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i 

Útdráttur 

Lokaverkefni þetta er til B.Sc. gráðu í tannsmíði við heilbrigðisvísindadeild Háskóla 

Íslands í apríl 2012. Framkvæmd var rannsókn varðandi val íslenskra tannlækna og 

tannsmiða á tannplantakerfum og hvaða þættir eru þess valdandi að eitt tannplantakerfi er 

valið umfram annað. Athugað var meðal annars hvort munur væri á áhrifaþáttum milli 

tannlækna og tannsmiða og hvaða þættir réðu úrslitum um, að eitt tannplantakerfi væri 

valið umfram annað. Einnig hvort munur væri á, hvort sérfræðingar eða almennir 

tannlæknar setji niður tannplantann og eins hvaða tannplantakerfi þeir veldu sér helst. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var sendur rafrænt til 

þátttakenda sem voru félagar í Tannlæknafélagi Íslands og Tannsmiðafélagi Íslands sem 

höfðu skráð netföng hjá félögunum. Úrtakið var sjálfvalið þar sem þátttakendur völdu sig 

sjálfir með því að svara könnuninni en tekið var fram að engum væri það skylt.  

Helstu niðurstöður eru þær að Straumann tannplantakerfið ber af hvað varðar fjölda 

þeirra sem kjósa helst að nota það tannplantakerfi. Einnig er mikill meirihluti tannlækna 

sem notar alltaf íhluti frá upprunalegum framleiðanda í stað þess að nota eftirlíkingar. 

Við val á tannplöntum var það afgerandi niðurstaða hvað varðar tannlækna að klínísk 

reynsla og klínískar rannsóknir væru þeir þættir sem réðu hvað mestu um val þeirra, en 

aðgengi að vörunni og úrval kom þar á eftir. Athyglisvert þótti að verð virtist ekki vera 

eins stór þáttur í vali þeirra á tannplöntum og mætti halda. 

Tannlæknar og tannsmiðir voru spurðir um hvaða grunnefni þeir vildu helst nota fyrir 

postulíns krónur eða postulíns brýr á framtanna-, forjaxla-, og jaxlasvæði. Zirkon var 

vinsælast meðal bæði tannlækna og tannsmiða en postulíns málmur var einnig mikið 

valinn og var hann vinsælli á jaxlasvæði heldur en á framtannasvæði öfugt við zirkon. 
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Abstract 

This thesis is for a B.Sc. degree in Dental Technology at the University of Iceland in 

April 2012. A research was performed on what implant systems the Icelandic dental 

profession and the dental technicians would prefer and for what reason. It was examined, 

as well, if there was a difference in preferences between dentists and dental technicians, 

why was one implant system more popular than another, whether it were mostly 

specialists rather than general dentist that inserted the implants and which implant system 

was the most popular. 

A quantitative numerical study was conducted in which questionnaires were sent 

electronically to all participants. All members of the Icelandic Dentist Association and 

the Icelandic Dental Technician Association who had registered e-mail addresses, 

received the questioner so the sample was self-selected as the participants selected 

themselves by responding to the survey. 

The main results are that the Straumann implant system is the most popular one. Also 

there is a great majority of dentists that always uses parts from the original manufacturer 

instead of using third party parts.  

Clinical experience and clinical researches are the number one factors among dentists 

followed by access to the product and product range. It was a surprise that the cost of the 

products was not as big a factor as one would think. 

Dentists and dental technicians were asked which material they would like to use for 

ceramic crowns or ceramic bridges in the anterior-, premolar-, and molar regions. 

Zirkonium was the most popular choice among both dentists and dental technicians but 

porcelain fused metal was also widely preferred and was, unlike Zirkonium, more 

popular in the molar region than in the anterior region. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim sem hafa áhuga á að vita hvað tannplantar og 

tannplantakerfi eru og langar að sjá hvaða tannplantakerfi íslenskir tannlæknar og 

tannsmiðir nota mest og hvað það er sem ræður mestu um val þeirra. 
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Formáli  

Í þessu lokaverkefni langaði mig að kanna hvaða tannplantakerfi tannlæknar og 

tannsmiðir kjósa helst að nota og hvað það er sem ræður mestu þar um. Þá þótti mér 

einnig forvitnilegt að sjá hvort þessar tvær stéttir væru á sama máli í þessum efnum.  

Sem tannsmiður þótti mér nokkuð líklegt að þessar tvær stéttir myndu ekki horfa til sömu 

hluta þegar tannplantar og íhlutir eru valdir. Vitað er að tannsmiðir hafa ekki mikið val í 

þessum efnum og er þessi könnun á meðal þeirra því aðallega til gamans gerð. 

Ingibjörg Ósk Einarsdóttir lauk sveinsprófi frá Tannsmiðaskóla Íslands í maí 2008 en 

hefur starfað á tannsmíðastofu síðastliðin 8 ár. Hún hefur samt sem áður alist að miklu 

leiti upp á tannsmíðastofu þar sem faðir hennar er einnig tannsmiður. 
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Hugtök 

Tannplantar (e. implant): Títaníum skrúfur sem græddar eru í tannbein og virka sem 

rætur fyrir tennur. 

 

Tannplantakerfi (e. implant system): Samanstendur af öllum þeim íhlutum sem þarf til, 

allt frá því að tannlæknir byrjar að setja tannplanta í bein, þar til búið er að smíða 

tanngerfi og koma því fyrir í munni. 

 

Abutment: Lítið stykki sem skúfað er ofan á tannplanta, er til í ótal útfærslum og þjónar 

hver þeirra sínum tilgangi. Til að mynda eru abutment notuð til að forma tannhold, notuð 

sem festa fyrir heilgóma eða parta sem eru lausir en með smellum, síðan eru abutment 

notuð sem stuðningur undir krónur og brýr sem eru ýmist límdar eða skrúfaðar fastar.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum honum Jóni Viðari Arnórssyni lektor og 

sérfræðingi í munn- og kjálkaskurðlækningum, fyrir hans aðstoð og leiðsögn við gerð 

þessarar ritgerðar. Einnig langar mig að þakka Vigdísi Valsdóttir verkefnastjóra 

námsbrautar í tannsmíði og Aðalheiði Svönu Sigurðardóttir aðjúnkt fyrir þeirra aðstoð. 

Ég vil sérstaklega þakka föður mínum og vinnuveitanda fyrir skilning og sveigjanleika í 

vinnu á þessu tímabili, einnig eiginmanni mínum, börnum og fjölskyldunni allri fyrir 

ómælda þolinmæði í minn garð á meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð. Síðast en alls ekki 

síst vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í rannsókninni og svara 

spurningalistanum því án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. 



 

1 

1 Inngangur 

Þessi ritgerð er á rannsóknarskýrslu formi þar sem val tannlækna og tannsmiða á 

tannplöntum og íhlutum er kannað. Val þetta meðal tannlækna getur verið misjafnt og 

geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Val tannsmiða getur einnig verið misjafnt og getur oft 

verið ólíkt vali tannlækna. Þessar tvær stéttir sem vinna mjög náið saman, geta haft mjög 

ólíkar áherslur þar sem tannlæknar hafa oft ekki miklar skoðanir á því hversu þægilegt er 

að smíða á viðkomandi tannplantakerfi og eins hefur tannsmiður oftast engar skoðanir á 

því hversu auðvelt er að koma viðkomandi tannplanta fyrir í munni einstaklinga. Ekki 

hefur verið gerð sambærileg rannsókn um þetta viðfangsefni svo vitað sé hér á landi. 

