be-
handlarens eller forskarens plikt att informera 

»Ur juridisk synvinkel är autonomin kopplad till 
en persons ålder. Många unga patienter kan och bör 
dock tillåtas fatta egna beslut innan de fyllt 18 år.«

FAKTA 1. »DE FYRA ETISKA PRINCIPERNA« [18] 
 
En etisk reflektion bör utgå från:  
■ respekten för autonomi 
respekt för individens beslutsfattande kompetens

■ godhetsprincipen 
att balansera nytta mot risk och kostnader

■ icke-skada-principen 
att undvika att orsaka skada

■ principen om rättvisa 
att fördela nytta, resurser, risker och kostnader rättvist
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patienten. Under senare år har fokus riktats mot 
patientens förståelse och samtycke.

»Autonomi« har getts olika tolkningar. En 
allmänt accepterad tolkning är att en person 
handlar autonomt om han eller hon gör sitt val 
1) frivilligt, 2) med förståelse och 3) utan någon 
ovidkommande påverkan. Det första av villkoren 
är oproblematiskt; en handling görs antingen fri-
villigt eller ofrivilligt. De två andra uppfylls dock 
sällan fullt ut, utan snarare i varierande grad. 
Handlingar kan med andra ord betraktas som ett 
förlopp från fullt autonoma till helt icke-auto-
noma. Till exempel kan barn och äldre ha olika 
förmåga till förståelse och möjlighet att göra ett 
fritt val.

Inom tand- och sjukvården är det svårt att 
tänka sig att en patient kan når fullständig för-
ståelse eller välja helt utan påverkan. Detta utgör 
dock oftast inte något större problem. Patientens 
förståelse och förmåga att välja i en medicinsk 
situation behöver knappast vara större än vad 
som krävs i andra viktiga sammanhang; som till 
exempel att kunna göra en större investering, 
köpa hus eller välja rätt utbildning. Besluten ska 
vara uppenbart autonoma, men inte nödvändigt-
vis fullt ut autonoma. Man kan på goda grunder 
anta att de flesta patienter vill bli informerade 
om sitt odontologiska tillstånd och behandlings-
alternativ men att en del inte vill ta aktiv del i det 
slutgiltiga beslutet. Framför allt gäller det kan-
ske äldre människor och individer som är mycket 
sjuka. Ett rimligt försvar för autonomibegreppet 
är då att understryka patientens rätt, men inte 
skyldighet, att delta i beslutet.

Att försvara individens autonomi i livets bör-
jan och slut innebär särskilda problem. I dag är 
det inte ovanligt att upprätta så kallade livstesta-
menten, ett dokument där en individ som är fullt 
frisk och vid sina sinnens fulla bruk ger instruk-
tioner om hur han eller hon vill bli behandlad om 
förmågan att fatta beslut går förlorad. Man kan 
vilja förbereda sig för en svår demens eller klar-
göra vilken vård man vill ha i livets slutskede.

Även tandvården kan tvingas ta ställning till 
sådana dokument. En person kan till exempel 
uttrycka önskemål om att tandhälsan ska upp-
rätthållas även om han eller hon senare skulle 
motsätta sig vård eller behandling. Om livstesta-
mentet ska följas kan tandvårdspersonalen stäl-
las inför svåra situationer. I vilken omfattning är 
det rätt att använda tvång?

Ett livstestamente är inte juridiskt bindande 
och vi kan aldrig med säkerhet förutsäga hur 

vi kommer att uppleva en situation som vi inte 
tidigare varit i. Idén med livstestamenten förut-
sätter också att jaget och den personliga identi-
teten inte förändras under livsloppet. Men kan 
det  inte vara så att en person som drabbats av de-
mens förändrat sig så mycket att man egentligen 
kan tala om två olika personligheter? En viktig 
fråga blir då om person A haft rätt att på förhand 
bestämma hur person B ska behandlas?

