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Snakk om etikk
Avtale om recall må vedlikeholdes

Recallavtaler  (avtaler om uoppfordret innkalling av pasienter) re-

guleres av de etiske reglene § 6 a. Bestemmelsen lyder:

«Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare 

gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet 

følger av offentlige bestemmelser. En tannlege må ikke sende ut reklame til 

pasienter som er på recall-liste uten at det er inngått avtale om dette.»

Etikkrådet har foretatt en prinsipiell vurdering om at recall går ut på 

dato dersom tannlegen ikke gjør noe aktivt for å vedlikeholde avtalen, 

og vil foreslå en endring av bestemmelsen nevnt over slik at det fremgår 

tydelig at recallavtaler må vedlikeholdes. Det vil innebære at dersom en 

slutter å kalle inn en pasient i det avtalte intervallet, opphører avtalen. 

Pasienten kan ikke pålegges noen plikter i denne sammenheng, som å 

måtte si fra til tannlegen dersom en ikke ønsker å stå på listen lenger.

I praksis kan det oppstå et problem der en overdratt pasientporteføl-

je inneholder navn på pasienter som ikke er blitt kalt inn på lenge, og 

har begynt hos en annen tannlege. Ved salg av pasientportefølje må 

listen vaskes, slik at bare aktive recallavtaler fremgår. Slik unngår man å 

forvirre pasienter, som ellers risikerer å bli kalt inn til feil tannlege. Det 

understrekes at NTFs etikkråd ikke kan ta stilling til de konkurransemes-

sige forholdene mellom medlemmer i denne sammenheng.


