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 E tiska rådet i Danmark arbetade under 
2012 med ämnet »Etik och språkbruk« 
i syfte att uppmana till debatt om det 
språkbruk man möter till vardags i 
hälso- och sjukvårdssektorn.

Språk och begrepp för med sig värderingar och 
idéer. När man använder språket inom hälso- och 
sjukvården stöter man ofta också på etiska pro-
blemställningar. Får en läkare kalla sin patient 
fet? Kan en personlig assistent för en hjärnska-
dad person prata om sig själv som en cp-skötare? 
Vad tänker man som gravid när man hör beteck-
ningen fosterreduktion? Ska sjuksköterskan öns-
ka »lycka till« när de blivande föräldrarna går in 
till den första ultraljudsskanningen? Och är man 
inte nästan tvungen att följa rådet när tandläka-
ren säger: »Om det var min tand …«

Med ett uttryck lanserat av språkprofessorn 
Christian Kock kan man hävda att vi ofta utsätts 
för en slags omvänd språklig fickstöld, där värde-
ringar kommer med i språket nästan utan att vi 
upptäcker det. Uttrycket »fet« associeras kanske 
av många med något frånstötande och närmast 
moraliskt förkastligt – även om det har använts 
brett i vårdsektorn, till exempel i »fetmaopera-
tioner« och »fetmaepidemi« – medan uttrycket 
överviktig i högre grad bara beskriver ett pro-
blem. Och det är kanske lättare att göra något åt 
ett konkret problem än åt en oviss situation som 
en motbjudande avvikande person. Det är verk-
ligen inte häftigt att vara fet.
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Vad säger vi, 
egentligen?

Etiska rådet har fått många kommentarer och 
reaktioner på debatten om etik och språkbruk. 
Rådet har gjort en telefon-app så att intresse-
rade kan kommentera vissa ordval och själva bi-
dra med exempel. Debatten har gjort det tydligt 
att det verkligen finns anledning att tänka innan 
man talar – både som läkare, tandläkare och 
patient. Som anställd inom vården möter man 
människor i situationer där hälsan står på spel. 
Svåra ämnen och komplex yrkesterminologi ska 
förmedlas, och det är tydligt att många profes-
sionella i sin iver att nå fram till folk försöker po-
pularisera eller avdramatisera situationen på ett 
sätt som blir etiskt kränkande. 

Ett av de exempel som har skickats till etiska 
rådet handlar om ett yngre par där kvinnan får 
kraftiga magsmärtor. Hon visar sig vara gravid 
utanför livmodern och måste genast opereras. 
När hennes man senare ringer för att höra hur 
operationen har gått säger läkaren att kvinnan 
har det bra: Operationen lyckades och »skiten är 
borttagen«. Mannen blir först lättad, men senare 
ledsen. »Skiten« kunde faktiskt ha blivit parets 
barn. 

situationer hos tandläkaren
Hos tandläkaren är situationen sällan så drama-
tisk och farlig som i exemplet ovan, men etiska 
dilemman och problem blir inte mindre för det. 

En rad exempel pekar på hur viktigt det är att 
fundera på språkbruket och tänka på detaljerna.

Det första exemplet handlar om att uttrycka 
sig så precist att man inte i onödan skrämmer 
patienten. Många patienter känner till beteck-
ningen parodontit och ser genast framför sig hur 
tänderna börjar rasa ut ur munnen om detta ord 
nämns. De blir kanske felinformerade om tän-
dernas faktiska tillstånd om tandläkaren säger: 
»Ditt tandkött blöder. Det är tecken på parodon-
tit.« Tandläkaren har ju ännu inte ställt någon 
exakt diagnos, men det är svårt för patienten att 
uppfatta vad som sägs när ordet »parodontit« väl 
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varje tandläkares plikt att fundera på 
sitt språkbruk i kommunikationen med 
patienterna. Ofta smyger sig värderingar 
in utan att vi märker det. Det menar etiska 
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är lanserat. Å andra sidan har patienten också ett 
ansvar för att lyssna och uppfatta vad som rent 
faktiskt sägs. Det måste finnas etik och etiskt an-
svar både bredvid tandläkarstolen och i den.

Det andra exemplet handlar om behandling av 
en tand med en krona. Tandläkaren kan infor-
mera patienten på flera sätt. Det kan till exem-
pel låta så här: »Tio procent av kronbehandlade 
tänder måste senare rotbehandlas, och inte alla 
rotbehandlingar lyckas« eller »man får ett lyckat 
resultat i 90 procent av fallen med kronbehand-
ling«. Här är det omvänd fickstöld för hela slan-
ten, för vem vill inte helst slippa ta en risk och i 
stället välja något som oftast lyckas? Att progno-
sen för behandlingen rent faktiskt är och förblir 
densamma, är svårt att genomskåda. 

I etiska rådets arbete med etik och språkbruk 
tog vi med Jesper Bo Nielsen, professor i risk-
kommunikation, som har gett flera exempel på 
hur kommunikationen av fakta enkelt kan ma-
nipuleras så att en behandlingsform ter sig mer 
eller mindre fördelaktig.