Respekten för barns autonomi handlar om i 
vilken utsträckning de kan förstå och ta till sig 
information. Redan från tvåårsåldern bör barnet 
informeras om vad som ska ske och från 12-års-
åldern kräver respekten att tandläkaren också 
får barnets samtycke till sina föreslagna åtgär-
der. Det kan naturligtvis uppstå situationer där 
föräldrar och barn inte är eniga om vilka tand-
behandlingar som är bäst. I en sådan konflikt är 
tandläkarens uppfattning om vad som är bäst för 
de orala hälsan av stor betydelse, men tills barnet 
är myndigt har föräldrarna rätt att se journalan-
teckningarna.

AUTONOMI I KONFLIKT
Patientens synpunkter och önskemål kan komma 
i konflikt med tandläkarens åsikt om vad som är 
bäst för den orala hälsan. I sådana situationer 
är det viktigt att ha tänkt igenom och diskute-
rat vilka värden som framför allt bör försvaras. 
Vad är professionen till för? Vilka värden ska vi 
framhäva och slå vakt om? Är principen om att 
respektera patientens autonomi viktigare än till 
exempel godhetsprincipen?

Ett intressant försök att rangordna just tand-
vårdens värderingar har gjorts av Ozar & Sokol 
[19]. De identifierar sex centrala värderingar och 
rangordnar dem på följande sätt: 1) patientens 
liv och allmänna hälsa, 2) patientens orala hälsa, 
3) patientens autonomi, 4) tandläkarens behand-
lingsfilosofi, 5) estetiska värden och 6) effektivi-
teten i använda resurser.

Accepterar man Ozar & Sokols [19] förslag är 
det uppenbart att en tandläkare som ger ett be-
handlingsförslag som medför en betydande risk 
för patientens allmänna hälsa handlar oetiskt 

FAKTA. LIVSTESTAMENTE

■ I dag är det 
ganska vanligt 
att upprätta ett 
livstestamente, 
ett dokument där 
en individ som är 
fullt frisk och vid 
sina sinnens fulla 
bruk ger direktiv om 
hur han eller hon 
vill bli behandlad 
om förmågan att ta 
beslut går förlorad.

»Med fokus på tandläkarnas 
›giriga‹ attack på tandsubstans 
och pengar reste en amerikansk 
journalist genom 28 delstater i USA 
och uppsökte 50 tandläkare.«
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oavsett hur väl det tillgodoser den orala hälsan. 
Författarna anser att tandläkarens omsorg om den 
orala hälsan dock bör överordnas respekten för 
patientens autonomi. Det kan vara frestande och 
enklare för tandläkaren att acceptera patientens 
vilja med hänvisning till att han eller hon fattar 
sitt beslut utifrån ett större värde än tandhälsan; 
det vill säga det allmänna välbefinnandet. I ett så-
dant sammanhang är det dock viktigt att förstå att 
varje medicinsk specialitet endast kan fokusera 
på »sin« del av det allmänna välbefinnandet: det 
är där den särskilda kompetensen ligger.

I Beauchamp & Childress [18] förslag  tycks det 
rimligt att inte se respekten för autonomi som 
den allt överskuggande principen utan som en 
princip i nivå med de andra. Vid en konflikt är det 
alltså inte alltid autonomin som ska prioriteras.

ÖVERBEHANDLING I ETT ETISKT PERSPEKTIV
Det informerade samtycket ger tandläkaren möj-
lighet att påverka patienten att samtycka även 
till behandlingar som inte gagnar hennes behov. 
Det gäller till exempel vid överbehandling, då 
patienten får en behandling han egentligen inte 
behöver eller inte är intresserad av att få. Ibland 
kan det tyckas uppenbart att tandläkaren valt att 
överbehandla för egen vinnings skull. Detta står 
naturligtvis klart i strid med de allmänna etiska 
reglerna för tandläkare.

Vid operativ kariesbehandling är spåren ef-
ter tandläkarens ingrepp lätta att dokumentera. 
Med fokus på tandläkarnas ›giriga attack‹ på 
tandsubstans och pengar reste en amerikansk 
journalist genom 28 delstater i USA och uppsökte 
50 tandläkare [20]. Reportern berättade för tand-
läkarna att han just hade flyttat till den aktuella 
staten, att han ville få ordning på sina tänder men 
inte var speciellt intresserad av estetik, att han 
var färdigbehandlad hos sin tidigare tandläkare 
för mindre än ett år sedan och att han hade en 
försäkring som täckte utgifterna. Den talande 
rubriken på artikeln, »How Dentists Rip Us Off«, 
säger väl allt om journalistens uppfattning om 
tandläkare efter rundresan.

