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Ágrip 

Tilgangur: Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í tannsmíðum við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands, Tannlæknadeild vorið 2012. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunum: Hvert er mikilvægi sótthreinsunar? Hvernig er staðið að 

sótthreinsun og merkingu máta hér á landi? Hefur kyn eða aldur tannlækna og 

tannsmiða áhrif á hversu vel er staðið að sótthreinsun máta? Aðal markmið 

rannsóknarinnar var að komast að því hvernig staðið er að sótthreinsun og merkingu máta 

hér á landi og vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi þess að sótthreinsa, vegna 

sýkingar- og smithættu.  

Aðferðir: Gerð var megindleg rannsókn þar sem rannsóknarsniðið var fyrirfram ákveðið. 

Spurningakönnun sem innihélt 19 spurningar sem tengdust sótthreinsun máta var send í 

tölvupósti á alla starfandi tannlækna í Tannlæknafélagi Íslands og alla tannsmiði í 

Tannsmíðafélagi Íslands, sem gera samtals 348 manns. Flestar spurningarnar voru eins til 

beggja hópa en nokkrum var breytt lítillega til að henta betur hvoru fagi fyrir sig. Samt 

sem áður var hægt að bera svör þeirra saman á árangursríkan hátt. Niðurstöður voru svo 

settar upp á myndrænan hátt, skoðaður var munur á milli kyns og aldurs og algengi 

sótthreinsunar auk þess sem niðurstöður voru bornar saman við sambærilegar erlendar 

rannsóknir. 

Niðurstöður: Niðurstöður sýna að sótthreinsun máta er ábótavant og að tæpur helmingur 

tannlækna sótthreinsi aldrei mát sín og 90% þeirra merkir aldrei að mát hafi verið 

sótthreinsuð. Stór meirihluti eða 70% í báðum stéttum finnst frekar eða mjög mikilvægt 

að sótthreinsa mát. Kvenkyns tannsmiðir og kvenkyns tannlæknar standa betur að 

sótthreinsun en karlkyns tannlæknar. Karlkyns tannsmiðir standa sig síst. Elsti 

aldursflokkurinn 65 ára og eldri stendur best að sótthreinsun hjá tannsmiðum en síst hjá 

tannlæknum en þar er aldursflokkur 45-54 ára sem sótthreinsar oftast . Sótthreinsun máta 

er mikilvæg til að koma í veg fyrir að örverur og bakteríur berist á milli tannlækna- og 

tannsmíðastofa. 

Ályktun:. Ef marka má niðurstöður könnunarinnar, þrátt fyrir dræma þátttöku má álykta 

að sótthreinsun og merkingu máta sé ábótavant hér á landi. Hugsanlega mætti með betri 

leiðbeiningum, meiri fræðslu og sköpun verkferla varðandi sótthreinsun auka skilning á 

mikilvægi þess að sótthreinsa mát og skila þannig auknu öryggi til tannheilsuteymisins. 
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Abstract 

Purpose: This thesis is a final project towards a B.S. degree in dental technology at the 

University of Iceland in the spring of 2012. It’s purpose was to answer the following 

research questions: What is the importance of disinfection? What is the current status 

of disinfection and labeling of dental impressions?Does gender or age of dentists and 

technicians play a role in frequency of disinfection of impressions? The main aim of 

this study was to determine how well and frequently impressions were being disinfected 

and to raise awareness on the importance of doing so due to infection control. 

Methods: The study used quantitative research methods with a predetermined 

questionnaire. The questionnaire included 19 questions relating to the disinfection 

process of impressions. They were sent out to all practicing dentists in the Icelandic 

Dental Association and all dental technicians in the Association of Icelandic Dental 

Technicians or total of 348 individuals. Most questions were identical for both groups but 

some had been altered to suit each field of study, but not to the extent that comparison 

would be difficult. Results were portrayed and compared with gender and age as well as 

other studies. 

Results: Results show that the act of disinfecting dental impressions is lacking and that 

almost half of dentists never do so and 90% never label the impression to be disinfected. 

The majority of both groups find it rather or very important to disinfect impressions. 

Female technicians and female dentists have a higher frequency of disinfecting followed 

by male dentists. Male technicians seem to do the poorest job. For the technicians the 

oldest age category of 65 years and older does the best job in disinfecting impression but 

the poorest of dentists. For the dentists the age group 45-54 is the most effective. 

Disinfecting impression is important to avoid the cross contamination of bacteria and 

microorganisms between the dentist’s office and the laboratory 

Conclusion: According to the results, even with a lacking response of participants, one 

can conclude that the act of disinfecting impressions and labeling them is inadequate. 

Perhaps with better instructions, more education and creating a disinfecting task phase 

would help increase the understanding and importance to do so, resulting in better safety 

for all dental personnel.  
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Formáli  

Þetta verkefni eru unnið af tveimur nemendum sem lokaverkefni til B.S. gráðu í 

tannsmíðum við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið frá janúar til apríl 

2012 og gildir 16 ECTS einingar.  

Nemendurnir eru Linda Mjöll Sindradóttir tannsmiður og Snædís Sveinsdóttir 

tannsmíðanemi. Linda útskrifaðist sem tannsmiður frá Tannsmíðaskóla Íslands árið 2009 

og hefur unnið við tannsmíði síðan og bætir nú við sig eins árs viðbótarnámi til að öðlast 

B.S. gráðu í tannsmíðum. Snædís hóf nám til B.S. gráðu í tannsmíðum haustið 2009 og 

stefnir að því að vinna sem tannsmiður í komandi framtíð. 

Vegna sýkingar- og smithættu veltum við stundum fyrir okkur hvort mátin sem við fáum 

í hendurnar séu sótthreinsuð eða ekki þegar þau koma frá tannlæknum. Fróðlegt fannst 

okkur því að kanna hlutfall tannsmiða og tannlækna sem sótthreinsa mát sín og hvaða 

aðferð þeir nota til þess áður en þau eru send áfram til vinnslu inn á 

tannsmíðaverkstæðin. Einnig vildum við skoða möguleg tengsl milli kyns og aldurs og 

algengi sótthreinsunar. 

Ein helsta ástæða fyrir vali okkar á þessu efni er að mörgum finnst sótthreinsun og 

merking máta vera ábótavant vegna hættu á smiti og vonum við að niðurstöður geti 

varpað ljósi á hvernig staðið sé að þessum málum hérlendis. Vegna mögulegrar sýkingar- 

og smithættu viljum við vekja tannlækna og tannsmiði til umhugsunar um mikilvægi þess 

að sótthreinsa mát og hvernig best sé staðið að því. Við teljum að hagur af rannsókn sem 

þessari sé mikill fyrir tannlækna, tannsmiði og aðstoðarfólk þeirra og skili sér í bættu 

starfsumhverfi og öryggi þessara stétta.  
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Hugtök 
Andlitsbogi: Er tæki sem aðstoðar við að staðsetja gervitennur í 

nákvæmlega rétta afstöðu til snúningsáss kjálkaliða 
sjúklings. 

Bithermir: Er tæki sem hermir eftir kjálkum og kjálkaliðum og er 
notað til að líkja eftir afstöðum tannboganna í biti og við 
bithreyfingar. 

Kemísk sótthreinsun: Það að hreinsa hlut eða efni með viðeigandi 
sótthreinsiefnum til að veikja örverur svo þær reynist ekki 
skaðlegar. 

Mát: Neikvæð eftirmynd af munnholi hvort heldur sem af 
tönnum, tannlausum rimum eða nærliggjandi umhverfi. 
Steypt er í mátið með gifsi og verður þá til jákvæð afsteypa 
af munnholinu. 

Pimpsteinn: Mjög fínn sandur sem bleyttur er upp í vatni. Hann er 
notaður til að pússa rispur og ójöfnur úr hörðum plastefnum 
svo sem heilgómum með núningskrafti og röku tuskuhjóli. 
Er einnig til sem örfínar plastkúlur. 

Stöðugleiki:  Eiginleiki efnis til að halda lögun sinni undir álagi svo sem 
breytilegu hitastigi, raka eða þrýstingi. 

Tanngervi: Kemur í stað tanna eða tannar að hluta til eða í heild. Það 
getur hvort sem er fast eða laust tanngervi. 

Tannheilsuteymi: Allir sem eiga samskipti við sjúklinginn hvort sem það er 
tannlæknar, tanntæknar, tannsmiðir eða aðstoðarmenn. 

Tuskuhjól: Eru notuð til að pússa tanngervi með blautum pimpsteini og 
núningskrafti til að fá slétt og fallegt yfirborð plasts. Það er 
til í mörgum stærðum og gerðum. 

Víxlmengun:  Þegar örverur svo sem bakteríur, sveppir og vírusar eða 
skaðleg efni berast óbeint frá einum einstaklingi til annars 
með ó- eða illa sótthreinsuðum verkfærum, efnum eða 
vegna slæmra vinnubragða. 

Örverur: Lifandi verur sem sjást ekki með berum augum. Þær geta 
borist milli manna og valdið sjúkdómum en eru þó ekki 
allar hættulegar. Má nefna bakteríur, sveppi og vírusa. Í 
sumum tilfellum eru örverur nauðsynlegar til að viðhalda 
lífi.  
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Þakkir 
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komu sér vel við gerð ritgerðarinnar. Okkur langar einnig að færa Agli Emre Sunal bestu 

þakkir fyrir að aðstoða okkur við að greiða úr niðurstöðum könnunar okkar með hjálp 

Excel sem annars hefði tekið okkur mun lengri tíma. Við viljum líka þakka 

Tannlæknafélagi Íslands, Tannsmíðafélagi Íslands sem og Samtökum Iðnaðarins fyrir að 
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1 Inngangur 

Í munnholinu leynist fjöldinn allur af örverum og má þar finna meira en 500 mismunandi 

tegundir af bakteríum (Paster o.fl., 2001; Socransky & Haffajee, 1994) margar hverjar 

nauðsynlegar fyrir eðlilega starfssemi líkamans. Einnig geta verið sjúkdómsvaldandi 

örverur1 á borð við herpes, HIV, berkla bakteríur og lifrarbólgu A, B og C og geta þessar 

bakteríur borist með blóð- eða munnvatnsmenguðum mátum eða tanngervum. Þessar 

örverur geta lifað í mátum allt frá nokkrum mínútum upp í vikur eða mánuði undir réttum 

kringumstæðum (Miller & Palenik, 2005). Það var ekki fyrr en með útbreiðslu HIV 

veirunnar, seint á síðustu öld, sem tannlæknar hófu að sótthreinsa mát sín (Bergman, 

1989). Með auknum skilningi á útbreiðslu smitsjúkdóma hefði tannheilbrigðisgeirinn átt 

að taka stakkaskiptum hvað smit- og sýkingar varnir varðar og var því mjög áhugavert að 

kanna viðmót tannlækna og tannsmiða um það málefni. 

Mát, tanngervi2 og verkfæri svo sem bithermar3 og andlitsbogar4 eru send á milli 

verkstæða og tannlæknastofa, allt upp í 10 skipti fyrir hvern sjúkling. Ef ósótthreinsuð 

mát eru send til tannsmíðaverkstæða getur það stefnt grunlausu starfsfólki í hættu með 

víxlmengun5 (e. cross contamination) milli vinnustaða (Ivanovski, Savage, Brockurst & 

Bird, 1995). Tannlæknar og tannsmiðir eiga nánast daglega í beinum samskiptum í starfi 

sínu og var því tilvalið að rannsaka hvernig væri í raun staðið að sótthreinsun máta. Það 

var gert með því að senda út könnun á alla tannlækna í Tannlæknafélagi Íslands og alla 

tannsmiði í Tannsmíðafélagi Íslands. 

Þetta verkefni er byggt upp sem rannsóknar ritgerð. Í henni verður farið yfir mikilvægi 

þess að sótthreinsa og kannað hversu vel sé staðið að sótthreinsun máta hér á landi. Auk 

þess verður skoðað hvort aldur eða kyn tannlækna og tannsmiða hafi einhver áhrif á 

algengi þess og hversu algengt er að mát séu merkt að þau séu sótthreinsuð. Farið verður 

yfir markmið, aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar auk þess sem niðurstöður verða 

settar upp í máli og myndum. Sambærilegar erlendar rannsóknir frá Bretlandi, 
                                                
1 Sjá hugtakalista 
2 Kemur í stað tanna/r að hluta til eða heild. Getur verið fast eða laust tanngervi 
3 Sjá hugtakalista 
4 SJá hugtakalista 
5 Sjá hugtakalista 
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Bandaríkjunum, Indlandi, Jórdaníu, Afríku og Svíþjóð verða skoðaðar (Almortadi & 

Chadwick, 2010; Kugel, Perry, Ferrari, Lalicata, 2000; Marya, Shukla, Dahiya & 

Jnansewar, 2011; Al-Omari & Al-Dwairi, 2005; Yengopal, Naidoo & Chikte, 2001; 

Sofou, Larsen, Fiehn & Owall, 2002) og niðurstöður þeirra og eigin rannsóknar bornar 

saman þar sem við á. Einnig verður farið yfir áhrif sótthreinsiefna á mátefnin. Reynt 

verður að komast að því hvernig best sé staðið að sótthreinsun máta með tilliti til mátefna 

tegunda, þar sem röng meðferð sótthreinsiefna getur haft skaðleg áhrif á yfirborð og 

stöðuleika mátanna (Khaledi, Borhanihaghighi & Vojdani, 2011; Hiraguchi, Kaketani, 

Hirose & Yoneyama, 2012). 

