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Etik inom tandvården
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 I  detta och nästa nummer av Tandläkartid-
ningen publicerar vi en rad artiklar som 
behandlar etiska frågor relaterade till odon-
tologers verksamhet. Artiklarna publiceras 

samtidigt i de nordiska tandläkarförbundens tid-
skrifter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
Detta nummer av Tandläkartidningen innehål-
ler artiklar som tar upp generella etiska ämnen 
medan vi i nästa nummer publicerar artiklar som 
handlar om mer konkreta  ämnen och frågor med 
anknytning till det kliniska arbetet. Temat är sam-
manställt av en redaktionskommitté bestående av 
Palle Holmstrup (Danmark), Kaj Rönnberg (Fin-
land), Rita Tilley Wilberg (Norge) och Gunilla 
Nordenram (Sverige). Den danska tandläkartid-
ningens redaktion har haft huvudansvaret.

Det finns talrika aspekter på tandläkarens yrkes-
etik. Grunden för tandläkarens arbete har änd-
rats under de senaste åren, bland annat på grund 
av den yrkesmässiga utvecklingen med nya me-
toder som möjliggör rehabilitering utifrån helt 
nya principer. Användningen av de nya behand-
lingsmetoderna reser nya problem som ska han-
teras. Det finns också ett växande intresse i be-
folkningen för estetiska krav på tänderna – hur 

tar vi som tandläkare oss an patientens estetiska 
behov? 

Den strama ekonomin i hälsosektorn inne-
bär problem som kan visa sig i en minskning av 
det offentligas bidrag till behandlingar och i en 
prioritering av subventionerna – en alltid aktuell 
debatt. Bör subventionerna gå till profylax eller 
till behandling av sjuka? Vilken ställning bör de 
särskilt utsatta grupperna ha och vilka särskilda 
aspekter hör ihop med deras situation? Det ligger 
i tiden att kräva evidensbaserad dokumentation 
för det vi företar oss i kliniken – vad betyder det? 
Också andra aspekter är väsentliga, till dem hör 
det informerade samtyckets betydelse och tand-
läkarens annonsering och språkbruk. 

De flesta etiska problemställningar för med sig 
fler frågor än svar. För en belysning av de olika 
aspekterna har redaktionen bett en lång rad 
nordiska kolleger och andra att bidra till den 
diskussion om yrkesetik som alltid bör föras i 
professionella kretsar. Avsikten med artiklarna 
är således inte alltid att ge svar utan snarare att 
bidra till den löpande diskussionen.

På redaktionskommitténs vägnar
PALLE HOLMSTRUP

Artikeln är översatt 
från danska av 
Christina Mörk.

Årets samnordiska temanummer består av sammanlagt 
nio artiklar fördelade på nummer 1 och 2. 