Farið verður stuttlega í sögu tannplanta, í gegn um rannsóknina í heild, markmið, 

framkvæmd og niðurstöðum gerð góð skil.  

Við uppsetningu og skipulag á þessu lokaverkefni voru lokaverkefni Ásthildar Þóru 

Reynisdóttur (3) og Vilborgar Gunnarsdóttur (15) höfð til hliðsjónar. 
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2 Um tannplanta og tannplantakerfi 

2.1 Uppruni tannplanta 

Tannplantar hafa lengi verið í þróun og hafa ýmsar gerðir tannplanta verið reyndar. 

Aðallega er talað um fjórar gerðir af tannplöntum og nefnast þær Tansfixation, 

Submucosal Implants, Subperiosteal Implants og Endosteal Implants.  

Endosteal Implants eru þeir tannplantar sem notaðir eru einna helst í dag og hefur þeim 

stundum verið líkt við nagla. Byrjað var að þróa þessa gerð af tannplöntum fyrir meira en 

hundrað árum og ekki virðist hafa verið skortur af hugmyndum þegar kom að hönnun 

plantanna en það sem þótti einna merkilegast hversu að mikið var lagt uppúr rannsóknum 

og þróun. Strax í kring um 1913 kynnti Greenfield planta sem líktist búri og var búið til 

úr Platinum-iridium. Tuttugu og fimm árum síðar gerðu Storck bræður tilraunir með 

vitallium skrúfur. Þær skrúfur voru hannaðar af mörgum mönnum og var þar á meðal 

maður að nafni Per-Ingvar Brånemark. En samfara þessari þróun voru efni eins og 

ryðfrítt stál, chrome-cobalt-molybdenum blanda, títaníum, tantalum og áloxíð, mikið 

rædd. (13) 

Brånemark uppgötvaði fyrir tilviljun að hægt væri að græða títaníum í bein þegar hann 

vann við rannsóknir á eiginleikum blóðs 1956. Hann setti lítinn bút af títaníum í fótlegg á 

kanínu til að sjá hvernig lifandi blóðfrumur myndu bregðast við þessum aðskotahlut. 

Þegar rannsókninni var lokið og tímabært að fjarlægja títaníum bútinn, komst Brånemark 

að því að ekki væri hægt að ná honum úr kanínunni þar sem hann hafði gróið fastur við 

beinið. Það var hinsvegar ekki fyrr en nokkrum árum síðar að Brånemark fór að rannsaka 

blóð í fólki og fékk þá 20 sjálfboðaliða þar sem titaníum bútur var settur í upphandlegg 

einstaklingana og líkt og áður þá höfðu þessir bútar einnig gróið fastir við bein 

einstaklinganna þegar rannsókninni lauk. Þá vissi Brånemark að þetta yrði að rannsaka 

betur og árið 1965 litu fyrstu tannplantarnir hans dagsins ljós.(6). Frá því um miðjan 

sjöunda áratuginn hefur Brånemark og hans fólk verið fremst í flokki og notið mikillar 

virðingar þar sem þau hafa unnið við rannsóknir sem hafa skilað af sér ógrynni af 

upplýsingum sem safnast hafa og er stanslaust viðhaldið og bætt við. Þeirra aðalsmerki 
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eru títaníum skrúfur. Það hefur sýnt sig að hreint títaníum er það efni sem hentar best 

fyrir tannplanta þegar litið er til líffræðilegra þátta. (13). 

Árið 1981 birti R. Adell, U. Lekholm, B. Rockler og P.-I. Brånemark grein þar sem 

fimmtán ára rannsókn, sem var framkvæmd frá júlí 1965 – 30. september 1980, var gerð 

góð skil. Þessi grein sýndi svo um munar margt um ágæti tannplantameðferðar og þá 

aðallega festu tannplata við tannbein (e. osseointegration). Um var að ræða rannsókn sem 

var gerð á 371 einstaklingi og voru græddir 2768 tannplantar, ýmist í efri og/eða neðri 

kjálka. Á þessa tannplanta voru gerðar brýr og komu síðan þessir einstaklingar í 

reglubundið eftirlit þar sem staðan var metin. Þátttakendum var skipt í 2 hópa, fylgst var 

með öðrum hópnum í 1 – 4 ár en 5 – 9 ár með hinum hópnum. Í þessum seinni hóp voru 

þátttakendur þar sem settar voru 895 skrúfur í 130 kjálka og að tímanum loknum voru 

81% af tannplöntum í efri góm og 91% í neðri, ennþá stöðug. 89% brúa í efri og 100% í 

neðri voru einnig í viðunandi ástandi að þessum tíma loknum. (1). 

Meðal þeirrar lögunar á títaníum tannpöntum sem komið hefur fram eru titanium-blade 

implants sem Linkow kynnti 1967 en þessir tannplantar eru skrúfur sem eru holar að 

innan. Með þessari lögun virðist hann hafa haft aðallegar tvennt í huga. Annarsvegar að 

reyna að auka yfirborð tannplantans til dreifa álagi á sem mestan beinmassa og mögulegt 

er og hinsvegar að búa til lögun sem virkar bæði fyrir efri- og neðrikjálka í sem flestum 

einstaklingum og um leið að gera planta sem gerir flest alla endurbyggingu mögulega. 

(13). 

2.2 Tanngerfi á tannplanta  

Hægt er að gera margskonar tanngerfi á tannplanta. Í tannlausa einstaklinga er hægt að 

setja tvo eða fleiri tannplanta sem heilgómar eru festir á með smellukerfi. Er þá aðallega 

notast við tvær útfærslur af smellum, annars vegar kúlur sem skrúfaðar eru á 

tannplantann og hulsur sem smella ofan á þær festar í góminn. Hinsvegar eru 

tannplantarnir tengdir saman með málmbarra og smellur sem festast utan um þessa barra 

eru síðan festar í góminn. (11). 

Ef eina staka tönn vantar er oft settur einn tannplanti í bilið og króna smíðuð þar á og 

þarf þá ekki að slípa til aðliggjandi tennur til að geta gert brú eins og annars væri gert. Ef 

vöntun er á stærra bili en bara fyrir eina tönn þá eru tveir eða fleiri tannplantar settir þar í 

bilið og krónur og/eða brýr smíðaðar þar á. (9). Hægt er að festa krónur og brýr á tvo 

vegu í munn. Annars vegar að líma þær fastar á tannplantann en sú aðferð hefur bæði 
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sína kosti og galla. Kostir þess að líma svona tanngerfi eru einna helst þeir að þau haldast 

stöðug og losna ekki, límið lokar þeim glufum sem geta verið milli tanngerfis og 

tannplanta sem gerir þrif auðveldari og einnig er ódýrara að líma. Gallar þess að líma 

svona tanngerfi eru aðallega þeir að erfiðara er að fylgjast með tannplantanum og nánast 

útilokað að laga til tanngerfi eða aðlaga ef eitthvað kemur uppá eins og til dæmis ef 

tannplantinn myndi losna. Hin aðferðin til að festa þessi tanngerfi er að skrúfa þau föst en 

það hefur einnig sína kosti og galla. Kostir þess að skrúfa tanngerfn föst eru einna helst 

að hægt er að fjarlægja þau úr munni hvenær sem er, sem auðveldar mjög eftirlit með 

tannplantanum sjálfum. Í tilfellum þar sem eitthvað færi úrskeiðis eins og til dæmis ef 

tannplantinn losnar og með tímanum tækist að festa nýjan planta þá er hægt að aðlaga og 

breyta tanngerfinu með litlum tilkostnaði. Helstu gallar þess að skrúfa tanngerfi fast eru 

hinsvegar þeir að skrúfur geta losnað og brotnað, glufur geta verið milli tannplanta og 

tanngerfis sem torveldar þrif og gerir bakteríum kleift að ná að setjast að sem með 

tímanum fer að gefa frá sér slæma lykt, en einnig er líklegra að skán myndist á þessu 

svæði sökum þessa. Síðast ber að nefna að tannsmíðavinnan er aðeins flóknari fyrir 

skrúfuð tanngerfi heldur en límd. (5). 