 

Höfundar ritgerðarinnar leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningunum: 

Hvert er mikilvægi sótthreinsunar? 

Hvernig er staðið að sótthreinsun og merkingu máta hér á landi? 

Hefur kyn eða aldur tannlækna og tannsmiða áhrif á hversu vel er staðið að sótthreinsun 

máta? 
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2 Mikilvægi sótthreinsunar 

Í munnholinu er fjöldinn allur af örverum og hafa rannsóknir sýnt að allt að 70% máta 

sem koma frá tannlæknastofum séu menguð af bakteríum (Powell, Runnells, Saxton & 

Whisenant, 1990; Sofou o.fl., 2002).  

Í Current Policies frá American Dental Association (ADA) eða í stefnu tannlæknafélags 
Bandaríkjanna kemur fram að tannlæknar beri ábyrgð á sótthreinsun máta og að þeir 
,,skuli hreinsa og sótthreinsa alla hluti samkvæmt núverandi smitvarnar stöðlum áður en 
þeir senda þá til tannsmíðaverkstæða“. Þar kemur einnig fram að tannsmiðir skuli gera 
slíkt hið sama áður en þeir senda tanngervi og aðra hluti frá sér (American Dental 
Associtation, 2012). Í stefnu tannlæknafélags Bretlands kemur hið sama fram (British 
Dental Association, 2003). Við Tannlæknadeild Háskóla Íslands er að finna almennar 
reglur og leiðbeiningar um hreinlæti og sótthreinsun frá árinu 1995. Í þeim eru 
eftirfarandi verklagsreglur um sótthreinsun á mátum, bitplötum og bitskráningarefnum:  

Til þess að koma í veg fyrir, að smit berist með blóð- eða munnvatnsmenguðum 
tanngervum og mátum, ber að gæta ýtrustu varkárni við flutning þessara hluta milli 
klíniksalar og verkstæðis. 

Allmargar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna þol mismunandi mátefna 
gagnvart ákveðnum sótthreinsiefnum. Ekki eru öll kurl komin til grafar í þessum 
málum. Ljóst er að sótthreinsilegir geta haft óhagstæð áhrif á mát. Alginate-mátefni 
þola til dæmis ekki klórsambönd og almennt má búast við því, að yfirborð mátsins og 
allar víddir breytist við það að liggja í vökva, hvert svo sem sótthreinsiefnið er. 
Eftirfarandi vinnureglur skulu viðhafðar þar til nýrri upplýsingar kalla á breytingar: 

a) Öll mát eru hreinsuð vandlega undir köldu, rennandi vatni strax eftir að þau eru 
fjarlægð úr munni. Forðast skal skvettur á vask og umhverfið. Alginate-mát eru 
eingöngu hreinsuð undir rennandi vatni. 

b) Önnur mátefni eins og zink-oxíð pastar (Momax), addition-silicone (President), 
condensation-silicone (Xantoprene), polysulfide (Omniflex, Coflex) en að 
frátöldum Polyeter-mátefnum (Impregum) eru lögð í 2% chloramin (eða Diversol 
BX=4% klórinerað trinatriumfosfat; eða glutaraldehyde 2%) upplausn í 30 mínútur í 
plastíláti með loki á meðferðarstað. 

c) Þessir hlutir eru síðan hreinsaðir varlega en vandlega undir rennandi vatni. 

d) Öll verkefni, þ.e. mát og samanbit eru sett í plastpoka og flutt þannig til 
verkstæðis. 
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e) Öll tanngervi, sem fjarlægð eru úr munni, heilgómar, partar krónur og brýr, sem 
flytja skal til verkstæðis þarf að þvo vandlega með vatni og sápu og leggja síðan í 
sótthreinsilög (til dæmis Diversol BX) í 30 mínútur áður en þau eru sett í plastpoka 
og send til verkstæðis. 

f) Öll tanngervi sem flutt eru frá verkstæði skal áður hreinsa með sápu og vatni og leggja 
síðan í Diversol BX í 30 mínútur og skola að síðustu í rennandi vatni (Sigurjón H. 
Ólafsson, Peter Holbrook og Einar Ragnarsson, 1995). 

Ljóst er að tannlæknafélögin eru á sama máli hvað varðar sótthreinsun máta og 

tanngerva. Ábyrgðin liggur alfarið hjá tannlæknum en tannsmiðum ber einnig skylda til 

þess að sótthreinsa þau tanngervi sem frá þeim fara. 

2.1 Víxlmengun 
Víxlmengun er þegar örverur svo sem bakteríur, sveppir og vírusar eða skaðleg efni 
berast óbeint frá einum einstaklingi til annars með ó- eða illa sótthreinsuðum verkfærum, 
efnum eða vegna slæmra vinnubragða. Víxlmengun getur ekki bara orðið alvarlegt 
vandamál innan matvælaiðnaðarins heldur einnig innan heilbrigðisgeirans. Vírusar og 
bakteríur sem finnast í munnvatni geta lifað á yfirborði ýmissa hluta í langan tíma. Ef 
mát er ekki sótthreinsað um leið og það er tekið úr munni geta sýklar borist yfir á aðra 
hluti innan tannlæknastofunnar sem og verkfæri, gifsmódel og í vinnuumhverfi 
tannsmiða. Því er mikilvægt að tannlæknar sótthreinsi um leið og mát er tekið úr munni. 
Ekki er nóg að skola einungis með vatni því í rannsókn Junevicius, Pavilons & Surna 
(2004) kom í ljós að aðeins 15% af örverum skoluðust burt úr alginat mátefnum og 52% 
úr sílikon mátefnum. Mátefni geta því verið valdur víxlmengunar milli tannlækna- og 
tannsmíðastofa því engin mátefni sýna þann eiginleika að vera algerlega bakteríu og/eða 
sveppa laus (Matalon, Eini, Ben-Amar & Slutzky, 2011).  

Þegar hugað er að víxlmengun eru það ekki einungis mát og verkfæri tannlækna sem þarf 

að hafa áhyggjur af heldur einnig vinnuumhverfi tannsmiða. Eitt helsta samansafn örvera 

á tannsmíðaverkstæðum er að finna í pimpstein6 og tuskuhjólum7 sem notuð eru til að 

pússa plastefni í heilgómum (Agostinho o.fl., 2004; Bhat, Shetty & Shenoy, 2007). 

Rannsókn ein sýnir að með því að blanda sótthreinsiefninu Vikron saman við 

pimpsteinsblönduna minnkar hlutfall örvera mikið. Viku eftir eru þó aftur komnar 

örverur á borð við stafílókokka, candida, pseudomonas og míkrókokka í 

pimpsteinsblönduna (Verran, Kossar & McCord, 1996). Því er ekki síður mikilvægt að 
                                                
6 Sjá hugtakalista 
7 Sjá hugtakalista 
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sótthreinsa þau tanngervi sem gerð eru á tannsmíðaverkstæðinu áður en þau eru send á 

tannlæknastofuna og þeim komið fyrir upp í sjúkling. Það gefur auga leið að einnig skal 

sótthreinsa tanngervi sem hafa farið upp í sjúklinginn áður en þau eru send aftur til 

tannsmiðsins. Tannsmíðaverkstæði eru ekki síður ábyrg fyrir því að koma í veg fyrir 

víxlmengun, sérstaklega vegna fjölda máta sem þangað koma til vinnslu. Blanda þarf 

viðeigandi sótthreinsiefni saman við pimpsteininn, leggja tuskuhjól í sótthreinsilög og 

skipta út pimpsteini einu sinni í viku. Verkfæri svo sem hnífar, fræsarar og handstykki 

skulu einnig sótthreinsuð gaumgæfilega þar sem víxlmengun getur átt sér stað með 

notkun á þeim tækjum og tólum.  

2.2 Smitsjúkdómar 
Mát sem tekin eru af tönnum og/eða munnholi innihalda munnvatn og jafnvel blóð. Í 

þeim vessum geta verið margar tegundir baktería og jafnvel vírusar á borð við HIV, 

berkla og lifrarbólgu A, B eða C, sé sjúklingurinn smitaður (Mitchell & Mitchell, 2009). 

Lifrarbólga B getur lifað í þurrkuðu blóði í allt að viku og lifrarbólga C upp í 4 daga 

(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2010). Rannsóknir sýna að vírusar 

eins og herpes, lifrarbólga A, berklar og adenovírus, sem er kvef og hálsbólguvírus, geta 

lifað í allt frá nokkrum klukkutímum upp í nokkrar vikur við réttar aðstæður (Bellamy, 

Laban, Barrett & Talbot, 1998; Junevicius o.fl., 2004) þó að svo langur líftími sé 

undantekning. Í bókinni Infection Control & Management of Hazardous Materials for the 

Dental Team (Miller & Palenik, 2005) kemur fram með hvaða líkamsvessa margar 

þessara örvera geta smitað og hversu lengi þær geta lifað við 21°C utan líkamans í þeim 

vessum (tafla 1). 
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Tafla 1. Líftími sjúkdómsvaldandi örvera utan munnhols í vessum líkamans.  

Örverur Líkamsuppruni Áætlaður líftími við 
21°C 

Öndunarfæra vírusar  
(e. Respiratory viruses) 

Seyti & munnvatn Klukkutímar 

Hlaupabóluveira  
(e. Varicella-zoster virus)  

Munnvatn & blöðrur Klukkutímar 

Hettusótt  
(e. Mumps virus) 

Munnvatn & seyti Klukkutímar 

Herpes vírusar, týpur 1 & 
2 (e. Herpes, Type 1 & 2) 

Munnvatn & blöðrur Mínútur 

Lifrarbólga A  
(e. Hepatitis A virus) 

Munnvatn, hægðir & blóð Vikur til mánuði 

Lifrarbólga B 
(e. Hepatitis B virus) 

Munnvatn & blóð Vikur  

Lifrarbólga C  
(e. Hepatitis C virus) 

Munnvatn & blóð Vikur  

(e. Epstein-Barr virus) Munnvatn Sekúndur 

(e. Cytomegalovirus) Munnvatn & blóð Sekúndur til mínútur 

HIV veiran, týpa 1 Blóð Sekúndur til mínútur 

Berklar 
(e. Tuberculosis) 

Munnvatn & uppgangur Daga til vikur 

Klasakokkar  
(e. Staphylococcus 
aureus) 

Gröftur, húð & munnvatn Daga  

Streptókokkar 
(e. Streptococcus 
pyogenes) 

Munnvatn & seyti Klukkutíma til daga 

Lungnabólga 
(e. Mycoplasma 
pneumonia) 

Munnvatn & seyti Sekúndur til mínútur 
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Á vef Landlæknisembættisins (2010; 2008) kemur fram að frá árinu 1983 og til ársins 

2010 hafi 257 Íslendingar greinst með HIV eða um það bil einn einstaklingur á mánuði. 

Þar kemur einnig fram að 600 manns voru smitaðir af lifrarbólgu C hér á landi um 

síðustu aldamót. Útbreiðsla sjúkdómsvaldandi örvera sem þessara innan tannlækna- og 

tannsmíðastofa getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir bæði tannheilsuteymið8 og sjúklinga 

þess vegna smithættu. Meiri hætta er á að fólk innan tannheilsuteymisins smitist af 

sjúklingum sínum heldur en öfugt, vegna þess hve nálægð þeirra við blóð og blóðblandað 

munnvatn er mikil. Smit getur líka átt sér stað frá tannheilsuteymi til sjúklinga eða á milli 

sjúklinga. Samkvæmt CDC (2003) hafði ekki orðið smit á HIV vírusnum í 

Bandaríkjunum innan tannheilsu stéttarinnar síðan árið 1992, lifrarbólgu B síðan árið 

1987 og aldrei verið tilkynnt um smit á lifrarbólgu C. Til að smit blóðborinna vírusa geti 

átt sér stað þurfa öll eftirtalin atriði að vera fyrir hendi. Í fyrsta lagi þarf annar aðilinn að 

vera smitaður, í öðru lagi þarf hann að vera með opið sár og í þriðja lagi þarf blóð hans 

að komast í snertingu við sár, skaddaða vefi eða slímhúð annarra (Center for Disease 

Control and Prevention, 2003). Til að koma í veg fyrir smit er nauðsynlegt fyrir 

starfsmenn að gæta varúðar og nota viðeigandi hlífðarbúnað þegar við á, svo sem 

hlífðarfatnað, hanska, hlífðargleraugu og maska. Einnig er nauðsynlegt að sótthreinsa öll 

mát svo að sjúkdómsvaldandi örverur berist ekki á milli vinnustaða og valdi víxlmengun 

(Miller & Palenik, 2005). 

