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E-post: nils-eric.sahlin@ 
med.lu.se 
Lena Wahlberg, docent 
i allmän rättslära, Lunds 
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Policy, Carnegie Mellon 
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Johannes Persson, pro-
fessor i teoretisk !iloso!i, 
Lunds universitet.
Annika Wallin, docent 
i kognitionsvetenskap, 
Lunds universitet. 

Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig 
er farenhet som bas !ör sunt beslutsfattande högre än de som jobbar 
inom hälso- och sjukvården. Var!ör det är så är inte enkelt att besvara, 
men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och per-
sonlig er farenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation 
inom vilken de verkar samt gällande lagar och !örordningar.

I art!keln ”Så uppfattar tandläkare beprövad erfa-
renhet – några resultat från en enkätstud!e”, publ!-
cerad ! Tandläkart!dn!ngen nummer 7/2020 [1], 
presenterar v! några resultat av två enkätstud!er v! 
genom"ört. Den "örsta stud!en undersökte hur ar-
betsterapeuter, läkare och s#uksköterskor uppfat-
tar begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, 
med särsk!lt fokus på beprövad erfarenhet. Den an-
dra stud!en ställde motsvarande frågor t!ll tandlä-
kare och tandhyg!en!ster. Resultaten v!sar bland 
annat att de tandläkare och tandhyg!en!ster som 
besvarat enkäten graderar beprövad och personl!g 
erfarenhet som bas "ör sunt beslutsfattande högre 
än vad de svarande från hälso- och s#ukvården gör. 
Men när det gäller vetenskapl!g ev!dens var sk!ll-
naderna mycket små. 

Ovan nämnda art!kel utpenslar hur tandläkare ! 
s!n vardag tolkar och använder begreppen beprövad 
erfarenhet och vetenskap. V! ger svar på ett antal 
hur-frågor av typen ”Hur uppfattar …?”. En fråga v! 
!nte besvarar ! art!keln är var"ör dessa yrkesgrup-
per ger de svar de ger. Var"ör tycker tandläkare att 
vetenskap och beprövad erfarenhet är ett så v!kt!gt 
begrepp? Var"ör, t!ll exempel, tycker de att person-
l!g och beprövad erfarenhet är v!kt!gare än vad an-
dra yrkesgrupper v! frågat gör? Det är denna typ av 
var"ör-frågor v! nu ska "örsöka ge svar på. 

Att "örklara är vanl!gtv!s betydl!gt mer kompl!-
cerat än att beskr!va. Förklar!ngar fordrar kapabla 

begreppsapparater. Inte m!nst om man söker kau-
sala "örklar!ngar. Orsakerna kan vara många och 
samspelande.

VAD VISAR ENKÄTSTUDIERNA?
V! frågade samtl!ga yrkesgrupper hur de uppfattar 
beprövad erfarenhet, personl!g erfarenhet och ve-
tenskap, men v! ställde också en rad andra frågor, 
bland annat om ålder, kön, utb!ldn!ngsort, när de 
$ck s!n leg!t!mat!on och hur många år de var!t verk-
samma ! s!tt yrke. Frågan är nu om t!ll exempel ål-

Referentgranskad – accepterad  
för publicering 28 juli 2020.
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l Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett v!kt!gt "u-
r!d!skt begrepp. Det åter#nns ! bland annat m!l"ö-
balken, skollagen, pat!entlagen och pat!entsäker-
hetslagen. Inom hälso- och s"ukvården säger oss 
begreppet att det måste #nnas ett t!llräckl!gt un-
derlag $ör att den vård som ges är säker och har ef-
fekt. Märkl!gt nog lyser begreppet med s!n frånva-
ro ! tandvårdslagen, men det nämns ! $örarbetena 
t!ll den: ”All tandvårdsverksamhet skall ha sådana 
resurser att vården kan bedr!vas ! enl!ghet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet” (propos!t!on 
1984/85:79). Och även !nom tandvården gäller 
pat!entsäkerhetslagen, det v!ll säga att tandläka-
re ska ”ut$öra s!tt arbete ! överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Många har noterat att begreppet vetenskap och 
beprövad erfarenhet !nte är helt glasklart. Här #nns 
l!te grand av både flertyd!ghet och vaghet. Vad 
menas med vetenskap? Vad räknas som beprövad 
erfarenhet? Och hur ska man $örstå ”och” ! ”veten-
skap och beprövad erfarenhet” [1]? Talar v! om ett 
begrepp som måste $örstås och de#n!eras som en 
helhet eller om två fr!stående begrepp fogade sam-
man med ett ”och” (ett konnekt!v som ! s!g kan vara 
mer eller m!ndre komplext)?