Efter fyra månader, 50 000 miles och 50 un-
dersökningar drog han slutsatsen att det där med 
att gå till tandläkare inte är något att skratta åt. 
»Dentistry is a stunningly inexact science.« Han 
skriver: »Några föreslog behandling för endast 
500 dollar, medan andra hävdade att jag behövde 
behandling för 10, 20 ja upp till 50 gånger det be-
loppet. Och alla kan ju inte ha haft rätt.«

Till historien hör att journalisten hade varit 
hos oberoende »experter« innan han började sin 
resa. De ansåg att hans behandlingsbehov var be-
gränsat till en ny krona och två fyllningar, eller 
omvänt. Det karaktäristiska var att när journalis-
ten uppsökte tandläkare i de stora städerna, på 
de dyra adresserna, föreslog man många och dyra 
restaureringar med fokus på porslin och estetik.

Av en representant för den amerikanska tand-
läkarorganisationen fick han veta att det var en 
god idé att få en »second opinion» vid större 
tandläkarbehandlingar [20]: »Jag fick 50 upp-
fattningar, och jag blev inte lugnad.«

I den här historien kan nog en stor del av de 
föreslagna överbehandlingarna förklaras med 
dålig arbetsmoral, men inte alla. Självklart finns 
det i USA, precis som i många andra länder, olika 
uppfattning om vad som är sjukdom och när det 
finns behov för operativ behandling. Även om vi 
sett liknande historier i Skandinavien i tidnings-
artiklar och tv-program är det sällan så stora va-
riationer i behandlingsförslag och prisuppgifter.

Ett annat exempel på hur olika tandläkare kan 
se på behandling ger Elderton och Nuttall [21]. 
Arton personer uppsökte 15 tandläkare för att få 
en undersökning och ett behandlingsförslag med 
prisuppskattning. I motsats till de amerikanska 
tandläkarna var de här tandläkarna medvetna 
om att de deltog i en undersökning. Man kan där-
för utgå ifrån att det inte fanns något ekonomiskt 
motiv bakom behandlingsförslagen. Patienterna, 
i detta fall unga tandläkarstuderande, hade i ge-
nomsnitt inte något stort behandlingsbehov men 
även här var variationerna i behandlingsförsla-
gen ganska stora. Kostnaderna för den behand-
ling som innebar flest operativa ingrepp var 4–5 
gånger högre än den med minst antal ingrepp.

Orsakerna till variationerna låg i inställningen 
till operativ behandling kontra förebyggande 
insatser; det vill säga behandlingskriterierna 
för operativ kariesbehandling varierade. Enligt 
etiska regler för skandinaviska tandläkare ska 
tandläkare utföra sitt arbete enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet och de är skyldiga att 
underhålla och uppdatera sina kunskaper. Att 
revidera behandlingskriterier efter förändringar 
som skett i kariesprevalens och kariesbild är inte 
enbart en yrkesmässig utan också en etisk pro-
blemställning.

Inom varje yrkeskår är man skyldig att hålla 
sig uppdaterad om nya metoder och tekniker. 
Utbildningsinstitutionerna måste se till att un-
dervisningen är vetenskapligt baserad och att de 
kliniska rutiner som ingår i undervisningen utgår 
från den sjukdomsbild man ser hos befolkningen. 
Tandläkare måste genom kurser och vetenskap-
lig litteratur hålla sig ajour med de riktlinjer och 
kliniska rutiner som gäller för stunden.

Vi vet att det finns stora skillnader mellan 
olika tandläkare och att det skett en omfat-
tande förändring av behandlingskriterierna de 

»Värdet av att behålla en frisk 
obehandlad yta kontra nackdelen 
med att skjuta upp fyllningsterapin 
tills kariesskadan närmat sig pulpan 
är inget man behöver diskutera.«
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senaste tio åren [22]. Exempelvis anger tand-
läkare olika kriterier för operativ kariesterapi, 
prepareringsteknik och fyllningsmaterial för 
samma patientfall [23–25]. Många tandläkare 
rapporterar att de så sent som 1995 använde 
behandlingskriterier som var vanliga på 1980- 
talet [23, 26]. Orsaken till det var oftast att tand-
läkaren inte ändrat sitt sätt att behandla karies 
sedan utbildningen. Det finns även misstankar 
om att några tandläkare har det som en medveten 
strategi för att öka omsättningen.

