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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfunda til BS gráðu í tannsmíði við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóla Íslands vor 2012. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni: Stafar 

tannsmiðum hætta af starfi sínu? 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna öryggi og aðbúnað tannsmíðaverkstæða á Íslandi. 

Verkefnið er unnið með því hugarfari að vekja tannsmiði til umhugsunar um mikilvægi 

þess að vera meðvitaða um starfsumhverfi sitt og áhrif þess á heilsu og vellíðan þeirra.  

Megindleg rannsóknarsnið var notað við gerð rannsóknarinnar, spurningalisti með 

spurningum hvað varðar öryggismál og aðbúnað var sendur rafrænt á öll 

tannsmíðaverkstæði og tannlækna sem hafa starfandi tannsmiði hjá sér.  

Niðurstöður leiddu í ljós að margir verkstæðiseigendur sinna ekki þeirri skyldu sinni að 

fá eftirlit frá eldvarnar- og vinnueftirliti þó að reglur kveði á um að svo skuli vera. Flest 

verkstæðin komu ágætlega út varðandi persónuhlífar, þrif, slökkvitæki og vinnuaðstöðu,  

að því frátöldu að fleiri hefðu mátt vera með stinkskáp og frásog í gifsherbergi. 

Fjórðungur verkstæða var ekki með sjúkrakassa. Engin verkstæði voru með leiðbeiningar 

um neyðarviðbrögð við efnaóhöppum og slysum. Fáir eru bólusettir fyrir lifrarbólgu B og 

lítið er um að mát séu sótthreinsuð. Tæplega helmingur geymir eiturefni í sérstökum 

skápum. Um 70% gaskúta eru ekki festir eins og lög segja til um.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að aðbúnaður á tannsmíðaverkstæðum sé á 

mörgum stöðum ábótavant hvað öryggi varðar þó að reglur séu til staðar um hvernig 

rekstri skuli háttað skv. Vinnueftirlitinuog stafar tannsmiðum hætta af því. Rannsóknin 

leiddi í ljós að tannsmiðum stafar hætta af vinnuumhverfi sínu. 
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Abstract 

In this dissertation for a B.Sc. degree in Dental Technology from the Faculty of 

Odontology at the University of Iceland the authors aim to answer the question whether 

the work of dental technicians poses a risk to their health. The objective of the research is 

to examine the safety and ergonomics of dental technicians' laboratories in Iceland. The 

research aims at raising awareness amongst dental technicians concerning their working 

environment and its effect on their health and wellbeing. Quantitative methods were 

applied. An electronic questionnaire on safety and ergonomics was sent to all dental 

laboratories as well as to all dentists that employ dental technicians. 

The main findings are that despite the fact that regulations stipulate,  many of those in 

charge of dental laboratories do not fulfil the obligation to call for visits from The 

Administration of Occupational Safety and Health nor for inspections regarding fire 

prevention. Work facilities were adequate in most of the laboratories as well as the use of 

personal protective equipment, fire extinguishers, and general cleanliness. However, 

more laboratories could have had fume cupboards and a dust extraction system in plaster 

rooms. A quarter of the laboratories did not have a first aid kit. No laboratories had any 

sort of instructions in case of accidents or chemical hazards. Very few dental technicians 

are immunized against hepatitis B and sterilization of casts are infrequent. Less than half 

of the laboratories keep their chemicals in a separate cabinet. Around 70% of gas 

cylinders were not fastened according to regulations. 

Findings from the research show that working conditions are not adequate, especially 

with regards to safety measures despite existing legislation under the Act on Working 

Conditions, Health and Safety in the Workplace to be enforced by Administration of 

Occupational Safety and Health. The research shows that the health and safety of dental 

technicians is at risk in their workplace. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim tannsmiðum sem vilja bera ábyrgð á eigin heilsu og 

skapa sér heilsusamlegt vinnuumhverfi. 
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Formáli 

Áhugi okkar á að kanna aðbúnað á tannsmíðaverkstæðum hefur blundað í okkur síðan 

við vorum saman í Tannsmiðaskólanum og veltum fyrir okkur skaðsemi efnanna og 

umhverfisins sem við unnum í á hverjum degi. Í skólanum var einungis  lagt mikið upp 

úr því að vera í slopp, nota hlífðargleraugu og ryksugu, en ekki lögð áhersla á notkun 

hanska, maska eða mikilvægi þess að vinna í vel loftræstu rými. Inni í skólastofunni 

unnum við með Monomervökva án frásogs þegar verið var að pakka gómum, búa til 

mátskeiðar og tannréttingaplötur. Þar voru líka óhert plastefni  hnoðuð  í höndum með 

eða án hanska. 

Berglind fór til Danmerkur eftir að hafa verið í Tannsmiðaskóla Íslands þrjár annir og 

hélt áfram sama námi í Köbenhavns Tekniske Skole. Í þeim skóla var lögð mikil áhersla 

á alla þætti sem varða heilsu tannsmiða. Öll eiturefni voru geymd í sérhönnuðum 

stinkskáp fram á gangi og var stranglega bannað að fjarlægja þau þaðan. Meira að segja 

varð að vinna með lím inni í stinkskápnum, það mátti ekki koma með það inn í 

skólastofuna. Fag eins og Vinnuumhverfi var á stundaskránni og fjallaði það um þau 

efni, tæki og hættur sem eru í daglegu umhverfi tannsmiða. 

Elfa tók hluta af sínum starfssamningi á tannsmíðaverkstæði í Þýskalandi. Þar kynntist 

hún mun strangari reglum um sótthreinsun máta en hún hafði upplifað á verkstæðum 

hérlendis. Þar voru öll mát og verkefni flutt frá tannlæknastofum  í lokuðum pokum og 

sótthreinsuð um leið og þau komu inn á verkstæðið og var sótthreinsunin gerð í 

sérsmíðuðu þrískiptu boxi. Starfsmaðurinn sem kom með verkefnið inn á verkstæðið fór í 

hanska, lét mátin inn í fyrsta hólfið á kassanum, en þar var blóð og önnur óhreinindi 

skoluð af með vatni síðan fór mátið í næsta hólf, þar sem það var látið liggja í 

sótthreinsivökva í nokkurn tíma. Í þriðja hólfinu var mátið aftur skolað með vatni og 

þurrkað með blæstri. Þegar þessu var lokið var steypt í mátin með gifsi. Öll þau verkefni 

sem ekki þoldu að fara í gegnum hólfin voru úðuð með sótthreinsivökva áður en unnið 

var með þau. 

Eftir að hafa upplifað þennan mikla mun, langaði okkur að rannsaka þetta enn frekar og 

kanna hvernig þetta væri í raun og veru á verkstæðum landsins og mögulega brýna fyrir 

tannsmiðum mikilvægi þess að vera meðvitaða um eigin heilsu þegar vinnuumhverfið er 

jafn hættulegt og raun ber vitni. 
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Okkar tilfinning er sú, að á tannsmíðaverkstæðum á Íslandi ríki mikið kæruleysi gagnvart 

sótthreinsun máta og í umgengni heilsuspillandi efna.  
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Hugtök 

Íritgerðinni eru orð sem gætu þarfnast útskýringa fyrir þá sem eru ekki kunnugir faginu.  

Tanngervi:Staðgengill tapaða tanna, tannholds eða beina. Hlutverk þess er að bæta 

tanntap, endurheimta útlit,  tyggingafærni og heilsu. Getur ýmist verið 

föst tanngervi sem eru límd föst í skjólstæðing eða laus. 

Partur:                Staðgengill einnar eða fleiri tanna. Ýmist úr plasti eða blanda af málmi 

og plasti. Hald kemur frá eftirstandandi tönnum og undirliggjandi 

slímhúð. 

Gervitennur:       Tennur sem koma í stað náttúrulegra tanna. Bæta tanntap og endurhæfa 

tyggingafæri. 

Tannréttingaplötur: Hlutverk þeirra er að rétta tennur eða styðja við tennur eftirtann-

réttingar. Gerðar úr plasti og málmvírum. 

Krónur og brýr:Gerðar úr postulíni eða málmi eða hvoru tveggja. Koma í stað tapaðs 

tannbeins. Límdar fastar í skjólstæðing. Hlutverk þeirra er að bæta 

tanntap, endurheimta útlit, tyggingafærni og heilsu.  

Dusta:Sú aðferð að blanda saman Polimer-dufti við Monómer-vökva og mynda þannig 

plastefni sem notað er í gómplötur og góma. 

Kasta: Sú aðferð að fá fljótandi málm til að flæða inn í form.  

Herða: Sú aðferð að láta plastefni harðna. 

Trimma: Sverfa gifsmódel í þar til gerðu tæki. 

Fræsa:                 Slípa tanngervi, módel eða hvað annað með handstykki. 

Gifsvíbrari: Notaður þegar verið er að hella gifsi ofan í mát, gifsið er víbrað til að 

minnka líkur á loftbólum. 

Vélrænn titringur: Titringur, eða víbringur af völdum hinna ýmsu tækja t.d gifsvíbrari. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er ætluninað kanna hvernig vinnuaðstæður eru átannsmíðaverkstæðum 

landsins. Verkefnið er unnið í formi könnunar þar sem forsvarsmenn tannsmíðaverkstæða 

voru beðnir að svara því hvernig aðstæðum væri háttað á þeirra verkstæðum. Fjallað 

verður um könnunina sjálfa, markmið hennar og framkvæmd. 

Í fræðilega hlutanum mun verða gerð skil á umhverfi tannsmiða, helstu efnum og 

áhættuþáttum. Gripið verður niður í erlendar rannsóknir á ákveðnum efnum og áhrif 

þeirra á heilsu tannsmiða. Engar rannsóknir eða kannanir fundust um það efni sem fjallað 

er um. 

Í niðurstöðum verður farið í gegnum könnunina lið fyrir lið og þær settar fram í 

töfluformi og myndriti.  Niðurstöður eru bornar saman við reglur Vinnueftirlits Ríkisins. 

Fyrr á tímum var tannsmíði háttað þannig að tannsmiður lærði sitt fag hjá tannlækni á 

tannlæknastofu. Engin tannsmíðaverkstæði voru til staðar heldur unnu tannsmiðir inni á 

stofum tannlækna. Í þá daga fengu tannlæknar sína tannsmíðadiplómu samfara 

tannlæknaprófinu og leyfi til að kenna tannsmíðar. Árið 1972 varð fagið að löggiltu 

iðnfagi og árið 1988 var Tannsmiðaskóli Íslands stofnaður sem iðnfræðsluskóli og 

tannsmiðir urðu hluti af kennarateyminu. Í dag eru tannsmíðar kenndar við Háskóla 

Íslands til BS prófs (síðan 2010) og tannsmiðir vinna margir sjálfstætt á eigin stofum 

(Aðalheiður Svana Sigurðardóttir og Vigdís Valsdóttir, 2010). 

Ekki eru til neinar eldri rannsóknir um aðbúnað og öryggi tannsmiða, en ætla má að 

heilsan hafi ekki verið það fyrsta sem hugsað var um. Enda kannski ekki mikil vitneskja 

um skaðsemi þeirra efna sem unnið var með.  

Engar sérstakar reglur fundust um tannsmíðaverkstæði og ekki var hægt að sýna fram á 

eftirlit með vinnustöðum, en inni á síðu Vinnueftirlits Ríkisins fundust reglur um öryggi 

og meðferð hættulegra efna og tækja á vinnustöðum,og geta tannsmíðaverkstæði talist til 

slíkra vinnustaða. 

