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Etisk alvor

 lindre, kurere og forebygge sykdom 
har vært medisinens tradisjonelle 
mål. Likeledes odontologiens. 

Såkalt estetisk eller kosmetisk medisin og 
kirurgi, inkludert odontologisk, følger et 
annet mål, nemlig perfeksjonering eller 
forbedring av friske mennesker. Sentralt 
i innvendingene mot kosmetisk medisin er 
nettopp dette, at den retter seg mot friske 
mennesker, i et forsøk på å forbedre dem.

Fra et strengt medisinsk ståsted inne-
bærer ikke kosmetisk medisin, eller odonto-
logi, noen helsegevinst. Det er altså ikke for-
bundet met et gode, og kan ut fra dette, bare 
gi bivirkninger. Fra et mindre radikalt ståsted 
kan kosmetisk medisin og odontologi være 
forbundet med en slags helsegevinst – 
underforstått at det å føle seg penere er en 
slik gevinst. Denne gevinsten eller godet er 
imidlertid potensielt midlertidig, og det 
eventuelle jaget etter å se pen ut, for ikke 
å si stadig penere, opprettholdes av legene 
eller tannlegene som tilbyr tjenesten.

Dette var tema for en av de best besøkte 
seansene i fagprogrammet på NTFs lands-
møte tidlig i oktober, der legene Andreas 
Pahle og Henrik Vogt innledet. Deres pri-
mære spørsmål er om kosmetisk medisin er 
forenlig med legevirksomhet og medisinens 
mål, og deres andre spørsmål er om den kos-
metiske virksomheten er etisk uforsvarlig, 
og om den gjør mer skade enn nytte både 
på individ- og samfunnsnivå.

Ettersom utgangspunktet er friske men-
nesker, er enhver skade som følge av 
behandling særlig betenkelig. Og kanskje 
enda viktigere er den eventuelle skaden som 
oppstår på samfunnsnivå – blant annet 
fordi all medisinsk virksomhet kan skape til-
byderstyrt etterspørsel. I stedet for å støtte 
opp under normalitetsbegrepet i samfun-
net, bryter kosmetisk medisin det ned. De 
som tilbyr denne typen tjenester, er med på 
å heve og endre idealet for hva som er bra 
nok kropp, for deretter å tjene på å «hjelpe» 
folk med å oppfylle disse idealene. Slik kan 

kosmetisk medisin skape helseproblemer, 
argumenterer Pahle og Vogt, og sier:

– Hvorfor skal det å oppleve egen 
kropp som et utseendemessig hinder i det 
hele tatt være et kirurgisk problem?

Det finnes ingen studier med adekvate 
kontrollgrupper, eller som sammenligner 
kosmetiske inngrep med andre interven-
sjoner, som for eksempel støttende sam-
taleterapi.

De som utfører kosmetisk behandling 
sier ofte at leger, eller tannleger, må ta 
folks opplevelser på alvor. Det høres kan-
skje fint ut, men det er høyst uklart hva 
som er innholdet i dette med «på alvor» 
med kirurgien eller kosmetikken disse 
behandlerne forsøker å legitimere. De sier 
også at å stille seg som dommer over 
andres behov og ønsker er vanskelig.

Nei, det er ikke vanskelig å vurdere 
andres ønsker. Og, å sette grenser for seg 
selv er ikke å dømme andre, her pasien-
ten. Å ikke sette grenser for seg selv, imid-
lertid – det er ansvarsfraskrivelse.

Det dette handler om er profesjonell 
egenregulering. Det det ikke snakkes så 
mye om, nemlig, er at butikken kommer 
før etikken, for enkelte. Pahle og Vogt 
peker spesifikt på at kirurgene sliter med 
å si fra seg den økonomiske inntjeningen 
som ligger i kosmetikken.

En viktig påminnelse i dette er at en 
profesjon er en gruppe som har fått rett 
til å utføre og selge en viss type tjenester 
i et samfunn. Profesjonen nyter betydelig 
autonomi sammen med økonomiske og 
andre privilegier, i kraft av den tillit de har 
opparbeidet seg gjennom tekniske ferdig-
heter, kunnskap og etikk.

Status, autonomi, privilegier og tillit 
kan fort gå tapt hvis en ikke passer godt 
på, er profesjonell, og setter grenser for 
seg selv. Det kan vi ta alvorlig.

Å
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