ETT MÅNGGENOMSKÄRANDE BEGREPP
Persson och Wahlberg [2] säger att det med anled-
n!ng av begreppets centrala roll ! den rättsl!ga reg-

ler!ngen #nns ett påfallande behov av klargörande. 
T!ttar man närmare på begreppet beprövad erfa-
renhet ser man, säger Persson och Wahlberg, att 
v! har att göra med ett m!nst sagt komplext, %erd!-
mens!onellt begrepp. Beroende på v!lket perspek-
t!v v! väl"er att betona kommer begreppet att påver-
ka den rättsl!ga regler!ng ! v!lken begreppet !ngår, 
och det kan där!genom även påverka den ensk!lda 
tandläkarens beslutsfattande.

En v!kt!g sak är hur beprövad den beprövade 
erfarenheten är – den beprövade erfarenhetens 
kval!tet. Pat!enten ska kunna känna s!g tryggt 
$örv!ssad om att det tandläkaren gör baseras på 
erfarenhet som är robust, det v!ll säga stark och 
tål!g. Men vad betyder det att tandläkarens be-
prövade erfarenhet är robust? Att tandläkare runt 
om ! Sver!ge gör samma sak och allt!d med gott 
resultat kan kanske ses som utmärkt beprövad er-
farenhet. Men v! vet alla att denna typ av sam$äll!g 
ev!dens trots allt kan v!lseleda oss. Det v! gör kan 
"u vara fullständ!gt verkn!ngslöst eller också kan 
funkt!onella återkoppl!ngsmekan!smer saknas. 
Kvant!tet är !nte med nödvänd!ghet kval!tet. Den 
kollekt!va kl!n!ska erfarenheten är v!kt!g, g!vetv!s, 
men helst ska den spegla en eller annan verksam 
kausal mekan!sm.

Andra v!kt!ga frågor är den egna beprövade er-
farenheten ! $örhållande t!ll kollegers erfarenhet. 
V!lken typ av beprövad erfarenhet är v!kt!g? Och 

Inom tandvården gäller patientsäkerhetslagen, som säger att tandläkare 
ska ”ut!öra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet”. Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad 
Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- 
och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat 
att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i 
hälso- och sjukvården.
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Vetenskaplig artikel

vem bestämmer vad som ska räknas som beprö-
vad erfarenhet?

TVÅ ENKÄTSTUDIER
Persson och Wahlberg är två av forskarna ! det !n-
ternat!onella och "ervetenskapl!ga forskn!ngspro-
grammet Vetenskap och beprövad erfarenhet. Med 
!nsp!rat!on hämtad från deras teoret!ska re"ekt!o-
ner bestämde s!g forskn!ngsprogrammet #ör att 
med h$älp av en enkätstud!e t!tta närmare på hur 
arbetsterapeuter, läkare och s$uksköterskor ser på 
beprövad erfarenhet [3, 4]. Enkäten sk!ckades t!ll 
700 slumpmäss!gt valda arbetsterapeuter, 700 
läkare och 700 s$uksköterskor. Resultaten var så 
spännande att nästa steg blev att göra om stud!en 
med 700 tandläkare och 700 tandhyg!en!ster. Det 
är främst resultaten av denna andra stud!e som ! 
valda delar nu kommer att presenteras.