  

                                                
8 Allir sem eiga samskipti við sjúklinginn hvort sem það er tannlæknar, tanntæknar, tannsmiðir eða 
aðstoðarmenn 
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3 Áhrif og aðferð sótthreinsunar 

3.1 Áhrif sótthreinsilausna á stöðugleika máta 
Til er fjöldinn allur af rannsóknum um hvort sótthreinsun hafi áhrif á mátefni og eru þær 

flestar samhljóða um að breytingar séu svo litlar að afleiðing þeirra breyti ekki 

endanlegum gæðum smíðinnar (Amin o.fl., 2009; Hiraguchi o.fl., 2010; Khaledi o.fl., 

2011; Kotsiomiti o.fl., 2008; Melilli, Cassaro & Pizzo, 2008; Silva & Salvador, 2004). Í 

þeim er tekið fyrir áhrif sótthreinsilausna á stöðugleika gúmmímátefna annars vegar og 

alginat mátefna hins vegar. Oft eru lausnirnar sodium hýpokloríð og glúteraldehýð 

notaðar í rannsóknunum.  

Í rannsókn á Visco-gel gúmmímátefni eftir Khaledi o.fl. (2011) í Indian Journal of Dental 

Research var notaðar 5,25% sodium hýpoklóríð og 2% glúteraldehýð lausnir. Athugað 

var hvort þær lausnir hefðu mismunandi áhrif  á stöðugleika mátanna ef þau voru höfð í 

sótthreinsilausninni, annars vegar í 10 mínútur og hinsvegar í 20 mínútur. Silva og 

Salvador (2004) greindu frá svipaðri rannsókn sjö árum áður í Journal of Applied Oral 

Sciense. Þar var kannað hvaða áhrif það hefði á sílikon mát að vera dýft í 10 til 20 

mínútur í sömu sótthreinsilausnir en með minni styrkleika. Niðurstöður beggja rannsókna 

sýndu að ekki var marktækur munur á stöðugleika mátanna eftir sótthreinsun og því 

óhætt að nota þessar sótthreinsilausnir á ofangreindar gerðir mátefna. Þó kemur ekki fram 

hvernig slík sótthreinsimeðferð virki gegn örverum. Árið 2008 var birt rannsókn í Journal 

of Oral Science sem greindi frá því að áhrif sótthreinsunar á polyether, addition-

polymerized sílikon og tvær gerðir elastomeric mátefna væri langt undir þeim staðli sem 

ADA gefur upp (Melilli o.fl., 2008) og því óhætt að sótthreinsa þau mátefni samkvæmt 

þeim aðferðum. Í Journal of Oral Rehabilitation árið 2008 var birt grein sem tók saman 

töluvert magn rannsókna sem allar fjölluðu um áhrif sótthreinsunar á mátefni. Fram 

kemur að niðurstöður þessara greina sýndu að þrátt fyrir misjöfn efni og aðferðir sem 

notast var við í rannsóknunum hafði sótthreinsunin ekki það mikil áhrif á stöðugleika 
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mátanna að það truflaði smíðina og er kemísk sótthreinsun9 því talin nánast skaðlaus 

(Kotsiomiti o.fl., 2008) á gúmmímátefni. 

Rannsóknir um áhrif sótthreinsunar á stöðugleika alginat mátefna hafa einnig verið 

gerðar. Hiraguchi o.fl. (2010; 2012) hafa bæði rannsakað áhrif þess að spreyja alginat 

mát með sótthreinsilausn og áhrif þess að dýfa þeim í sótthreinsilaun. Í fyrri rannsókn 

þeirra sem birt var árið 2010 í Dental Materials Journal voru þrjár tegundir alginat 

mátefna spreyjuð með 1% sodium hýpoklóríð og 2% glúteraldehýð lausnum og látin 

standa í þrjár klukkustundir. Niðurstöðurnar sýndu að áhrif glúteraldehýð lausnarinnar á 

mátin voru aðeins meiri en áhrif sodium hýpoklóríð lausnarinnar en þó ekki það mikil að 

það hafi marktæk áhrif á stöðugleika alginat máta. Í seinni rannsókn þeirra var fimm 

tegundum af alginat mátefnum dýft í 0,5% sodium hýpoklóríð lausn í 15 mínútur. Tvær 

gerðir af þessum fimm sýndu ekki marktæka breytingu á stöðugleika en þrjár sýndu það 

mikla breytingu að það olli aflögun á gifsmódelunum (Hiraguchi o.fl., 2012). Önnur 

rannsókn á alginat mátefnum sýndi sömu niðurstöðu þegar mátum var dýft í sodium 

hýpóklóríð (Taylor, Wright & Maryan, 2002). 

Af þessum rannsóknum má dæma að silikon mátefni þoli báðar sótthreinsiaðferðirnar. 

Alginat mátefni eru viðkvæmari og misjafnt er eftir gerðum hvort þau þoli að þeim sé 

dýft í sótthreinsilausnir. 

3.2 Hvernig skal staðið að sótthreinsun máta og tanngerva 

Best er að tannlæknar eða starfsfólk þeirra sótthreinsi mátin um leið og þau eru tekin úr 

munni svo að sótthreinsiefnið fái tíma til að virka og tannsmiðir geti gengið að því vísu 

að svo hafi verið gert. Stundum kemur fyrir að mátin séu sótthreinsuð á báðum stöðum. 

„Mörg mátefni, sérstaklega elastomeric mátefnin, er hægt að sótthreinsa hvað eftir annað. 

Hydrocolloíð og polyether mátefnin eru viðkvæmari og þau ætti ekki að meðhöndla 

nema einu sinni“ (Miller & Palenik, 2005).  

Mát ætti alltaf að byrja á því að skola undir rennandi vatni því við það fækkar örverum í 

mátinu umtalsvert, sérstaklega ef um sílikon mátefni er að ræða (Junevicius o.fl., 2004). 

Því næst ætti að dýfa þeim í viðeigandi sótthreinsilausn í 15 til 30 mínútur. Alltaf ætti að 

forðast að hafa mát lengur í sótthreinsilegi en þörf er á. Þegar viðeigandi sótthreinsitíma 

er lokið er mátið skolað undir rennandi vatni og þerrað örlítið með því að hrista úr því 
                                                
9 Sjá hugtakalista 
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eða jafnvel blása. Að því loknu má steypa í það. Viðkvæmari gerðir mátefna ætti ekki að 

dýfa í sótthreinsilausn heldur spreyja vel og vandlega og vefja þau í blautan pappír 

vættum í sama sótthreinsilegi. Að 15 mínútum loknum skal fylgja fyrrnefndri aðferð 

(Miller & Palenik, 2005).  

Að spreyja mát er ekki jafn áhrifarík aðferð og að dýfa máti í sótthreinsilausn því ekki er 

hægt að tryggja að sótthreinsilögurinn nái að þekja allt yfirborð mátsins. Stundum fylgir 

mátefnum leiðbeiningar með sótthreinsiaðferðum og ef boðið er upp á val milli þessara 

aðferða skal ávalt velja að dýfa því í sótthreinsilausn. Alltaf ætti að nota góða 

loftræstingu þar sem skaðleg efni eru notuð og á það við um sótthreinsiefni, því 

óæskilegt er að anda þeim að sér þegar spreyjað er. Sótthreinsiefnin ætti alltaf að geyma í 

þétt lokuðum umbúðum og forðast að láta þau komist í snertingu við skinn og slímhúð 

(Miller & Palenik, 2005). Í töflu 2 er hægt að sjá margar gerðir mátefna og hreinsiefna og 

hvaða lausn ber helst að nota án þess að stöðugleiki10 mátsins breytist.  

Tafla 2. Tillaga að sótthreinsiefnum fyrir ýmsar tegundir mátefna. 

Mátefni Gluteraldehyde Iodophors 
Sodium 

hypoclorite 
Phenolics 

Alginat Nei Já Já Nei 

Polysúlfíð Já Já Já Já 

Sílikon Já Já Já Já 

Polyether Nei Já* Já* Já* 

Hydrocolloíð Nei Já Já ? 

Compound Nei ? Já ? 

* Er viðkvæmt fyrir því að dýfa í sótthreinsilög og ætti því frekar að spreyja. 
? Ekki er til nógu mikið magn gagna til að hægt sé að segja til um hvort þessi 

sótthreinsiefni hafi skaðleg áhrif á tiltekin mátefni eða ekki. 
 

Dýfa ætti nánast öllum mátefnunum í sótthreinsilög nema polyether og sumum gerðum 

alginat mátefna sem eru viðkvæm og ætti því að spreyja. Ef alginat mátefni eru látin 
                                                
10 Eiginleiki efnis til að halda lögun sinni undir álagi svo sem breytilegu hitastigi raka eða þrýstingi. 
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liggja lengur en mælt er með í sótthreinsilausninni hefur það þær afleiðingar að mátin 

fara að draga í sig vatn úr lausninni og leiðir það til mikilla breytinga á stöðugleika 

mátanna og þar með ónákvæmu gifsmódeli (Hiraguchi o.fl., 2012). Í lok hvers 

sótthreinsiferils skal mátið merkt að það hafi verið sótthreinsað. Með því er hægt að 

koma í veg fyrir víxlmengun og tryggja að mát verði ekki sótthreinsuð í tvígang. 

Til að minnka líkur á víxlmengun frá tannsmíðaverkstæði yfir á tannlæknastofu er 

æskilegt að sótthreinsa öll tanngervi sem þaðan fara. Nota skal sömu aðferð og við 

sótthreinsun máta. Forðast ætti að skila tanngervunum í sótthreinsilausn, sérstaklega í 

glutaraldehýð, því það getur ert slímhúð. Betra er að skila þeim í lyktareyðandi lausn eins 

og munnskoli (Miller & Palenik, 2005). Í töflu 3 má sá hvaða efni er hægt að nota til 

sótthreinsunar á hvaða tanngervi fyrir sig.  

 

Tafla 3. Tillaga að sótthreinsiefnum fyrir ýmsar tegundir tanngerva. 

Tanngervi Gluteraldehýð Iodophors 
Sodium 

hypoclorite 
Phenolics 

Heilgómar 

(plast/postulín) 

Nei  Já  Já  Já  

Partar (málmur/plast) Nei Já   Já  

Föst tanngervi 
(málmur/plast/postulín) 

Já  Já  Nei  Já  

Gifs módel Nei  Já  Já  Nei  

Vaxrimar og bit Nei  Já  Nei  Nei  

 

  



12 

 

4 Aðrar rannsóknir 

4.1 Rannsóknir um sótthreinsun máta á tannsmíðaverkstæðum 

Í rannsókn Almortadi og Chadwicks sem birt var í British Dental Journal árið 2010 voru 

200 tannsmiðir og 200 tannlæknar valdir af handahófi og beðnir um að svara 

spurningalista um starfshætti þeirra við sótthreinsun máta. Svörunin var ekki nema 31% 

hjá tannsmiðunum og 42% hjá tannlæknunum. Samkvæmt niðurstöðum hennar voru 56% 

tannsmiða ekki vissir um hvort tannlæknarnir höfði sótthreinsað mátin sem til þeirra 

komu. Hvað varðar sótthreinsun á tannsmíðaverkstæðum sótthreinsaði helmingur 

tannsmiða öll mát sem komu inn og 81% skolaði alltaf mátin með vatni fyrir vinnslu. Í 

95% tilvika hafði tannsmiðurinn fengið til sín blóðug mát sem og ómerkt. Vegna þessa 

treysta tannsmiðir því oft ekki að búið sé að sótthreinsa mátin og gera það því oft sjálfir. 

Það getur valdið skaða á yfirborði mátanna sem þegar hafa verið sótthreinsuð því sum 

mátefni þola illa að vera sótthreinsuð í tvígang. 

Rannsókn Kugel o.fl. þar sem 400 tannsmíðaverkstæði í Bandaríkjunum voru rannsökuð 

árið 2000 með tilliti til sótthreinsunar kom í ljós að einungis 44% svarenda vissu að 

mátin sem þau fengu í hendurnar voru sótthreinsuð þegar þau komu til vinnslu frá 

tannlæknum (Kugel o.fl., 2000). 

4.2 Rannsóknir um sótthreinsun máta á tannlæknastofum 

Í grein Almortadi og Chadwicks (2010) fullyrða 95% tannlækna að þeir sótthreinsi alltaf 

mát sín, 4% stundum og 1% aldrei. Af þeim sem sótthreinsa létu 75% tannlækna 

tannsmiði sína vita hvort búið væri að sótthreinsa mátin eða ekki en aðeins 31% 

tannlækna lét tannsmið sinn vita ef um mát með smitgát var að ræða. Í 37% tilvika 

skoluðu tannlæknar mátin með vatni fyrir sótthreinsun en einungis tæp 3% tannlækna 

fjarlægðu óhreinindi svo sem mat úr mátum fyrir sótthreinsun. 

