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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta er til B.S gráðu í tannsmíði, við heilbrigðisvísindasvið Háskóla 

Íslands haustið 2012. Rannsóknarefnið fellur undir fræðasvið tannsmíði: krónu- og 

brúargerð auk tannlýsingar. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf til og 

þekkingu á tannlýsingu meðal þeirra einstaklinga sem voru á leið í krónu- og brúarsmíði. 

Rannsóknin var megindleg og spurningalisti var sendur til nokkurra tannsmiðaverkstæða 

á höfuðborgarsvæðinu sem söfnuðu gögnum með því að leggja listann fyrir þá 

einstaklinga sem komu til litatöku vegna væntanlegrar smíði á krónu- eða brú.  

Þátttakendur svöruðu spurningum um hvort þeir þekktu tannlýsingu og hefðu nýtt sér 

þessháttar meðferð, hvort þeim hafi verið boðin slík meðferð áður en tannsmíðin hófst og 

að endingu var spurt um álit viðkomandi á öryggi tannlýsingameðferða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að talsverð þekking var á tannlýsingu meðal 

þátttakenda og margir þeirra höfðu lýst tennur sínar. Engu að síður kom í ljós að lítil 

þekking var á öryggi tannlýsingar og má álykta að þátttakendur hafi í litlum mæli leitt 

hugann að gæðum og öryggi meðferðanna. 

Athygli vakti að þekking þátttakenda hafði að litlu leyti komið frá tannheilsuteymum 

heldur að mestu leyti frá vinum og kunningjum. Þessar niðurstöður benda til þess að bæta 

megi verulega upplýsingagjöf og ráðgjöf tannlækna til viðskiptavina sinna með tilliti til 

tannlýsingarmeðferða samhliða krónu- og brúarsmíði. 
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Abstract 

This thesis is a final project towards a B.Sc. degree in dental technology from the faculty 

of Odontology at the University of Iceland, in autumn 2012. 

The topic of the research falls under the realm of dental technology, in particular, crown 

and bridge construction together with dental bleaching. The aim of the research was to 

explore the attitude towards and knowledge on dental bleaching amongst participating 

individuals who all where |were having crowns or bridges made. 

The research was quantitative and a questionnaire was sent to several dental laboratories 

in the Reykjavík area that collected data by asking individuals to participate on their visit 

to the labs for colour estimate of crowns or bridges. 

Those participating answered questions on if they knew dental bleaching, if they had 

bleached themselves, if bleaching treatment had been offered to them prior to having a 

crown or a bridge made and finally they where asked to comment on their view of how 

safe they thought bleaching is. 

The results of the research showed a considerable knowledge on dental bleaching 

amongst participants and many of them had previously bleached their teeth. Never the 

less it was evident that little knowledge remained on the issue of how safe bleaching is 

and one can assume that participants had only minimally considered the quality or safety 

of different treatments. 

It is noteworthy to mention that most of the participants’ knowledge on bleaching was 

derived from friends or acquaintances, not from dental specialists. These results indicate 

that a considerable improvement is needed for dentists to better consult and educate their 

clients regarding bleaching parallel to making crowns or bridges. 
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Formáli  

Mig langaði til að kanna þekkingu á tannlýsingu hjá þeim einstaklingum sem voru að 

fara í krónu- og brúarsmíði þar sem mig grunaði að hún væri lítil, sérstaklega vegna þess 

að tannhvíttun eða tannlýsing telst ekki til lækninga og tel ég að tannheilsuteymi hér á 

landi hafa því lítið kynnt þessa meðferð. 

Þeir einstaklingar sem koma í litatöku og segjast ætla að lýsa tennur sínar einhvern tíma 

seinna, gefa tannsmiðum nokkuð frjálsar hendur um val á framtíðarlit tanna sinna. Það 

eru hvorki fagleg vinnubrögð né æskileg því fyrirfram veit enginn hvernig meðferð 

einstaklingur ætlar að gangast undir og hvaða árangri hún skilar. Tannsmiður þarf þá að 

hafa það að leiðarljósi að eigin tennur einstaklingsins muni lýsast eitthvað og smíða nýja 

tanngervið í ljósari tón en þær tennur sem fyrir eru.  