Á næstu misserum eru breytingar í vændum, tannsmiðir munu verða heilbrigðisstétt í 

stað iðnstéttar en lagafrumvarp þess efnis bíður afgreiðslu á Alþingi. Má ætla að allt 
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eftirlit með tannsmíðaverkstæðum muni aukast í kjölfarið. 

1.1 Tilgangur og markmið  

Verkefnið er lokaverkefni til BS gráðu í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. 

Verkefnið er unnið með það að hugarfari að kanna öryggi og aðbúnað tannsmiða, ásamt 

því að vekja þá til umhugsunar um mikilvægi þess að meðhöndla rétt þau hættulegu efni 

sem eru í starfsumhverfi þeirra og vernda sig gegn þeim. Þá er verkefninu ætlað aðbenda 

á áhrif umhverfis á heilsu og daglega vellíðan sem og mikilvægi sótthreinsunar til að 

hindra smit milli sjúklinga og tannsmiðs. 

1.2 Starf tannsmiða 

Starf tannsmiða felst í því að gera tanngervi sem kemur í stað skemmdra eða tapaðra 

tanna. Einnig vinna tannsmiðir að því að búa til tannréttingatæki sem notuð eru til að 

rétta skakkar tennur og laga bitafstöðu. Þeir vinna þannig að bættri tannheilsu 

skjólstæðinga sinna í samstarfi við tannlækni.  

Flokka mætti sérsvið tannsmiða í fjóra flokka. Þeir eru: laus tanngervi (heilgóma og 

partagerð), föst tanngervi (implantasmíði, krónu og brúargerð), tannréttingar og munn og 

andlitsgervalækningar (endurgerð augna og andlitsbeina). Flestir tannsmiðir sérhæfa sig í 

einu af ofangreindu.  

Starf tannsmiða er vandasamt og tímafrekt. Það er mikil nákvæmnisvinna og krefst 

mikillar kyrrsetu og einhæfra hreyfinga. Tannsmiðir þurfa að hafa næmt auga fyrir litum, 

formi og litbrigðum til að geta með besta móti endurskapað útlit skjólstæðings.  

Tannsmiðir starfa á sérútbúnum tannsmíðaverkstæðum og hafa á flestum stöðum sitt 

vinnuborð. Þeir vinna ýmist einir eða margir saman. 

Vinnudagar tannsmiða geta verið langir þegar mikið liggur á að skila verkefnum og 

liggja þeir oft undir mikilli pressu tannlækna og skjólstæðinga. Mikil samkeppni er um 

verkefnin á markaðnum sem veldur því að tannsmiðir reyna að vinna verkin hratt og 

örugglega til að missa þau ekki frá sér til annara tannsmiða.  

Unnið er með mörg hættuleg efni t.d. sýrur, leysiefni og gas. Efnauppgufun sem verður 

til við brennslu á postulíni, málmi, investmenti og við að dusta plastefni mengar 

andrúmsloftið. Eins getur fína rykið sem verður til við fræsun á málmi, plasti, postulíni 

og gifsi verið hættulegt innöndunar. Ýmis efni sem unnið er með á 
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tannsmíðaverkstæðum geta verið ertandi og skaðleg fyrir húð. 

1.2.1 Klínískar tannsmíðastofur 

Klínískir tannsmiðir eru þeir tannsmiðir sem hafa lokið grunnnámi í tannsmíði og auk 

þess lögvernduðu námi í klínískri tannsmíði og hlotið starfsleyfi samkv. gildandi lögum 

Iðnaðarráðuneytis (nr.109/2000). Hafa leyfi til að starfa sjálfstætt, taka mát af sjúklingi, 

smíða, fóðra og lagfæra gervitennur. Skv.lögum undirgangast skjólstæðingar þeirra 

læknisskoðun í munnholi hjá læknum eða tannlæknum, áður en formleg vinna hefst við 

klíniska tannsmíði (Iðnaðarráðuneyti, 2000). 

1.2.2 Tannsmíðaverkstæði 

Á tannsmíðaverkstæðum vinna tannsmiðir sem hafa hlotið menntun og starfsleyfi í 

tannsmíði. Þeir vinna við gerð tanngerva, tannréttingaplatna, mátskeiða og fleira í 

samvinnu við tannlækna, en tannlæknar sjá um að taka mát af sjúklingi, máta og skila 

endanlegu tanngervi. Sum verkstæði taka að sér allar gerðir af tannsmíði en önnur 

sérhæfa sig og bjóða einungis upp á  ákveðna þjónustu. Sjúklingar þurfa stundum að 

koma við á tannsmíðaverkstæðum ef tannsmiður eða tannlæknir óskar eftir, til dæmis til 

að taka lit eða ef skoða þarf tanngervi sem smíðað hefur verið og þarfnast lagfæringar. 

1.2.3 Tannsmíðaverkstæði inni á tannlæknastofu 

Á sumum tannlæknastofum eru tannsmíðaverkstæði. Þá er tannlæknirinn með starfandi 

tannsmið hjá sér eða tannsmiður sem rekur sitt verkstæði inni á tannlæknastofu.  

Tannsmiður er þá oft í meiri nánd við sjúklinginn er hann mætir í stólinn til tannlæknis. 

Flestir tannréttingasérfræðingar hérlendis eru með starfandi tannsmið hjá sér og sjá þá 

tannsmiðir oft um að skila verkefnum upp í sjúklinginn í samvinnu við tannlækninn. 

1.3 Almennar vinnureglur 

Samkvæmt reglum Vinnueftirlitsins er skýrtkveðið á um að vinnuveitandi beri ábyrgð á 

að upplýsa starfsfólksittum þær hættur sem kunna að leynast á vinnustaðnum. Þar sem 

unnið ermeð hættuleg efni og tæki eiga upplýsingar um meðferð á slíkumefnum/tækjum 

að liggja fyrir. Vinnuveitanda er skylt að meta alla þá þætti ístarfseminni sem kunna að 

vera skaðlegir starfsfólki og tilkynna þaðtil vinnueftirlitsins. Ef hann treystir sér ekki til 

þess ber honum aðleita til fagaðila sem er viðurkenndur af vinnueftirlitinu til að 

metaaðstæður. Vinnuaðstaða skal vera vel loftræst ogpersónuhlífar til staðar fyrir 
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starfsfólk.Eiturefni eiga að vera í vel lokuðum umbúðum og þurfa að þola að um þausé 

gengið. Ekki skal geyma meira af þeim í vinnurými en þarf að notahverju sinni. Gaskútar 

eiga að vera kyrfilega festir við gólf eðavegg svo ekki sé hætta á að þeir velti á hliðina og 

valdi sprengingu. 

 Þar sem starfsfólk er níu eða færra er nóg að hafa trúnaðarmann sem kosinn er af 

starfsfólki sem fer yfir þessi mál með vinnuveitanda. Ef slíkur trúnaðarmaður er ekki til 

staðar ber vinnuveitanda að fara yfir þetta í nánu samstarfi við sitt starfsfólk. 

Starfsfólki ber líka skylda til að vera vakandi um eigin vinnustað, stuðla að betra og 

öruggara vinnuumhverfi og tilkynna ef því finnst eitthvað vera ábótavant. 

Atvinnurekanda ber að þjálfa sitt starfsfólk þannig að það sé upplýst um aðbúnað og 

öryggi á vinnustaðnum (Reglugerð 920/2006). 
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2. Vinnuumhverfi 

Tannsmíðaverkstæði landsins eru með mismunandi starfsemi og af öllum stærðum. 

Sameiginlegt eiga þau að allstaðar finnast heilsuspillandi efni og hættuleg tæki sem 

umgangast þarf með varúð. 

2.1 Silica agnir 

Í starfi tannsmiðs sem vinnur við gerðsteypts tanngervis losna Silicaagnir út í 

andrúmslofið t.d.við blöndun investments og postulíns, þegar tanngervi eru steypt niður, 

við sandblástur, þegar brotið er utan af steyptum málmhlutum og við fræsingu málmhluta 

og postulíns. Silicainnihald í postulíni og investmentmóti getur farið  upp í 70% af þyngd 

efnisins. 

Gott væri fyrir tannsmiði að hafa magn Silica í lágmarki á verkstæðinu. Gera  mætti það 

með því að kaupa inn frekar efni sem ekki innihalda Silicaagnir ef þess er kostur, t.d. 

með því að skipta út Silica sandi fyrir áloxið(Aluminum oxide) sand til sandblásturs. Þá 

er vert að benda á, að þó að notaðurséskaðlaus sandur til að sandblása investment af 

tanngervi, má gera ráð fyrir að mikið af Silicaögnum sé í sandblásturskassanum sem 

komið hafaaf investmentmóti sem sandblásið hefur verið. Því skal varast að opna 

sandblásturskassa um leið og búið er að blása, betra er að láta agnirnar falla til botns 

áður. Sandblásturskassinn ætti að vera með frásogi, loftþéttur og með ermum fyrir hendur 

til að tryggja að sem minnst af sandi fari út í andrúmsloftið.  

Gera má ráð fyrir þegar verið er að fræsa postulín, blanda investment eða sandblása að 

einhverjar Silica agnir setjist á fatnað starfsmanns. Því ætti ávallt að klæðast 

hlífðarfatnaði eða skipta um klæðnað að vinnudegi loknum. 

Þegar nýr investment-poki er tekinn upp skal gera það undir frásogi og láta renna vatn í 

pokann þegar hann hefur verið tæmdur. Gott er að hafa þá reglu þegar brotið er utan af 

steyptu tanngervi að dýfa því í vatn áður og þannig binda rykagnir. Það ætti ávallt að 

vinna með investment í vel loftræstu rými. Ef eitthvað investment hefur hellst niður er 

betra að þrífa það með ryksugu með góðri ryksíu í stað þess að sópa og þyrla þannig upp 

silicaögnum. Æskilegt er að nota góða maska við vinnu á investment og postulíni og þvo 

sér vel um hendur áður en matar eða drykkjar er neitt. 

Skv. NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) er talað um að 

magn Silica í andrúmslofti eigi ekki að fara yfir 0.051mg/m3. Ekki liggja fyrir neinar 

http://www.cdc.gov/niosh/
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íslenskar mælingar á magni Silica í andrúmslofti á tannsmíðaverkstæðum(USAF Dental 

Evaluation & Consultation Service, 2004). 

2.1.1 Silicosis/Steinlungu 

Tannmiðir geta fengið Silicosis eða Steinlungu en það er  lungnasjúkdómur sem stafar af 

bólgum í lungum við innöndun af fínu ryki af Silica ögnum. Einkennin eru stuttur 

andardráttur,takmörkuð súrefnisupptaka, hósti, hiti og blámi á hörund.  Engin lækning er 

til við steinlungum og er því er mikilvægt að huga að forvörnum. Þótt tannsmiður hætti 

að vinna með efnið má gera ráð fyrir að einkenni Silicosis haldi áfram að versna. (Lacy, 

C.R. og McGreevey, J.E., (á.a.)) 

2.2 Monomer  

Monomer eða MMA (Methyl Methacrylate) er efni sem er aðallega  notað af  

tannsmiðum sem vinna við tannréttingar, heilgóma-og partagerð. 