2.3 Þrif og eftirfylgni 

Ef allt er eðlilegt eftir að tanngerfi hefur verið smíðað og fest á tannplanta er æskilegt að 

tannlæknir fá eintaklinginn til sín ársfjórðungslega til að byrja með, síðan á hálfs árs 

fresti og svo einu sinni á ári eftir það. Ef plantaþeginn hefur ekki yfir neinu að kvarta er 

litið á það sem fullnægjandi árangur. Þá er tannhold eðlilegt í kring um plantann, sem er 

stöðugur og hreyfist ekki og síðast en ekki síst að þá sýna röntgenmyndir ekkert 

óeðlilegt. Þessir þættir eru mældir með ákveðnum hætti.  

Virkni tanngerfa þarf einnig að meta, til að mynda er bit og staða tanna skoðuð og einnig 

hversu vel er hreinsað. Til eru margskonar burstar og tannþræðir sem geta komið sér vel 

þegar hreinsa þarf staði sem venjulegur tannbursti eða tannþráður ná ekki nógu vel til. 

Tannlæknir getur hreinsað tannplanta og tanngerfin með ultrasonic tæki en einnig er 

æskilegt ef um laus tanngerfi er að ræða að þau séu sett í Chlorhexidine lausn annað 

slagið en tvisvar á dag í 10 daga ef um einhverskonar sýkingu er að ræða. Ef sýking 

lagast ekki gæti þurft að grípa til aðgerðar. 
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Sé ekki hreinsað nægjanlega vel og bakteríur og skán myndast við tannplantann getur það 

með tímanum valdið sýkingu í tannholdi og síðar eyðingu á tannbeini sem gerir það að 

verkum að tannplantinn losnar með tímanum. (8). 

2.4 Vandamál 

Margvísleg vandamál geta fylgt tannplöntum sem rekja má til þess að ekki hafi tekist 

nógu vel til við ísetningu tannplanta, hönnun tanngerfis eða vegna galla við framleiðslu 

tannplanta og íhluta. Hinsvegar hafa ekki komið fram ofnæmisviðbrögð vegna 

tannplanta. 

Við ísetningu er það einna helst að ef tannlæknir misreiknar kjálkabein og þá aðallega 

uppbyggingu beinsins og einnig ef að ekki er borað nógu nákvæmt í beinið getur það haft 

þær afleiðingar að tannplantinn nær ekki að bindast nógu vel við beinið. Eins ef 

tannplantinn er undir álagi á meðan kjálkabeinið er að gróa, eins og til dæmis ef 

gervitennur þrýsta of mikið á þetta viðkvæma svæði, er hætta á að tannplantinn nái ekki 

fullri festu. Ef tannplantinn nær einhverra hluta vegna ekki festu, er nauðsynlegt að 

fjarlægja hann. Hægt að er reyna aftur að græða tannplata í einstakling þegar að minnsta 

kosti ár er liðið frá síðustu tilraun. 

Ef tanngerfi er ekki nógu vel hannað er hætta á að skrúfa, sem festir tanngerfið við 

abutmentið og tannplantann, brotni. Ef abutment er ekki skrúfað nógu fast eða skrúfað 

fast án þess að það sitji rétt í tannplantanum er mjög líklegt að sýking myndist þar sem 

bakteríur hafa griðastað þar sem nánast ómögulegt er að hreinsa þar á milli. 

Galli getur í einstaka tilvikum verið á framleiðslu tannplantans og getur þá plantinn 

brotnað undan álagi. Og gefur það auga leið að þá þarf að fjarlægja plantann og setja 

nýjan þegar hægt er. (10). 
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3 Markmið rannsóknar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða þættir eru þess valdandi að sum 

tannplantakerfi eru valin umfram önnur meðal tannlækna og tannsmiða. Athuga hvort 

munur sé á milli þessara tveggja stétta, milli almennra tannlækna og sérfræðinga og hvort 

munur sé á milli kynja. 

Rannsóknarspurningar eru því á þessa leið: 

1. Hvaða þættir eru þess valdandi að eitt tannplantakerfi er valið umfram annað? 

2. Hvaða tannplantakerfi er vinsælast? 

3. Er munur á áhrifaþáttum á milli tannlækna og tannsmiða?  

4. Hvert er menntunarstig tannlækna sem setja niður tannplanta?  
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4 Aðferð 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er unnin eftir megindlegri aðferðarfræði. Snið rannsóknarinnar er formlegt, 

fyrirfram ákveðið og niðurstöðum má lýsa á tölfræðilegan hátt. Megindleg aðferðarfræði 

byggist á tölum og því sem hægt er að mæla, vega og telja. Slíkar rannsóknir henta einnig 

þegar eitthvað er skoðað sem gæti sýnt meðaltöl af einhverju tagi. Mælitæki megindlegra 

rannsókna eru meðal annars gátlistar, spurningalistar, kvarðar, tölvur og forrit. (14). Í 

niðurstöðum er notast við lýsandi tölfræði þar sem myndir og töflur gegna lykilhlutverki 

ásamt einfaldri lýsingu. (2). Í megindlegri aðferðarfræði er áhersla á hlutleysi 

rannsakanda og að hægt sé að fá sömu niðurstöður, sé rannsóknin endurtekin. (4). 

4.2  Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru félagar í Tannlæknafélagi Íslands og Tannsmiðafélagi Íslands 

sem höfðu skráð netföng hjá félögunum og var spurningakönnun send með rafrænum 

hætti til þessara félagsmanna eða 340 tannlækna og 73 tannsmiða.  

Þýði er heildarhópur sem verið er að rannsaka, úrtak sá hluti hópsins sem könnun er 

framkvæmd á og gefur þannig möguleika á að yfirfæra niðurstöður yfir á þýði þótt aldrei 

sé hægt að vera fullkomlega viss um að úrtakið gefið rétta mynd af þýðinu. Alltaf er 

möguleiki á að úrtak gefi skakka mynd af þýðinu. (2). 

Úrtak þessarar rannsóknar var því sjálfvalið þegar þátttakendur völdu sjálfan sig með því 

að svara könnuninni. Líklegt er að úrtakið gefi ekki nákvæma mynd af þýðinu þar sem í 

báðum hópum var fólk á skrá sem er hætt störfum og hefur þar af leiðandi tilhneigingu til 

að álíta sem svo að þeirra svör eða skoðanir komi ekki að gagni og svari því ekki 

könnuninni. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að félagsmenn hafi röng netföng skráð og 

þar af leiðandi ekki fengið könnunina senda. Ekki eru allir tannlæknar og tannsmiðir 

skráðir í viðkomandi félög sem einnig gefur skakka mynd af niðurstöðum þar sem þeir 

fengu könnunina ekki senda. 