Gerð var könnun í 60 háskólum víðsvegar um Indland til að komast að hvernig 

sótthreinsun máta væri háttað. Í könnuninni var spurt hversu auðvelt væri að nálgast þau 

efni sem nauðsynleg séu til sótthreinsunar og hvernig nemendur meðhöndluðu mátin. 
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Niðurstöðurnar sýndu að einungis 24% svarenda sótthreinsuðu mátin á meðan 76% 

skoluðu bara með vatni. Þetta sýndi fram á að skortur væri á kröfum um verklag 

sótthreinsunar í háskólum á Indlandi og nauðsynlegt væri að koma á strangari kröfum um 

sótthreinsun (Marya o.fl., 2011). 

Í grein sem birt var árið 2005 í Journal of Dental Education var send könnun á 75 

tannlækna í Jórdaníu. Þar kom í ljós að einungis 18% tannlækna sótthreinsuðu mát sín 

áður en þau voru send áleiðis til tannsmiða (Al-Omari o.fl., 2005) á meðan 54% 

tannlækna sögðust sótthreinsa í rannsókn sem gerð var í Durban í Suður Afríku 

(Yengopal o.fl., 2001). 

Í sænskri rannsókn Sofou o.fl. 2002 kom í ljós að um það bil helmingur allra 

tannlæknastofanna í úrtakinu hafði einhverskonar sótthreinsi ferli varðandi mátin sem 

þeir tóku. En ekki var vitað nákvæmlega hvort þeim hafi verið fylgt eftir eða hvort 

aðferðirnar stóðust viðurkenndar kröfur um sótthreinsun. 
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5 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvernig er staðið að sótthreinsun máta hér 

á landi og vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi þess að sótthreinsa vegna sýkingar- 

og smithættu. Einnig viljum við kanna hvort tengsl séu milli aldurs og kyns og algengi 

sótthreinsunar. Lengi hefur verið talið að sótthreinsun máta og merking þeirra sé 

ábótavant. Vonast rannsakendur til þess að ritgerðin skili sér í betri vinnubrögðum 

varðandi sótthreinsun bæði hjá tannlæknum og tannsmiðum. Rannsakendur ætla að svara 

rannsóknarspurningum sínum eftir bestu getu og nýta sér þá kunnáttu sem þeir hafa 

öðlast bæði í námi við Háskóla Íslands sem og í starfi. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru því þrjár: 

Hvert er mikilvægi sótthreinsunar?  

Hvernig er staðið að sótthreinsun og merkingu máta hér á landi? 

Hefur kyn eða aldur tannlækna og tannsmiða áhrif á hversu vel er staðið að sótthreinsun 

máta?  
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6 Aðferð 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn af þessu tagi flokkast sem megindleg rannsókn eða kvantítatív. 

Rannsóknarsniðið var fyrirfram ákveðið þar á meðal spurningalisti sem og listi 

þátttakenda. Hún er lýsandi rannsókn í formi spurningakönnunar með tölulegum 

niðurstöðum þar sem tekið er tillit til kyns og aldurs þátttakenda. Niðurstöðum er varpað 

fram, meðal annars á myndrænan hátt sem og í töfluformi (Laufey Tryggvadóttir, 2003). 

Ástæða fyrir vali spurningakönnunar sem rannsóknaraðferðar er að með því móti er hægt 

að safna miklum og fjölbreytilegum gögnum á tiltölulega stuttum tíma (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Vonast er til að gögnin séu réttmæt og áreiðanleg því í rannsóknum 

hvort sem af megindlegum eða eigindlegum toga skiptir miklu máli að hún sýni þá kosti. 

Með innra réttmæti er vonast til að svörin við spurningakönnunni svari þeim spurningum 

sem varpað var fram í byrjun. Til að fá slíkar niðurstöður hefði verið hægt að margprófa 

hópinn en margprófun ásamt ólíkum rannsóknaraðferðum styrkir rannsóknina og eykur 

trúverðugleika og áreiðanleika hennar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003), en ekki gafst tími 

til slíkrar vinnu. Vegna úrtakssmæðar er ekki hægt að gera martæknipróf en niðurstöður 

verða kortlagðar og hægt að nota þær sem viðmið til frekari rannsóknarvinnu.  

6.2 Þátttakendur 

Að rannsaka þýðið í heild sinni hefði verið lang- árangurríkasti kosturinn en þar sem það 

er ekki raunhæfur möguleiki var tekið úrtak úr þýðinu og niðurstöður yfirfærðar á allan 

hópinn. Almennt gildir sú regla að því stærra sem úrtakið er þeim mun nákvæmari 

niðurstöður liggja fyrir (Þórólfur Þórlindsson & Þorlákur Karlsson, 2003; Amalía 

Björnsdóttir, 2003).  

Í þessari rannsókn er þýðið, allir starfandi tannlæknar í Tannlæknafélagi Íslands eða 275 

manns og allir 73 tannsmiðir í Tannsmiðafélagi Íslands. Einstaklingar í þessum 

starfsstéttum sem ekki eru skráðir í félögin eru ekki teknir með í þýðið þar sem þeir eru 

ekki á póstlista félaganna tveggja. Hver og einn ákvað svo hvort hann vildi taka þátt í 

rannsókninni en öllum var greint frá upplýsingum um nafnleynd, meðferð gagna og 
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mögulegum hag af niðurstöðum fyrir stéttirnar. Þeir félagsmenn sem kusu að svara 

könnuninni voru því í nokkurskonar sjálfskipuðu úrtaki. Með þeirri aðferð geta hinsvegar 

fylgt skekkjuvaldar sem geta haft áhrif á niðurstöður (Þórólfur Þórlindsson & Þorlákur 

Karlsson, 2003). Til dæmis eru það svarendur sem hafa frumkvæðið að þátttöku í stað 

þeirra sem leggja könnunina. Einnig eru þeir sem sýna mikinn áhuga og sterkar skoðanir 

með eða á móti efninu líklegri til að svara á meðan þeir sem hlutlægir eru sýni því lítinn 

áhuga. 

6.3 Spurningalistinn 

Til að skapa þekkingu á málefni sótthreinsunar var útbúinn spurningalisti með 19 

spurningum. Af þeim voru 15 orðaðar nákvæmlega eins til bæði tannlækna og tannsmiða 

en 4 voru umorðaðar svo þær ættu betur við viðkomandi fag. Stuðst var við kafla Þorláks 

Karlssonar (2003) í bókinni Handbók í Aðferðarfræði við gerð spurningarlistans og var 

reynt að notast við einfalt orðalag, hafa spurningar efnislega réttar, sýna hlutlægni, 

forðast leiðandi spurningar og spurningar með neitun.  

Fyrstu tvær spurningarnar voru grunnupplýsingar um kyn og aldur þátttakenda og var 

talnakvarði fyrir aldursspurningu vandlega valinn með tilliti til útskriftar- og eftirlauna 

aldurs. Spurningar 3-18 voru lokaðar spurningar á raðkvarða með svarmöguleikunum 

aldrei, stundum, sjaldan, oft eða mjög oft annars vegar og alls ekki mikilvægt, ekki mjög 

mikilvægt, hvorki né, frekar mikilvægt eða mjög mikilvægt hinsvegar. Kallast það 

Likertkvarði (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurning 19 var einnig lokuð spurning en á 

nafnakvarða og voru svarmöguleikarnir tannlæknirinn, tannsmiðurinn, tanntæknirinn eða 

annar.  

Reynt var eftir fremsta megni að vanda spurningar og svarmöguleika til að forðast 

misskilning sem myndi leiða af sér skekkjur í niðurstöðum. 

6.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu 2. mars 2012 út 16. mars 2012 og var því opin 

til svörunar í tvær vikur. Leitast var eftir samvinnu við Tannlæknafélag Íslands (TÍ) og 

Samtökum Iðnaðarins (SI) í samvinnu við formann Tannsmíðafélags Íslands Ríkharð Má 

Ríkharðsson. Hún var send út rafrænt með tölvupósti frá félögunum tveimur með vefslóð 

að vefkönnuninni sem var gerð á kwiksurveys.com (sjá viðauka). Tíu dögum eftir að 
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fyrsta bréfið var sent var ítrekunarbréf sent á þátttakendur en í bæði skiptin var tekið fram 

að engum væri skylt að svara könnunni að hluta til né heild og farið væri með öll gögn 

sem trúnaðarmál. Farið var eftir 7. gr. II. kafla um almennar reglur um vinnslu 

persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd nr. 77/2000). Ákvað móttakandinn að svara 

jafngilti það upplýstu samþykki og að nota mætti niðurstöðurnar til úrvinnslu. Einnig var 

send tilkynning til persónuverndar um hvernig rannsókninni væri háttað. 
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7 Niðurstöður 

7.1 Grunn upplýsingar 

Þátttaka: Af þeim 348 sem fengu könnunina senda svöruðu 123 þátttakendur sem 

jafngildir 35% svarhlutfalli. Alls svöruðu 75 tannlæknar (n=275) sem gerir 27% svörun 

og 48 tannsmiðir (n=73) eða 66% svörun (tafla 1). Hlutfall nothæfra svara var reiknað 

eftir hversu margir svöruðu hverri spurningu. 

 

Tafla 4. Þátttaka hópa. 

Hópar Fjöldi Svörun Hlutfall % 

Tannsmiðir 73 48 65,8 

Tannlæknar 275 75 27,2 

Samtals 348 123 35,3 

 

Svarhlutfall kynjanna: Af þeim tannlæknum sem svöruðu voru 61% karlar (45 af 187 

körlum í T.F.Í.) og 39% konur (29 af 88 konum í T.F.Í.). Einn þátttakandi svaraði ekki 

kyni. Svarhlutfall kynjanna hjá tannsmiðum var mjög jafnt eða 51% karlar og 49% konur 

(tafla 2.). Einn þátttakandi svaraði ekki kyni. 

 

Tafla 5. Svarhlutfall kynjanna. 

    Tannlæknar  Tannsmiðir  

Kyn Fjöldi Hlutfall % Fjöldi Hlutfall % 

Karl 45/187 60,8 24 51,1 

Kona 29/88 39,2 23 48,9 

Samtals 74 100 47 100 
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Aldursdreifing: Spurt var um aldur tannlækna og tannsmiða (tafla 3) til að sjá 

aldurshlutfall þátttakenda sem og að bera saman algengi sótthreinsunar með tilliti til 

aldurs. 

Tafla 6. Aldursdreifing þátttakenda. 

 Tannlæknar Tannsmiðir  

Aldur Fjöldi Hlutfall % Fjöldi Hlutfall % 

25-34 ára 16 21,3 11 22,9 

35-44 ára 16 21,3 11 22,9 

45-54 ára 21 28,0 10 20,8 

55-64 ára 13 17,3 12 25,0 

65 ára eða eldri 9 12,0 4 8,3 

Samtals 75 100 48 100 

 

Tekur þú mát?: Þessi spurning var til tannlækna og sögðust 46% þeirra mjög oft taka 

mát, 30% oft, 18% stundum, 4% sjaldan og 3% aldrei (mynd 1). Þeir tveir sem aldrei 

sögðust taka mát slepptu næstu 13 spurningum. Einn þátttakandi svaraði ekki og var 

tekin út úr niðurstöðum þessarar spurningar. 

 

Mynd 1. Hlutfall tannlækna sem taka mát. 
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Vinnur þú með mát?: Þessi spurning var til tannsmiða og sögðust 43% þeirra vinna 

alltaf með mát, 36% oft, 11% stundum, 6% sjaldan og 4% aldrei (mynd 2). Þeir tveir sem 

sögðust aldrei vinna með mát slepptu næstu 13 spurningum eins og í 

spurningakönnuninni til tannlækna. Einn þátttakandi svaraði ekki og var tekin út úr 

niðurstöðum þessarar spurningar. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall tannsmiða sem vinna með mát. 
 

7.2 Algengi sótthreinsunar 

Sótthreinsar þú?: Báðir hópar voru spurðir hvort þeir sótthreinsuðu mátin sem þeir vinna 

með eða taka. Hvað tannlækna varðar sótthreinsa 45% aldrei mátin sem þeir taka, 15% 
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sótthreinsa alltaf mát þegar þau koma á tannsmíðaverkstæðið (mynd 3). 
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Mynd 3. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum hvort þeir sótthreinsi mátin sem 
þeir taka eða vinna með.   

 

7.3 Sótthreinsiaðferðir 

Spreyjar þú mátið eða dýfir þú í sótthreinsivökva?: Báðir hópar voru spurðir hvaða 

aðferð þeir nota til að sótthreinsa mát sín. 72% tannlækna sagðist aldrei spreyja og 65% 

sagðist aldrei dýfa heldur. 10% sagðist sjaldan spreyja, 11% stundum, 1% oft og 6% 

sagðist alltaf notast við sprey aðferð til að sótthreinsa mátin. 8% dýfir sjaldan mátum, 3% 

stundum, 8% oft og 15% tannlækna sagðist alltaf dýfa mátum í sótthreinsilög (mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Sótthreinsiaðferðir tannlækna. 
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Þegar kemur að tannsmiðum segjast 60% aldrei dýfa mátum sínum í sótthreinsivökva, 

13% sjaldan, 11% stundum, 4% oft og 11% tannsmiða dýfir alltaf mátum. Þegar notast er 

við sprey aðferð sótthreinsa 49% aldrei með þeirri aðferð, 9% sjaldan, 17% stundum, 9% 

oft, og 17% notast alltaf við sprey aðferð (mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Sótthreinsiaðferðir tannsmiða. 
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Mynd 6. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem sótthreinsa mát ef það er 
sjáanlegt blóð í því. 