Monomer er glær þunnfljótandi lyktsterkur vökvi. Hann flokkast undir hættuleg, eldfim 

efni. Hann er skaðlegur við innöndun og getur valdið sprungum,kláða og útbrotum á húð, 

truflun á taugakerfi, ertingu í augum, nefholi, hálsi og lungum sé ekki varlega farið.  

Ef efnið er handleikið með berum höndum getur það farið inn í líkamann í gegnum 

húðina. Við langvarandi notkun getur efnið valdið ofnæmi.  

Monomer getur valdið truflunum í taugakerfi og hefur áhrif á heilann á sama hátt og 

alkahól. Einkenni geta verið höfuðverkur, svimi, ógleði, pirringur, þreyta og 

svefnleysi(Department of Health Services, 1990). 

Monomervökvi er blandaður með Polymerdufti og síðan hert og er það ýmist gert við 

hitun í suðupotti (heat cure) í sólarhring, undir loftþrýsting í þrýstipotti (cold cure) 20-60 

mín eða með Ivocap injection system. Þegar verið er að herða með suðu eða loftþrýstings 

aðferðinni er óhjákvæmilegt fyrir tannsmið að snerta plastefnið, en með Ivocap injection 

system kemur efnið í einnota hylkjum og sá sem vinnur með efnið snertir það aldrei 

óhert. Með þeirri aðferð losnar einnig mest af monomernum úr tanngervinu við herðingu 

og er þar af leiðandi ákjósanlegra fyrir sjúklinginn (Ivoclar Vivadent, 2012). 

Samkvæmt mengunarmarkaskrá vinnueftirlitsins eru mengunarmörk, mesta leyfilega 

magn efnis í vinnuumhverfi starfsmanna með Methyl Methacrylate fyrir átta tíma vinnu 

tíu ppm (milljónustu hlutar af rúmmáli), 35 mg/m
3
 (milligrömm í rúmmetra). Engar 
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rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi hversu mikið magn af MMA sé í andrúmslofti á 

meðan verið er að vinna góma eða tannréttingarplötur (Reglugerð 390/2009). 

Þegar unnið er með MMA ætti að nota hlífðarfatnað, hlífðargleraugu, maska og 

Polyethylenhanska í vel loftræstu rými. 

2.3 Lím og rýmir 

Tannsmiðir vinna með  sterk lím og rýmir (spacer), sem eru efni sem innihalda monomer 

og eru þar af leiðandi skaðlegheilsu.  

Cyanoacrylate lím sem betur er þekkt sem tonnataker  þunnfljótandi og límir á fáeinum 

sekúndum allt sem það  kemur í snertingu við og er það notað til margs í tannsmíði t.d. 

líma saman brotin gifsmódel, festa pinna í vinnumódel, og í krónu og brúargerð er límið 

notað til að styrkja brúnir á stautum eftir að brúnir hafa verið gerðar 

aðgengilegar(Huggaard, J. 2006). 

Rýmir er efni sem lakkað er á stauta  og hefur það hlutverk að gera pláss fyrir lím þegar 

endanleg króna er límd í munni. 

Erfitt getur reynst að vinna með hanska þegar unnið er með rýmir og lím, því það er 

jafnan mikil nákvæmnisvinna að líma saman hluti eða lakka rýmir á stauta. Mikilvægt er 

að vinna við frásog, með hlífðargleraugu og maska þegar unnið er með þessi efni (Dental 

Ventures of America inc., 2010). 

2.4 Gas 

Tannsmiðir nota gasloga meðal annars til að hita vax, bræða málma og lóða verkefni.  

Vandlega þarf að fara í meðhöndlun á gasi, því röng notkun getur skapað mikla hættu. 

Nota ætti einungis gashylki sem uppfylla alla evrópska öryggisstaðla (DG eða CE-

merktan).  

Gashylki á að geyma upprétt, fest við borð, vegg eða gólf, staðsett þannig að engin hætta 

sé á því að það velti. Ef gashylki eru völt getur verið hentugt að smíða sökkul undir þau.  

Ekki ætti að nota gashylki sem orðið hafa fyrir hnjaski. Þau eiga ekki að vera staðsett í 

miklum hita eða sólarljósi og aldrei ætti að skipta um gashylki á verkstæði á meðan verið 

er að vinna með eld. Vissara er að fara reglulega yfir allar slöngur og endurnýja ef þær 

eru farnar að springa eða rifna. Hægt er að fá fagaðila til að yfirfara gasbúnað.  

Mikilvægt er að skrúfa tryggilega fyrir allt gas eftir hverja notkun og þegar verkstæðið er 
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yfirgefið (Olíuverzlun Íslands, e.d.). 

Ávallt skal vinna með gas í vel loftræstu rými, því mikil hætta getur skapast ef gas lekur 

eða brennur ekki fullkomlega, við það myndast kolmonoxíð(CO) sem er lyktarlaust og 

litlaust efni. Við innöndun binst kolmonoxíð við blóðrauða og hamlar flutning súrefnis 

um líkamann og veldur súrefnisskorti. Einkennin sem gera vart við sig eru þreyta, 

höfuðverkur, svimi brjóst- og magaverkur. Ef ekki er brugðist við getur súrefnisskortur 

leitt til dauða (Healty working lives, 2010). 

2.4.1Gasvari 

Margar gerðir eru til af gasvara, en þeir gefa ýmist frá sér hljóð eða ljósmerki ef magn 

gass er orðið of mikið í andrúmsloftinu. Þeir eru staðsettir neðst á veggjum ólíkt 

reykskynjurum, þar sem gas er eðlisþyngra en súrefni og leitar niður á gólf. Mikilvægt er 

að vera með gasvara  á tannsmíðaverkstæðum þar sem unnið er með gas, því erfitt getur 

verið að átta sig á gasleka fyrr en um seinan. Hætta getur til dæmis skapast ef vindkviða 

slekkur á gasbrennara og tannsmiður verður ekki þess var og óbrunnið gas fer út í 

andrúmsloftið. 

2.5 Vax 

Vax er ómissandi hlutur í tannsmíði. Nánast öll undirbúningsvinna er gerð í vaxií krónu 

og brúargerð, heilgóma- og partagerð. 

Í krónu og brúargerð eru bæði krónur og kópingar (hettur sem gerðar eru undir 

postulínskrónur)gerðar úrvaxi sem svo eru steyptir niður í investmentform og málmi 

kastað í formið eftir að kývettan hefur verið í ofni í 800-950°C og vaxið brennt út. 

Í heilgómagerð og partagerð er tönnum stillt upp í vax og tanngervið mátað í sjúkling 

áður en því er svo pakkað í plast. Partastálgrind er einnig hönnuð í vaxi áður en henni er 

svo kastað í málm. 

Til að hægt sé að forma vaxið þarf að hita það eða bræða og er það yfirleitt gert yfir 

gasloga. Eina sem þarf að varast varðandi vinnslu með vax er að brenna sig ekki. 

2.6 Pimpsteinn 

Pimpsteinn eða Pumice er mulinn vikur sem er aðallega notaður til að fá slétt yfirborð á  

gervigóma og tannréttingaplötur. Mulinn pimpsteinninn er settur í þar til gerða bakka og 

bleytt upp í honum með vatni og verður þannig að slípimassa.  Burstar og bómullarhjól 
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eru svo notuð til smyrja massanum á tanngervin. Ekki er einungis ný, ónotuð tanngervi 

slípuð á þennan hátt, heldur einnig notuð tanngervi sem hafa verið í munni sjúklings og 

hafa komið inn á verkstæðið til lagfæringar. Á flestum tannsmíðastofum eru öll tanngervi 

slípuð í sama bakkanum með sömu hjólunum.  Þannig að í bakkanum og á hjólunum 

getur verið mikill bakteríu- og gerlagróður.  Þegar tannsmiður vinnur við að pússa góma 

er hætta á að óhreinn pimpsteinsmassinn slettist á hann og er því er mikilvægt að klæðast 

hlífðarfatnaði, vera með hanska, hlífðargleraugu og maska. Blanda má pimpstein með 

sótthreinsivökva í stað vatns og draga þannig úr bakteríu og gerlagróðri.  Mikilvægt að 

skipta reglulega um pimpstein og sótthreinsa bakka og hjól (Witt og Hart., 1990). 

Pimpsteinninn sjálfur er tiltölulega hættulaust efni en getur valdið lungnaskemmdum, ef 

unnið er með hann óbleyttan í langan tíma. Hann getur valdið ertingu í augum, húð og í 

öndunarvegi. Ef pimpsteinn slettist í augu er nauðsynlegt að skola þau vel með 

vatni(Science Stuff, Inc., 2006). 

2.7 Gifs 

Í tannsmíði er gifs notað til að líkja eftir aðstæðum í munni sjúklings. Tannlæknireða 

klínískur tannsmiður tekur mát af sjúklingi og tannsmiður steypir í það með gifsi og er 

þannig kominn með vinnumódel sem tanngervið er unnið á. 

Gifstegundir eru margar, allt eftir hvað skal nota þær í.  Í vinnumódel þarf sérstaklega  

hert, fínt gifs því það þarf að endurspegla nákvæmlega aðstæður í munni sjúklings. 

Nauðsynlegt er að fara að fyrirmælum framleiðanda um blöndun og hrærslu.Því 

þanstuðull efnanna sem á eftir koma í ferlinu verður að passa saman, s.s. vax og síðar 

málmur svo eitthvað sé nefnt. Það er búið að mæla sérstaklega hversu mikið vaxið og 

málmurinn þenst út við hitun og svo aftur hvað það skreppur saman þegar það kólnar. 

Allt hjálpast þetta að við að tanngervið passi nákvæmlega í sjúklinginn. 

Mjög fínt ryk er af gifsi og er því gott að vera með maska og frásog við vinnslu á því. 

Það veldur líka þurrki á höndum svo hanskar eru ákjósanlegir. 

2.8 Málmar 

Tannsmiðir vinna með málma/málmblöndur í sinni vinnu. Þeir flokkast í eðal  og grunn 

málma. Samsetningin málmblöndu er mismunandi eftirþví í hvers konar verkefni á að 

nota hana. 
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Algengustu málmarnir eru Ag,Al, Au, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, In, Mo, Ni, Pd, Pt, Si, Sn, 

Ti, W, Zn. 

Mikilvægt er að málmblandan haldi sér stöðugri við aðstæður eins og í munni þar sem 

raki er mikill. Ef málmur fer að ryðga verður yfirborð hans hrjúft og efni leysast úr 

honum sem geta verið skaðleg fyrir slímhúðina og valdið ofnæmi hjá sjúklingi. Til að 

koma í veg fyrirað það gerist er eðalmálmum blandað í málmblöndur t.d. gull, platinum, 

palladium, ruthenium, rhodium, osmium og iridium (Wataha JC, 2002). 

Við að fræsa málmana þyrlast málmagnir út í andrúmsloftið og eiga þá greiða leið ofan í 

öndunarveg tannsmiðs. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar  á skaðsemi þess. 

Rannsókn sem gerð var í Ísrael á tannsmiðum árið 2006 sýndi fram á að beryllium (Be) 

getur valdið lungnasjúkdóminum CBD (Chronic Beryllium Lung Disease). Því er full 

ástæða til að nota maska og frásog við vinnu á málmblöndum sem innihalda beryllium 

(Fireman,Kramer, Priel, Lerman, 2006). 

Rannsókn var gerð árið 2002 í Þýskalandi á Palladíum. Niðurstaða hennar var á þá leið 

að Palladíum sé ofnæmisvaldandi (Kielhorn J, Melber C, Keller, Mangelsdorf I.,2002). 