Þegar einstaklingur er að fá sína fyrstu krónu þá tel ég það skyldu tannheilsuteyma að 

kynna tannlýsingu, þar sem ekki er mögulegt að breyta lit á tanngervinu eftir að það 

hefur verið fest í munni. Tannheilsuteymi þurfa að upplýsa viðskiptavini sína um þær 

tannlýsingarmeðferðir sem þeim standa til boða, kosti þeirra og galla áður en þeir hefja 

smíði á nýju tanngervi, krónu- og brúarsmíði.  

Ég óska þess að tannlæknar, tannsmiðir og starfsfólk tengt tannheilsu geti nýtt sér 

niðurstöður þessarar ritgerðar þar sem ljóst er að bæta má fræðsluþáttinn varðandi 

tannlýsingu og kynningu þessarar meðferðar. Gera þarf einstaklingum grein fyrir að ekki 

er mögulegt að breyta lit á hinu nýsmíðaða tanngervi eftir að það er komið í munn.  

 

Soffía D. Halldórsdóttir lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands 1989, sveinsprófi í 

tannsmíðum 1995 við Tannsmiðaskóla Íslands og meistararéttindum í tannsmíði 1996. 

Hún hefur rekið eigið tannsmiðaverkstæði frá árinu 1995. 
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Hugtök  

Í verkefninu koma fram orð úr fagmáli sem þarfnast skýringa fyrir lesendur og orðin eru 

skáletruð þar sem þau birtast fyrst í ritgerðinni. 

Tannhvíttun/tannlýsing: (e. Bleaching teeth) Náttúrulegur litur tanna er lýstur með  

ýmsum aðferðum sem bjóðast á markaði í dag. 

Krónu- og brúarsmíði:  Smíði tanngerva á niðurbrotnar tennur eða í stað tanna sem 

vantar í bitið. Tanngervið bætir útlit og virkni tannanna. Krónur 

og brýr eru límdar eða skrúfaðar fastar í munn einstaklingsins.  

Tanngervi: Kallast það sem kemur í stað tapaðrar tannar, getur verið stök 

króna eða brú og kallast það fast tanngervi. 

Insical kantur:  Sá hluti tannarinnar sem er næstur bitkanti tannarinnar eða 1/3 

hluti næst bitkanti. 

Cervical hluti:  Sá hluti tannarinnar sem næstur er tannholdinu eða 1/3 efsti 

hluti tannar. 

Litataka:  Tannlæknir eða tannsmiður notar sérútbúnar litaprufur til að 

meta lit tanna einstaklings. Ítarleg litataka nefnist það þegar 

tannsmiður skoðar og metur (e.hue-value-chroma) grunnlitinn, 

skærleika litarins, gegnsæi tannarinnar og sérkennispunkta 

tannanna. Litataka er gerð til að mögulegt sé að líkja eftir 

núverandi lit tanna einstaklings við krónu- og brúarsmíði. Ljós 

eða birta getur skipt máli þegar litur er tekinn. 

Liður:  Talað er um einn lið tannar, það er ein tönn eða ígildi tannar. 

Tannskurðarmeðferð:  Sú meðferð sem tannlæknir framkvæmir þegar hann fræsir niður 

tönn í það form sem þarf til að hægt sé að smíða krónu ofan á. 

Tanngarður:  Sá hluti í munnholi þar sem tennurnar sitja í tannbeininu. 

Tannáta:  Tannskemmd. 
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1 Inngangur 

Með þessari rannsókn vildi ég kanna þekkingu fólks á tannlýsingu ásamt því að fá 

upplýsingar um reynslu af tannlýsingarmeðferðum.  

Höfundur ritgerðarinnar leitaði svara við rannsóknarspurningunum:  

1) Hvaða þekkingu á tannlýsingu hafa einstaklingar sem eru á leið í krónu- 

og brúarsmíði? 

2) Ber tannheilsuteymum að fræða einstaklinga um tannlýsingu? 

3) Á tannlýsing rétt á sér?  