Ekki þótti ástæða til að senda tilkynningu til Persónuverndar við gerð þessarar 

rannsóknar þar sem á vef Persónuverndar kemur fram í reglum þeirra að við vinnslu 



 

8 

upplýsinga sem ekki er hægt að rekja á nokkurn hátt til einstaklinga sé þess ekki þörf. 

Þetta eigi við nafnlausar spurningakannanir. (12).  

4.3 Spurningalistarnir 

Sendir voru tveir spurningalistar sem voru eins að miklu leyti en samt sem áður voru 

spurningar sem tilheyrðu eingöngu tannlæknum eða tannsmiðum þar sem störf þessara 

stétta eru oft ólík. 

Tannlæknar fengu spurningalista sem var samansettur af sautján spurningum og fengu 

tannsmiðir lista sem samanstóð af fjórtán spurningum. Tólf spurningar voru eins á báðum 

listum og fengu því tannlæknar fimm spurningar sem eingöngu voru ætlaðar tannlæknum 

og tannsmiðir fengu tvær spurningar sem snéru eingöngu að þeim. Ástæður þess að 

spurningalistarnir voru ekki eins eru þær að tannsmiðir hafa ekki eins mikið val og 

tannlæknar þegar tannplantakerfi er valið, heldur vinnur tannsmiður með verkefni eins og 

þau koma frá tannlæknum og eftir að tannplantinn sjálfur hefur verið græddur í 

plantaþegann. 

Hjá tannlæknum voru níu krossaspurningar þar sem aðeins var hægt að merkja í einn reit, 

tvær spurningar voru krossaspurningar þar sem einnig var hægt að merkja í einn reit en 

síðasti svarmöguleikinn var opinn en ekki lokaður. Ein spurning var opin spurning og 

fimm spurningar voru fullyrðingalistar samkvæmt Likert-skala (16) þar sem þeir áttu að 

meta hvert atriði á fimm punkta skala þar sem svarmöguleikarnir voru annars vegar: 

alltaf, mjög oft, oft, sjaldan, aldrei og hins vegar: mjög sammála, sammála, hvorki né, 

ósammála og mjög ósammála.  

Spurningalisti tannsmiða var, eins og áður hefur komið fram, mjög svipaður 

spurningalista tannlækna nema þar voru átta krossaspurningar, þar sem hægt var að 

merkja í einn reit. Ein opin spurning og fimm spurningar sem voru fullyrðingalistar 

samkvæmt Likert-skala (16) líkt og hjá tannlæknum. 

Mælitæki rannsókna, sem er í þessu tilviki spurningalistar, verða að mæla það sem því er 

ætlað að mæla. Ef niðurstaðan eða mælingin er ónákvæm þá er mælitækið hvorki 

áreiðanlegt né réttmætt. Áreiðanleiki rannsóknar er enginn ef réttmæti vantar og minnkar 

hann eftir því hversu mikið er um tilviljunarkennda þætti, sem hafa áhrif á 

niðurstöðurnar. (7). Þegar úrtak er valið þannig að þátttakendur velja sig sjálfir er erfiðara 

að yfirfæra niðurstöður yfir á allt þýðið. Skoða þarf hverjir það eru sem svara 
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könnuninni. Fólk með sterkar skoðanir á ákveðnu málefni svarar frekar spurningalistum 

en annað fólk. (18). Hafa ber í huga að ýmislegt getur haft áhrif á svörun þegar könnun er 

gerð með þessum hætti, það er að segja þegar könnun er send með tölvupósti. Til að 

mynda er líklegt að fólk skoði tölvupóstinn sinn misjafnlega oft og þeir sem skoða 

póstinn sinn oftar eru líklegri til að svara. Sumir sjá könnunina og ætla sér að svara síðar 

sem síðan gleymist. Þess vegna er engin leið fyrir rannsakanda að stjórna eða hafa áhrif á 

hverjir svara. Þess vegna verða þátttakendur ef til vill ekki nógu dreifðir um þýðið sem 

gæti gefið skakka mynd. Misjafnt getur verið hversu skýrar spurningar eru og hætta á að 

þátttakendur misskilji eða skilji alls ekki hvað við er átt sem skekkir niðurstöður og 

skerðir þar af leiðandi áreiðanleika mælitækisins. (17). 

4.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd 24. febrúar 2012 – 9. mars 2012. Sendur var spurningalisti 

ásamt stuttri kynningu um rannsakanda og rannsóknina með tölvupósti til þátttakenda. 

Með þessu móti var mögulegt að safna miklu magni af tölfræðilegum upplýsingum á 

skömmum tíma. Notast var við Outcome© vefkannanakerfi, bæði við framkvæmd 

könnunarinnar og úrvinnslu gagna. 

Haft var samband í gegnum síma við formann Tannsmiðafélags Íslands, Ríkarð Má 

Ríkarðsson sem gaf leyfi fyrir rannsókninni. Rannsakandi fékk svo sendan póstlista með 

netföngum félagsmanna frá Samtökum Iðnaðarins gegn því að trúnaðar væri gætt, listinn 

kæmist ekki í hendur þriðja aðila og þessi listi væri eingöngu bundinn við þessa tilteknu 

rannsókn. Listanum var eytt að lokinni rannsókn. Einnig var haft samband við 

Tannlæknafélag Íslands þar sem samþykki fékkst fyrir þessari rannsókn og sá það félag 

um að koma spurningalistanum rafrænt áleiðis til sinna félagsmanna.  

Engum var skylt að svara og ekki var hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.
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5 Niðurstöður 

Í heildina fengu 413 þátttakendur könnunina senda og svöruðu 140 manns, af þeim voru 

6 svör ógild þar sem engum spurningum var svarað. Gild svör voru því 134 sem gerir 

32% svörun. Svör fengin frá tannsmiðum voru 45 (N=73) eða 62% og 89 (N=340) frá 

tannlæknum eða 26 %. (Tafla 1). 

Tafla 1 - Þátttaka eftir hópum 

Hópar Fjöldi Svörun % 

Tannsmiðir 73 45 62 

Tannlæknar 340 89 26 

Samtals: 413 134  
 

Ekki var unnt að fá upplýsingar um kynjaskiptingu meðal tannsmiða og þar af leiðandi 

var ekki farið á leit við Tannlæknafélag Íslands um að fá slíkar upplýsingar varðandi 

félagsmenn þeirra. Í heildina voru svör frá konum 58 eða 43% og körlum 76 eða 57%. 

(Tafla 2). 

Tafla 2 - Kynjaskipting meðal þátttakenda 

Kyn Fjöldi % 

Karl 76 57 

Kona 58 43 

Samtals: 134 100 
 

Flestir voru á aldrinum 41-50 ára eða 31% og fæstir eldri en 70 ára eða 3%. (Tafla 3). 

Tafla 3 - Aldursdreifing þátttakenda 

Aldur Fjöldi % 

25-30 11 8 

31-40 31 23 

41-50 41 31 

51-60 34 25 

61-70 13 10 

70+ 4 3 

Samtals: 134 100 
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5.1 Hver gerir hvað í ferlinu 

 

Mynd 1 - Setja sjálf niður tannplanta 

Af þeim tannlæknum sem svöruðu könnuninni voru 17 sérfræðimenntaðir eða 20%. 