Rannsókn var gerð árið 2010á 36 tannsmiðum í Sivas héraði á Tyrklandi. Spurningalisti 

var lagður fyrir tannsmiðina, tekin röntgenmynd af lungum og gerðar öndunarmælingar. Í 

spurningalistanum var spurt út í vinnuumhverfi og vinnuhætti.Öndunarmælingar og 

röntgenmyndir voru greindar af sérfræðingum. Næstum helmingur þáttakenda þjáðist af 

mæði og aukinni slímmyndun.13,8% þátttakenda greindust með pneumoconiosis sem er 

lungnasjúkdómur af völdum innöndunar á ryki. Rannsóknin leiddi í ljós að enginn 

marktækur munur var öndunarfærum   á tannsmiðum og viðmununarhópi að undanskildu 

pneumoconiosis. Ályktun sem dregin var af rannsókninni var sú að tannsmiðir ættu á 

hættu að fá atvinnutengda öndunarfærakvilla og ættu því að huga að forvörnum. 

(Ozdemir Doğan D, Ozdemir AK, Polat NT, Dal U, Gümüş C, Akkurt I., 2010). 

2.8.1Flux og lóðmálmar 

Lóðmálmar eru málmar með lágt bræðslumark, bræddir til að tengja saman málmfleti. 

Þeir eru notaðir í tannsmíði meðal annars þegar laga þarf afstöðu á brúm og við smíðar á 

hyraxi (útvíkkunargómur í tannréttingum).  

Flux eða flæði er efni sem er notað til að auka rennsli lóðmálmsins og til að hindra oxun. 

Efnið er til sem duft, pasti eða vökvi. Flux er einnig notað þegar verið er að kasta málmi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kielhorn%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Melber%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mangelsdorf%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozdemir%20Do%C4%9Fan%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozdemir%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Polat%20NT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dal%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Akkurt%20I%22%5BAuthor%5D
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við gerð steyptra tanngerva. 

Flux getur haft skaðleg áhrif á húð, en einnig getur uppgufunin sem verður þegar það er 

hitað haft skaðleg áhrif á öndunarveg. Til skemmri tíma getur efnið valdið ertingu í nefi, 

kinnholum, augum, hálsi og húðútbrotum, en til lengri tíma getur það valdið asma og 

exemi. 

Þeir tannsmiðir sem eru í mestri hættu eru þeir sem vinna í illa loftræstu rými 

(Government of Western Australia, 2000). 

2.8.2 Sýrur 

Í tannsmíði eru sýrur notaðar til að hreinsa málma og postulín. Sýran er einnig notuð til 

að æta yfirborð til að fá betri bindingu (bonding) t.d. þegar verið er að smíða 

postulínsskeljar og krónur og nauðsynlegt er að fá góða bindingu milli postulíns og 

tannvefs.Mælt er með að smyrja hendur  með feitu kremi og vera í hönskum, vera í 

hlífðarfatnaði og með gleraugu þar sem sýran ætir húð. Ef sýra lendir á húð er mikilvægt 

að skola hana með vatni.  Geyma á sýrur í sérstökum, vel loftræstum skáp og aðskilda 

öðrum efnum(IDF Institut für Dentale Fernschulung, 2001). 

2.9 Húðvandamál vegna meðhöndlunar á efnum 

Gerð var rannsókn árið 1995 meðal danskra tannsmiðanema og kannað hvort þeir ættu 

við aukin húðvandamál að stríða eftir að þeir byrjuðu í tannsmíðanámi. Sú rannsókn 

leiddi í ljós að eftir 8 mánaða nám var 23% aukning á húðvanda nemanna. Út frá þessari 

rannsókn má álykta að efni sem notuð eru við tannsmíðar hafa skaðvænleg áhrif á húð. 

Helst er það kláði, þurrkur og ofnæmi sem tannsmiðir kvarta undan (Mürer AJ, Poulsen 

OM, Tüchsen F, Roed-Petersen J., 1995). 

Tannsmiðir sem vinna með plastefni ættu að varast snertingu við MMA/monomer þegar  

verið er að dusta eða pakka gómum. Sumir tannsmiðir hafa tileinkað sér að bleyta fingur 

sína með Monomer til að slétta yfir óhert plastið. Í stað þess að nota bera fingur er betra 

að venja sig á að  nota verkfæri og vera með hanska. Ekki er sama hvaða hanskar eru 

notaðir því þeir veita mismikla vörn t.d. veita latexhanskar enga vörn gegn acrýli. Nota 

ætti hanska úr  Polyethylen, en þeir mettast á nokkrum mínútum og þarf því að skipta um 

hanska reglulega því annars er í raun verra að vera með hanska  mettaðan af efni 

liggjandi á húðinni. 

Tannsmiðir ættu að taka af sér hringa, armbönd og úr við vinnu, því undir þessa hluti 
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getur safnast raki eða önnur efni sem geta valdið húðskaða. Eins ættu tannsmiðir ekki að 

vera með langar neglur því undir þær geta safnast óhreinindi og efnisagnir, einnig auka 

langar neglur hættuna á því að hanskar rifni þegar farið er í þá(Beate Grunenberg, 2002). 
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3. Hönnun verkstæða 

Þegar opna á tannsmíðaverkstæði er að mörgu að hyggja ef tryggja á öryggi og velferð 

starfsmanna. Á það bæði við um hönnun verkstæðisins og val á tækjum. 

3.1Stinkskápur 

Stinkskápur er loftþéttur skápur úr gleri eða plexigleri, með frásogi og á honum eru tvö 

göt fyrir hendur. Hann er m.a.notaður til að vinna með skaðleg efni eins og mónomer og 

lím. Sumir stinkskápar eru hannaðir með handstykki og má fræsa inní þeim og þar með 

koma í veg fyrir að fínt ryk dreifist um verkstæðið. 

3.2 Gifsgildra 

Á mörgum tannsmíðaverkstæðum er gifsgildra en hún kemur í veg fyrir að gifs safnist 

fyrir í vatnsleiðslum og valdi stíflu þegar verið er að slípa módel. Þar geta lifað allskyns 

sýkla- og sveppagró ef slípuð eru módel sem ekki hafa verið sótthreinsuð.  Bæði eru til 

einnota og margnota gildrur. Þar sem notaðar eru margnota gildrur þarf að tæma þær 

reglulega og hreinsa. Mikilvægt er að vera í persónuhlífum við hreinsun. 

3.3 Lýsing og birtuskilyrði 

Nauðsynlegt er að hafa góða lýsingu. Þegar talað er um góða lýsingu er átt við að 

nægilegt ljós sé, með réttri dreifingu, góðu flæði og ekki skuggamyndun né glampi frá 

sólarljósi. Hægt væri að flokka lýsingu í þrjá flokka:  dagsbirtu, vinnuljós og almenna 

loftlýsingu.  

Á verkstæðum þar sem fram fer krónu og brúargerð er það oft í höndum tannsmiða að 

taka lit af sjúklingum. Taka þarf mið af því þegar unnið er að hönnun verkstæðis. Ef  

sterkir litir eru á veggjum getur það haft truflandi áhrif á hvaða litur verður fyrir valinu. 

Mismunandi litarefni í efnum draga í sig ljós af mismunandi bylgjulengdum og gráðum. 

Þetta skýrir hvers vegna tvö litarefni geta virst eins undir einhverju ákveðnu ljósi, en birst 

ólík í annars konar ljósgjafa. Það er af þessari ástæðu að það er erfitt að fá tönn til að 

passa við litaskala í allri birtu þar sem litarefni tannbeins eru frábrugðin þeim 

málmoxíðum sem notuð eru í litarefni postulíns. Þrátt fyrir þessa hindrun er almennt talið 

best að taka lit í dagsbirtu eða við lýsingu á dagljósaperum.  
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Ávinningur þess að hafa góða lýsingu er að það: 

(a)Eykur framleiðslu 

(b)Tryggir betri gæði starfsins. 

(c)Dregur úr þreytu. 

(d)Bætir starfsanda starfsmanna. 

3.4 Hávaði 

Mikill hávaði getur skapast á tannsmíðaverkstæðum og þá sérstaklega þegar margir vinna 

saman. Stafar hávaði frá slípun, fræsun og pússun módela og tanngerva sem og frásogi 

og loftræstingu. Þessi hávaði getur verið stöðugur í langan tíma en einnig náð hárri tíðni. 

Þessi hávaði getur farið yfir leyfileg hávaðamörk og haft áhrif á andlega og líkamlega 

líðan starfsmanns og valdið m.a. streitu, heyrnaskemmdum,  einbeitingaörðuleikum og 

svefntruflunum. Ekki er hægt að venja eyrun við hávaða og eina leiðin til að verja þau er 

að draga úr óæskilegum hávaða á vinnustað eða verja eyrun með heyrnarhlífum sem 

getur oft verið erfitt þar sem starfsmaður þarf að geta svarað í síma eða heyrt í 

starfsfélögum. Með tillitsemi má draga úr hávaða að einhverju leyti t.d. með því að 

slökkva á ryksugu eftir notkun, hafa útvarp ekki hátt stillt og slökkva annað slagið. Sum 

verkstæði hafa brugðið á það ráð að samstilla starfsfólkið þannig að ekki sé 

hávaðamengun allan daginn heldur skipta verkefnunum þannig upp að t.d. er vaxað upp 

fyrir hádegi og slípað eftir hádegi. Þannig má að einhverju leyti draga úr hávaðanum.   

Mismikilll hávaði er á verkstæðum og ræðst það af stærð þeirra, starfssemi og fjölda 

starfsmanna. Þar sem margir vinna saman er lítið hægt að stjórna hávaða nema þá helst 

með því að setja upp skilrúm, velja hljóðlátari ryksugur, loftræstikerfi osfrv. Mikilvægt 

er að hafa hvíldar afdrep fyrir starfsmenn þar sem enginn hávaði er(Nepal, e.d.). 

Þar sem hávaði er mikill ætti starfsfólk að láta fylgjast með heyrn sinni með því að fara í 

heyrnarmælingu reglulega og mæla hávaðamengun á vinnustað. Vinnueftirlitið er með 

reglugerð um viðmiðunarmörk álags vegna hávaða og gerðar eru mælingar út frá þeim 

hávaða sem starfsmaður verður fyrir bæði daglega og vikulega. Einnig er kveðið á í 

reglum að gerðar séu viðeigandi ráðstafanir til að draga úr áhættunni sem getur fylgt 

hávaðasamri starfsemi (Reglugerð 921/2006). 

3.5 Vélrænn titringur 
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Óhjákvæmilegt er fyrir tannsmiði að verða fyrir vélrænum titringi í sínu starfi og eru mörg tæki sem 

valda honum, þar er helst að nefna:Handstykki, sagir, trimmerar, gifsvíbrarar og 

hrærivélar. 

Til að minnka líkurnar á að verða fyrir skaða af vélrænum titringi er gott: 

 -Að halda laust á handstykki. 

