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Marknadsföring av skönhet 
kräver god etik

■ signerat Redaktör: Michael Feldt
michael.feldt@slf.se

I 
september förra året gav Socialstyrelsen 
Karin Lindell, tidigare generaldirektör 
för Konsumentverket, uppdraget att ut-
reda ansvar, regler och kompetens för 
skönhetsbehandlingar. Bland dem som 

kan beröras av utredningens förslag finns 
plastikkirurger, hudläkare och tandläkare, 
men även olegitimerade personer som arbe-
tar i den snabbt växande skönhetsbranschen.  

Eftersom anledningen till behandlingen 
inte är sjukdom utan estetik gäller inte de 
vanliga reglerna som finns i sjukvården. 
Vem som får göra vad och vilket skydd pa-
tienten/kunden har vid felbehandling är 
angelägna områden för utredningen. 

Detsamma gäller också hur dessa tjänster 
marknadsförs. Här förekommer tyvärr inte 
sällan övertramp och ibland direkt vilsele-
dande påståenden. För läkare är det angelä-
get att känna till och tillämpa våra mark-
nadsföringsregler.

I takt med att privata vårdgivare blir allt 
fler ökar intresset och behovet hos mottag-
ningarna att marknadsföra sin verksamhet. 
Att läkarmottagningar har möjlighet till så-
dan marknadsföring är viktigt. Samtidigt är 
det viktigt att marknadsföringen sker på ett 
sätt som inger förtroende och positivt på-
verkar uppfattningen av sjukvården som en 
seriös verksamhet. 

Läkarförbundets »Regler för marknads-
föring av läkarverksamhet m m« har utar-
betats i syfte att förena läkares intresse av 
att marknadsföra och profilera sin verk-
samhet med patienternas behov av god och 
adekvat information. Baskravet är att mark-
nadsföringen ska ske på ett etiskt försvar-
bart sätt med upprätthållande av en god och 
värdig anda inom läkarkåren.

 I en central regel anges att »Marknadsfö-
ring av läkarverksamhet ska vara saklig och 
korrekt samt värdig till form och innehåll. 
Marknadsföringen ska även i övrigt vara 
tillbörlig«. Tanken bakom denna regel är att 
betona att läkarverksamhet måste mark-
nadsföras på ett seriöst, sakligt och förtro-
endeingivande sätt. 

Värdighetskriteriet ska motverka att 
marknadsföring sker i sådana sammanhang 
eller på ett sådant sätt att den kan anses stö-
tande. Som exempel på vad som inte anses 
värdigt anges i marknadsföringsreglerna 
sådant som jippo-betonade åtgärder, gratis- 
eller kombinationserbjudanden och jämfö-
rande »före- och efterbilder«. Vidare måste 

naturligtvis alla uppgifter i marknadsfö-
ringen vara korrekta. Om värderande upp-
gifter förekommer måste de kunna styrkas. 

I marknadsföringen får inte utvärdering-
ar av en läkarmottagnings verksamhet an-
vändas så att resultaten framstår som en 
garanti för vårdens kvalitet. 

Inte heller får uppgifter om undersök-
nings- och behandlingsmetoder eller tek-
nisk utrustning framstå som en garanti för 
kvalitet. 

Annonser och annan marknadsföring ska 
utformas så att de ger relevant information. 
I marknadsföringsreglerna framhålls sär-
skilt att uppgifter om metoder och teknisk 
utrustning endast får anges om de kan be-
dömas vara till väsentlig ledning för den 
vårdsökande. 

Om man väljer att nämna metoder eller 
utrustning i marknadsföringen måste ut-
formningen av annonsen noga övervägas. 
Uppgift om metoder och utrustning får inte 
utgöra det dominerande innehållet i mark-
nadsföringen.

Vid marknadsföring är det ofta lämpligt att 
ange läkarnas specialistkompetens och 
eventuell särskild inriktning. Det är god 
konsumentupplysning. Mottagningen ges 
också möjlighet att profilera sin verksamhet. 

Läkare får emellertid inte framställa sig 
som skickligare än sina kollegor. Hänvis-
ning till exempelvis lång erfarenhet vid uni-
versitetsklinik ska därför inte förekomma i 
marknadsföringen. 

Det är även viktigt att hålla en klar skilje-
linje mellan läkarverksamhet och finansiell 
verksamhet. I marknadsföringsreglerna 
framgår därför att all typ av läkarverksam-
het ska vara fri från marknadsföring av kre-
diter. Broschyrer från kreditföretag på mot-
tagningen eller länk till sådana företag på 
hemsidan är alltså inte tillåtet.

Läkarförbundet och Svensk förening för 
estetisk plastikkirurgi vill tillsammans be-
tona betydelsen av att följa marknadsfö-
ringsreglerna för sina medlemmar som ut-
för skönhetsingrepp eller -behandlingar. 

När Karin Lindells utredning presente-
ras, strax efter pressläggningen av den här 
ledaren, förväntas en livlig debatt om skön-
hetsbranschens villkor i Sverige i dag och i 
framtiden. Läkarkårens anseende och för-
troende bygger på att vi inte heller på skön-
hetsmarknaden kompromissar med vår 
yrkesetik. ■

Varje vecka skriver representanter 
för Sveriges läkarförbund.

»Baskravet är att mark-
nadsföringen ska ske på 
ett etiskt försvarbart sätt 
med upprätthållande av 
en god och värdig anda 
inom läkarkåren.«
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