
Tandläkare dömd till skadestånd och fängelse
En spansk tandläkare har dömts till skadestånd och fängelse för att ha åsidosatt den medicinska
säkerheten och satt in metallkeramik trots att patienten upplyst om att hon var allergisk mot
metaller. 

Det skriver den spanska tidningen "The Local Spain" och berättar om en process som startade för elva år sedan av en då 38-
årige kvinna. Hon besökte tandläkaren och berättade att hon är allergisk mot metaller. Trots det satte tandläkaren in en kobolt-
krombro utan att ta något allergiprov eller ens upplysa patienten om vilket material som användes. 

Strax efter att kvinnan lämnat kliniken fick hon problem med huvudvärk, sluddrigt tal, svårighet att tugga och svälja och fick
infektionsliknande symtom. Tillbaka till tandläkaren fick hon bara svaret att "du måste bara vänja dig", enligt den spanska
tidningen.

Metallprotesen avlägsnades men symtomen hade hunnit manifistera sig och kvinnan fortsatte vara sjuk. Hon upplevde att hon var
mer död än levande och kunde inte längre arbeta. Hon har under flera år drivit en process mot tandläkaren och tandläkarkliniken
och vann nu målet om skadestånd i Barcelonas högsta domstol.

Domslutet kom i torsdags förra veckan den anklagade tandläkaren och hennes försäkringsgivare (Mapfre) tilldömdes att betala
884 937 Euro.plus ränta. Domaren gav också tandläkaren sex månaders fängelsestraff och hävdade att hon helt struntat i
patientens varningar och inte ens tagit ett allergitest för att kontrollera om materialet skulle tolereras. Domstolen menade att
tandläkaren helt åsidosatt den medicinska säkerheten.

Till artikeln i The Local Spain 

Till informtion på Tf:s hemsida

Metaller även i svensk tandvård
Tandvårdsskadeförbundets jourtelefon får många samtal om metaller som orsak till ohälsa. En kobolt-krombro gjorde exempelvis
att en man tvingades vara sjukskriven i ett halvår innan han kom på orsaken och begärde att tandläkaren skulle ta bort bron. En
kvinna har haft metallbroar ovanpå titanimplantat med kraftiga strömar som gjorde käken och ansiktet stelt med svårighet att
tugga, prata och le. Hon kontaktade flera tandläkare, men ingen ville ta bort bron. Nu efter fyra år är den borta liksom alla symtom.
En man fick för kort tid sedan guldkronor trots att han också hade amalgamfyllningar. Ohälsa kom som ett brev på posten och han
letar nu efter en tandläkare som kan ta bort kronorna. 

Felbehandling ersätts sällan
Flertalet svenska patienter tvingas betala tandläkarräkningen själva ytterligare en gång då de ska ta bort broar, kronor eller
implantat. Hittills har ingen försökt driva en skadeståndsprocess, men med tanke på den spanska domen kanske det kan vara
möjligt även här.

Dock krävs att patienten inte gått med på att pröva använda material, vilket tyvärr ofta är fallet i svensk tandvård. Patienten litar på
tandläkarens omdöme och ifrågasätter sällan användning av metaller. Tandvårdsskadeförbundet anser att all tandvård ska vara
metallfri. 