 

Hlutfall þeirra sem sótthreinsa ef það eru sjáanleg óhreinindi í mátinu: Þegar kemur 

að óhreinindum í mátum eins og matarleifum sótthreinsa 29% tannlækna alltaf mátin, 7% 

oft, 8% stundum, 10% sjaldan og 46% aldrei. 38% tannsmiða sótthreinsa alltaf mát ef 

matarleifar eru til staðar, 16% oft, 11% stundum, 13 % sjaldan og 22% aldrei (mynd 7). 

 

 

Mynd 7. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem sótthreinsa mát ef það eru 
sjáanleg óhreinindi í því eins og matarleifar. 
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Hlutfall tannsmiða og tannlækna sem skola mát áður en þeir sótthreinsa: 43% 

tannlækna skola alltaf mátin sín áður en þeir sótthreinsa, 9% oft, 10% stundum, 7% 

sjaldan og 31% segist aldrei skola mát áður en þeir sótthreinsa. 22% tannsmiða skola 

alltaf mátin með vatni áður en þeir sótthreinsa, 13% oft, 22% stundum, 11% sjaldan, og 

31% skolar aldrei mát fyrir sótthreinsun (mynd 8). 

 

 

Mynd 8. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem skola mátin með vatni áður 
en þeir sótthreinsa. 

 

Hlutfall tannlækna og tannsmiða sem skola einungis með vatni: 40% tannlækna 

segjast alltaf skola öll sín mát með vatni, 18% oft, 19% stundum, 7% sjaldan og 15% 

segjast aldrei skola mát einungis með vatni. 15% tannsmiða segjast alltaf skola mát 

einungis með vatni, 24% oft, 35% stundum, 13% sjaldan og 13% aldrei (mynd 9).  
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Mynd 9. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem skola mát einungis með 
vatni. 

 
Hlutfall tannsmiða og tannlækna sem skola mát með vatni ef það eru sjáanlega 

óhreinindi í þeim: Hvað tannlækna varðar segjast 76% tannlækna alltaf skola mát sín 

með vatni ef það eru sjáanleg óhreinindi, 13% oft, 10% stundum, 1% sjaldan en engin 

segist aldrei skola ef um sjáanleg óhreinindi er að ræða. 64% tannsmiða segjast alltaf 

skola mátin með vatni ef það eru sjáanlega óhreinindi til staðar, 16% oft, 18% stundum, 

0% sjaldan og 2% aldrei (mynd 10). 

 

 

Mynd 10. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem skola mát með vatni ef 
það eru sjáanlega óhreinindi í þeim. 
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Hlutfall tannlækna og tannsmiða sem skola mát með vatni ef það er sjáanlegt blóð í 

því: 83% tannlækna segjast alltaf skola mát sín ef það er sjáanlegt blóð í því, 10% oft, 

6% stundum, 1% sjaldan og engin segist aldrei skola mát ef það er blóð í því. 59% 

tannsmiða skola alltaf mát sín með vatni ef það er sjáanlegt blóð í því, 23% oft, 7% 

stundum, 0% sjaldan og 11% segist aldrei skola mátin með vatni ef það er blóð í því 

(mynd 11). 

 

Mynd 11. Samanburður á tannlæknum og tannsmiðum sem skola mát með vatni ef 
það er sjáanlegt blóð í því. 

 

Efni og aðferðir: Tannsmiðir og tannlæknar voru spurðir að því hvort að þeir notist við 

mismunandi sótthreinsi aðferðir eða tegundir sótthreinsiefna eftir því hvaða mátefni þeir 

eru að nota. Langflestir í báðum hópum sögðust aldrei nota mismunandi sótthreinsiefni 

og sótthreinsiaðferðir með tilliti til mátefnis eða 66-82%. 1-5% tannlækna og tannsmiða 

sögðust mög oft gera svo.  

7.4 Merking máta 

Mát merkt sótthreinsuð: 92% tannlækna segjast aldrei merkja mát að þau séu 

sótthreinsuð, 4 % sjaldan, 1% stundum, 3% oft og engin segist alltaf merkja mát að þau 

séu sótthreinsuð. 78% tannsmiða segjast aldrei hafa fengið mát merkt að það sé 

sótthreinsað, 13 % fá sjaldan, 4 % stundum, 2% oft og 2% fá alltaf mát merkt að þau séu 

sótthreinsuð (mynd 12). 
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Mynd 12. Hlutfall tannlækna sem merkja mát að þau séu sótthreinsuð og hlutfall 
tannsmiða sem fá mát merkt að þau séu sótthreinsuð. 

 

Mát merkt smitgát: Hlutfall tannlækna sem merkja alltaf mát með smitgát ef 

sjúklingurinn er með smitsjúkdóm á borð við HIV og lifrarbólgu er 72%. Engin segist oft 

eða stundum merkja, en 6% segjast sjaldan og 22% merkja mátin aldrei með smitgát sé 

sjúklingur með HIV eða lifrarbólgu. 32% tannsmiða telja að þeir fá alltaf mát merkt 

smitgát sé sjúklingur haldin smitsjúkdóm, 16% oft, 14% stundum, 11% sjaldan og 27% 

tannsmiða segjast aldrei hafa fengið mát merkt smitgát frá tannlækni (mynd 13). 

 

Mynd 13. Hlutfall tannlækna sem merkja mát með smitgát ef sjúklingur er haldin 
smitsjúkdóm og hlutfall tannsmiða sem fá slík mát merkt. 
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7.5 Ábyrgð og mikilvægi 

Gerir þú ráð fyrir að hinn aðilinn sótthreinsi mátin?: Bæði tannlæknar og tannsmiðir 

voru spurðir hvort þeir geri ráð fyrir að hinn aðilinn sótthreinsi mátin. 33% tannlækna 

gera alltaf ráð fyrir að tannsmiðurinn sótthreinsi mátin frá sér, 13% oft, 13% stundum, 

11% sjaldan og 31% gera aldrei ráð fyrir að tannsmiðurinn sótthreinsi mátin. 47% 

tannsmiða gera aldrei ráð fyrir að tannlæknar sótthreinsi mátin sín, 18% sjaldan, 18% 

stundum, 9% oft og 9% tannsmiða gera alltaf ráð fyrir að tannlæknar sótthreinsi mátin 

áður en þau eru send til þeirra (mynd 14). 

 

 

Mynd 14. Hlutfall tannlækna sem gera ráð fyrir að tannsmiðir sótthreinsi mát sín og 
öfugt. 

 

Hversu mikilvægt finnst stéttunum tveim að sótthreinsa mát?: Hvað varðar mikilvægi 

sótthreinsunar finnst 36% tannlækna mjög mikilvægt að sótthreinsa mát, 38% frekar 

mikilvægt, 14% hafa ekki skoðun, 9% ekki mjög mikilvægt og 3% finnst alls ekki 

mikilvægt að sótthreinsa mát. 51% tannsmiða finnst mjög mikilvægt að sótthreinsa mát, 

17% frekar mikilvægt, 30% hvorki né, 2% ekki mjög mikilvægt og engin tannsmiður 

segir að það sé alls ekki mikilvægt að sótthreinsa mát (mynd 15).  
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Mynd 15. Samanburður á hversu mikilvægt stéttunum tveim finnist að sótthreinsa mát. 

 

Hver ber ábyrgð á sótthreinsuninni? 60% tannlækna finnst að ábyrgðin liggi hjá sér 

þegar kemur að sótthreinsun. 34% tannlækna finnst tannsmiðurinn bera ábyrgðina, 4% 

tanntæknarnir og 1% annar aðili. Tannsmiðnum finnst sótthreinsun vera á ábyrgð 

tannlæknanna í 70% tilvika, 19% finnst hún liggja hjá sér, 6% hjá tanntækninum og 4% 

hjá öðrum aðila (mynd 16). 

 

 

Mynd 16. Samanburður á áliti tannlækna og tannsmiða hvor eigi að bera ábyrgð á 
sótthreinsun máta. 
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7.6 Kynjahlutfall og sótthreinsun  

Karlkyns tannlæknar sótthreinsa aldrei í 47% tilvika, 16% sótthreinsa sjaldan, 12% 

stundum, 7% oft og 19% segist alltaf sótthreinsa mát sín. 

Kvenkyns tannlæknar sótthreinsa aldrei í 45% tilvika, 10% segjast sjaldan sótthreinsa, 

17% stundum, 3% oft og 24% segist alltaf sótthreinsa mát. 

Karlkyns tannsmiðir sótthreinsa aldrei í 33% tilvika, 29% segist sjaldan sótthreinsa, 33% 

stundum, 0% oft og 4% þeirra segist alltaf sótthreinsa mát frá tannlæknum. 

Kvenkyns tannsmiðir segjast aldrei sótthreinsa í 14% tilvika, 24% segjast sjaldan 

sótthreinsa, 33% stundum, 10% oft og 19% kvenkyns tannsmiða segist alltaf sótthreinsa 

mát sem koma frá tannlæknum. 

 

 

Mynd 17. Algengi sótthreinsunar borið saman við kynin hjá stéttunum tveimur. 
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48% í aldursflokknum 45-54 ára, 38% í aldursflokknum 35-44 ára og 25% í 

aldursflokknum 25-34 ára (mynd 18). 

Af þeim sem sótthreinsa alltaf eru 33% í aldursflokknum 45-54 ára, 25% í 

aldursflokkurinn 35-44 ára, 19% í aldursflokknum 25-34 ára, 9% í aldursflokknum 55-64 

ára en engin í elsta aldursflokknum, 65 ára og eldri segist alltaf sótthreinsa mát sín. 

Af tannlæknum sem sótthreinsa oft eru 11% í elsta aldursflokknum 65 ára og eldri, engin 

í aldurflokki 55-64 ára og skipta hinir aldurflokkarnir 5-6%. 

Þegar kemur að sótthreinsa stundum eru tveir yngstu aldursflokkarnir með 19% hvor, og 

allir hinir á bilinu 9-11%. 

Þegar tannlæknar eru spurðir hvort þeir sótthreinsi sjaldan en engin í elsta aldurflokknum 

65 ára og eldri, en 27% 55-64 ára segjast sjaldan gera svo, 5% af 45-54 ára, 13% 35-44 

ára og yngsti aldurshópurinn 25-34 ára er með 31% hlutfall. 

 

 

Mynd 18. Hlutfall sótthreinsunar samanborið við aldur tannlækna. 
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Tannsmiðir: Af þeim sem sótthreinsa alltaf eru 25% í elsta aldursflokknum, hinir 

aldursflokkarnir eru allir á bilinu 9-10% (mynd 19). 

Af þeim tannsmiðum sem aldrei sótthreinsa mát eru 45% á aldursbilinu 55-64 ára, 27% á 

aldursbilinu 35-44 ára, 20% á aldursbilinu 45-54 ára, 10% á aldursbilinu 25-34 ára og 

engin í aldursflokki 65 ára og eldri segist aldrei sótthreinsa mát sín. 

50% 65 ára og eldri segjast sjaldan sótthreinsa mát sín, 40% á aldursbilinu 25-34 ára, 

27% á aldursbilinu 35-44 ára og 55-64 ára og 10%  45-54 ára segjast oft sótthreinsa mát 

sín, en (mynd 19). 

Af þeim sem sótthreinsa stundum mát sín er aldursflokkur 65 ára og eldri með 25%, 55-

64 ára með 18%, 45-54 ára með 50%, 35-44 ára með 36% og yngsti aldursflokkurinn 25-

34 ára sótthreinsar stundum í 30% tilvika. 

Af tannsmiðum sem sótthreinsa oft eru aldursflokkarnir 25-34 ára og 45-54 ára með 10%  

hlutfall á meðan engin í hinum aldursflokkunum sótthreinsar oft. 

 

Mynd 19. Hlutfall sótthreinsunar samanborið við aldur tannsmiða.  
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8 Umræða 

Nú þegar niðurstöður hafa verið kynntar á myndrænan hátt og greint hefur verið frá aðal 

atriðum þeirra verður rannsóknarspurningum þeim sem settar voru fram í byrjun svarað. 

Flestar spurningarnar í spurningalistanum voru eins til beggja hópa svo hægt væri að 

setja niðurstöðurnar saman í skýra mynd til samanburðar. Í nokkrum spurningum var 

orðalaginu þó breytt lítillega svo það myndi henta hvorri starfsgrein fyrir sig. 

Niðurstöður verða bornar saman við rannsóknir Marya o.fl. (2011), Jagger o.fl. (1995), 

Almortadi & Chadwick (2010), Al-Omari & Al-Dwairi (2005), Yengopal o.fl. (2001) og 

Kugel o.fl. (2000) sem kynntar voru í kaflanum um fyrri rannsóknir. 