Útlit skiptir fólk mismiklu máli en við getum verið sammála um að andlitið spilar stórt 

hlutverk í samskiptum okkar þegar við tölum og tjáum okkur. Sagt er að við bros fáir þú 

bros til baka. Bros er vel þekkt meðal allra þjóða og menningarhópa og myndast við 

vöðvahreyfingar í andlitinu. Augun pírast og munnur opnast. Litur, útlit, form tanna, 

tannboginn, broslínan og varastaða skiptir máli þegar kemur að því að dæma um útlit og 

fegurð einstaklings. Við tökum sérstaklega eftir því ef einstaklingur hefur lélega 

munnhirðu eða óvenjulegar tennur. Fallegt bros og heilbrigt útlit er eftirsóknavert og 

getur gefið einstaklingi aukið sjálfstraust.  

Í dag heldur fólk sínum eigin tönnum mun lengur þar sem tannhirða og eftirlit hefur 

aukist ásamt minni tíðni tannátu í tönnum. Einstaklingar vilja ekki einungis heilbrigðan 

munn heldur einnig fallegt bros. Í stað þess að smíða tanngervi til að bæta útlit tanngarðs 

gæti verið möguleiki á að lýsa tennurnar. Fegrunartannlækningar hafa aukist síðustu ár 

sem má rekja til aukinna áhrifa frá sjónvarpsefni, eftirspurn þjóðfélagsins, tísku, útlits- og 

æskudýrkunar. Auk þess má nefna að fjöldi einstaklinga eru með síma með innbyggðri 

myndavél og því eru ljósmyndir teknar í meira mæli og birtar á hinum ýmsu 

samfélagsmiðlum sem njóta aukinna vinsælda.  

Verksvið tannlæknis er að meta ástand munnhols einstaklinga og skipuleggja þá meðferð 

sem þeir þurfa hverju sinni. Það er mismunandi í hvernig ástandi munnholið er þegar 

einstaklingar mæta til tannlæknis sem og væntingar einstaklingsins um meðferð og 

útkomu.  

Í þessari ritgerð mun vera einblínt á ytri tannlýsingu lifandi tanna. Það er margt í boði 

fyrir einstaklinga sem vilja bæta útlit tanna sinna að einhverju leyti. Tannlýsing getur 

verið ein leið og hún er auðveld í meðförum og kjörin leið sem fyrsta skref að bættu 
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útliti. Með bættu útliti má breyta viðhorfi einstaklings til eigin útlits og bæta þar með 

sjálfstraust einstaklings. 

Síðustu ár hefur orðið veruleg aukning á fegrunartannlækningum og Evrópa fylgir 

Bandaríkjunum eftir. Það er mismunandi hvað einstaklingar kalla hvítar eða ljósar tennur 

og best er að treysta tannheilsuteymum fyrir því hvort tannlýsing ætti að eiga sér stað eða 

ekki og gera það undir eftirliti þeirra.  

Hvað er tannlýsing (e.bleaching teeth)? Á tannlýsing rétt á sér þegar einstaklingur er að 

fara í krónu- og brúarsmíði? Hvað veit einstaklingur um tannlýsingu þegar hann ákveður 

að bæta útlit eða byggja upp niðurbrotna tönn/tennur sínar? Ég taldi áður en ég hóf þessa 

rannsóknavinnu að einstaklingur sem væri á leið í krónu- og brúarsmíði hefði litla 

þekkingu á tannlýsingu, sérstaklega einstaklingar á aldrinum 35 ára og eldri. Ég vil með 

þessari rannsókn sýna fram á að fagfólki tengt munnheilsuteymum beri að upplýsa 

einstaklinga betur um þá möguleika sem tannlýsing býður ef þeir hyggjast endurbæta 

tennur í munnholi sínu. 

Eftir töluverða leit hef ég ekki komist yfir neina könnun eða rannsókn á viðhorfi 

tannlækna eða tannheilsuteyma til tannlýsingar á Íslandi. 

2 Litur tanna 

Þegar meta skal lit á tönnum byggir niðurstaðan á huglægu mati þess sem horfir á og 

ákveður hver liturinn sé. Það þarf því að hafa marga hluti í huga, s.s. birtuskil, gegnsæi 

litar, þéttni litar (e. opacity), áferð flatar og birtudreifingu. Þegar króna er smíðuð er tekið 

tillit til litar á aðliggjandi tönnum eða alls tannbogans í heild. Þar sem litataka er huglægt 

mat þess sem tekur litinn er æskilegt að viðkomandi smíði krónuna sjálfur til að ná fram 

þeim lit og sérkennum sem hann tók og skynjaði við litatökuna.  