Tannlæknar voru spurðir hvort þeir settu niður tannplanta sjálfir og reyndust 38 setja þá 

niður eða 44% en 49 gerðu það ekki eða 56%. Af þeim sem settu tannplanta niður sjálfir 

voru 8 sérfræðimenntaðir. (Mynd 1). 

 

Mynd 2 - Ég smíða á tannplanta 

Ég smíða á tannplanta: Þátttakendur voru spurðir hvort þeir smíðuðu á tannplanta, meðal 

almennra tannlækna voru 68 sem sögðust smíða á tannplanta eða 99%. Af tannsmiðum 

var 41 sem sagðist smíða á tannplanta eða 95%. Meðal sérfræðinga voru 10 sem smíða á 

tannplanta eða 59% (Mynd 2). 
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Mynd 3 - Hver velur abutment 

Ég vel sjálf/ur abutment í stað þess að láta tannsmiðinn um það / Tannlæknirinn felur 

mér það hlutverk að velja abutment. Báðir hópar voru spurðir hversu oft þeir velja sjálfir 

abutment (Mynd 3). 

Tannlæknar: 13% sögðust alltaf velja sjálfir, 24% mjög oft, 31% oft, 23% sjaldan og 

10% sögðust aldrei velja sjálfir. 

Tannsmiðir: 37% sögðust alltaf velja sjálfir, 35% mjög oft, 14% oft, 9% sjaldan og 5% 

sögðust aldrei velja sjálfir. 

 

Mynd 4 - Hversu vel er tannhold formað fyrir áætlaða smíði. 
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Tannlæknar voru spurðir: Leggur þú mikið uppúr því að forma tannhold vel með vali á 

healing abutments fyrir áætlaða smíði? 29% svöruðu alltaf, 37% mjög oft, 22% oft, 11% 

sjaldan og 1% sögðu aldrei. 

Tannsmiðir voru hinsvegar spurðir: Hversu oft færð þú mát í hendurnar þar sem 

tannhold hefur verið vel formað fyrir áætlaða smíði? 2% svöruðu alltaf, 22%mjög oft, 

22% oft, 46% sjaldan og 7% sögðust aldrei fá vel formað tannhold í hendurnar. (Mynd 

4).  

5.2 Val á tannplantakerfum og helstu áhrifaþættir 

 

Mynd 5 - Hvaða tannplantakerfi notar þú oftast 

Hvaða tannplantakerfi notar þú oftast: Tannlæknar voru spurðir hvaða tannplantakerfi 

þeir noti oftast og var þar eitt kerfi sem stóð áberandi uppúr og var það Straumann© sem 

60% tannlækna nota mest, 22% nota Nobel Biocare©, 11% nota Astratec©, 4% nota M-

tec© eða Medentica©, 1% 3M© eða Biomet 3i©og 1% Mondell©. (Mynd 5). 
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Mynd 6 - Hversu oft notar þú íhluti frá upprunalegum framleiðanda 

Tannlæknar svöruðu þannig að 70% sögðust alltaf nota íhluti frá upprunalegum 

framleiðanda, 17% mjög oft, 10% oft, 1% sjaldan og 2% aldrei. Tannsmiðir hins vegar 

svöruðu því þannig að 29% sögðust alltaf velja upprunalega íhluti, 33% mjög oft, 17% 

oft, 19% sjaldan og 2% aldrei. (Mynd 6). 

 

Mynd 7 - Val tannlækna á tannplantakerfum eftir áætlaðri smíði 

Þátttakendur voru spurðir hvaða tannplantakerfi þeir myndu helst kjósa eftir því hvað 

væri áætlað að smíða síðan á tannplantana. 

Tannlæknar völdu Straumann í 63% tilfella, Nobel Biocare í 20%, Astratec í 11%, M-tec 

(Medentika) í 3% og annað í 3% tilfella. (Mynd 7). 
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Mynd 8 - Val tannsmiða á tannplantakerfum eftir áætlaðri smíði 

Tannsmiðir völdu einnig Straumann áberandi mest eða í 52% tilvika, Nobel Biocare í 

17%, Astratec í 11%, M-tec (Medentika) í 9% og annað í 10% tilvika. (Mynd 8). 

 

Mynd 9 - Áhrifaþættir við val tannlækna á tannplöntum 

Eins og sést á myndinni hér að ofan þá eru tannlæknar mjög sammála um að klínísk 

reynsla hafi mest áhrif á val þeirra á tannplöntum eða 65%. Klínískar rannsóknir komu 

fast á eftir en 57% voru mjög sammála því að það ráði mestu um val þeirra á 

tannplöntum. Aðgengi að vörunni og úrval koma þar næst á eftir sem helstu áhrifaþættir. 

(Mynd 9). 
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Þar sem tannsmiðir vinna ekkert með tannplantana sjálfa þótti rannsakanda ekki ástæða 

til að birta svör tannsmiða við þessari spurningu.  

 

Mynd 10 – Áhrifaþættir við val tannlækna á íhlutum 

Við val tannlækna á íhlutum virðast flestir, af þeim þáttum sem hægt var að velja um, 

hafa svipað mikið vægi og við val þeirra á tannpöntum. Flestir voru mjög sammála því að 

klínísk reynsla skipti miklu máli eða 65% og klínískar rannsóknir 57%, Óskir eða 

ráðleggingar tannsmiða höfðu minnsta þýðingu, en samt meiri heldur en við val á 

tannplöntum. (Mynd 10). 

 

Mynd 11 - Áhrifaþættir við val tannsmiða á íhlutum 



 

17 

Hjá tannsmiðum virðast einnig flestir, af þeim þáttum sem hægt var að velja um, hafa 

svipað mikið vægi. Flestir voru mjög sammála eða sammála því að úrval réði mestu eða 

samtals 86% næst á eftir kom aðgengi að vörunni þar sem samtals 84% svöruðu mjög 

sammála eða sammála. (Mynd 11). 

5.3 Val á grunnefnum fyrir smíði postulíns króna eða brúa á 

tannplanta. 

 

Mynd 12 - Val tannlækna á grunnefni fyrir tanngerfi á framtannasvæði 

Tannlæknar kjósa helst að nota zirkon fyrir krónur eða 77% og stuttar brýr 76% á 

framtannasvæði en postulínsmálmur er helsta valið fyrir langar brýr á framtannasvæði 

eða 52%. Enginn tannlæknir valdi að nota stál fyrir framtannakrónu. (Mynd 12). 

 

Mynd 13 - Val tannsmiða á grunnefni fyrir tanngerfi á framtannasvæði 
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Eins og sjá má á mynd 13 sýna svör tannsmiða án efa að þeir kjósi helst að nota zirkon 

sem grunn fyrir tanngerfi á framtannasvæði sama hvort um sé að ræða krónu, stutta brú 

eða langa brú. Mest afgerandi er smíði á stuttar brýr þar sem 82% tannsmiða myndu 

kjósa zirkon. 58% kjósa zirkon í krónur en pressað postulín var einnig mikið valið sem 

grunnur á krónum á framtannasvæði eða 35%. Enginn tannsmiður valdi að nota stál fyrir 

tanngerfi á framtannasvæði, ekki heldur títaníum fyrir framtannakrónu og ekki pressað 

postulín fyrir langa framtannabrú. (Mynd 13). 