 

Svarhlutfall rannsóknarinnar í heild sinni var ekki nema 35% sem er þó nokkuð mikið 

lægra en vonast var eftir. Ítrekun var send á báða hópa við dræmar undirtektir sem þótti 

miður því hagur af rannsókn sem þessari ætti væntanlega að skila sér til allra sem eiga 

hlut að máli. Mikilvægt er að sem flestir taki þátt rannsóknum svo að niðurstöður verði 

sem marktækastar. Þar sem fáir svöruðu könnuninni voru ekki gerð marktæknipróf en 

hægt er að nota niðurstöðurnar sem viðmið og til fræðslu sem vonandi skilar sér til 

tannheilsuteyma. Mögulegar ástæður fyrir lélegri þátttöku getur verið áhugaleysi fólks 

fyrir efninu, tímaleysi eða það að fólk skoðar ekki netpóst sinn reglulega. Einnig getur 

verið að þeir sem ekki sótthreinsa hafi hreinlega ekki viljað svara því það endurspeglar 

stéttina í heild og gæti komið illa út ef niðurstöður væri ekki faginu í hag. Einnig er 

möguleiki á að einhver hafi haft áhyggjur af að hægt væri að rekja svörin til sín þó að 

skýrt hafi verið tekið fram að svo væri ekki. Hverjar svo sem ástæðurnar voru þá var 

unnið með þau gögn sem aflað var eftir bestu getu. 

 

Svarhlutfall tannlækna var ekki nema 27% (n=75). Í upphafi var spurningakönnunin send 

á alla 340 tannlækna í Tannlæknafélaginu hvort sem þeir væru starfandi eða ekki. 

Ákveðið var í framhaldi að notast við töluna 275 tannlækna því það er fjöldi þeirra 

tannlækna sem eru starfandi og í félaginu því ekki er hægt að búast við svörun frá 

óstarfandi tannlæknum. Með þessu hækkaði svarhlutfall tannlækna úr 22% upp í 27% 



34 

sem er raunhæfara hlutfall og var það notað til útreikninga. Hvað tannsmiði varðar var 

svarhlutfallið 66% (n=48) sem er töluvert hærra. Það er ef til vill hægt að rekja það til 

þess að nemendurnir sjálfir eru tannsmiður og tannsmiðanemi og hafa betri tengsl innan 

fagstéttar sinnar heldur en tannlæknastéttarinnar. Félagsmenn hafa ef til vill fundið sig 

knúna til að svara vegna kunningsskapar, samstarfs eða vináttu þó svo að slíkt gæti 

einnig átt við tannlæknana. 

 

Aldur og kyn tannlækna og tannsmiða var skoðað og kemur ekki á óvart að lægsta 

svarhlutfall var hjá elsta aldursflokki 65 ára og eldri (tafla 6). Það voru 12% tannlækna 

og 8% tannsmiða sem svöruðu í þeim hópi og má hugsanlega rekja þá lágu svörun til 

minni tölvunotkunar hjá eldri kynslóðinni, sérstaklega þar sem könnunin var send út 

rafrænt. Svarhlutfall hjá hinum var nokkuð jafnt þó að flokkur 45-54 ára tannlækna og 

55-64 ára tannsmiða voru með örlítið hærri svarhlutfall en hinir. Hvað svarhlutfall 

kynjanna varðar voru tannsmiðir nánast hnífjafnir, og má það rekja til þess að hlutfall 

kynjanna í Tannsmiðafélaginu er nokkuð jafnt. Af þeim tannlæknum sem svöruðu voru 

karlkyns tannlæknar 60% á móti 40% kvenkyns tannlæknum. Það má rekja til þess að 

það eru rúmlega helmingi fleiri karkyns tannlæknar í Tannlæknafélaginu (T.F.Í.) heldur 

en konur, eða 88 konur á móti 187 körlum (Anný Antonsdóttir munnleg heimild, 26. 

apríl 2012). Því var reiknað út að 24% karlkyns tannlækna og 33% kvenkyns tannlækna 

svöruðu könnuninni. Ákveðið var að skoða hlutfall kynjanna í T.F.Í. því algengara er að 

konur svari spurningakönnunum heldur en karlar og kom svarhlutfall kynjanna nokkuð á 

óvart. 

 

Tannlæknar og tannsmiðir voru spurðir hversu mikið þeir umgangast mát. Einungis 3% 

tannlækna og 4% tannsmiða fást aldrei við mát og voru þeir beðnir um að sleppa að svara 

næstkomandi spurningum um hagi sótthreinsunar og skolun máta. Aðrir unnu með mát 

að einhverjum hluta og langflestir sögðust mjög oft taka og vinna með mát. Ákveðið var 

að þeir sem umgengust og unnu ekki með mát svöruðu ekki spurningum um hagi 

sótthreinsunar því það hefði skekkt niðurstöður. Samt sem áður voru þeir spurðir út í 

mikilvægi þess að sótthreinsa og hver bæri ábyrgð á að slíkt væri gert. 
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Þegar litið er á hvort mát séu sótthreinsuð eða ekki kemur það verulega á óvart að það er 

næstum helmingur tannlækna (45%) sem sótthreinsar aldrei mát sín. Aðeins 20% 

tannlækna sótthreinsa alltaf mát sem þeir taka og hin 35% sótthreinsa að einhverju leiti. 

Þetta samsvarar jórdönsku rannsókn Al-Omari o.fl. (2005) sem segir að aðeins 18% 

tannlækna sótthreinsi mát sem tekin eru á tannlæknastofum víðsvegar um landið. Ekki 

samræmist þetta rannsóknum Sofou o.fl. (2000) í Svíþjóð þar sem um helmingur 

verkstæða voru að fá sótthreinsuð mát frá tannlæknum og rannsókn Yengopal o.fl. (2001) 

þar sem 54% tannlækna sögðust sótthreinsa mát sín. Ennfremur stangast þessar 

niðurstöður mjög á við bresku rannsókn Almortadi & Chadwick (2010) þar sem 95% 

tannlækna segjast alltaf sótthreinsa mát sín og kemur það háa hlutfall verulega á óvart. 

Meðaltal sótthreinsunar hjá tannlæknanemum í 60 háskólum í Indlandi sýnir að aðeins 

24% háskólanema sótthreinsuðu mát sem þau tóku, þó svo að öll sótthreinsiefni væru til 

staðar (Marya o.fl., 2011). Má álykta að fræðsla í skólum um mikilvægi þess að 

sótthreinsa sé grunnur að framtíðar vinnubrögðum og leggja skuli línur strax varðandi 

mikilvægi þess. Þrátt fyrir að verklagsreglur séu til staðar um sótthreinsun við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands virðist sem að mörgum þeirra sé ekki framfylgt síðan 

þær gengu í gildi. Í munnlegum fyrirspurnum til nokkurra tannlæknanema sögðu þeir að 

mát séu mjög sjaldan sótthreinsuð sem tekin eru í skólanum. Tannlæknanemar læra 

sitthvað um örverur og sótthreinsun en tannsmíðanemar því langt um minna. 

 

Tannsmiðir eru ekkert sérstaklega iðnir við að sótthreinsa mát sem send eru til þeirra og 

segjast aðeins 11% alltaf gera svo samanborið við helming tannsmiða í rannsókn 

Almortadi & Chadwick (2010) og 94% í rannsókn Kugel o.fl. (2000). Í rannsókn Jagger 

o.fl. (1995) voru aðeins 4% tannsmiða sannfærðir um að tannlæknar hefðu sótthreinsað 

mátið áður en það var sent og 30% voru vissir um að þeir væru að fá ósótthreinsuð mát 

að staðaldri. Í þessari rannsókn eru næstum helmingur tannsmiða vissir um að mátin sem 

þeir fá frá tannlæknum séu aldrei sótthreinsuð og því kemur þetta lága hlutfall tannsmiða 

sem sótthreinsa mátin mjög á óvart. 

 

Eins og áður hefur komið fram er langárangurríkasta aðferðin við sótthreinsun máta að 

dýfa þeim í sótthreinsilausn, því þá eru yfirgnæfandi líkur á að lausnin hafi náð að þekja 

allt yfirborðið. Þegar mát er spreyjað með sótthreinsilausn er hætta á að lausnin nái ekki 
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að þekja allt yfirborð mátsins, auk þess berst sótthreinsilausnin auðveldlega út í 

nærliggjandi umhverfi með tilheyrandi mengun sem er skaðleg við innöndun. 72% 

tannlækna segjast aldrei notast við sprey aðferð til að sótthreinsa mátin sem þeir taka og 

50% tannsmiða ekki heldur. Þó segist 60% þessara hópa heldur aldrei dýfa mátum í 

sótthreinsiefni. Velja þarf viðeigandi efni og aðferð fyrir hvert mátefni fyrir sig (sjá töflu 

2) en um 80% tannlækna og tannsmiða segjast aldrei notast við mismunandi hreinsiefni 

og 65-77% notast ekki við mismunandi hreinsi aðferðir heldur. Það má álykta að þessar 

niðurstöður væri hægt að rekja til skorts á vitneskju eða óvissu um hvernig mátefnin 

bregðast við mismunandi sótthreinsi aðferðum. Það kemur ekki á óvart því ansi algengt 

er að litlar sem engar leiðbeiningar og upplýsingar um sótthreinsun fylgi með mátefninu. 

 

Eins og komið hefur fram getur verið nokkuð árangursríkt að skola mát með vatni 

(Junevicius o.fl., 2004). Þar á hinsvegar ekki að láta staðar numið heldur að taka ferlið 

skrefinu lengra og sótthreinsa einnig. Í þessari rannsókn kemur fram að tannlæknar skola 

mát alltaf með vatni í 40% tilvika. Það er mjög svipað bresku rannsókn Almortaði og 

Chadwick (2010) með 37% hlutfall, en þar er hinsvegar sótthreinsað líka í 90% tilvika en 

einungis 42% hér. Í rannsókn Marya o.fl. (2011) segir að 75% tannlæknanema skola 

alltaf mátin og einungis fjórðungur sem sótthreinsar líka. Af þeim tannlæknum sem 

svöruðu hér eru það einungis 15% sem aldrei skola mát sín. Tannsmiðir eru slakari í 

þessum efnum og segjast 15% alltaf skola einungis með vatni og 22% alltaf skola með 

vatni áður en þeir sótthreinsa. Ástæða fyrir að tannsmiðir eru svo slakir að skola mát 

getur verið að ekki er gott að hafa mát of blaut þegar gifs er steypt í þau. Í sumum 

tilfellum eins og með gúmmímátefni getur verið gott að hafa þau nánast þurr til að fá sem 

besta útkomu af afsteypunni. Einhverjir tannsmiðir geta því litið á það sem tímasparnað 

að steypa beint í rök mát er þau koma frá tannlækninum, í stað þess að byrja á því að 

skola það til þess að þurfa að þurrka það aftur. Sumir gætu líka litið á þetta frá hreinlætis 

sjónarmiði, því þegar mát eru skoluð þarf að blása úr þeim vatnið og við það spýtist 

hugsanlega sýkt munnvatn á nærliggjandi umhverfi svo sem vask eða borð. Til að koma í 

veg fyrir það getur verið að einhver telji ákjósanlegast að sleppa því að skola mátið. 

 

Þegar kemur að blóðugum mátum þarf að gæta ýtrustu varkárni því eins og áður hefur 

komið fram geta hinar ýmsu örverur leynst í mátunum. Það kemur því verulega á óvart 
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að 40% tannlækna sótthreinsa aldrei mátin þó það er sjáanlegt blóð í því. Þó skal taka 

fram að 30% tannlækna sótthreinsar alltaf mát ef blóð er til staðar en rúm 80% skola það 

með vatni. Ástæðan fyrir háu hlutfalli þeirra sem skola alltaf ef það er blóð í máti getur 

verið sú að þeir vilji ekki senda frá sér blóðug mát. Tæplega helmingur tannsmiða 

sótthreinsar alltaf mát ef það er sjáanlegt blóð því og 60% skolar alltaf með vatni. Það 

telst ekki til góðra vinnubragða að vinna með gifsmódel sem hafa tekið í sig blóð og 

rannsóknir sýna að sumar örverur geta lifað lengi í gifsmódelum ef mát eru sýkt. Því er 

jafnvel hugsanlegt að blanda sótthreinsiefnum út í gifsið áður en steypt er í mátið án þess 

að það hafi mikil áhrif á styrk þess (Ivanovski o.fl., 1995). 

 

Fólk er mis duglegt að bursta í sér tennurnar og nota tannþráð og því geta leynst 

óhreinindi svo sem matarleifar í mátum. Niðurstöður sýndu að allir tannlæknar skola þær 

burtu í einhverju mæli. 76% segist alltaf gera svo á móti 64% tannsmiða. Það er mjög á 

mis við rannsókn Almortadi & Chadwick (2010) þar sem tæplega 3% tannlækna sögðust 

alltaf gera svo og hin 97% aldrei. Hlutfall þeirra sem sótthreinsar mátin ef matarleifar eru 

til staðar er strax lægra og telja margir tannsmiðir og tannlæknar að nóg sé að skola mátin 

undir þeim kringumstæðum. Það getur verið vafasamt að skola ekki slík óhreinindi úr 

mátum því þau geta truflað snertifleti og brúnir sem nauðsynlegt er að hafa í lagi fyrir 

komandi smíði. Svo er ekki snyrtilegt að vinna með gifsmódel full af morgunkorni sem 

sjúklingurinn borðaði áður en mátið var tekið. 

