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Kanskje du, som tannlege, stiller deg selv 
dette spørsmålet fra tid til annen, ettersom 
det er så mye snakk om det? Nå også i en 
vitenskapelig artikkel, i denne utgaven av 
Tidende. 

Professor ved Senter for medisinsk etikk, 
Bjørn Hofmann, og forsker samme sted samt 
privatpraktiserende tannlege, Melody Mo
ezzi, spør, og svarer langt på vei ja, på om 
det de og mange med dem ser som en til
pasning til et fritt marked, med økte krav til 
inntjening, også øker faren for at tannlege
yrket beveger seg bort fra sin tradisjonelle 
rolle som helsearbeidere med en klar og ty
delig samfunnskontrakt – som sier at pasi
entens beste er det som skal stå sentralt. 

Artikkelen problematiserer altså et hyppig 
tilbakevendende tema, der stikkordene er:

Flere tannleger, bedre tannhelse i befolk
ningen, mer konkurranse om pasientene, 
endret eierstruktur, aggressiv markeds
føring og økt oppmerksomhet på inn
tjening. Utviklingen går i denne retningen, 
hevdes det, samtidig som utviklingen i mar
kedet for tannhelsetjenester øker faren for 
at pasienter blir sett på som kunder og tann
legetjenestene som varer. 

Hovedbudskapet i artikkelen er at utvik
lingen kan føre til at tannlegeprofesjonen 
beveger seg bort fra sin tradisjonelle rolle 
som helseprofesjon i retning av å bli selgere. 
Utviklingen kan undergrave samfunnskon
trakten og bryter med sentrale prinsipper, 
normer og verdier i normativ etikk. Utviklin
gen kan få betydelige konsekvenser for tann
legeprofesjonen i årene som kommer. Det er 
derfor klokt å reflektere grundig over dette.

Hvis alt dette, og gitt at det er et problem 
– hva er løsningen?

Artikkelen, basert på en annen referert 
artikkel, har noen forslag:

Undervisningen på masterstudiet i 
odontologi bør gi mer oppmerksomhet til 
temaet tannlegepraksiser som bedrifter, i 
form av veiledning, refleksjon og diskusjon. 

Videre foreslås det at Tannlegeforenin
gen utvikles til et fellesskap der tannleger 
kan henvende seg når de støter på konflikter 
mellom kommersiell og faglig forpliktelse, 
underforstått: Det er mulig å påta seg en 
større rolle i å fremme ansvarlig forretnings
praksis og innta en mer veiledende rolle 
overfor medlemmene. 

Tannlegeforeningen bør også jobbe har
dere for at offentlige tannhelsetjenester skal 
utvides til å betjene hele befolkningen gjen
nom å utnytte eksisterende infrastruktur i 
den private tannhelsetjenesten.  Og det bør 
forskes videre på andre medlemmer av 
tannhelseteamet og hvordan de håndterer 
sammenhengen mellom kommersialisme 
og profesjonalisme. Vi mangler kunnskap 
om kommersialismens drivere og hvordan 
dette påvirker faglighet og forsvarlighet, 
skriver forfatterne.

I tillegg nevnes andre tiltak som kan sikre 
samfunnskontrakten: Opptaksintervju ved 
inntak til masterstudiet i odontologi, i tillegg 
til dagens karaktersystem – for å synliggjøre 
holdninger og egnethet. Nærmere gran
sking og diskusjon av markedsføringspraksi
ser er også viktig, sier forfatterne, samt syn
liggjøring av samfunnskontrakten og 
gjeldende etiske normer – særlig overfor 
tannleger som er utdannet i land med en 
annen samfunnskontrakt.

Og, kanskje det viktigste: Vi bør få klare 
tall på hvor mange tannleger som jobber i 
Norge og hvor stort behov det er for tannle
ger i fremtiden, slik at man unngår over
etablering.

Ellen Beate Dyvi
Ansvarlig redaktør
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