 

Mynd 14 - Val tannlækna á grunnefni fyrir tanngerfi á forjaxlasvæði 

Tannlæknar kjósa helst að nota zirkon fyrir krónu á forjaxlasvæði eða 66% og líka fyrir 

stuttar brýr eða 55% en hins vegar fyrir langa brú er postulínsmálmur þeirra helsta val en 

66% völdu það. Enginn tannlæknir kaus að nota stál fyrir forjaxlakrónu og ekki pressað 

postulín fyrir hvorki stutta né langa brú á forjaxlasvæði. (Mynd 14). 
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Mynd 15 - Val tannsmiða á grunnefni fyrir tanngerfi á forjaxlasvæði 

Eins og á framtannasvæði þá kjósa tannsmiðir helst að nota zirkon fyrir allar þrjár 

gerðirnar af tanngerfum á forjaxlasvæði. 66% þeirra völdu zirkon fyrir krónur, 68% fyrir 

stuttar brýr og 53% fyrir langa brú. Postulínsmálmur kom stutt á eftir zirkon fyrir langar 

brýr en 45% völdu það. Stál kom ekki til greina hjá tannsmiðum nema fyrir langa brú en 

það var samt sem áður einungis 3% sem völdu það. Títaníum var heldur ekki vinsælt 

meðal tannsmiða en aðeins 2% völdu það sem grunn fyrir krónu og enginn valdi það fyrir 

stutta eða langa brú á því svæði. 15% völdu pressað postulín fyrir krónu og líkt og með 

títaníum valdi enginn pressað postulín fyrir stuttar eða langar brýr. (Mynd 15). 

 

Mynd 16 - Val tannlækna á grunnefni fyrir tanngerfi á jaxlasvæði 
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49% tannlækna völdu postulínsmálm fyrir krónu á jaxlasvæði, á móti 42% sem völdu 

zirkon. Fyrir stutta brú völdu 61% postulínsmálm á móti 28% zirkon og fyrir langa brú 

völdu 73% postulínsmálm á móti 12% sem völdu zirkon. Stál og títaníum voru undir 

10% af öllum þremur tanngerfunum og enginn valdi pressað postulín sem grunn fyrir 

tanngerfi á jaxlasvæði. (Mynd 16). 

 

Mynd 17 - Val tannsmiða á grunnefni fyrir tanngerfi á jaxlasvæði 

Líkt og hjá tannlæknum voru aðalefnin sem tannsmiðir kusu helst zirkon og 

postulínsmálmur. Tannsmiðir kusu þó frekar að nota zirkon sem grunn fyrir bæði krónu á 

jaxlasvæði og stuttar brýr en postulínsmálm fyrir lengri brýr. 61% völdu zirkon fyrir 

krónu og 56% fyrir stuttar brýr meðan 29% völdu postulínsmálm fyrir krónu og 40% 

fyrir stuttar brýr. Fyrir lengri brýr völdu 53% postulínsmálm á móti 35% sem völdu 

zirkon. Næst á eftir kom pressað postulín fyrir jaxlakrónu eða tæp 10% sem það völdu en 

enginn valdi pressað postulín fyrir brú á jaxlasvæði. Enginn tannsmiður valdi að nota stál 

fyrir hvorki krónu né stutta brú og 5% kusu að nota það fyrir lengri brýr. Títaníum var 

heldur ekki mjög vinsælt meðal tannsmiða en enginn valdi að nota það fyrir krónu, 3% 

völdu það í stuttar brýr og 8% í langar brýr. (Mynd 17). 
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6 Umræða 

Þegar farið var að vinna þessa rannsókn kom í ljós að ekki reyndist eins auðvelt og ætla 

mætti að ná fram viðunandi svarhlutfalli og þar af leiðandi áreiðanlegar niðurstöður. Stór 

þáttur varðandi áreiðanleika niðurstaðna, úr þessari könnun, gæti mögulega verið 

uppsetning og hönnun á spurningalista. 140 tóku þátt í könnuninni af 413 sem fengu 

spurningalista sendan. 6 svör voru ógild þar sem engri spurningu var svarað, gild svör 

voru því frá 134 einstaklingum sem gerir 32% svörun. Mjög mikið var um að fólk 

svaraði mikið til ekki öllum spurningunum. Hvað sem kann að vera þess valdandi að fólk 

valdi að svara einni spurningu en ekki annari er einnig erfitt að segja til um. Þetta gerði 

samanburð á milli spurninga og úrvinnslu gagna aðeins flóknari. Því ákvað rannsakandi 

að miða alla útreikninga við fjölda svara við hverri spurningu fyrir sig í stað þess að 

styðjast við heildar fjölda þátttakenda í könnuninni í von um að ná fram skýrari 

niðurstöðum.  

Einni spurningu var þó ekki hægt að vinna úr þar sem líklegt þykir að hún hafi ekki verið 

nægjanlega skýr hjá rannsakanda þar sem mikið var um að þátttakendur annað hvort 

misskildu spurninguna eða skildu hana alls ekki. Spurningin var á þessa leið: Ef ekki eru 

notaðir íhlutir frá upprunalegum framleiðanda, hvaða íhlutir verða þá helst fyrir valinu? 

Helstu niðurstöður sem hægt var að fá úr þeim svörum sem bárust voru þær að þeir 

íhlutir sem væru ekki frá upprunalegum framleiðanda væru helst abutment og frá 

framleiðandanum Medentika sem var mjög áberandi mest nefnt en einnig komu fram 

aðrir framleiðendur eins og Osio Tech og Biomain. 

6.1 Hvert er menntunarstig þeirra tannlækna sem setja niður 

tannplanta? 

Ekki var mikill munur á fjölda þeirra tannlækna sem setja sjálfir niður tannplanta og 

þeirra sem gera það ekki. Einnig skiptist nokkuð jafnt hvort um sé að ræða almennan 

tannlækni eða tannlækni með sérfræðimenntun. Hægt væri að álykta sem svo að 

sérfræðingar væru líklegri til að setja niður tannplanta en þar sem svið innan munn- og 

tannlækninga eru mörg þá er möguleiki á að tannlæknir sérhæfi sig á sviði þar sem 

tannplantar koma lítið sem ekkert við sögu en einnig eru til sérfræðisvið þar sem 

tannplantar eru mikið notaðir. Þar af leiðandi er almennt séð alveg jafn líklegt að 

sérfræðingur og almennur tannlæknir setji niður tannplanta.  
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6.2 Hvaða tannplantakerfi er helst valið? 

Það tannplantakerfi sem tannlæknar kusu helst að nota var mjög afgerandi Straumann 

tannplantakerfið. Næst á eftir því var Nobel Biocare, þá Astratec, M-tec (Medentika), 3M 

(Bio Met 3i) og Mondel. Sömu niðurstöður fengust þegar bæði tannlæknar og tannsmiðir 

voru spurðir hvaða tannplantakerfi þeir vildu helst nota með tilliti til áætlaðrar smíði. 

Einu undantekningarnar voru þær að tannsmiðir kusu annars vegar að nota önnur 

tannplantakerfi fyrir tannréttingatæki og var þá Staumann í öðru sæti og hins vegar fyrir 

fastan málmbarra með plast tönnum en þá vöru önnur kerfi í öðru sæti á eftir Staumann 

en Astratec, Nobel Biocare og M-tec (Medentika) voru valin til jafns í þriðja sæti fyrir 

þannig tanngerfi. 