 -Smyrja og hreinsa handstykki reglulega 

 -Nota ekki bogna bora í handstykkið 

 -Endurnýja gömul tæki 

 -Hvíla sig reglulega á titringi 

 -Betra er að vinna í heitu herbergi og huga að því að hendurnar séu heitar 

Rannsóknir hafa sýnt að mikill víbringur getur verið skaðlegur fyrir blóðflæði og 

liðamót. Einkenni sem gera vart við sig eru: Doði í fingrum, skert tilfinning, minni 

styrkur í höndum og fingurnir hvítna. Sumir finna fyrir þessum einkennum eftir nokkra 

mánaða vinnu en aðrir eftir nokkur ár eða aldrei. Ef haldið er áfram að vinna við 

vélrænan titring eftir að einkennigera vart við sig má gera ráð fyrir að þau versni og verði 

varanleg (HSE, 2005). 

Sænsk rannsókn var gerð á  374 konum sem höfðu tilkynnt eymsli vegna vélræns titrings 

til Tryggingastofnunar í Svíþjóð. Þær höfðu fengið bætur vegna þess á árunum 1988-

1997. Þessi rannsókn sýndi að fyrstu einkenni gerðu vart við sig eftir 7 ára vinnu, en 

flestar leituðu læknis eftir 11 ára vinnu.   Þær kvörtuðu undan doða í 91% tilfella og 

vegna hvítra fingra í 51% tilfella. Konurnar komu úr ýmsum störfum en skaði vegna 

vélræns titrings var hæstur meðal tannsmiða(Bylund SH, Burström L, Knutsson AA., 

2002). 

3.6Loftgæði  

Þegar unnið er með heilsuspillandi efni er mikilvægt að huga að loftgæðum verkstæðis til 

að tryggja heilbrigði starfsmanna og vellíðan. Miðað er við að hver starfsmaður hafi 

12m3 loftrými  samkvæmt vinnueftirlitinu. Þegar rými er mælt, skal ekki taka inn í mál 

aukna lofthæð, heldur mæla gólfflöt og upp á veggi sem samsvarar samþykktri 

lofthæð(Vinnueftirlit ríkisins, 1998).Skylda er að hafa opnanleg gluggfög í 

vinnurými.Opnir gluggar er ódýr og einföld leið til að hreinsa loft og með 
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loftræstingakerfi og viftum má auka loftstreymi í vinnurými (Reglugerð 581/1995). 

3.7Borð, stóll, handstykki og líkamsstaða. 

Þar sem tannsmiðir sitja allan daginn er mikilvægt að huga að líkamsstöðu og til að 

tryggja hana sem best þarf að vera til staðar góður stillanlegur stóll þar sem hægt er að 

stilla bæði sessu og bak. Það hentar líka mörgum að hafa fótaskemil, sem er góð hvíld 

fyrir fætur og einangrar kulda frá gólfi. Erfitt getur verið að sitja beinn í baki og vinna 

við nákvæmnis vinnu, og er tilhneiging margra að sveigja bakið og hálsinn fram, sem 

getur valdið eymslum á þeim stöðum.  Mörgum reynist vel að lækka stólinn og vinna 

undir stækkunargleri en með því móti er bakið og hálsinn í betri stöðu. Gott getur verið 

að standa reglulega upp og teygja úr hálsi og herðum til að auka blóðflæði.  

Sænsk rannsókn var gerð árið 1996 á heilsufari 731 tannsmiða. Leiddi sú rannsókn í ljós 

að 68% kvörtuðu undan stoðkerfisverkja(Jacobsen N, Derand T, Hensten-Pettersen A., 

1996). 

Mjög þægilegt er að hafa borð sem hægt er að hækka og lækka, þannig að bæði sé 

mögulegt að sitja og standa við vinnu. Borðið þarf að þolað mikinn hita,álag og vera með 

góðri ryksugu með ryksíu. Gott er að velja hlífðargler á borðið sem hægt er að taka 

auðveldlega niður. Við val á handstykki skal velja létt, lágvært stykki, sem víbrar sem 

minnst og fer vel í hendi.  

Ef unnið er lengi með þungt handstykki er hætta á að starfsmaður fái sinaskeiðabólgu 

(Carpal tunnel syndrome) sem er ofálagseinkenni sem kemur vegna endurtekinna 

einhæfra hreyfinga. Sinaslíðrin bólgna upp og ef ekkert er gert til að draga úr bólgunni 

getur hún valdið veikleika í sin og jafnvel sliti. Algengt er að fólk kvarti undan verkjum, 

náladofa eða brunatilfinningu (Afl sjúkraþjálfun, e.d.). 
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4 Sótthreinsun og smit 

Tannsmiðir taka við mátum og notuðum tanngervum frá tannlækni og allur gangur er á 

hvort tannlæknar eða aðstoðamenn þeirra sjái um að sótthreinsa mátin áður en þau eru 

send af stað til tannsmiðs. Mikilvægt er að tannsmiðir séu vakandi fyrir því að mátin séu 

sótthreinsuð áður en steypt er í þau, öll tanngervi sótthreinsuð áður en unnið er með þau 

og sama gildir um bitrima, tannréttingagóma, samanbit og  í raun allt sem hefur komið í 

snertingu við munnhol sjúklings. Góð vinnuregla fyrir tannsmíðaverkstæði er að hafa við 

inngang verkstæðis sótthreinsunarbox til að koma í veg fyrir að mengun berist inn á 

vinnuborðin.  Þetta er auðvelt í uppsetningu og ekki kostnaðarsamt. Tannsmiðir ættu að 

nota  hanska við sótthreinsun og varast að vera með langar neglur og skartgripi sem gætu 

rifið hanskana. 

Með mátum og tanngervum geta bakteríur, vírusar og sveppagró borist í tannsmiðinn. Því 

ættu þeir að forðast að vinna með ósótthreinsuð verkefni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

bakteríur geta lifað allt að sjö daga í gifsmódeli eftir að steypt hefur verið í ósótthreinsað 

mát.  

Ef borar, gúmmíhjól eða önnur verkfæri á verkstæðinu hafa verið notuð á 

óhreinsuðtanngervi sjúklings þarf að sótthreinsa þau eftir notkun, því þau gætuborið með 

sér smit í næsta sjúkling. Sótthreinsa þarf pressupotta á milli sjúklinga. Nægir þá að úða 

þá með 70% spritti eða sambærilegum sótthreinsi(Infection Control, e.d.). 

Tannsmiðir ættu að hafa í huga að mörg sótthreinsiefni geta innhaldið efni eins og 

aldahydes, phenols og quaternany ammonium  sem geta verið skaðleg heilsu (Clifton R. 

Lacy og James E. McGreevey, e.d.). 

4.1Sótthreinsun 

Við komu verkefna á tannsmíðaverkstæði ætti tannsmiður að gera eftirfarandi: 

Mát:  

 -Skola mát undir rennandi vatni og þannig fjarlægja blóð, matarleifar og munnvatn 

 -Leggja þau í sótthreinsilög eða spreyja með sótthreinsi 

 -Skola þau svo aftur undir rennandi vatni   
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Varast skal að þurrka mátin með blæstri. Ef mát hafa ekki verið nægilega sótthreinsuð er 

hætta að dreifa sýklum með þessu móti 

Plastgómar (heilgómar, partar og tannréttingaplötur): 

 Það má hreinsa plastgóma með sömu aðferð en varast skal að láta þá liggja lengi 

þar sem plastið dregur í sig sótthreinsilöginn. Áður en plastgómum er skilað til sjúklings 

þarf að skola þá vel með rennandi vatni. 

Málmgrindur: 

 Kóbalt-króm málmgrindur skal ekki sótthreinsa með hypochlorite þar sem 

málmurinn getur tærst við það en nota má t.d. edik. 

Önnur verkefni: 

 Samanbit, mátskeiðar og bitrima ætti að skola fyrst með vatni, úða með sótthreinsi 

og skola svo aftur með vatni. Gifs módel ætti að úða með sótthreinsi þar til þau verða vel 

rök eða dýfa þeim örsnöggt í sótthreinsilög(Diploma of Dental Technology 18284, 

2009). 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því að sótthreinsibúnaður sé rétt notaður.  

4.2 Smitsjúkdómar  

Margir sjúkdómar geta smitast af sýktum mátum og tanngervum. Sumir er skaðlitlir en 

aðrir geta haft langvarandi áhrif og jafnvel verið lífshættulegir eins og lifrabólga B,C og 

HIV. 

4.2.1 Lifrarbólga B 

Lifrarbólga B stafar af lifrarbólguveiru B sem getur smitast með líkamsvessum, sem gæti 

gerst ef tannsmiður fær sýkt blóð eða líkamsvessa inní líkama sinn. Það gæti gerst ef 

hann stingur sig á blóðugu verkfæri, er með opið sár eða blóð slettist í augu.  

Bólga myndast í lifrinni sem getur valdið ógleði, ónotum í efri hluta kviðarhols, 

lystarleysi,gulu, dökku þvagi, kláða og stundum liðverkjum. Meðgöngutími lifrarbólgu 

B, sá tími frá smiti þar til einkennaverður vart er tiltölulega langur, eða 2-6 mánuðir. 

Sumir sem smitast af lifrarbólgu geta verið einkennalausir og vita þar af leiðandi ekki af 

sýkingunni. 

Lifrarbólguveiran getur valdið viðvarandi lifrarbólgu sem smám saman getur leitt til 
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skorpulifrar, lifrarkrabbameins og valdið dauða. 

Oftast læknast lifrarbólga B af sjálfu sér á nokkrum vikum eða mánuðum. 

Hægt er að fyrirbyggja lifrarbólgu með tiheyrandi bólusetningu (Landlæknisembættið, 

2009). 

4.2.2 Lifrarbólga C 

Lifrarbólga C stafar af lifrarbólguveiru C og getur smitast með sama hætti og lifrarbólga 

B. Einkenni geta verið þau sömu og hjá lifrarbólgu B, en sumir einstaklingar geta borið 

sjúkdóminn einkennalausir. Lifrarbólga C veldur oftar viðvarandi bólgum og læknast 

sjaldan af sjálfu sér. Meðgöngutími  er 1-3 mánuðir. Ólíkt lifrarbólgu B er ekki til 

bólusetning fyrir lifrarbólgu C. 

4.2.3 HIV 

Alnæmi orsakast af veiru sem nefnist HIV og getur smitast með sama hætti og lifrarbólga 

B og C. Veiran brýtur niður ónæmiskerfi einstaklingsins á löngum tíma. Smitaður 

einstaklingur getur verið einkennalaus í langan tíma en valdið smiti.  

Ekki er hægt að koma í veg fyrir smit á HIV með bólusetningu og engin lyf eru til sem 

útrýma veirunni úr líkamanum (Landlæknisembættið, 2003). 

4.3 Öryggisbúnaður á tannsmíðaverkstæðum 

-Maski (sjá skýringu fyrir neðan) 

-Hanskar (sjá kafla 2.9) 

-Heyrnarhlíf 

-Hlífðargleraugu 

-Andlitshlíf 

-Hlífðarföt 

-Slökkvitæki/teppi/reykskynjari og gasvari 

-Sjúkrakassi 

-Viðbúnaðarspjald  

Persónuhlífar er búnaður sem einstaklingur klæðist eða ber sér til verndar gegn hættu sem 

gæti ógnað heilsu hans og öryggi. Dæmi um slíkar hlífar eru maski, 
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hanskar,hlífðargleraugu og andlitshlífar. Persónuhlífar eiga að vera þannig gerðar að 

notandi þeirra eigi að geta unnið við áhættusöm verk og geta jafnframt treyst á vernd 

þeirra við fyrirliggjandi hættu.Efni sem notað er í hlífar mega ekki vera skaðleg heilsu 

notandans og eiga að vera eins þægileg og mögulegt er. Skilyrði fyrir markaðssetningu á 

persónuhlífum hér á landi er að þær séu auðkenndar með CE-merki  og verða þær að falla 

að tilskipun Evrópusambandsins.Í reglugerðum Vinnueftirlitsins um skipulag og 

framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum, nr. 920, um verndun starfsmanna gegn 

hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum nr. 533 eiga persónuhlífar að vera til 

staðar á verkstæðum þar sem unnið er með hættuleg efni (Reglugerð 501/1994, 

581/1995). 