Litur tannarinnar kemur að mestu leyti frá tannbeininu og eitthvað frá glerungnum í 

gegnum ljósdreifingu bláu bylgjulengdarinnar (Joiner, 2004; Ten Bosch og  Coops, 

1995). Litur tanna er háður innri (e.intrinsic) lit tannbeins og ytri lit (e.extrinsic) sem 

myndast á yfirborði tannar.  

Innri litur tannar er í beinum tengslum við birtudreifingu og hvernig tannbein og 

glerungur taka á móti ljósi sem skellur á þeim (Joiner, 2004). Það er því að einhverju 

leyti háð innri lit tannarinnar hvernig tannlýsing tekst til. 
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Ytri liturinn myndast á yfirborði tannar við t.d. reykingar, te- og kaffidrykkju og neyslu 

tannínríkrar fæðu. Þar sem ytri liturinn er á yfirborðinu er hægt að fjarlægja hann með 

ýmsum aðferðum, s.s. pússun eða með öflugu tannkremi.  

Ef tönn er skipt í þrennt, þá er miðjuhlutinn sá hluti sem best er að mæla hinn 

raunverulega lit tannarinnar. Liturinn á bitkantinum (e. incisal) er oftast glærari en hinir 

hlutar tannarinnar og vegna gegnumskins þá hefur bakgrunnurinn áhrif á litinn. 

Gegnsæið minnkar (e. translucency) frá incisal hluta að miðju tannarinnar (Hasegawa, 

Ikeda og Kawaguchi, 2000). Sá þriðjungur tannar sem er næst tannholdinu (e. gingival) 

dregur tempraðan lit frá tannholdinu (Joiner, 2004) og er minnst gegnsæi hlutinn.  

Með aldrinum dökkna náttúrulegar tennur, verða gulari á miðjuhlutanum og þar sem 

gegnsæi minnkar frá insical kanti til cervical þá aukast bæði rauði og guli liturinn í 

náttúrulegum tönnum (Hasegawa o.fl., 2000). Rannsókn sýndi að dagleg kaffi- og 

tedrykkja átti sinn þátt í að tennur litast (Odioso, Gibb og Gerlach, 2000). 

Litur tannholds og vara hefur áhrif á þann lit tanna sem áhorfandi sér. Ef tannhold er 

dökkt t.d. blárautt þá sýnast ljósar tennur mjög hvítar (Reno, Sunberg, Block og Bush, 

2000).  Aldur, húð- og hárlitur skipta máli þegar kemur að því að ákveða tannlit fyrir 

væntanlega tannsmíði á heildarlausn í munni. Það getur verið mismunandi hvernig sami 

litur á tönnum lítur út í einstaklingum sem eru með mismunandi húðlit, þ.e. umhverfið í 

kring hefur áhrif á litinn. 

2.1 Tannlýsing  

Þrjár megin aðferðir til að lýsa tennur hafa verið í boði (Heymann, 2005): 

1) Sérútbúnar plastskinnur ásamt geli sem einstaklingur notar í einhvern tíma 

samkvæmt tilmælum tannlæknis.  

2) Lýsingarmeðferð framkvæmd á tannlæknastofu (e. in-office bleaching). 

3) Lausasölulausnir (e. Over the counter / OTC).  

Þessar aðferðir virka allar við að lýsa tennur. Rétt er að geta þess að sumar þeirra eru 

hraðvirkari en aðrar og skiptir þar máli bæði styrkleiki lýsingarefnisins og 

meðferðartíminn (Heymann, 2005). 