HUR UPPFATTAS BEPRÖVAD ERFARENHET?
En !ntressant fråga är hur tandläkare s$älva uppfat-
tar beprövad erfarenhet (%gur I). Vår #örsta grupp 
av 18 frågor handlade $ust om detta. V! bad tandlä-
karna utgå från vad de s$älva uppfattar att beprövad 
erfarenhet är. V! bad dem att göra detta oavsett om 
det överensstämmer med hur de tror att andra upp-
fattar begreppet eller !nte. Här är det med andra ord 
den egna tolkn!ngen av begreppet som v! är !ntres-
serade av. Detta ledde oss t!ll att ställa, bland annat, 

#öl$ande frågor (frågorna är d!rekt tagna ur enkäten* 
och har ! denna text samma nummer som ! enkäten): 

3. Att det %nns beprövad erfarenhet av en be-
handl!ng !nom tandvården betyder att den 
har bl!v!t noga prövad ! prakt!ken !nom tand-
vården.

5. Att det %nns beprövad erfarenhet av en be-
handl!ng !nom tandvården betyder att en 
grupp experter !nom tandvården t!llsammans 
komm!t fram t!ll att den fungerar.

8. Att det %nns beprövad erfarenhet av en be-
handl!ng !nom tandvården betyder att den 
!nte str!der mot den med!c!nska et!ken.

11. Att det %nns beprövad erfarenhet av en be-
handl!ng !nom tandvården betyder att den 
fungerar ! den dagl!ga verksamheten !nom tand-
vården.

Svaren gavs på en femgrad!g skala från ”håller 
!nte alls med” t!ll ”håller helt med”.

I alla yrkesgrupper v! frågat !nstämmer de "esta 
! detta: Om det %nns beprövad erfarenhet av en 
behandl!ng ! den egna verksamheten, betyder det 
att den bl!v!t noga prövad ! prakt!ken, att en grupp 
experter t!llsammans komm!t fram t!ll att behand-
l!ngen fungerar och att den fungerar ! den dagl!ga 
verksamheten. 

Stapeld!agrammen ! %gur I v!sar även att tand-
läkare och tandhyg!en!ster är mer benägna att !n-
stämma ! påståendena ovan än arbetsterapeuter, 

*Enkäten åter!inns i en webb-
version av denna artikel på 
tandlakar tidningen.se
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Figur I. Hur våra fem 
yrkeskategorier uppfattar 
beprövad erfarenhet.

” Tandläkare är 
mer benägna 
än läkare att 
instämma i 
att beprövad 
erfarenhet av 
en behandling 
betyder att 
den inte står i 
kon!likt med 
medicinsk-etiska 
principer.”

! Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och 
personlig erfarenhet högre än de som jobbar inom hälso- och 
sjukvården. Det visar en undersökning som presenterades  
i Tandläkartidningen nummer 7/2020.
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Vetenskaplig artikel

der eller den t!d som "ör%ut!t sedan leg!t!mat!onen 
kan h#älpa oss att "örklara svaren v! "ått.

Vikten av personlig erfarenhet
En av de delfrågor v! ställde t!ll samtl!ga yrkesgrup-
per var hur v!kt!g personl!g erfarenhet är "ör sunt 
beslutsfattande ! tandvården. Som redan nämnts 
graderar de tandläkare och tandhyg!en!ster som 
besvarat enkäten personl!g erfarenhet som bas "ör 
sunt beslutsfattande högre än vad de som #obbar ! 
hälso- och s#ukvården gör. Här kan v! se att antalet 
år som gått sedan en tandläkare $ck s!n leg!t!ma-
t!on står ! relat!on t!ll deras grader!ng av den per-
sonl!ga erfarenhetens betydelse "ör sunt besluts-
fattande. Andra forskare har "ått l!knande resultat. 
Brante et al [2] skr!ver: ”56 procent av de äldre [me-
nar] att den personl!ga erfarenheten spelar mycket 
stor roll ["ör yrkesutövn!ngen] medan motsvaran-
de s!&ra "ör de yngre är 34 procent.” 

Intressant är att den t!d som "ör%ut!t sedan leg!-
t!mat!onen påverkar även läkares grader!ng av per-
sonl!g erfarenhet, och när v! tar hänsyn t!ll denna 
faktor $nner v! !nte några sk!llnader mellan hur v!k-
t!g de två yrkesgrupperna anser att den personl!ga 
erfarenheten är "ör sunt beslutsfattande.