 

Samstarf tannlækna og tannsmiða geta verið góð, vinnubrögð þeirra fara vel saman og 

þeir framkalla gæða útkomu, en samskipti hvað hreinlæti varðar virðist þurfa að bæta 

þegar kemur að sótthreinsun og merkingu máta. Í langflestum tilfellum fylgir vinnuseðill 

til tannsmiða með leiðbeiningum um hvað skal gera í framhaldi af smíðinni. Það ætti því 

ekki að vera tiltökumál að merkja seðilinn að mátið sé sótthreinsað eða ef til vill fengið 

stimpil eða límmiða til að flýta fyrir. Heil 92% tannlækna merkja aldrei mát að þau hafi 

verið sótthreinsuð, og segjast 78% tannsmiða aldrei hafa fengið slíkar merkingar og hafa 

því ekki hugmynd um ástand mátsins. Þetta er mjög hátt miðað við rannsóknir í Bretlandi 

þar sem tölur sýna að eingöngu 25% tannlækna merkja ekki mát sín (Almortadi & 

Chadwick, 2010). Í rannsókn Kugel o.fl. (2000) vissu 44% tannsmíðaverkstæða fyrir víst 

að mátin sem til þeirra komu höfðu verið sótthreinsuð með einhverjum hætti þó þau væru 
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ekki merkt. Skiljanlega getur gleymst að sótthreinsa og merkja því í mörgum tilfellum er 

það aðstoðarfólk, sé það til staðar, sem fyllir út vinnuseðilinn fyrirfram með nafni, 

kennitölu og verkefnalýsingu. Tannlæknirinn tekur svo mát í hönskum sem eru mengaðir 

með munnvatni og jafnvel blóði og getur því ekki sótthreinsað né merkt að mátið hafi 

verið sótthreinsað vegna hættu á víxlmengun. Í framhaldi gleymist að merkja mátið og 

verkið er sent áfram til tannsmiðs. Ákveðna verkferla þarf að skapa og fara eftir til að 

stuðla að smitvörnum svo að hreinlæti sé í fyrirrúmi. 

 

Að merkja mát með smitgát þegar einstaklingur er með blóðborna sjúkdóma á borð við 

HIV, lifrarbólgu A, B og C er ýtrasta nauðsyn. Rúm 70% tannlækna merkja mát með 

smitgát ef við á, meðan einungis 30% tannlækna í rannsókn Almortadi & Chadwick 

(2010) gerðu svo. Ef til vill má rekja það til þess að langflestir tannlæknar (95%) í þeirri 

rannsókn sótthreinsa alltaf mát sín og telji því ekki nauðsynlegt að merkja með smithættu 

á móti þeim 20% sem alltaf segjast sótthreinsa hér á landi. Einungis þriðjungur 

tannsmiða segist vita fyrir víst að tannlæknar merki alltaf mát með smitgát ef svo á við 

og 30% segjast aldrei hafa fengið slíkar merkingar. Helmingur tannsmiða gerir ráð fyrir 

að tannlæknar sótthreinsi aldrei mátin sem hann tekur hvort sem þau eru úr smituðum 

einstaklingi eða ekki og í 30% tilvika gera tannlæknar ráð fyrir því að tannsmiðir 

sótthreinsi aldrei mátin sem þeir fá frá sér. Fróðlegt hefði verið að kanna hvort að 

tannsmiðir séu líklegri til að sótthreinsa mát ef það kemur frá einstaklingi með blóðborna 

sjúkdóma, en sú spurning var því miður ekki með á spurningalistanum. 

 

Tæp 80% tannlækna finnst frekar eða mjög mikilvægt að sótthreinsa mátin sem þeir eru 

að taka á meðan hlutfall tannsmiða er örlítið lægra. Um 12% tannlækna finnst ekki mjög 

og alls ekki mikilvægt að sótthreinsa mát á móti 2% tannsmiða. Í heildina virðist báðum 

stéttum ekki standa á sama og eru sammála um að sótthreinsun sé mikilvæg. Það hlutfall 

er þó ekki í samræmi við það hlutfall þeirra sem framkvæma slíkt. Kannski er þetta 

spurning um ábyrgð. Hver ber ábyrgðina á því að sótthreinsa mátefni? Samkvæmt British 

Dental Association liggur ábyrgðin eingöngu hjá tannlæknum og ber þeim skylda að fara 

eftir stöðlum hvað varðar sótthreinsun og merkja mát að slíkt hafi verið gert (Advice 

sheet A12: Infection Control in Dentistry, 2003). Kannski útskýrir það hið háa hlutfall 

tannlækna sem sótthreinsa í bresku rannsókn Almortadi og Chadwick (2010). American 
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Dental Association tekur fram í stefnu sinni (Current Policies, 2012) að tannlæknum beri 

skylda til að sótthreinsa allt sem fer frá tannlæknastofum til tannsmiða, hvort sem það 

séu mát, verkfæri eða tanngervi. Einnig kemur fram að tannsmiðir skuli gera slík hið 

sama þegar þeir senda frá sér tanngervi og aðra hluti. Þar með liggur ábyrgðin hjá báðum 

aðilum við að koma í veg fyrir víxlmengun milli starfsumhverfa beggja stétta. Þegar 

tannlæknar eru spurðir hver þeim finnist bera ábyrgð á sótthreinsun finnst 60% þeirra 

ábyrgðin liggja hjá sér og 34% hjá tannsmiðum. Tannsmiðum finnst í 70% tilfella að 

tannlæknar beri ábyrgð á sótthreinsun máta en í 19% tilfella að ábyrgðin liggi hjá sér.  

 

Ein af rannsóknarspurningunum í þessari ritgerð var hvort aldur og kyn hafi einhver áhrif 

á algengi sótthreinsun máta hjá tannlæknum og tannsmiðum. Fróðlegt var að kanna hvort 

að hugsanlegur munur gæti leynst milli aldursflokka tannlækna og tannsmiða og 

sótthreinsunar.  

 

Af þeim tannlæknum sem aldrei sótthreinsa er elsti aldursflokkurinn 65 ára og eldri 

hæstur með 78% og lækkar hlutfallið niður aldursflokkana og endar í 25% hjá yngsta 

flokknum. Þegar litið er á þá tannlækna sem sótthreinsa alltaf er aldurflokkur 45-54 ára 

með hæðstu tíðni eða 33% en þar er elsti aldurflokkurinn hvergi sjáanlegur. Þegar litið er 

á heildar myndina er aldurflokkur 45-54 ára með hæsta hlutfall sótthreinsunar, svo 35-44 

ára fast á eftir. Yngsti hópurinn 25-34 ára er hlutfallslega í meðallagi og elsti hópurinn 65 

ára og eldri er slakastur í málum sótthreinsunar hvað varðar mát. Ein ástæða fyrir því að 

elsti aldurhópurinn er hlutfallslega slakastur getur verið að einungis 12% svarenda eru í 

þeim hópi. Það kemur líka örlítið á óvart að yngsti aldurshópurinn 25-34 ára sé ekki 

afkastameiri í málum sótthreinsunar vegna aukinnar þekkingar á sóttvörnum og ef til vill 

meiri fræðslu um blóðborna sjúkdóma en eldri starfandi tannlæknar, þar sem slíkt 

þekktist ekki þegar þeir hófu störf.  

 

Hvað aldursflokka tannsmiðanna varðar þá eru þeir mun dreifðari á skalanum. Þegar litið 

er á þá sem aldrei sótthreinsa eru það næst elsti aldurflokkurinn 55-64 ára sem eru með 

hæsta hlutfallið eða 45% og þar með slakastir. Elsti flokkurinn 65 ára og eldri er hvergi 

sjáanlegur þar og kemur það verulega á óvart að þeir eru með hæsta hlutfallið af þeim 
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sem sótthreinsa alltaf eða 25%. Þetta er þveröfugt samanborið við tannlæknana þar sem 

elsti aldursflokkurinn er að standa sig síst. Þegar á heildarmyndina er litið er elsti 

hópurinn 65 ára og eldri að standa sig best við sótthreinsun máta og fylgir miðjuhópurinn 

45-54 ára á eftir. Yngsti aldurshópurinn er í meðallagi, eins og hjá tannlæknunum. 

Einungis 9% tannsmiða á aldursbilinu 35-44 ára segjast alltaf sótthreinsa mát sín og 0% 

segist gera það oft. Samkvæmt þessum útreikningum eru þeir ekki að standa sig vel, en 

þó betur en aldurshópurinn 55-64 ára sem eru áberandi slakir í málum sótthreinsunar. Það 

kemur því nokkuð á óvart að elsti aldurshópurinn skuli vera svo metnaðarfullur við að 

sótthreinsa mát, en lágt svarhlutfall aldurshópsins getur hafa skekkt niðurstöður. Einungis 

8% tannsmiða 65 ára og eldri svaraði könnuninni og mætti því taka niðurstöður með 

fyrirvara.  

 

Þegar litið er á hvort kyn tannlækna og tannsmiða hafi einhver áhrif á hlutfall 

sótthreinsunar eru það kvenkyns tannsmiðir sem standa sig best í þeim málum og fylgja 

kvenkyns tannlæknar mjög fast á eftir. Aðeins 14% kvenkyns tannsmiða sótthreinsa 

aldrei mát sín, sem er helmingi til þrisvar sinnum lægra hlutfall en hjá hinum hópunum. 

Kalkyns tannlæknar eru með hæsta hlutfall þeirra sem aldrei sótthreinsa eða 47% og eru 

kvenkyns tannlæknar næst hæstir af þeim sem sótthreinsa aldrei. Þó má geta að kvenkyns 

tannlæknar eru með hæsta hlutfall þeirra sem alltaf sótthreinsa mát eða 24%, en einungis 

4% karlkyns tannsmiða segjast alltaf sótthreinsa mát sem þeir fá sent frá tannlæknum. 

Engin bein rök liggja fyrir af hverju konur eru iðnari við að sótthreinsa mát en karlar en 

hugsanlegt er að óhreinindastaðall kvenna sé lægri, þó að það gæti verið gömul mýta. 

Hugsanleg skýring á mismun hvað kyn varðar er að Tannsmíðaskóli Íslands og 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands hafa verið að útskrifa hlutfallslega meira af stelpum en 

strákum á síðastliðnum árum og hafa sóttvarnir ef til vill verið meiri umræðuefni en áður.  

 

Þegar á heildina er litið verður að segjast að bæði tannlæknar og tannsmiðir mættu standa 

sig betur þegar kemur að sótthreinsun máta. Allra best væri þó ef tannlæknar tækju sig á í 

að merkja mátin, hvort sem þeir myndu merkja þau sótthreinsuð eða ósótthreinsuð. Það 

myndi koma í veg fyrir tvíverknað og óvissu. Ef tannsmiðurinn fær til sín ómerkt mát 

ætti hann alltaf að sótthreinsa, þó að það séu litlar líkur á því að alvarleg smit eigi sér 

stað með þessum hætti. Leggja þarf sérstaka áherslu á að sótthreinsa og merkja mát ef 
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sjúklingur er smitaður af blóðbornum vírusum á borð við HIV og lifrarbólgu. Svo virðist 

sem flestir séu sammála um að sótthreinsun skipti miklu máli og ef allir leggjast á eitt 

myndi það stuðla að öruggara starfsumhverfi fyrir tannheilsuteymi og sjúklinga. 
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9 Veikleikar rannsóknar 

Stétt starfandi tannlækna og tannsmiða er ekki stór eða rúmlega 400 manns samanlagt. 

Úr því þýðið var það lítið var ákveðið að senda spurningakönnunina á alla og nota svo 

hlutfall þeirra sem svöruðu sem úrtak. Því miður var þátttakan léleg, sérstaklega hvað 

tannlækna varðar, en þar svöruðu aðeins 75 tannlæknar könnuninni af þeim 275 sem 

teknir voru með í útreikninga. Svarhlutfall tannsmiða var heldur betra eða 48 af þeim 73 

sem eru í félaginu. 

Ástæður fyrir lélegri þátttöku geta verið margar. Notkun fólks á tölvupósti sínum getur 

verið mis mikil og ef til vill hafa einhverjir þátttakendur ekki opnað póstinn sinn í þessar 

tvær vikur sem á könnuninni stóð. Önnur ástæða getur verið að ekki var hægt að svara 

könnuninni nema einu sinni úr hverri tölvu (IP tölu), þannig ef fleiri en einn ætluðu að 

svara á sama vinnustað í sömu tölvu var það ekki hægt. Kosturinn við það átti að vera sá 

að engin þátttakandi gæti skekkt niðurstöðurnar með því að svara oftar en einu sinni. 