-Maski er hlíf sem leggst yfir nef og munn notandans. Hann verndar öndunarveg fyrir 

ryki og veitir vernd gegn smiti. Mikilvægt er að hann liggi þétt að andliti.  

-Hanskar veita vörn ef rétt eru notaðir. Varast skal að snerta andlit og hár með 

menguðum hönskum, eins líka síma eða aðra hluti á verkstæðinu. Stærð hanska skiptir 

máli, of litlir hanskar geta valdið doða í höndum og of stórir hanskar geta verið til trafala 

og jafnvel hættulegir, geta t.d. auðveldlega fest sig við fræsarann í handstykkinu. Þykkt 

hanska fer eftir verkinu sem á að vinna, þunnir hanskar eru hentugir í nákvæmisvinnu en  

rifna auðveldlega og þarf því að fara gætilega með þá. Hanskar mettast af sterkum efnum 

smám saman og því skal skipta reglulega því annars liggja efnin á húð notandans í stað 

þess að verja hann gegn þeim. Ef notaðir eru latex hanskar er mælt með handþvotti eftir 

notkun, því langvarandi notkun á latexi getur valdið ofnæmi. 

-Hlífðargleraugu eru gleraugu til að hlífa augum gegn fræsi,efnum og ryki. Þau eru oftast 

stærri en venjuleg gleraugu og leggjast vel að andliti. Fólk sem notar venjulega gleraugu 

getur oftast haft þau yfir sín eigin. Flest eru þau hönnuð þannig að þau takmarki sem 

minnst sjónsvið notandans. Mikilvægt er fyrir tannsmiði að vanda valið á 

hlífðargleraugum og velja gleraugu sem hafa lítil áhrif á sjón hans og samræm þeirri 

nákvæmnisvinnu sem hann ætlar að nota þau við. 

-Andlitshlíf er létt hlíf úr plasti sem lögð er yfir andlitið og oftast er hún fest ofan við 

eyrun. Hlutverk hennar er að vernda notanda gegn því að fá slettur og agnir framan í sig. 

Margir tannsmiðir nota slíka hlíf er þeir trimma módel til að verjast gifs slettum og við að 

pússa tanngervi með pimpsteini. Þar sem andlitshlífin er opin til hliðanna er gott að vera 

með maska og gleraugu til að auka enn á vernd.  
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-Heyrnarhlífar veita vörn gegn heyrnarskaða. Þær liggja ýmist yfir eyrum eða eru 

staðsettar inn í eyrum (eyrnartappar). Sumir eiga erfitt með að einbeita sér í hávaða og 

reynist þeim vel að nota heyrnarhlífar til að auka skilvirkni við vinnu. 

-Hlífðarfatnaður er ýmist notaður yfir eigin klæðnað eða einn og sér. Hlutverk hans er að 

verja notandann og föt hans. Varast skal að klæðast ermalöngum hlífðarfatnaði, því hætta 

getur skapast t.d ef langar ermar liggja yfir gasloga (Princeton University, 2011). 

-Viðbúnaðarspjald,er veggspjald með fyrstu hjálp við slysum og efnaóhöppum. Hentugt 

er að hafa slíkt hangandi á áberandi stað á vinnustað. 

4.4 Hættur á tannsmíðaverkstæði 

Bruni: Þrýstipott,gufutæki, sprittloga, gasloga, pússun, við köstun, útbrennslu, heitt vax. 

Lausn:Nota viðurkennd tæki skv. Evrópustaðli, hleypa þrýstingi algjörlega af þrýstipotti 

áður en hann er opnaður, hafa hreinan spritt- og gasloga.  

Augnskaði: Skurðarskífur, plast/málmagnir við fræsun, sýrur og sterk lím, sterk birta 

sem myndast við bræðslu á málmi, léleg vinnulýsing 

Lausn: Nota hlífðargleraugu/ lituð hlífðargleraugu. 

Heyrnarskaði: Vegna háværra tækja. 

Lausn: Nota heyrnarhlífar 

Höfuðáverkar: Verkfæri sem snúast t.d. fræsari/trimmer. 

Lausn: Binda hár aftur. 

Húðskaði: Fljótandi sýraog ertandi efni. 

Lausn: Fara varlega, vinna með þau nálægt rennandi vatni, nota hanska. 

Öndunarfæraskaði: Ryk af gifsi, málmum, postulíni, pimpsteini og investmenti. 

Innöndun eiturefna t.d. mónómers og sýru. 

Lausn: Ryksuga með góðri ryksíu, maski   

Exem: Vegna langvarandi notkunar á ertandi efnum 

Lausn: Forðast að snerta efnin að óþörfu, nota hanska. 

Ofnæmi: Vegna langvarandi notkunar á latex hönskum og sterkum efnum 
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Lausn: Skola hendur vel eftir notkun til að minnka líkur á að fá ofnæmi. 

Stoðkerfisvandamál: Lélegur og/eða illa stilltur stóll, óhentugt borð, of löng kyrrstaða 

og óhentug líkamsstaða. 

Lausn: Leikfimi, teygja úr sér, huga að réttri líkamsstöðu. 

Smit: Mát, bitrimar, samanbit, notuð tanngervi og annað sem hefur farið upp í sjúkling.  

Lausn:Nota hanska, maska, sótthreinsa allt sem kemur inn á verkstæði, vera ekki með 

matvæli á vinnuborði, bólusetning (IDF Institut für Dentale Fernschulung, 2001). 
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5 Aðferðir 

5.1Rannsóknarsnið. 

Megindlegt rannsóknarsnið var notað við gerð rannsóknarinnar. Það snið byggir á því að 

afla tölulegra gagna sem nýttar eru til að fá niðurstöður í tölum frekar en lýsingar í 

orðum. 

5.2 Framkvæmd könnunar. 

Spurningalisti var gerður og til hliðsjónar voru hafðar kannanir sem gerðar hafa verið á 

öðrum starfsstéttum. Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni Surveymonkey.com og 

linkur á þá síðu settur inn í tölvupóst sem sendur var á rafrænu formi á öll skráð 

tannsmíðaverkstæði sem eru meðlimir í Tannsmiðafélagi Íslands(TÍ) og tannlækna með 

starfandi tannsmiði. Netföng tannlækna fengust inn á ja.is. Samtök iðnaðarins(SI) sáu um 

að senda listann út til forsvarsmanna tannsmíðaverkstæða en við sáum um að senda 

tölvupóst til tannlækna. Spurningalistinn var sendur út í janúar 2012, þremur vikum 

seinna var send ítrekun með tölvupósti. Til auka við svörun var tveimur vikum seinna 

hringt á öll verkstæði og tannlæknastofur og þeim sendur aftur tölvupóstur. 

Leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd fyrir könnuninni.  

Fyllstu nafnleyndar var gætt og var spurningalistinn þannig uppsettur að ógerlegt var að 

sjá frá hverjum svörin bárust. Öllum gögnum var eytt eftir úrvinnslu. 

5.3 Þátttakendur. 

Skráð tannsmíðaverkstæði hjá TÍ og tannlæknar með starfandi tannsmiði. 
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6 Niðurstaðaspurningakönnunar 

Spurning 1 Fjöldi tannsmiða? 

 

Mynd 1:Fjöldi tannsmiða? 

Á meira en helming (54,2%) þeirra verkstæða sem svöruðu starfar einungis einn 

tannsmiður, á 16.7% verkstæða tveir, á 8,3% fjórir, á 4,2% fimm, á 4,2% sex, á 8,3% átta 

og á 4,2% níu. Engin verkstæði á landinu hafa fleiri en níu starfsmenn.  

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Fjöldi tannsmiða á hverju verkstæði 
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Spurning2Stærð verkstæðis í fermetrum? 

 

Tafla 1: Fjöldi starfsmanna á hvern fermeter á verkstæði 

Fjöldi 
starfsmanna 

Stærð í 
m2 

m2 per 
starfsmann 

2 17 8,5 

1 60 60 

1 25 25 

1 16 16 

1 75 75 

1 30 30 

1 16 16 

1 80 80 

1 20 20 

5 45 9 

6 8 1,3 

1 15 15 

8 150 18,8 

9 150 16,7 

1 70 70 

1 43 43 

1 

 

36 36 

2 30 15 

4 65 16,3 

1 40 40 

2 60 30 

1 30 30 

8 100 12,5 

4 60 15 

Tafla 1: Fjöldi starfsmanna á hvern fermeter á verkstæði 

Í töflu 1 er fjölda tannsmiða á hvern fermeter. Öll verkstæðin eru 8,5m² eða stærri að einu 

undanskildu en þar vinna sex starfsmenn á 8 fermetrum.  
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Spurning 3 Hversu oft er skúrað? 

 

 

Mynd 2 Hversu oft er skúrað? 

Súluritið segir til um hversu oft gólffletir eru þrifnir, í nánast helmingi tilfella (45,8%) er 

skúrað daglega, í 37,5% tilvika er skúrað einu sinni í viku en í 16,7% tilvika er sjaldnar 

en einu sinni í viku.  

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Þrif gólfflata 
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Spurning 4 Hversu oft eru yfirborðsfletir þrifnir? 

 

 

Mynd 3Hversu oft eru yfirborðsfletir þrifnir? 

Í 41,7% tilvika er þrifið daglega, í 41,7% einu sinni í viku og í 16,7% tilvika sjaldnar en 

einu sinni í viku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Þrif yfirborðsflata 
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Spurning 5 Eru starfsmenn bólusettir fyrir lifrarbólgu B? 

 

 

Mynd 4Eru starfsmenn bólusettir fyrir lifrabólgu B?  

Á meirihluta(64%) tannsmíðaverkstæða eru tannsmiðir ekki bólusettir fyrir lifrarbólgu B. 

Á 16% verkstæða eru allir tannsmiðir bólusettir en í 20% tilvika er hluti af starfsmönnum 

bólusettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Bólusetning starfsmanna við lifrarbólgu B 
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Spurning 6 Eru mát sótthreinsuð áður en steypt er í þau? 

 

 

Mynd 5Eru mát sótthreinsuð áður en steypt er í þau? 

Á 8,3% tannsmíðaverkstæðum eru mát ávallt sótthreinsuð, en í 29,2% tilvika eru mát 

aldrei sótthreinsuð. Í meir en helmingstilfella (54,2%) eru mát stundum sótthreinsuð, en í 

8,3% tilvika oftast hreinsuð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Sótthreinsun máta 
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Spurning 7 Hversu oft er skipt um pimpstein? 

 

 

Mynd 6 Hversu oft er skipt um pimpstein? 

Súluritið sýnir hversu oft er skipt um pimpstein. 16 verkstæði notuðu pimpstein en 8 

ekki. Hvergi (0%) er skipt um pimpstein daglega. Á fimm verkstæðum er skipt um 

pimpstein einu sinni í viku, níu verkstæðum sjaldnar en einu sinni í viku og á tveim 

verkstæðum aldrei. 