2.1.1 Sérútbúnar einstaklingsskinnur og gel 

Mát eru tekin af tönnum einstaklings og gifsmódel búin til. Plastskinnu er þrykkt yfir 

módelin og hún klippt til sem passar nákvæmlega á tennur einstaklings. Gel með 

mismunandi styrk lýsingarefnis er sett í hana og skinnan sett í munn þar sem 



 

4 

lýsingarefnið kemst í snertingu við framhluta tannanna yfir nótt, klukkustund eða annan 

valinn meðferðartíma. Þessi aðferð getur tekið allt frá þremur skiptum til tveggja vikna 

þar til væntur árangur næst. Til eru tvö efni sem eru notuð til lýsingar: carbamide 

peroxide og hydrogen peroxide. Þegar lýsingarefnið smýgur inn í tönnina, glerunginn og 

tannbeinið er talið að eigi sér stað efnafræðilegt samband súrefnis og lýsingarefnisins 

sem gerir það að verkum að tönnin lýsist (Elfa Guðmundsdóttir, 2005; Joiner, 2006). Það 

fer eftir styrkleika lýsingarefnisins hve lengi það er látið liggja á tönnunum, þ.e. því hærri 

prósenta, því minni tíma þarf gelið að liggja á tönnunum. Segja má að 10% carbamide 

peroxide svipi til 3.6% hydrogen peroxide og rannsóknir sem gerðar hafa verið til að 

mæla virkni þessara mismunandi efna sýna að hún er svipuð (Joiner, 2006; Nathoo o.fl., 

2003). 

Miðað við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar, þá hefur litur tanna haldið sér vel að 

meðferð lokinni. Með 10% carbamide peroxide efni í sérútbúnum lýsingarskinnum eftir 

7-14 daga meðferð náðist góður árangur, tennur lýstust vel og litur hélt sér í rúmlega 4 ár. 

Það hefur þó sýnt sig í rannsóknum að einstaklingar hafa þurft að endurlýsa tennur sínar 

ef þeir vilja viðhalda lýsingu sinni og meðaltalstími er rúmlega 2-2 ½ ár frá því meðferð 

lauk (Haywood, Leonard, Nelson og Brunson, 1994; Leonard o.fl., 2001). 

2.1.2 Meðferð hjá tannlækni, ljós, laser 

Öflugri blanda af hydrogen peroxide eða sterkara efni allt að 25-35% styrk er borið á 

tennurnar að undanfarinni varnarmálningu á tannholdið svo það brenni ekki. Efnið liggur 

á tönnunum og jafnvel er beitt ljósi eða hita til að stytta meðferðartímann og auka virkni 

lýsingarefnisins. Venjulega þarf fleiri en eitt skipti til að ætlaður árangur náist (Joiner, 

2006). Kostirnir við þessa meðferð má ætla að sé stuttur meðferðartími, þar sem 

einstaklingar koma til meðferðar á tannlæknastofu og árangur sést því fljótt. 

Þegar peroxide efni er sett á tennur og það virkjað með ljósi eða hita þá er aukin áhætta á 

fleiri aukaverkunum en við skinnulýsingu. Tönnin gæti ofhitnað á innra og ytra yfirborði 

(Luk, Tam og Hubert, 2004) og möguleiki á að of mikill hiti geti leitt til skemmda á 

kviku tannarinnar. Leysigeisli eða útfjólublá ljós sem notuð eru við tannlýsingu gætu 

mögulega skaddað mjúkvef og gæta þarf að verja augun vel svo ekki hljótist augnskaði af 

(Bruzell Roll, 2004; Bruzell Roll, Jacobsen og Hensten-Pettersen, 2004).  

2.1.3 Tannlýsingartannkrem og tannlýsingarborðar 

Mögulegt er að nálgast vörur sem hægt er að nota til tannlýsingar í verslunum og ætla má 

að þær virki með réttri meðhöndlun. Í þessum vörum er innihald hydrogen peroxide mun 
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lægra eða 3-6%. Þar sem minni styrkur er í þessum efnum þá þarf lengri tíma og fleiri 

endurtekningar til að árangur sjáist. Tannlýsingarborðar, tannkrem, heimagerðar skinnur 

og gel sem málað er á tennur eru meðferðir fyrir einstaklinga til að lýsa tennurnar sjálfir 

og venjulega krefjast þessar aðferðir meiri tíma. Einstaklingar þurfa því að sýna 

töluverða þolinmæði til að árangur sjáist. Aðaluppistaða í tannlýsingartannkremum eru 

svarfefni sem ætluð eru að fjarlægja yfirborðslitunina á tönnunum (Joiner, 2010). Í 

tannlýsingarborðum er lýsingarefnið á límstrimlum sem er lagt yfir tennurnar. Erfitt getur 

verið að halda þeim á réttum stað í þann tíma sem efninu er ætlað að virka. 