V! ser också att den t!d som "ör%ut!t sedan leg!-
t!mat!onen påverkar hur t!ll"örl!tl!g man anser att 
den personl!ga erfarenheten är. Yrkeserfarenhet 
!nnebär !nte endast att man anser att personl!g er-

farenhet spelar en v!kt!gare roll ! beslutsfattandet, 
utan betyder också att man graderar den person-
l!ga erfarenheten som mer säker. Men här sk!l#er 
s!g tandläkare och läkare åt. Hur lång t!d som "ör-
%ut!t sedan leg!t!mat!onen påverkar tandläkares 
grader!ng av säkerheten dubbelt så mycket som 
läkares grader!ng. 

Vikten av beprövad erfarenhet
En annan delfråga var hur v!kt!g beprövad erfaren-
het är "ör sunt beslutsfattande ! tandvården. I detta 
fall v!sar det s!g att den t!d som "ör%ut!t sedan leg!-
t!mat!onen !nte h#älper oss att "örklara svaren. Yr-
keserfarenhet "örklarar !nte var"ör tandläkare anser 
att beprövad erfarenhet är så v!kt!g "ör sunt besluts-
fattande. Man kan #u tänka s!g att man "år beprö-
vad erfarenhet genom att trä&a många pat!enter 
och under lång t!d. Men våra resultat v!sar att den 
betydelse som t!llskr!vs den beprövade erfarenhe-
ten ! sunt beslutsfattande snarare har att göra med 
att vara tandläkare än med hur lång t!d som "ör%u-
t!t sedan leg!t!mat!onen. 

Vår stud!e v!sar också att tandläkare !nte bara 
graderar beprövad erfarenhet som v!kt!gare än vad 
läkare gör, utan att de också graderar den beprö-
vade erfarenheten som säkrare. Inte heller denna 
sk!llnad mellan yrkesgrupperna kan "örklaras av 
att de tandläkare som besvarat enkäten har mer 
yrkeserfarenhet. 

” Tandläkare 
bygger i den 
nära patient-
kontakten upp 
en omfattande 
personlig er-
farenhet som 
påverkar deras 
beslutsfattande, 
och det är en 
erfarenhet som 
de fäster tilltro 
till.”
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Våra resultat bekräftar att beprövad erfaren-
het, som tandläkare använder begreppet, !nte är 
detsamma som personl!g erfarenhet. De v!sar 
också att den beprövade erfarenheten uppfattas 
vara t!llgängl!g även "ör den med begränsad per-
sonl!g erfarenhet.

Vikten av vetenskaplig evidens
När det gäller frågan hur v!kt!g vetenskapl!g ev!-
dens är "ör sunt beslutsfattande $nns !ngen sk!ll-
nad mellan läkare och tandläkare när v! beaktat 
de svarandes ålder.

MÖJLIGA FÖRKLARINGAR TILL RESULTATEN
Låt oss "å spekulera. En "örsta mö#l!g "örklar!ng t!ll 
våra resultat kan ha att göra med t!llgången t!ll ve-
tenskapl!g ev!dens. Statens beredn!ng "ör med!c!nsk 
och soc!al utvärder!ng (SBU) genom"ör systemat!s-
ka kunskapsövers!kter med ett samlat vetenskapl!gt 
underlag – vanl!gtv!s ged!get genomarbetade utvär-
der!ngar som beskr!ver och värderar kunskapsläget 
!nom ett v!sst spec!$kt område. Drygt t!o rappor-
ter har publ!cerats som d!rekt handlar om tand-
vård, t!ll exempel ”Organ!sator!ska modeller "ör 
att barn och unga ! fam!l#ehem eller på !nst!tut!on 
ska "å hälso- och s#ukvård och tandvård”, ”Mater!-
al "ör fylln!ngar och $ssur"örsegl!ngar !nom barn- 
och ungdomstandvården – en systemat!sk övers!kt” 
och ”Att "örebygga kar!es”. Cochrane har g#ort %er 
stud!er men ! #äm"örelse med antalet systemat!ska 
övers!kter som g#orts på hälso- och s#ukvårdsom-
rådet är det totala antalet stud!er som handlar om 
tandvård trots allt blygsamt.