Spurning 8Er stinkskápur til staðar? 

Í 91,7% tilfella er enginn stinkskápur til staðar. 

Spurning 9Er frásog í vinnuborðum? 

Íflestum tilvikum (91,7%) er frásog í borðum en á tveimur verkstæðum(8,3%) er ekkert 

frásog. 

Spurning 10Er frásog í gifsherbergi eða þar sem er unnið með gifs eða investment? 

Í 66,7% tilvika er ekki frásog í gifsherbergi, en í 33.3% tilvika er það til staðar. 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Endurnýjun á pimpsteini 
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Spurning 11 Er maski notaður þegar fræst er eða unnið með eiturefni? 

 

Mynd 7 Er maski notaður þegar fræst er eða unnið með eiturefni? 

Á flestum tannsmíðaverkstæðum(66,7%) er maski stundum notaður við vinnu en í 25% 

tilvika er maski alltaf notaður, en á tveimur verkstæðum (8,3%) er maski aldrei notaður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Notkun maska 
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Spurning 12 Eru hanskar notaðir þegar unnið er með eiturefni eða ertandi efni? 

 

 

Mynd 8 Eru hanskar notaðir þegar unnið er með eiturefni eða ertandi efni?  

Í 37.5% tilfella eru hanskar ávallt notaðir þegar unnið er með eiturefni eða ertandi efni, í 

helmingstilfella(50%) er það stundum gert en í 12,5% tilfella aldrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Notkun hanska 
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Spurning 13Eru heyrnahlífar notaðar við hávaðasama vinnu t.d. þegar trimmað er? 

 

Mynd 9 Eru heyrnarhlífar notaðar við hávaðasama vinnu t.d.þegar trimmað er? 

Í 20,8% tilfella eru heyrnarhlífar notaðar við hávaðasama vinnu, í 20.8% stundum en í 

meira en helmingi (58,3%) tilfella eru heyrnarhlífar ekki notaðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Notkun heyrnahlífa 
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Spurning 14 Eru hlífðargleraugu notuð við vinnu þar sem augun eru í hættu? 

 

 

Mynd 10 Eru hlífðargleraugu notuð við vinnu þar sem augun eru í hættu? 

Í 87,5% tilfella eru hlífðargleraugu notuð við vinnu þar sem augun eru í hættu, í 8,3% 

tilfella stundum og í 4,2% tilfella ekki.  

Spurning 15Er starfsmönnum boðið upp á hlífðarfatnað? 

Í 75% tilfella er boðið upp á hlífðarfatnað. 

Spurning 16Er sjúkrakassi til staðar? 

Í 75% tilfella er sjúkrakassi til staðar. 

Spurning 17 Er sjúkrakassi yfirfarinn reglulega? 

Í sjö tilfellum af 18 er sjúkrakassi yfirfarinn reglulega, í 11 tilfellum af  18 ekki. 

Spurning 18Hefur verkstæðið verið tekið út af eldvarnareftirlitinu? 

75% verkstæða hafa verið tekin út af eldvarnareftirlitinu. 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Notkun hlífðargleraugna 
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Spurning 19 Hefur verkstæðið verið tekið út af vinnueftirlitinu? 

60,9% verkstæða hafa ekki látið taka út verkstæði sitt af vinnueftirlitinu. 

Spurning 20Er slökkvitæki eða teppi til staðar? 

Í 87,5% tilvika er slökkvitæki eða teppi til staðar. 

Spurning 21 Eru allir gaskútar tryggilega festir við vegg eða borð? 

 

 

 

Mynd 11 Eru allir gaskútar tryggilega festir við vegg eða borð? 

Í 20,8% tilvika eru gaskútar festir tryggilega við vegg eða borð, í 66,7% tilvika ekki. Í 

12,5% tilvika eru engir gaskútar á verkstæðinu. 

Spurning 22 Eru eiturefni geymd þannig að þau fari ekki út í andrúmsloftið ef t.d. 

umbúðir leka? 

Í 58,3% tilvika eru eiturefni ekki geymd tryggilega þannig að þau fari ekki út í 

andrúmsloftið. 

Spurning 23Eru leiðbeiningar í fyrirtækinu um neyðarviðbrögð við efnaóhöppum 

og slysum? 

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Frágangur gaskúta 
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Engin verkstæði (0%) voru með leiðbeiningar um neyðarviðbrögð við efnaóhöppum og 

slysum. 

Spurning 24Er sérstakt box fyrir förgun á hnífsblöðum og öðrum beittum hlutum? 

Í 58,3% tilvika eru verkstæði ekki með sérstakt box fyrir förgun á hnífsblöðum og 

beittum hlutum. 

Spurning 25Eru opnanlegir gluggar í vinnurými? 

Öll verkstæðin(100%) eru með opnanlega glugga í vinnurými. 

Spurning 26 Er loftræstikerfi? 

 

 

Mynd 12 Er loftræstikerfi? 

Rúmur helmingur verkstæða (54,2%) er með loftræstikerfi en þar af eru 4,2% ekki með 

það virkt. Í 41,7% tilvika er ekkert loftræstikerfi. 

Spurning 27Er vinnustóll stillanlegur? 

Í 91,7% tilvika eru stillanlegur vinnustóll.  

Fjöldi verkstæða 

Tíðni 

Loftræstikerfi 
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6.1 Umræða 

Í heildina svöruðu 24 af 37 verkstæðum sem gerir 65% svarhlutfall.  

Á meira en helmingi þeirra tannsmíðaverkstæða sem svöruðu starfar einungis einn 

tannsmiður, sem er algengt hér á landi. Færst hefur í aukana undanfarin ár að fleiri 

tannsmiðir taki sig saman og stofni verkstæði. Í því er mikil hagræðing því kaup á 

tækjum og efnum sem notuð eru á tannsmíðaverkstæðum eru mjög kostnaðarsöm. Þegar 

fleiri starfsmenn vinna saman eru meiri líkur á að hver starfsmaður sérhæfi sig í 

einhverju ákveðnum verkþætti inni á verkstæðinu og er þar með hægt að bjóða upp á 

fjölbreyttari þjónustu. Skv. könnuninni er stærsta starfandi tannsmíðaverkstæðið á 

landinu með níu tannsmiði.   

Eins og fram kom í kafla 3.6 er miðað við að hver starfsmaður hafi 12m3 loftrými  skv. 

Vinnueftirlitinu. Reikna má með að lofthæð sé að minnsta kosti 2.40 metrar á 

verkstæðunum og ef sú tala er margfölduð með fermetrafjölda á hvern starfsmann leiðir 

rannsóknin í ljós að allir tannsmiðir hér á landi hafa ríflega það rými, sem reglur kveða á 

um. Eitt verkstæði er þó undanskilið,en þar vinna sex starfsmenn á 8 fermetrum. Ætla má 

að það svar sé ómarktækt.  

Þar sem mikið er fræst af gifsi, málmi, plastefnum og postulíni  þyrlast örfínt ryk upp í 

loft og sest á alla yfirborðsfleti og gólf. Við umgang starfsmanna þyrlast agnirnar aftur 

upp í loftið. Þessar agnir geta sest í postulín, gifs og vax og valdið galla í vinnslu 

tanngervis. Einnig getur rykugt andrúmsloft  ýtt  undir hina ýmsu lungnakvilla sem 

tannsmiðir eiga á hættu að fá. Rúm áttatíu prósent verkstæða þrífa gólffleti og 

yfirborðsfleti einu sinni í viku eða oftar, sem verður að teljast viðunandi. 

Því miður leiddi rannsóknin í ljós að rúmlega 66,7% tannsmiða eru ekki bólusettir fyrir 

lifrarbólgu B. Þessar niðurstöður eru sláandi þar sem tannsmiðir sem vinna með blóðug 

mát/verkefni og jafnvel uppi í sjúklingum ættu að hugsa um að vernda sjálfa sig. 

Undanfarin ár hefur öllum tannlæknanemum verið boðið upp á að láta bólusetja sig við 

lifrarbólgu B, en eftir útskrift er það í þeirra höndum að endurnýja hana reglulega. 

Tannsmiðanemum hefur ekki verið boðið upp á bólusetningu hingað til en við höfðum 

samband við verkefnisstjóra námsbrautar í tannsmíði við Háskóla Íslands og tók hann vel 

í þá ábendingu. 

Allur gangur er á því hvort mát séu sótthreinsuð áður en steypt er í þau. Á einungis 
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tveimur verkstæða er það ávallt gert, sem mætti túlka sem allt of lágt hlutfall  þar sem 

mikil hætta er á að bakteríur og veirur geti smitast frá mátum í tannsmið og jafnvel frá 

verkstæðinu í sjúkling. Á 29,2% verkstæða eru mát aldrei sótthreinsuð, heldur unnið með 

þau beint úr sjúklingi eða treyst á að starfsfólk tannlæknastofunnar sem mátið kom af 

hafi gert það. 

Það hefði þurft að koma fram í spurningalistanum með hverju pimpsteinninn var 

blandaður til að geta fengið áreiðanleg svör úr spurningunni: ―Hversu oft er skipt um 

pimpstein?‖. Því það er í lagi að skipta sjaldnar um pimpstein ef hann er blandaður með 

sótthreinsivökva. 

Stinkskápur var einungis til staðar á tveimur verkstæðum sem kom okkur á óvart þar sem 

í tannsmíði er unnið með rokgjörn, heilsuspillandi eiturefni og getur stinkskápur komið 

sér vel til að vernda heilsu starfsmanna. 

Frásog í vinnuborðum var á öllum verkstæðum nema tveimur. Það er í raun óhugsandi 

hvernig hægt er að vinna við tannsmíðar án þess og anda að sér plast, málm, gifs og 

postulínsögnum allan daginn. 

Frásog í gifsherbergjum eða þar sem unnið er með gifs og investment er á 33,3% 

verkstæða. Miðað við hversu hættulegt investment er til innöndunar sbr. kafla 2.1 um 

Silica agnir ætti það að vera allsstaðar. 

Maski er notaður á 91.7% verkstæða, maski er góð vörn fyrir öndunarveg en það er ekki 

nóg að vera með maska heldur þarf að nota hann rétt og skipta oft á dag. 

Í tæplega 90% tilvika eru hanskar notaðir þegar unnið er með eitur- eða ertandi efni. Ekki 

var spurt um hverskonar hanskar eru notaðir né hversu oft er skipt um þá sem er 

mikilvægt sbr.kafla 2.9. 

Heyrnarhlífar eru notaðar í tæplega helmingi tilfella þrátt fyrir að mörg tæki inn á 

tannsmíðaverkstæðum séu hávaðasöm og geti valdið heyrnarskerðingu. 

Niðurstaða könnunarinnar leiddi í ljós að almenn notkun á hlífðargleraugum er nokkuð 

góð eða 87,9%. Sum verkstæði eru með hlífðargler á vinnuborðum sem vernda tannsmið 

rétt eins og hlífðargleraugu. Ekki var spurt um hvort hlífðargler væri á vinnuborðum og 

má því ætla að einhver hluti tannsmiða láti sér nægja að nota hlífðargler í borði í stað 

hlífðargleraugna. 

Í  25% tilfella er ekki boðið upp áhlífðarfatnað þó að reglur kveði á um það, sbr.kafla 4.3. 
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Það kom okkur á óvart að svona mörg verkstæði væru með hlífðarfatnað, því við höfum 

heimsótt mörg verkstæði og sjaldan sjást tannsmiðir í hlífðarfatnaði. Þó er okkar 

tilfinning að það sé að aukast.  