2.2 Þróun tannlýsingar - öryggi 

Abbott var líklega sá fyrsti til að lýsa tennur með ljósi og hita. Það var um 1918 þegar 

hann uppgötvaði að ljós jók hitann til að auka virkni lýsingarefnisins (Greenwall, 2001). 

Tannlýsing framkvæmd með skinnu og efni var kynnt til sögunnar um 1989. Þá var notað 

10% carbamide peroxide og einstaklingur svaf með skinnuna (Haywood og  Heymann, 

1989). Rannsókn frá 2001 á tannlýsingu með skinnum og 10% carbamide peroxide efni í 

2 vikur og eftirfylgni rannsakenda á þátttakendum í 47 mánuði, leiddi í ljós að 98% tanna 

höfðu fengið lýsingu og litur hafði haldið sér í 82% tilfella. Varðandi öryggi 

meðferðarinnar þá höfðu 66% þátttakenda fundið fyrir tannkuli ásamt tannholds 

óþægindum en þær aukaverkanir voru horfnar í lok rannsóknartímans (Leonard o.fl., 

2001). Samkvæmt Heymann telur hann ástæðu þess að tannlýsing sé ekki eins vinsæl í 

Evrópu eins og hún er í Bandaríkjunum sú að Evrópubúar hafi áhyggjur af öryggi 

tannlýsingar. Hann nefnir að síðustu 15-20 ár hafi yfir hundrað milljón bandarískra tanna 

verið lýstar án einhverra tilkynntra vandkvæða. Margar rannsóknir á þessum tíma hafa 

verið framkvæmdar með tilliti til öryggis og virkni tannlýsingar (Heymann, 2005) sem 

hafa sýnt að ef bæði rétt meðferð er framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda 

og meðferðartími er stuttur þá eru tannlýsingar öruggar.  

2.3 Fyrri rannsóknir  

Miðað við lestur rannsókna frá liðnum árum þá virðist vera að einstaklingar séu frekar 

óánægðir með lit á tönnum sínum. Eftirfarandi rannsóknir frá ýmsum löndum sem gerðar 

voru á árunum 2000-2009 sýna aukningu í hlutfalli þeirra þátttakenda sem voru óánægðir 

með eigin tannlit. Bandarísk rannsókn frá árinu 2000 sýndi að 34% þátttakenda voru 

óánægðir með litinn á tönnum sínum, óháð aldri (Odioso o.fl., 2000). Bresk rannsókn frá 

árinu 2004 sýndi að 21,3% einstaklinga á aldrinum 35-54 og 17,9% í aldurshópnum 55 

ára og eldri voru ekki ánægðir með lit tanna sinna (Alkhatib, Holt og Bedi, 2005). 
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Kínversk rannsókn frá 2007, sýndi að 52,6% voru óánægð með lit tanna sinna og 

rúmlega 48,9% höfðu áunnið sér einshvers konar mislitun á tennurnar og höfundar 

túlkuðu þessar niðurstöður þannig að ætla mætti að í nánustu framtíð væri aukin 

eftirspurn eftir tannlýsingu (Xiao o.fl., 2007). Tyrknesk rannsókn frá 2009 sýndi að 

55,1% einstaklinga voru óánægðir með lit tanna sinna og tannlýsing var sú meðferð sem 

49% einstaklinga óskuðu eftir að hefja (Akarslan, Sadik, Erten og Karabulut, 2009). 

Nokkrar rannsóknir sýndu fram á að útlit tanna skiptir konur meira máli en karla 

(Akarslan o.fl., 2009; Vallittu, Vallittu og Lassila, 1996) og yngri einstaklingum finnst 

ljósari tennur eftirsóknarverðari en þeir sem eldri eru (Vallittu o.fl., 1996). Það má telja 

að fjölmiðlar hafi þessi áhrif á yngra fólkið þar sem krafa um heilsusamlegra útlit sé í 

vestrænum ríkjum. Eldri einstaklingar virtust vera sáttari með útlit tanna sinna en þeir 

yngri (Alkhatib o.fl., 2005). 