Kan avsaknaden av systemat!ska stud!er "örklara 
var"ör tandläkare anser att beprövad erfarenhet är 
v!kt!gare än vad läkare anser det vara? Läkare har 
#u en upps#ö av systemat!ska stud!er och utvärde-
r!ngar att luta s!g mot, både de som är g#orda av SBU 
och sådana som exempelv!s Cochrane genom"ört. 
Cochrane skr!ver på s!n hems!da: ”Cochrane !s for 
anyone !nterested !n us!ng h!gh-qual!ty !nformat!on 
to make health dec!s!ons. […] Cochrane ev!dence 
prov!des a powerful tool to enhance your healthcare 
knowledge and dec!s!on mak!ng.” Men om !nte 
denna typ av högkval!tat!v !nformat!on och dessa 
kraftfulla kunskapsverktyg "ör bättre beslutsfat-
tande allt!d $nns t!llgängl!ga "ör våra tandläkare, då 
bl!r #u den personl!ga och beprövade erfarenheten 
alltmer v!kt!g. Om denna "örklar!ng är korrekt vet 
v! !nte, men den l!gger nära t!ll hands.

Br!sten på systemat!ska stud!er kan kanske "ör-
klara var"ör tandläkare graderar beprövad erfaren-
het som v!kt!gare, men det kan !nte "örklara var"ör 
tandläkare graderar både personl!g och beprövad 

erfarenhet som säkrare än vad läkare gör. Kanske 
har denna sk!llnad ! stället att göra med att tand-
vården och hälso- och s#ukvården är organ!serade 
på ol!ka sätt, v!lket ger ol!ka "örutsättn!ngar att lära 
av erfarenheten? 

Av trad!t!on har tandläkare, såväl o&entl!gt an-
ställda som pr!vat anställda, haft s!na ”egna” pa-
t!enter. Och pat!enterna omvänt s!n ”egen” tand-
läkare. De har mött varandra regelbundet, kanske 
under %era årt!onden. Tandläkaren har behandlat 
pat!enten, "örsökt "örebygga framt!da problem 
och v!d återbesök "ått återkoppl!ng om hur väl be-
handl!ngen fungerat. Hälso- och s#ukvården har 
under samma t!d fungerat annorlunda. Det är nog 
sällsynt att en pat!ent trä&ar samma läkare under 
årt!onden. En läkare ställer d!agnos, en annan lä-
kare behandlar, en tred#e läkare möter pat!enten 
v!d ett återbesök och ! bästa eller värsta fall trä&ar 
pat!enten kanske en 'ärde läkare om rehab!l!ter!ng 
behövs. Det behöver knappast sägas, men ett sys-
tem av detta slag saknar en funkt!onell återkopp-
l!ngsmekan!sm. 

Vad vår stud!e v!sar är att läkarna ! s!na svar verkar 
medvetna om detta återkoppl!ngsproblem. Deras 
personl!ga erfarenhet påverkas. Den personl!ga 
erfarenheten anses v!sserl!gen l!ka v!kt!g "ör sunt 
beslutsfattande, men att den sträcker s!g över 
många år !nnebär !nte ! samma utsträckn!ng som 
"ör tandläkare att den anses särsk!lt säker. Tandlä-
kare däremot bygger ! den nära pat!entkontakten 
upp en omfattande personl!g erfarenhet som påver-
kar deras beslutsfattande, och det är en erfarenhet 
som de "äster t!lltro t!ll. Därmed !nte sagt att denna 
återkoppl!ng, denna personl!ga erfarenhet, allt!d är 
pos!t!v. Den kan !nnehålla både det som är falskt 
pos!t!vt och falskt negat!vt. Men även ett mått av 
osäkerhet. Pat!enter som !nte kommer t!llbaka, 
var"ör gör de !nte det? 