Ett tredje exempel handlar om behandlings-
förslag som kan innebära stora utgifter för pa-
tienten, kanske till och med utan garanti för ett 
gynnsamt behandlingsresultat. Här kan tand-
läkarens formulering låta: »Om den här tanden 
över huvud taget ska ha en chans …« En annan 
formulering kunde vara: »Jag törs inte ta ansvar 
för dina tänder om vi inte genomför den här be-
handlingen«, och ytterligare ett exempel kunde 
låta: »Om det var mina tänder …« (figuren ovan). 
Tandläkarens inlevelse i patientens situation har 
självklart sina fördelar, men språkbruket om-

kring »min tand« blir lätt påträngande och gör 
det svårt för patienten att välja annat än den 
behandling som rekommenderas, även om det 
kanske finns flera möjligheter att välja mellan. I 
samband med mycket kostsamma behandlingar 
står man dessutom inför det etiska dilemmat att 
tandläkaren faktiskt kan ha ett visst ekonomiskt 
intresse av att patienten väljer en dyr behandling. 
Han eller hon ska således hålla tungan rätt i mun 
för att inte formulera sig så att det ger egna eko-
nomiska fördelar. Som patient måste man för-
söka lyssna och komma fram till vad man själv 
anser, och kanske tänker man inte på att tandlä-
karen helt säkert har ett vinstintresse i den be-
handlingsform man väljer. 

När man som patient befinner sig i tandläkar-
stolen med servetten över bröstet, operations-
lampan i ansiktet och utsikt över den stora ma-
skinparken, tänker man mest på sig själv och vad 
som verkar vara den bästa lösningen. Här är man 
kanske inte fullt så klartänkt och kritisk som i en 
mer likvärdig situation. Det borde vara tandläka-
rens plikt att ta hänsyn till dessa etiska förhållan-
den i sin kommunikation med patienterna. 

Andra exempel handlar just om etik och eko-
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är lanserat. Å andra sidan har patienten också ett 
ansvar för att lyssna och uppfatta vad som rent 
faktiskt sägs. Det måste finnas etik och etiskt an-

»… språk bruket omkring ›min tand‹ blir lätt 
påträngande och gör det svårt för patienten att välja 
annat än den behandling som rekommenderas …«
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nomi. Många patienter behöver en rotbehand-
ling där prognosen för en lyckad behandling i 
de flesta fall är 80–90 procent. Men tandläkaren 
säger kanske: »Rotbehandling har inte någon 
helt säker prognos. Därför föreslår jag att vi drar 
ut tanden och ersätter den med ett implantat.« 
Med formuleringar som »inte någon helt säker 
prognos« och »det törs jag inte ta ansvar för« har 
tandläkaren patienten helt i sin hand, för vem 
vill inte gärna bli beskyddad av professionella 
händer framför att sitta alldeles ensam med sina 
ruttnande tänder? 

Tandläkarens kommentar om att »inte våga 
ta ansvar för« kan också förekomma om han el-
ler hon upptäcker en förändring i munnen som 
kan vara allvarlig. Patienten ska remitteras och 
språkbruket som används speglar i verkligheten 
en rädsla hos tandläkaren som direkt överförs 
till patienten. En mer förklarande kommentar 
om vad det kan vara skulle vara mer hänsynsfull.

 
deBattMaterial
Etiska rådet har absolut inte gjort det till sin upp-
gift att vara en slags språklig överdomare som 
avgör vad som är etiskt korrekt språkbruk inom 
hälso- och sjukvården. Vi varken kan eller vill 

peka på ord som är mer etiskt riktiga än andra, 
eftersom det (lyckligtvis) inte finns några fasta 
regler för etiskt och oetiskt språkbruk. Språket 
förändras hela tiden, det används konkret och 
är präglat av den aktuella situationen. Men som 
etiska rådet har påpekat i sitt debattmaterial är 
språket inte ett transparent medium för glasklara 
besked och lättbegripliga diagnoser. 

Språket bär på etiska värderingar som påver-
kar oss och har inflytande på sättet vi ser på och 
tolkar vår hälsa och våra sjukdomar. Därför är 
det viktigt att man ibland gör en språklig över-
syn. Det rör sig, som etiska rådet har poängterat, 
mest av allt om att vara uppmärksam och tänka 
etiskt, tala med varandra och få en känsla för de 
språkliga problem som dyker upp när man ska 
kommunicera om allt som har med sundhet och 
hälsa att göra. Som språkprofessorn Jørn Lund 
anmärker, är vi hela tiden omgivna av »ord som 
tynger«, ord som handlar om något svårt och som 
kanske till slut tynger oss som både läkare och 
patienter när vi använder dem inom hälso- och 
sjukvården. 

Etiska rådets debattmaterial om etik och 
språkbruk (skrivet på danska) är tillgäng-
ligt på adressen: http://ipaper.ipapercms.dk/
etiskraad/EtikOgSprogbrug/  

Vi hoppas att materialet kan användas i sam-
band med utbildning och efterutbildning eller 
bara till en ordentlig pratstund, också mellan 
kolleger, om vad det egentligen är vi går omkring 
och säger, kanske för att vi alltför sällan ser kri-
tiskt och etiskt på vårt språkbruk. 

Artikeln är utarbetad i 
samarbete med professor 
Erik Dabelsteen, Tandlä
karskolan i Köpenhamn, 
Köpenhamns universitet.

Artikeln är översatt från 
danska av Nordisk Over
sættergruppe, Kö pen
hamn.

»Det rör sig … mest av allt om att vara 
uppmärksam och tänka etiskt, tala 
med varandra och få en känsla för de 
språkliga problem som dyker upp …«
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):
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Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.

ATT resTAurerA en TAnD 

Diagnostik
riskbedömning Behandlingsbeslut

restaurering- preparation- material- bonding- fyllningsteknik

Icke-invasiv behandling- kausal/preventiv- försegling

Prognos/överlevnad
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].

Primär karies

Övrigt

utbyte av fyllning

Artikeln är översatt från engelska av Thomas Jacobsen
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