Rannsakandi gerði mistök við gerð spurningakönnunar þar sem gefinn var upp 

valmöguleiki á 3M tannplantakerfum en í raun heitir það kerfi Bio Met 3i, það sama má í 

raun segja með M-tec þar sem sá framleiðandi heitir Medentika. Ekki er hægt að horfa 

fram hjá þeim möguleika að þessi mistök gætu hafa haft einhver áhrif á svörun. 

Bæði tannlæknar og tannsmiðir voru spurðir hversu oft þeir völdu að nota íhluti frá 

upprunalegum framleiðanda og virðast tannsmiðir vera óhræddari við að nota 

eftirlíkingar heldur en tannlæknar en 70% tannlækna sögðust alltaf nota íhluti frá 

upprunalegum framleiða á móti 29% af tannsmiðum. Einnig var ekki nema 1% 

tannlækna sem nota sjaldan íhluti frá upprunalegum framleiðanda á móti 19% af 

tannsmiðum.  

Tannlæknar voru spurðir hversu oft þeir leggi mikið uppúr því að forma vel tannhold 

fyrir áætlaða smíði og að sama skapi voru tannsmiðir spurðir hversu oft þeir fengu mát í 

hendur þar sem búið væri að forma tannhold vel. Niðurstöðurnar úr þessum tveimur 

spurningum voru mjög athyglisverðar þar sem svörin stangast að miklu leiti á og þá 

sérstaklega í liðunum alltaf, mjög oft og sjaldan. þar sem tannlæknar sögðust almennt 

leggja mikið uppúr því að forma tannhold vel en á móti fannst tannsmiðum þeir ekki vera 

að fá nógu oft mát í hendur þar sem tannhold væri nægjanlega vel formað. Hafa ber í 

huga að sá möguleiki er fyrir hendi að tannlæknar og tannsmiðir hafi ekki sömu sýn á 

hvað sé vel formað tannhold eða jafnvel þar sem úrtak rannsóknarinnar var ekki 

nægjanlega stórt þá er líklegt að þeir tannlæknar og tannsmiðir sem tóku þátt, vinni ekki 

mikið sín á milli. 
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Tannlæknar voru spurðir hversu oft þeir velji abutment sjálfir og tannsmiðir hversu oft 

tannlæknirinn felur þeim það. Algengast var að tannlæknar sögðust oft velja abutment 

sjálfir en tannsmiðir sögðust alltaf eða mjög oft sjá um það fyrir hönd tannlæknisins. Það 

sama mætti segja um þennan mun líkt og hér á undan að sá möguleiki sé fyrir hendi og 

jafnvel líklegt þar sem úrtakið var lítið að tannlæknar og tannsmiðir sem svöruðu þessum 

lið séu ekki í nánu samstarfi sín á milli. 

6.3 Hvaða þættir eru þess valdandi að eitt tannplantakerfi er valið 

umfram annað? 

Flestir tannlæknar voru mjög sammála því að klínískar rannsóknir og klínísk reynsla 

væru þeir þættir sem höfðu mest áhrif á val þeirra þegar kemur að tannplöntum. Aðgengi 

að vörunni og úrval kom þar á eftir og óskir tannsmiðs virtist ekki hafa mikil áhrif á þetta 

val. Það vakti hinsvegar athygli rannsakanda að verð á tannplöntum skyldi ekki hafa 

meira vægi í þessu vali og það sama má segja um val tannlækna á íhlutum þótt verð 

virðist hafa örlítið meiri áhrif á það val og eins óskir tannsmiðs. Að öðru leiti virtust 

tannlæknar horfa til sömu þátta þegar kom að vali á íhlutum.  

Ekki var unnið úr upplýsingum sem fengust þegar tannsmiðir svöruðu því hvað réði 

mestu um val þeirra á tannplöntum þar sem þeir koma oftast inn í ferlið eftir að 

tannplanti hefur verið græddur í einstakling og hafa því ekki mikið val í þeim efnum. 

Hinsvegar var unnið úr upplýsingum um val á íhlutum frá tannsmiðum þótt þeir hafi líka 

takmarkað val þegar kemur að íhlutunum en þó meira en á tannplöntunum sjálfum. Þar 

virtust þessir áhrifaþættir hafa dreifðara vægi en þó var klínísk reynsla stór þáttur, einnig 

voru verð, aðgengi og úrval stórir þættir. Óskir og ráðleggingar tannsmiðs var þáttur sem 

tannsmiðir voru almennt sammála um en þar sem þessi spurning var eins hjá báðum 

stéttum þá á þessi liður í sjálfu sér ekki við þegar kemur að tannmiðunum sjálfum. 

6.4 Val á grunnefni fyrir smíði postulíns króna eða brúa eftir 

staðsetningu í munni.  

Bæði tannlæknar og tannsmiðir voru spurðir út í val þeirra á grunnefnum fyrir smíði 

postulínskróna eða brúa eftir staðsetningu í munni. Spurt var um val á krónu, stuttri brú 

og langri brú á framtanna-, forjaxla- og jaxlasvæði.  

Á framtannasvæði völdu tannlæknar helst að nota Zirkon fyrir krónur og styttri brýr en 

postulínsmálm fyrir lengri brýr. Tannsmiðir völdu Zirkon fyrir öll þrjú tanngerfin en 

postulínsmálmur var einnig valinn en í mikið minna mæli og þá helst í lengri brýr líkt og 

hjá tannlæknum. Pressað postulín var einnig vinsælla fyrir krónur hjá tannsmiðum heldur 

en tannlæknum.  
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Á forjaxlasvæði jókst val á postulínsmálmi og örlítið á stáli og títaníum líka. Var það þá 

aðallega á kostnað zirkon. Samt sem áður var niðurstaðan meðal tannlækna sú að nota 

helst zirkon fyrir krónur og stuttar brýr og síðan postulínsmálm fyrir langar brýr líkt og á 

framtannasvæði. Tannsmiðir voru að mestu leiti sammála tannlæknum þar sem notkun á 

postulínsmálmi jókst meðan notkun á zirkon og pressuðu postulíni minnkaði. Zirkon var 

samt sem áður helsta val tannsmiða fyrir öll þrjú tanngerfin á forjaxlasvæði. 

Á jaxlasvæði var postulínsmálmur orðinn það efni sem tannlæknar kusu helst fyrir þessar 

þrjár gerðir af tanngerfum. Á eftir postulínsmálminum kom zirkon, þá títaníum og svo 

stál, Enginn tannlæknir valdi pressað postulín fyrir neitt tanngerfanna á jaxlasvæði. Eins 

og áður voru aðalefnin sem tannsmiðir kusu helst zirkon og postulínsmálmur. Tannsmiðir 

vildu frekar nota zirkon sem grunn fyrir bæði krónu á jaxlasvæði og stuttar brýr en 

postulínsmálm fyrir lengri brýr. 
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7 Lokaorð 

Þar sem svörun við könnuninni var ekki nógu mikil, eða rétt um 32%, má draga þá 

ályktun að rannsóknin sé ekki eins áreiðanleg og rannsakandi hefði kosið og alls óvíst 

hvort úrtak hafi náð að endurspegla nógu vel allt þýðið sem voru tannlæknar í 

Tannlæknafélagi Íslands og tannsmiðir í Tannsmiðafélagi Íslands.  