Tandläkares mö#l!ghet att "örvärva säker person-
l!g erfarenhet "örklarar dock !nte var"ör tandläkare 
också graderar den beprövade erfarenheten som 
säkrare än vad läkare gör. V! har #u sett att beprö-
vad erfarenhet !nte kan l!kställas med personl!g 
erfarenhet. V! har också sett att den beprövade er-
farenheten uppfattas som t!llgängl!g också "ör den 
som har begränsad personl!g erfarenhet. 

Om v! gör om vår enkätstud!e om t!o år, kom-
mer v! då att "å samma resultat? Kanske – kanske 
!nte. Om tandläkarna på grund av organ!sator!ska 
"örändr!ngar !nte längre har s!na egna pat!enter –  
pat!enterna kan !nte längre "örvänta s!g att "å komma 
t!llbaka t!ll tandläkaren de hade v!d senaste besöket –  
kommer det sannol!kt att påverka fram"ör allt de 
nyutexam!nerade tandläkarnas yrkeserfarenhet 
och därmed sannol!kt även deras syn på personl!g 
och beprövad erfarenhet. Kanske kommer deras 
svar på våra frågor att l!gga närmare dem läkarna 
ger ! dag. Om detta kommer att ske vet v! alltså !nte, 
men om det !nträ&ar, är det då en önskvärd utveck-

” En första möjlig förklaring till våra resultat kan ha att 
göra med tillgången till vetenskaplig evidens.”
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Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

l!ng? Är det något värdefullt som går "örlorat? Om 
personl!g erfarenhet är v!kt!g "ör gott beslutsfat-
tande är svaret #a.

TOLKNING AV BEGREPPEN 
I LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR
När v! frågade tandläkare om hur begreppet ve-
tenskap och beprövad erfarenhet  ska tolkas ! den 
rättsl!ga regler!ngen av tandvården framkom att de 
! "örsta hand ser detta som en fråga "ör våra myn-
d!gheter. Det v!sade s!g också att tandläkare kän-
ner s!g ganska säkra på vad begreppet betyder och 
ser pos!t!vt på att det används som ett kval!tetskrav 
! den rättsl!ga regler!ngen av tandvården. Nu är det 
så att begreppet !nte "örekommer ! tandvårdslagen 
men väl ! pat!entsäkerhetslagen.

Eftersom begreppet, när det "örekommer ! den 
rättsl!ga regler!ngen, är ett #ur!d!skt begrepp är det 
t!ll syvende och s!st domstolar och #ur!ster som fak-
t!skt avgör begreppets !nnebörd, !nte mynd!gheter 
och !nte ol!ka profess!oner. Ändå skulle v! nog l!te 
t!ll mans ha svarat som tandläkarna g#orde – det 
g#orde arbetsterapeuter, läkare, s#uksköterskor 
och tandsköterskor, och det gör även %era #ur!ster. 
Detta väcker frågan om huruv!da domstolarna och 
#ur!sterna bör delegera begreppets !nnebörd t!ll 
profess!onen och berörda mynd!gheter när de gör 
s!n slutl!ga bedömn!ng. Frågan är !nte så enkel som 
den v!d "örsta anbl!cken kan "örefalla.   

S#älvfallet krävs odontolog!sk expert!s "ör att av-
göra om en v!ss behandl!ng överensstämmer med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Men att odon-
tolog!sk expert!s är nödvänd!g "ör att besvara frågan 
om huruv!da en behandl!ng överensstämmer med 
vetenskap och beprövad erfarenhet !nnebär !nte utan 
v!dare att den också de$n!erar vad lagst!ftn!ngens 
krav på vetenskap och beprövad erfarenhet !nnebär. 
Vår forskn!ng har lärt oss att !nte m!nst beprövad 
erfarenhet är ett mångd!mens!onellt begrepp, vars 
!nnebörd var!erar mellan ol!ka aktörer och !nd!v!-
der. I enkätstud!en "år t!ll exempel påståendet att 
beprövad erfarenhet betyder att en grupp exper-
ter !nom tandvård t!llsammans komm!t fram t!ll 
att en metod fungerar "örhållandev!s l!te medhåll 
av profess!onen, trots att påståendet hänsyftar på 
Soc!alstyrelsens metod "ör att hämta !n beprövad 
erfarenhet, så kallade konsensuskonferenser. V! 
har också sett att många svarande !nstämmer ! att 
beprövad erfarenhet betyder att en behandl!ng bl!-
v!t noga prövad, medan andra "äster v!kt v!d andra 
faktorer, som att behandl!ngen använts av många 
eller !nte str!der mot den med!c!nska et!ken. 