FELDIAGNOSTIK OCH FELBEHANDLING
Som alla diagnostiska test baseras kariesdiagnos-
tik på metoder som är behäftade med fel och bris-
ter. Det gäller oavsett om man använder traditio-
nella kliniska och röntgenologiska metoder eller 
nyare metoder som exempelvis laserdiagnostik. 
En typ av feldiagnoser som är lätta att spåra och 
som tandläkarna inte vill göra är att missa djupa 
kariesangrepp som tydligt kräver fyllningste-
rapi och som utan behandling skulle leda till 
pulpainfektion och rotfyllning. Exemplet på un-
derdiagnostik förekommer i större eller mindre 
grad beroende på operatörens kompetens och på 
sjukdomsförekomsten i tandläkarens patientma-
terial.

Överdiagnostik, det vill säga att konstatera ka-
ries på ytor som är intakta, förekommer också. 
När fyllningar görs på grund av en sådan feldi-
agnos försvinner bevisen och »felet» är svårt 
att upptäcka, vilket kan vara anledningen till att 
tandläkare oftare bortser från denna typ av fel 
jämfört med fel på gund av underdiagnos. Inom 
ramen för vår yrkesetik bör det dock vara obliga-
toriskt att vara medveten om sin egen tendens till 
över- respektive underdiagnostik.

Låt oss ta ett exempel: En tandläkare blev be-
skylld för underbehandling eftersom han hade 
förbisett en del kariesskador. Hans ställning var 
hotad och det blev rättssak där underbehand-
lingen var en del av sakfrågan. En av författarna 
till denna artikel var sakkunnig och skulle till-
sammans med andra bedöma tandläkarens fel-
procent jämfört med felprocenten hos övriga 
tandläkare i distriktet med motsvarande pati-
entmaterial. De sakkunniga lade fram ett mate-
rial som innehöll exempel på både under- och 
överbehandling. Det visade sig att den aktuella 
tandläkaren inte hade högre felprocent än sina 
kolleger, men att han hade högre grad av under-
behandling jämfört med överbehandling. För 
många av tandläkarna i jämförelsematerialet var 

det omvänt. Konsekvenserna av bägge typer av 
fel bedömdes. Tandläkaren bedömdes totalt sett 
inte vara sämre än de övriga. Fokus hade legat 
på underbehandlingen och ingen hade tidigare 
bedömt möjliga överbehandlingar.

FYLLNINGSTERAPI KONTRA ICKE-OPERATIV 
KARIESBEHANDLING I ETT ETISKT PERSPEKTIV
Värdet av att behålla en frisk obehandlad yta 
kontra nackdelen med att skjuta upp fyllnings-
terapin tills kariesskadan närmat sig pulpan är 
odiskutabelt. Det är däremot värdet av att und-
vika fyllningar genom att ge interceptiv karies-
behandling (det vill säga instruktion i plackbort-
tagning och lokal fluorbehandling av små skador, 
framför fyllningsterapi). Vi vet att förebyggande 
åtgärder och interceptiv behandling  fungerar 
men man har endast i begränsad omfattning för-
sökt beräkna kostnaderna för att stoppa utveck-
lingen av karies och undvika operativa ingrepp.

Ett undantag är det icke-operativa kariespro-
gram som genomförts i Nexø i Danmark [27]. 
Men inte heller här har man beräknat kostna-
derna och effekten över ett livslopp. En svensk 
undersökning från 2003 [28] visade att varje 
»sparad» yta kostade 334 kronor per år när man 
använde ett förebyggande program. Kostnaderna 
beräknades över tre år. I beräkningen bedömdes 
en obehandlad tandyta ha samma värde som en 
fylld yta men resultaten bedömdes inte i ett läng-
re perspektiv.