Skv. reglum Vinnueftirlitsins nr.581/1995, 38 gr. er skylda að hafa búnað til 

skyndihjálpar á vinnustöðum. Í 75% tilfella er sjúkrakassi til staðar. Þar sem hann er til 

staðar er hann yfirfarinn reglulega í 39% tilfella. Þar sem tannsmiðir vinna með beitt 

áhöld, við hættuleg tæki, eiga í hættu á að brenna sig eða fá plast, gifs eða málmagnir í 

augun, ætti að vera til staðar sjúkrakassi fyrir starfsmenn. Hann þarf ekki að innihalda 

nema það allra nauðsynlegasta til að grípa í ef slys ber að höndum. Hægt er að nálgast 

gátlista yfir þann búnað sem á að vera til staðar í sjúkrakassa í flestum apótekum og 

einnig bjóða mörg apótek upp á að yfirfara þá (Reglugerð 581/1995). 

75% verkstæða hafa verið tekin út af eldvarnareftirlitinu. Það er á ábyrgð  

atvinnuveitanda að sinna eldvarnareftirliti í fyrirtæki. Það þarf að vera skriflegt með 

gátlistum. Þar sem unnið er með eldfim og hættuleg efni skal þetta eftirlit vera oftar en 

einu sinni í mánuði. Slökkvitæki eða teppi er til staðar í 87,5% tilvika þó að skylda sé að 

hafa slökkvitæki. Yfirfara skal þaðað minnsta kosti einu sinni á ári. Hægt er að nálgast 

gátlista á heimasíðu Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins á shs.is(Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins). 

Vinnueftirlitið hefur tekið út 39,1% verkstæða. Það fer ekki á milli mála hvers er krafist 

af eigendum verkstæða eða forsvarsmönnum þeirra, sbr.kafla 1.2. Það virðist vera að 

eftirliti sé ekki framfylgt af Vinnueftirlitinu nema eigendur eða forsvarsmenn beri sig 

eftir því.Til eru viðurlög og refsiákvæði sbr. 98. og 99. gr.laga nr. 46/1980, um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum við því að framfylgja ekki reglum 

Vinnueftirlitsins en það er háð því við einhver leggi fram kæru. Hér á landi eru verkstæði 

það lítil að erfitt er fyrir tannsmið að leggja fram kæru án þess að vinnuveitandi geti 

fundið út hver lagði hana fram. 

Samkvæmt niðurstöðum eru í 66,8% tilvika gaskútar ekki tryggilega festir við vegg eða 

borð þó kveðið sé á í reglum Vinnueftirlitsins að svo eigi að vera. Hætta getur skapast ef 

gaskútur liggur á hliðinni og lekur. Sem dæmi um hættuna má benda á slys sem varð 

21.febrúar 2011 á tannsmíðaverkstæði í Bretlandi en þar slösuðust 12 tannsmiðir eftir að 

gashylki sprakk. Talið er að sprengingin hafi orðið vegna  gasleka (David LaHoda, 

2011). 
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Í 58% tilvika eru eiturefni ekki geymd skv. reglum Vinnueftirlitsins nr.553/2002, 5. og 6. 

grein sem kveða á um að eiturefni séu geymd  tryggilega merkt og í sérstökum 

efnageymslum. 

Engin verkstæði eru með leiðbeiningar um neyðarviðbrögð við efnaóhöppum og slysum 

þó að skýrt sé í reglum Vinnueftirlitsins nr. 553/2002 8.gr um að svo eigi að vera.  

Tæplega helmingur verkstæða er með sérstakt ílát fyrir förgun á hnífsblöðum eða beittum 

hlutum. Hættulegt getur verið að henda slíkum hlutum beint í ruslatunnu, þá fyrir 

starfsmenn verkstæðisins, hreinsitækna og sorphirðufólk.  

Öll verkstæði eru með opnanlegan glugga í vinnurými og framfylgja þar af leiðandi 

reglugerð Vinnueftirlitsins. 

Rúmur helmingur verkstæða er með virkt loftræstikerfi.  

Á öllum verkstæðum nema einu er vinnustóll stillanlegur. Engar reglur eru til um það 

hvort hann þurfi að vera það en óneitanlega er það mun betra. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að á mörgum tannsmíðaverkstæðum stafar tannsmiðum 

hætta af sínu vinnuumhverfi. 

6.2 Ályktun 

Það virðist vera í höndum verkstæðiseigenda að bera ábyrgð á því að framfylgja 

öryggisreglum og reka verkstæði með þeim hætti að það sé sem öruggast fyrir þá sem þar 

vinna. Ef verkstæði hefur að geyma hættuleg efni og tæki er þeim skylt að tilkynna það 

til Vinnueftirlitsins. Þeim ber einnig að tilkynna ef einhver efnaóhöpp eða slys verða. 

Áætla má að þar sem einn tannsmiður vinnur sé lítið gert af því en þar sem fleiri vinna 

saman eru meiri líkur á að atvinnurekandi fái ábendingar um það sem betur mætti fara.  

Draga má þá ályktun að víða sé pottur brotinn í rekstri verkstæða hér á landi en okkar 

tilfinning er sú að ástandið sé betra í dag en það var þegar við byrjuðumað vinna við 

tannsmíðar um aldamótin. Með auknum áherslum á heilbrigði og heilsuvitund í 

þjóðfélaginu má ætla að tannsmiðir líti gagnrýnni augum á sitt vinnuumhverfi og reyni 

að skapa sér heilsusamlegra umhverfi.  

Okkur fannst skrýtið að til séu margar skráðar reglur en ekki eftirlitsmenn til að sjá til 

þess að þeim sé framfylgt. Í raun geta einyrkjar haft sitt vinnuumhverfi eins og þeim 

sýnist en það er heldur erfiðara fyrir stærri verkstæðin, því að þau bera ábyrgð á öðrum 
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starfsmönnum. Væri ekki eðlilegra að vinnu- og eldvarnareftirlitið kæmi í óboðaðar 

heimsóknir til að taka út vinnustaði, frekar en að bíða eftir því að einhver boði þá á 

staðinn og þurfi jafnvel að borga fyrir það?  

Reynsla okkar eftir að hafa unnið erlendis er sú að mun strangara eftirlit er þar með 

verkstæðum. Þar mega verkstæðiseigendur eiga von á óboðuðum heimsóknum frá 

vinnueftirlitinu. 

Þegar við vorum búnar að senda frá okkur spurningalistann og byrjuðum að fá svör sáum 

við dálítið eftir því að hafa ekki gert einskonar vettvangskönnun þ.e. farið á staðinn með 

spurningalista og gert úttekt. Með því móti hefðum við eflaust fengið áreiðanlegri og 

betri svörun. Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á þessu efni með því móti. Það 

kom okkur á óvart hversu mikið áhugaleysi ríkti í því að svara  könnuninni, við héldum 

að tannsmiðir létu sér þetta efni varða og vildu gera allt til að stuðla að því að gögn væru 

til um íslensk verkstæði.  
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7 Viðaukar 

Tölvupóstur til þátttakenda 

Við erum tannsmiðir í viðbótarnámi til BS gráðu í tannsmíði við Háskóla Íslands. Við 

erum að vinna að lokaverkefni okkar: Aðbúnaður á tannsmíðaverkstæðum. 

Okkur þætti vænt um ef þú sæir þér fært um að svara þessari könnun. 

Fyllstu nafnleyndar mun vera gætt og öllum gögnum mun vera eytt eftir úrvinnslu. Leyfi 

frá vísindasiðanefnd og persónuvernd hefur verið fengin.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar sendu okkur tölvupóst á beh31@hi.is eða ebe15@hi.is. 

 

Með fyrirfram þökk  

Berglind Haraldsdóttir og  

Elfa Björk Eiríksdóttir 

Spurningakönnun 

Aðbúnaður tannsmíðaverkstæða á Íslandi 2012 

 

1. Fjöldi tannsmiða? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 

9 

10 eða fleiri 

 

2. Stærð verkstæðis í fermetrum? 

 

 

3. Hversu oft er skúrað? 

 

Daglega 

 

Einu sinni í viku 

 

Sjaldnar en einu sinni í viku 

 

4. Hversu oft eru yfirborðsfletir verkstæðis þrifnir? 

 

Daglega 

 

Einu sinni í viku 

 

Sjaldnar en einu sinni í viku 

 

5. Eru starfsmenn bólusettir fyrir lifrabólgu B? 

 

Já 

 

Nei 

 

Ekki allir 

 

6. Eru mát sótthreinsuð áður en steypt er í þau? 

 

Já alltaf 
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Nei 

 

Oftast 

 

Stundum 

 

 

7. Hversu oft er skipt um pimpstein? 

 

Á ekki við. 

 

Daglega 

 

Einu sinni í viku 

 

Sjaldnar en einu sinni í viku 

 

Aldrei. 

 

8. Er stinkskápur til staðar? 

 

Já 

 

Nei 

 

9. Er frásog í vinnuborðum? 

 

 Já 

 

Nei 

 

10. Er frásog í gifsherbergi eða þar sem er unnið með gifs eða investment? 

 

Já 
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Nei 

 

 

 

 

 

 

11. Er maski notaður þegar fræst er eða unnið með eiturefni? 

 

Já 

 

Nei 

 

Stundum 

 

12. Eru hanskar notaðir þegar unnið er með eiturefni eða ertandi efni? 

 

Já 

 

Nei 

 

Stundum 

 

13. Eru heyrnahlífar notaðir við hávaðasama vinnu t.d. þegar trimmað er? 

 

Já 

 

Nei 

 

Stundum 

 

14. Eru hlífðargleraugu notuð við vinnu þar sem augun eru í hættu? 

 

Já 
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Nei 

 

Stundum 

 

 

 

 

15. Er starfsmönnum boðið upp á hlífðarfatnað? 

 

Já 

 

Nei 

 

16. Er sjúkrakassi til staðar? 

 

Já 

 

Nei 

 

17. Er sjúkrakassinn yfirfarinn reglulega? 

 

Já 

 

Nei 

 

Enginn sjúkrakassi til staðar 

 

18. Hefur verkstæðið verið tekið út af eldvarnareftirlitinu? 

 

Já 

 

Nei 

 

19. Hefur verkstæðið verið tekið út af vinnueftirlitinu? 
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Já 

 

Nei 

 

 

 

 

20. Er slökkvitæki eða teppi til staðar? 

 

Já 

 

Nei 

 

21. Eru allir gaskútar tryggilega festir við vegg eða borð? 

 

Já 

 

Nei 

 

Það eru engir gaskútar 

 

22. Eru eiturefni geymd þannig að þau fari ekki út í andrúmsloftið ef t.d. umbúðir 

leka? 

 

Já 

 

Nei 

 

23. Eru leiðbeiningar í fyrirtækinu um neyðarviðbrögð við efnaóhöppum og 

slysum? 

Já 

 

Nei 

* 

24. Er sérstakt box fyrir förgun á hnífsblöðum og öðrum beittum hlutum? 



 

 53 

 

Já 

 

Nei 

 

 

 

 

25. Eru opnanlegir gluggar í vinnurými? 

 

Já 

 

Nei 

 

26. Er loftræstikerfi? 

 

Já 

 

Nei 

 

Já, en það virkar ekki. 

 

27. Er vinnustóll stillanlegur? 

 

Já 

 

Nei 
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