Frågan om huruv!da en behandl!ng överens-
stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet 
är med andra ord v!kt!g och långt !från tr!v!al. V! ser 
en r!sk att frågan om !nnebörden av lagst!ftn!ngens 
krav på vetenskap och beprövad erfarenhet faller ! 
skymundan ! kommun!kat!onen mellan #ur!ster och 
odontolog!sk expert!s. Vår forskn!ng har övertygat 
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oss om v!kten av att #ur!sterna och den odontolog!ska 
expert!sen t!llsammans tar ansvar "ör att d!skutera 
!nnebörden av begreppet. Inte m!nst är en sådan 
d!skuss!on v!kt!g om man v!ll att tandvårdslagen 
på samma sätt som pat!entlagen (som gäller !nom 
hälso- och s#ukvården) betonar den beprövade 
erfarenhetens och vetenskapens betydelse "ör en 
god och säker vård. I "örarbetena t!ll dessa lagar 
bör man tydl!gt säkerställa att begreppsb!ldn!ng-
en kommer ur ett nära samarbete mellan berörda 
profess!oner och lagst!ftaren. Förhoppn!ngsv!s kan 
den enkätstud!e som här presenterats b!dra t!ll en 
sådan d!skuss!on.  

Men det $nns även andra regelverk än lagar som 
kan påverka tandläkarens syn på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Det statl!ga tandvårdsstödet 
täcker helt eller delv!s behandl!ngskostnader "ör 
tandvård genom utbetaln!ng av ersättn!ngar från 
Försäkr!ngskassan t!ll tandläkare. I Statl!gt tandvårds-
stöd, som är en vägledn!ng "ör Försäkr!ngskassans 
medarbetare och som gavs ut ! samband med tand-
vårdsreformen 2008 (uppdaterad senast ! mars ! år), 
kan man läsa att ”[e]n ersättn!ngsberätt!gande åtgärd 
v!lar på vetenskapl!g grund och beprövad erfaren-
het”. Och tandvård är !nte ersättn!ngsberätt!gande 
(enl!gt 3 § "örordn!ng (2008:193) om statl!gt tand-
vårdsstöd) om den ”uppenbarl!gen har ut"örts ! str!d 
med vetenskap och beprövad erfarenhet och … har 
med"ört en vårdskada eller r!sk "ör sådan skada”. V! 
nämnde ovan att våra resultat v!sade att tandläkare 
ser pos!t!vt på att vetenskap och beprövad erfaren-
het används som ett kval!tetskrav ! den rättsl!ga re-
gle r!ngen av tandvården. Förordn!ngen om statl!gt 
tandvårdsstöd ställer sådana kval!tetskrav. Det är 
g!vetv!s omö#l!gt att – ut!från de resultat v! har – säga 
om tandläkare är pos!t!va t!ll detta kval!tetskrav "ör 
att de tv!ngats anpassa s!g t!ll det, det avgör #u om de 
"år eller !nte "år ersättn!ng, eller om de är pos!t!va 
t!ll det "ör att de ! grunden är övertygade om begrep-
pets betydelse "ör god tandvård. En !cke allt"ör d#ärv 
g!ssn!ng är det senare.

KONKLUSION
Att tandläkarnas syn på beprövad och personl!g er-
farenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den 
organ!sat!on !nom v!lken de verkar samt gällande 
lagar och "örordn!ngar är ett r!ml!gt antagande. Nå-
got enkelt och entyd!gt svar $nns nog !nte på våra 
var"ör-frågor. !

” Vår forskning 
har lärt oss 
att inte minst 
beprövad er-
farenhet är ett 
mångdimensio-
nellt begrepp, 
vars innebörd 
varierar mellan 
olika aktörer och 
individer.”