De kostnadsberäkningar som görs speglar inte 
hur individer eller samhället bedömer värdet av 
att ha en frisk tandyta kontra en fyllning. Detta är 
en intressant etisk problemställning. Det är vik-
tigt att avgöra om effekten av förebyggande åt-
gärder och interceptiv behandling faktiskt kan ha 
längre varaktighet än fyllningar. Att välja att göra 
en fyllning i stället för icke-operativ behandling 
av karies är ett etiskt dilemma som i högsta grad 
bör prägla den offentliga behandlingsstrategin 
för barn och unga.

HUR SKA MAN HANDLA NÄR
DE ETISKA REGLERNA ÖVERSKRIDS?
Hur hanterar vi bäst en situation där vi som tand-
läkare ser tecken på att en kollega inte följer yr-
kesnormerna utan gör sig skyldig till exempelvis 
över- eller underbehandling? Ska vi göra patien-
ten uppmärksam på det? Ska vi blanda in tand-
läkarförbundet eller ansvarsnämnden? På vilket 
sätt ska vi reagera; anonymt eller öppet?

Innan man lämnar in ett klagomål bör man 
kontakta den tandläkare som stått för den ifråga-
satta behandlingen, vilket också stipuleras i ett 
flertal tandläkarorganisationers etiska och kolle-
giala regler. Vid en temadiskussion om etik inom 
tandvården ifrågasattes dock sådana bestäm-
melser eftersom de kan göra att klagomål inte 
kommer fram. Deltagarna förespråkade i stället 

»Anonymitet väcker emellertid en 
ny etisk fråga: Vill vi leva i ett sam- 
hälle där anonyma angivare kan få 
stort inflytande på vårt yrkesliv och 
därmed hela vår vardag?«
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anonym anmälan; så kallad »whistleblowing». 
Anonymitet väcker emellertid en ny etisk fråga: 
Vill vi leva i ett samhälle där anonyma angivare 
kan få stort inflytande på vårt yrkesliv och där-
med hela vår vardag?

Frågan om whistleblowing har tagits upp i 
både American Dental Journal [29] och i British 
Dental Journal [30]. Inom de flesta yrken har det 
funnits en vilja att skydda yrket och yrkeskåren 
och en motvilja mot att exponera kollegers fel-
steg. De flesta av oss känner nog också ett stort 
obehag inför att träda fram och avslöja oegent-
ligheter. Konsekvensen blir att patienterna blir 
lidande och på lång sikt kan varken patienter, 
samhälle eller yrket vara betjänt av detta. En sär-
skild form för hur man ska handla i situationer 
där man misstänker att en kollega gjort en felak-
tig eller dålig behandling skulle göra det lättare 
att våga rapportera. Det är till exempel viktigt att 
kunna ta hänsyn till att förhållanden som verkar 
irrelevanta kan ha påverkat situationen.

Tandläkare som ser en möjlighet att kunna 
ta över en patient från en kollega kan vara mer 
benägna att anmäla en kollegas arbete: Det vill 
säga marknadsmässiga hänsyn kan spela roll för 
beslutet. Man kan även tänka sig en omvänd si-
tuation: Har behandlingen utförts av en kollega 
och vän kan risken för att bli sedd som illojal och 
kanske förlora en vän betyda att man väljer att 
hålla tyst. Om det klandervärda arbetet gjorts 
av en kollega på kliniken, kanske till och med av 
ens chef, finns det ytterligare anledningar till att 
många skulle välja att ligga lågt.

Att tveka inför att anmäla en kollega eller en 
chef är dock inget unikt för tandläkarkåren. Få 
arbetstagare väljer att med risk för repressalier 
kritisera en överordnad. Inom tandvården kan 
man dock tänka sig att remisstandläkare som 
tar emot kollegers patienter för behandling kan 
tveka att anmäla kollegers misstag inför utsikten 
att mista framtida remisser.