Þegar uppi var staðið var þetta frekar galli því talið er að það hafi dregið út þátttöku. 

Annar möguleiki á slæmri þátttöku getur hafa verið að þátttakendur væru smeykir um að 

hægt væri að rekja svörin aftur til þeirra þrátt fyrir ítrekun að sá möguleiki væri ekki fyrir 

hendi. Einnig getur verið að þær mörgu rannsóknir sem hafa verið í gangi að undanförnu 

hafa dregið úr þátttöku því einhverjir hafa ekki nennt að svara þessum fjölda eða 

hreinlega haldið að þeir væru þegar búin að því. 

Hvað könnunina varðar hefði verið hentugt að prufukeyra hana fyrst á litlu úrtaki og fá 

viðbrögð frá þátttakendum um hvað betur mætti fara eins og valkosti svara og orðalag 

spurninga. Svarmöguleikarnir gætu hafa verið túlkaðir misjafnlega hjá þátttakendum og 

hefði verið betra að kanna afstöðu þeirra til svarmöguleikanna. 

Þegar búið var að greiða úr niðurstöðum og lengra komið inn í rannsóknina komu upp 

nýjar spurningar sem gaman hefði verið að fá svör við. Fróðlegt hefði verið að vita hvort 

að tannlæknar sótthreinsi mát frekar ef sjúklingur er með blóðborin smitsjúkdóm eða 

hvort tannsmiðir sótthreinsi frekar mát ef það er merkt sem slíkt. Einnig hefði verið 

gagnlegt að vita hvort að tannsmiðir sótthreinsi tanngervi sem þeir senda frá sér til 

tannlækna.   
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitað svara við rannsóknarspurningunum: Hvert er mikilvægi 

sótthreinsunar? Hvernig er staðið að sótthreinsun og merkingu máta hér á landi? Hefur 

kyn eða aldur tannlækna og tannsmiða áhrif á hversu vel er staðið að sótthreinsun máta? 

Nokkuð ljóst er að tannlæknar og tannsmiðir mættu huga betur að sótthreinsun máta. 

Niðurstöður sýna að næstum því helmingur tannlækna sótthreinsar aldrei mát sín, ekki 

einu sinni þegar það er sjáanlegt blóð í því. Hlutfall tannsmiða sem sótthreinsa er örlítið 

hærra en tannlækna. Nánast engin tannlæknir merkir að mátið hafi verið sótthreinsað og 

því ættu tannsmiðir ávalt að sótthreinsa þau líka ef einhver óvissa er þar um. Þrátt fyrir 

þessar niðurstöður finnst miklum meirihluta bæði tannlækna og tannsmiða frekar eða 

mjög mikilvægt að sótthreinsa mát. Enginn vafi liggur á að tannlæknar bera ábyrgð á 

sótthreinsun máta sem þeir taka og í flestum tilfellum finnst þeim ábyrgðin liggja hjá sér. 

Með því að sótthreinsa mátið og merkja um leið og það er tekið úr munni er hægt að 

koma í veg fyrir víxlmengun milli tannlæknastofa og tannsmíðaverkstæða. Það sem kom 

okkur höfundunum hvað mest á óvart var að ekki skyldu allir tannlæknar merkja mátin 

með smitgát ef sjúklingur er smitaður af sjúkdómum á borð við HIV eða lifrarbólgu.  

Kvenkyn beggja stétta stendur betur að sótthreinsun máta en karlkynið og eru þar kalkyns 

tannsmiðirnir lakastir. Það kom á óvart að elsti aldursflokkur tannsmiða stóð sig best í 

sótthreinsun á meðan sami aldurs flokkur stóð sig síst hjá tannlæknum. En hugsanlega er 

það vegna fárra þátttakenda á því aldursbili. 

Nokkuð ljóst er eftir fyrrnefndar rannsóknir auk aragrúa annarra rannsókna í fræðiritum 

tannlækna, að sótthreinsun á mátefnum er mikilvæg og er ekki talin hafa marktæk 

skaðleg áhrif á mát sé það sótthreinsað á réttan hátt. Er því hægt að furða sig á því af 

hverju upplýsingar um hvernig eigi að sótthreinsa hvert og eitt mátefni séu ekki 

aðgengilegri og af hverju upplýsingar um sótthreinsiaðferðir fylgja ekki alltaf með frá 

framleiðendum mátefnanna. 

Vonandi mun þessi rannsókn vekja tannheilsuteymið til umhugsunar um mikilvægi þess 

að sótthreinsa svo að það verði sjálfsagður hlutur í verkferli tannlækna og tannsmiða. 

Áhugavert væri að endurtaka rannsókn sem þessa síðar og bera saman hvort breyting á 
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verkferlum hefur átt sér stað. Vonast er til að sem flestir verði meðvitaðri um þetta 

málefni og að það skili sér í áhuga og aukinni þátttöku í áframhaldandi rannsóknum sem 

þessari. Aukið öryggi í vinnu er eitthvað sem við öll sækjumst eftir ekki bara fyrir okkur 

í tannheilsuteyminu heldur einnig fyrir sjúklinga okkar. 
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Viðaukar 

Spurningakönnun til tannlækna 

Með því að fylla út meðfylgjandi spurningalista jafngildir það samþykki fyrir að nota 

megi niðurstöðurnar í rannsókninni. Farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarupplýsingar og ekki verður hægt að rekja svarlistann til einstakra aðila. 

1. Á hvaða aldri ert þú?   

  25-34 ára 

  35-44 ára 

  45-54 ára 

  55-64 ára 

  65 ára eða eldri 

 
2. Ertu karl eða kona?  

  Karl 

  Kona 

 

3. Tekur þú mát? (ef aldrei, farið beint í spurningu 17.)  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Mjög oft 

 

4. Eru mátin sem tekin eru á stofunni þinni sótthreinsuð með sótthreinsivökva?  

  Aldrei 

  Sjaldan 
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  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

5. Notast þú við sprey aðferð til að sótthreinsa mát?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

6. Dýfir þú máti í sótthreinsivökva?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

7. Sótthreinsar þú mát ef það er sjáanlegt blóð í því?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

8. Sótthreinsar þú mát ef það eru sjáanleg óhreinindi eins og matarleifar?  

  Aldrei 
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  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

9. Skolar þú mát með vatni áður en þú sótthreinsar?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

10. Skolar þú mát einungis með vatni?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

11. Skolar þú mát með vatni ef það eru sjáanleg óhreinindi eins og matarleifar? 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

12. Skolar þú mát með vatni ef það er sjáanlegt blóð í því?  
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  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

13. Notar þú mismunandi sótthreinsi aðferðir eftir því hvaða mátefni þú ert að nota?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

14. Notar þú mismunandi sótthreinsi efni eftir því hvaða mátefni þú ert að nota? 

  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

15. Merkir þú mát að þau séu sótthreinsuð?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 
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  Alltaf 
 

16. Merkir þú mát með smitgát ef sjúklingur er með smitsjúkdóm eins og HIV eða 
lifrarbólgu?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

17. Gerir þú ráð fyrir að tannsmiðurinn sótthreinsi tannmátin?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

18. Hversu mikilvægt finnst þér að sótthreinsa tannmát?  

  Alls ekki mikilvægt 

  Ekki mjög mikilvægt 

  Hvorki né 

  Frekar mikilvægt 

  Mjög mikilvægt 
 

19. Hver finnst þér bera ábyrgð á því að tannmát séu sótthreinsuð?  

  Tannlæknirinn 

  Tannsmiðurinn 
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  Tanntæknirinn 

  Annar 
 

Þökkum kærlega fyrir þátttökuna 
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Spurningakönnun til tannsmiða 
Með því að fylla út meðfylgjandi spurningalista jafngildir það samþykki fyrir að nota 
megi niðurstöðurnar í rannsókninni. Farið verður með allar upplýsingar sem 
trúnaðarupplýsingar og ekki verður hægt að rekja svarlistann til einstakra aðila. 

1. Á hvaða aldri ert þú?   

  25-34 ára 

  35-44 ára 

  45-54 ára 

  55-64 ára 

  65 ára eða eldri 

 

2. Ertu karl eða kona?  

  Karl 

  Kona 
 

3. Vinnur þá með mát? (ef aldrei vinsamlegast farðu á spurningu 18)  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Mjög oft 
 

4. Sótthreinsar þú mát áður en þú vinnur með það?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
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5. Notast þú við sprey aðferð til að sótthreinsa mát?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

6. Dýfir þú máti í sótthreinsivökva?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

7. Sótthreinsar þú mát ef það er sjáanlegt blóð í því?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

8. Sótthreinsar þú mát ef það eru sjáanleg óhreinindi eins og matarleifar?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 
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  Oft 

  Alltaf 

 

9. Skolar þú mát með vatni áður en þú sótthreinsar?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

10. Skolar þú mát einungis með vatni?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

11. Skolar þú mát með vatni ef það eru sjáanleg óhreinindi eins og matarleifar? 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

12. Skolar þú mát með vatni ef það er sjáanlegt blóð í því?  

  Aldrei 

  Sjaldan 
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  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

13. Notar þú mismunandi sótthreinsi aðferðir eftir því hvaða mátefni þú ert að nota?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

14. Notar þú mismunandi sótthreinsi efni eftir því hvaða mátefni þú ert að nota?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

15. Hefur þú fengið mát merkt að það sé sótthreinsað?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

16. Hefur þú fengið mát merkt smitgát ef sjúklingur er haldin smitsjúkdóm eins og HIV 
eða lifrarbólgu?  
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  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

 

17. Gerir þú ráð fyrir að tannlæknirinn sótthreinsi mátið áður en hann sendir það til 
þín?  

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
 

18. Hversu mikilvægt finnst þér að sótthreinsa tannmát?  

  Alls ekki mikilvægt 

  Ekki mjög mikilvægt 

  Hvorki né 

  Frekar mikilvægt 

  Mjög mikilvægt 

 

19. Hver finnst þér bera ábyrgð á því að tannmát séu sótthreinsuð?  

  Tannlæknirinn 

  Tannsmiðurinn 

  Tanntæknirinn 

  



61 

Bréf til þátttakenda 
Háskóli	  Íslands	  
Tannlæknadeild-‐	  námsbraut	  í	  tannsmíði	  
Vatnsmýrarvegi	  16	  
101	  Reykjavík	  
Sími	  525	  4892	  
	  

Hversu	  vel	  er	  staðið	  að	  sótthreinsun	  tannmáta	  hér	  á	  Íslandi?	  
Hversu	  mikilvægt	  er	  að	  sótthreinsa	  tannmát?	  

	  
	  

Ábyrgðarmaður	  rannsóknarinnar:	  
Nafn:	  Inga	  B.	  Árnadóttir	  

Starfsheiti:	  Dr.	  og	  prófessor.	  

Aðsetur:	  Háskóli	  Íslands-‐	  Vatnsmýrarvegur	  16.	  

Sími:	  525	  4892	  

Tölvufang:	  iarnad@hi.is	  

	  
Sæl/l, 

 

Linda Mjöll Sindradóttir tannsmiður og Snædís Sveinsdóttir heitum við og  

stefnum að útskrifast með BS gráðu í tannsmíði frá Tannlæknadeild Háskóla Ísland í vor. 

Við erum um þessar mundir að vinna að lokaverkefni okkar sem fjallar um sótthreinsun 

tann-máta hér á landi og mikilvægi þess. Við viljum kanna hversu vel er staðið að 

sótthreinsun hjá tannlæknum og tannsmiðum og hvort aldur og kyn hafi áhrif á hversu 

vel er staðið að þeirri sótthreinsun. Úrtak rannsóknarinnar eru allir tannlæknar í 

Tannlæknafélagi Íslands og allir tannsmiðir í Tannsmíðafélagi Íslands.  

 

Hagur af rannsókn sem þessari er mikill og þá aðallega fyrir tannlækna, tannsmiði og 

aðstoðarfólk þeirra. Lengi hefur verið talið að sótthreinsun máta sé ábótavant og vonandi 

varpa niðurstöður ljósi á hversu vel sé staðið að þessu efni. Hagurinn skilar sér í bættu 

starfsumhverfi og öryggi tannsmiða og tannlækna.  
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Við vonumst til að sem festir sjái sér fært að svara þessari stuttu könnun svo að 

niðurstöður verða sem marktækastar, en þó skal taka fram að engum er skylt að svara 

könnunni að hluta til eða heild. Ekki er unnið með persónugreinanleg gögn í 

rannsókninni, hún er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Ákveðir þú að taka þátt með því að svara rafrænni spurningarkönnun telst það vera ígildi 

upplýsts samþykkis fyrir þátttöku þinni í rannsókninni. Gögnum sem safnað verður, er 

eytt að rannsókn lokinni. 

 

Hér fyrir neðan er tengill að net könnuninni. Hún verður opin í tvær vikur og tekur 

einungis um 2 mínútur að fylla út. 

 

Með fyrirfram þökkum og von um góða þátttöku. 

Linda Mjöll Sindradóttir og Snædís Sveinsdóttir 

 

 
 