Í heildina litið var ekki mikill munur á vali tannlækna og tannsmiða á tannplantakerfum 

og grunnefnum fyrir krónur eða brýr á planta. Í svörum við einstaka spurningum mátti sjá 

mismun á skoðunum og ber þar helst að nefna spurninguna um hversu vel tannhold er 

formað þar sem tannlæknar héldu því almennt fram að þeir leggi sig fram við að forma 

tannhold vel fyrir áætlaða smíði með vali á healing abutmentum á meðan tannsmiðum 

fannst mikið um að tannhold væri ekki nægjanlega vel formað. Tannsmiðir voru einnig 

duglegri við að notast við eftirlíkingar á íhlutum heldur en tannlæknar og mætti líklega 

rekja það til þess að tannsmiðum fannst verð á íhlutum skipta meira máli en tannlæknum. 

Að lokum völdu tannsmiðir að nota pressað postulín í meira mæli fyrir krónur á 

framtannasvæði heldur en tannlæknar. Fyrir brýr voru tannlæknar almennt meira fyrir að 

nota postulínsmálm sem grunn en tannsmiðir vildu halda sem lengst í málmlaust og þá 

aðallega zirkon. Það tannplantakerfi sem var vinsælast meðal þessara stétta var án efa 

Straumann©.  
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18. Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í 

Sigríður Halldórsdóttir & Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðarfræði 

og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 
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Viðaukar 

Tölvupóstur til þátttakenda 

Kæri tannlæknir/tannsmiður 

Ég heiti Ingibjörg Ósk Einarsdóttir og er tannsmiður í viðbótarnámi í tannsmíði við 

Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að gerð lokaverkefnis, en ég stefni á að 

útskrifast næstkomandi vor. Í verkefni mínu langar mig að kanna hvaða tannplantakerfi 

íslenskir tannlæknar og tannsmiðir kjósa helst að nota og hvað það er sem ræður mestu 

um val þeirra. Gaman væri að sem flestir sæju sér fært að svara stuttri könnun (sem ætti 

ekki að taka nema örfáar mínútur) til að fá sem marktækastar niðurstöður. Könnunin 

verður opin næstu 2 vikurnar. En taka skal fram að þér er ekki skylt að svara könnuninni 

að hluta eða heild. 

http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx?ID=18859 

Könnunin er nafnlaus og ekki er unnt að rekja svör til einstaklinga 

Úrtakið í þessari könnun eru tannlæknar í Tannlæknafélagi Íslands og tannsmiðir í 

Tannsmiðafélagi Íslands. 

Tölvupóstur þessi er sendur út af Tannlæknafélagi Íslands og samkvæmt póstlista 

Tannsmiðafélags Íslands. 

Með fyrirfram þökkum og óskum um góðar viðtökur.  

Ingibjörg Ósk Einarsdóttir 
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Spurningakönnun tannlækna 

 

Aldur? 

25-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61-70 ára 

70+ 

Kyn? 

Karl 

Kona 

Ég er... 

Tannlæknir 

Tannsmiður 

Ég er... 

Almennur tannlæknir 
Tannlæknir með sérfræði menntun. Hvaða? 

 

Ég set sjálf/ur niður implanta 

Já 

Nei 

Ég smíða á implönt 

Já 

Nei 

Ég vel sjálf/ur abutment í stað þess að láta tannsmiðinn um það. 

Alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Aldrei 
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Hvaða tannplantakerfi notar þú oftast? 

Staumann 

Astratec 

Nobel Biocare 

M-tec 

3M 

Ospol 
Annað, hvað? 

 

Hversu oft notar þú íhluti frá upprunalegum framleiðienda? 

Alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Aldrei 

Ef ekki eru notaðir íhlutir frá upprunalegum framleiðenda, 
Hvaða íhlutir verða þá helst fyrir valinu? 

 

Hvaða tannplanta myndir þú helst kjósa að nota þar sem áætlað er að 
gera... (Eitt svar við hverjum lið) 

 
Staumann Astratec 

Nobel 
Biocare 

M-
tec 

3M Ospol Annað 

Krónu 
       

Stutta brú 
       

Langa brú 
       

Fastan málmbarra með plast tönnum 
       

Lausan heilgóm/part með smellum 
       

Tannréttingatæki 
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Hversu mikil áhrif telur þú að eftirfarandi atriði hafi á val þitt á 
tannplöntum? 

 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Hvorki 
né 

Ósammála 
Mjög 

ósammála 

Verð 
     

Aðgengi að vörunni 
     

Úrval 
     

Markaðsetning 
     

Klínískar rannsóknir 
     

Kínísk reynsla 
     

Óskir/ráðleggingar tannsmiðs 
     

Hversu mikil áhrif telur þú að eftirfarandi atriði hafi á val þitt á íhlutum? 

 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Hvorki 
né 

Ósammála 
Mjög 

ósammála 

Verð 
     

Aðgengi að vörunni 
     

Úrval 
     

Markaðsetning 
     

Kínískar rannsóknir 
     

Klínísk reynsla 
     

Óskir/ráðleggingar tannsmiðs 
     

Leggur þú mikið uppúr því að forma tannhold vel, með vali á healing 
abutments, fyrir áætlaða smíði? 

Já, alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Nei, aldrei 

Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á framtannasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanum Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
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Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á forjaxlasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanium Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
     

Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á jaxlasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanium Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
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Spurningakönnun tannsmiða 

 

Aldur? 

25-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61-70 ára 

70+ 

Kyn? 

Karl 

Kona 

Ég er... 

Tannlæknir 

Tannsmiður 

Ég smíða á implönt 

Já 

Nei 

Tannlæknirinn felur mér það hlutverk að velja abutment 

Alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Aldrei 

Hversu oft notar þú íhluti frá upprunalegum framleiðienda? 

Alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Aldrei 

Ef ekki eru notaðir íhlutir frá upprunalegum framleiðenda, 
Hvaða íhlutir verða þá helst fyrir valinu? 
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Hvaða tannplanta myndir þú helst kjósa að nota þar sem áætlað er að 
gera... (Eitt svar við hverjum lið) 

 
Staumann Astratec 

Nobel 
Biocare 

M-
tec 

3M Ospol Annað 

Krónu 
       

Stutta brú 
       

Langa brú 
       

Fastan málmbarra með plast tönnum 
       

Lausan heilgóm/part með smellum 
       

Tannréttingatæki 
       

Hversu mikil áhrif telur þú að eftirfarandi atriði hafi á val þitt á 
tannplöntum? 

 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Hvorki 
né 

Ósammála 
Mjög 

ósammála 

Verð 
     

Aðgengi að vörunni 
     

Úrval 
     

Markaðsetning 
     

Klínískar rannsóknir 
     

Kínísk reynsla 
     

Óskir/ráðleggingar tannsmiðs 
     

Hversu mikil áhrif telur þú að eftirfarandi atriði hafi á val þitt á íhlutum? 

 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Hvorki 
né 

Ósammála 
Mjög 

ósammála 

Verð 
     

Aðgengi að vörunni 
     

Úrval 
     

Markaðsetning 
     

Kínískar rannsóknir 
     

Klínísk reynsla 
     

Óskir/ráðleggingar tannsmiðs 
     

Hversu oft færð þú mát í hendurnar þar sem tannhold hefur verið vel 
formað fyrir áætlaða smíði? 

Alltaf 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 
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Aldrei 

Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á framtannasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanum Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
     

Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á forjaxlasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanium Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
     

Hvaða grunn myndir þú helst kjósa fyrir postulíns krónu eða brúargerð á 
tannplanta á jaxlasvæði 

 
Postulínsmálmur Stál Titanium Zircon 

Pressað 
postulín 

Króna 
     

Stutt brú 
     

Löng brú 
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