För tandläkarprofessionen bör hänsynen till 
patienten överordnas andra hänsyn. Som tand-
läkare bör man upplysa patienten om sina egna 
misstag och man kan fråga sig varför man skulle 
dölja kollegers fel? Men är en anonym anmälan 
den rätta lösningen? En annan möjlighet är att, 
som tidigare sagts, först kontakta den behandlan-
de tandläkaren för att ta reda på bakgrunden till 
behandlingsvalet. Om kravet att först kontakta 

kollegan gör att man väljer att hålla tyst kan man 
överväga att göra en anonym anmälan. 

Kåren borde arbeta för att göra det naturligt att 
man kontaktar varandra och talar ut om missför-
hållanden. Det kan naturligtvis vara svårt, speci-
ellt om det handlar om många återkommande fel. 
Dessutom är diagnostik och behandlingsval inte 
en exakt vetenskap och olika uppfattningar om 
yrkesrollen kan ligga bakom kritiken. Yrkesmäs-
siga skillnader kan inte förklaras på ett enkelt sätt 
för patienterna. Den tandläkare som överväger 
att kritisera en kollega inför en patient bör noga 
tänka över om det rör sig om skilda sätt att tolka 
ett behandlingsbehov eller om kollegans behand-
lingsval faller helt utanför gängse normer.

SAMMANFATTNING
I dag måste tandläkaren kunna föra etiska dis-
kussioner över kulturgränser utan att ha tillgång 
till en oomtvistad måttstock. Utvecklingen har 
förändrat det etiska fältet från uttalad paterna-
lism till nutidens fokus på patientens autonomi. 
Autonomi ställer emellertid krav på patientens 
kunskap och förståelse och alla patienter kan inte 
uppfylla dessa krav. Det gäller såväl den språkligt 
hämmade som den demente patienten. Respek-
ten för individens autonomi orsakar också andra 
konflikter, speciellt i de fall där patientens önske-
mål går emot hänsyn till hälsan.

Olika tolkningar av yrkesmässiga och individu-
ella förhållanden innebär en naturlig variation i 
behandlingsförslag. Tandläkarens möjligheter 
att påverka behandlingsvalet kan dock betyda 
att omständigheter som inte har betydelse för 
behandlingsresultatet (till exempel ekonomiska 
hänsyn) vägs in vilket kan leda till över- eller 
underbehandling. Om vi upptäcker att kolleger 
inte lever upp till yrkesnormerna är det viktigt 
att medverka till en förbättring av patienternas 
situation. Det bör i första hand ske genom direkt 
kontakt med den behandlande kollegan.

ENGLISH SUMMARY
Ethical aspects in dentistry
Reit, Tveit, Holmstrup
Tandläkartidningen 2008; 100 (1); 68–74
Ethical issues are increasingly being debated 
in Nordic dental journals, presumably because 
of increasing concern by society. Moreover, the 
complexity of ethical problems in daily den-
tal practice has increased due to the growing 
multicultural composition of the Nordic popu-
lations. This ethical reflection is based on the 
basic principles of respecting the autonomy of 
the patient, judging benefit as opposed to risk, 
not causing harm, and acting in accordance 
with common justice. A major current issue is 
respect for the autonomy of the patient, which 
includes the informed consent of the patient 
as the background of treatment choice. This 

FAKTA. WHISTLEBLOWING

■ Whistleblowing
är ett system som 
gör det möjligt för 
anställda att  rap-
portera om lagbrott 
och oetisk verksam-
het på den egna 
arbetsplatsen.
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obviously includes a number of problems, for 
instance, related to patients, children or the 
mentally retarded, who are unable to make 
their own decisions. Another problem arises 
when the patient’s opinion is in conflict with 
the dentist’s professional view. Conflicting basic 
principles are common when judgements in-
clude one aspect that is considered to be more 
important than the other aspects. The dentist’s 
possible influence on the patient’s choice of
treatment may result in treatments that are not 
the most favourable ones for the patient. Thus, 

the perspective of economic benefits for the 
dentist may play a role in the dentist’s counsel-
ling of the patient and result in over-treatment. 
The handling of offences against professional 
standards is another ethical issue, and recent 
discussions include »whistle blowing» as a
method of exposing offenders. However,
anonymous information about a colleagues’ 
professional misconduct includes major ethical 
concerns, and the most obvious solution for 
elucidating the problem is direct contact with 
the colleague.
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