Finnsk rannsókn sýndi fram á að svörun við fullyrðingunni: „mjög hvítar tennur eru 

fallegastar“ (Vallittu, o.fl., 1996) var háð menntun. Þeir svarendur sem höfðu minni 

menntun höfðu meira dálæti á hvítum tönnum heldur en þeir sem höfðu hærra 

menntunarstig. Mismunandi menntunarstig einstaklinga hafði ekki áhrif á hvort þeir væru 

óánægðir með útlit sitt í heildina en varðandi lit á tönnum sínum þá hefur það sýnt sig að 

með hækkandi menntunarstigi þá minnkar óánægjan með tannlitinn. Af þessu má draga 

þá ályktun að sjálfsálitið hækkar með aukinni menntun og þar með má óbeint segja að 

menntun auki sjálfsánægjuna varðandi tannlit eigin tanna (Akarslan o.fl., 2009). Einnig 

kom í ljós að konur höfðu ljósari tennur en menn og rannsóknir frá Bandaríkjunum og 

Kína sýndu það sama ásamt því að tennur kvenna eru minna gular að lit frá náttúrunnar 

hendi (Xiao o.fl., 2007;Odioso, o.fl., 2000).  

Dr. Jörnung gerði rannsókn árið 2007 á norskum einstaklingum og lét þá dæma meðal 

annars um eigið bros, varir, tannhold og tannlit. Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru 

ánægðastir með tannhold sitt þegar þeir brostu en að sama skapi voru þátttakendur 

óánægðastir með lit tanna sinna (Jørnung og  Fardal, 2007). 

2.4 Ókostir tannlýsingar 

Helsti ókostur tannlýsingar er tannkul sem einstaklingar geta fundið fyrir meðan á 

meðferð stendur. Tannkulið getur orðið ef einstaklingur er með sögu um viðkvæmar 

tennur, hefur notað of sterkt tannlýsingarefni eða í of langan tíma, hefur opnar brúnir við 

fyllingar eða tannátu í tönnum. Það hafa verið gerðar ótal rannsóknir og próf á efnum 

sem notuð eru við tannlýsingar og áhrif þeirra á glerung, plastfyllingar og tannhold (Atali 



 

7 

og  Topbasi, 2010; Wang o.fl., 2011). Varðandi plastfyllingar sem fyrir eru í munninum 

þá er möguleiki á að tannlýsingarefnin hafi einhver áhrif á efnafræðilega eiginleika 

þeirra. Plastfyllingar í framtönnum gætu hindrað einstakling við að hefja tannlýsingu þar 

sem þær lýsast ekki eins og eigin tennur. Einstaklingur verður að vera upplýstur um að 

eftir tannlýsingu er ráðlegt að skipta út þeim fyllingum sem eru þá orðnar dekkri en lýstu 

tennurnar og hafa mögulega orðið fyrir einhverju neikvæðu efnafræðilegu hnjaski. Nýleg 

rannsókn sýndi að tannlýsingarefni hefur áhrif á „nanofilled and microhybrid“ 

plastfyllingarefni (Wang o.fl., 2011). Tannlýsingarefni var sett á nokkrar tegundir 

plastefna og yfirborðshrjúfleiki þeirra mældur eftir hvert skipti. Yfirborð plastefnanna 

varð fyrir efnafræðilegu hnjaski að einhverju leyti og var það vegna lýsingarefnisins, 

meðhöndlunarinnar og meðferðartímans. Samhliða var sömu meðferð beitt á glerung sem 

sýndi að glerungsyfirborðið hafði orðið fyrir minni áhrifum hvað varðaði 

yfirborðshrjúfleika. 

Talið er að nanofilled/microhybrid plastefni séu þau algengustu sem notuð eru í dag 

vegna hörku sinnar og yfirborðs eiginleika ásamt góðri endingu í munni (Wang o.fl., 

2011). Gæta verður að því hvaða sterku og þéttu plastfyllingarefni eru notuð þar sem 

lýsingarefnin hafa áhrif á þau. Æskilegt er að einstaklingur hefji ekki lýsingarmeðferð 

með ómeðhöndlaða tannátu eða fyllingar með opnar brúnir (lélegar fyllingar) og því er 

stundum óhjákvæmilegt að setja nýjar plastfyllingar áður en meðferð hefst. 

2.5 Hvað er fallegt? 

Hvað finnst okkur fallegt og hvað prýðir fólk? Það er háð menningu, þjóðfélögum og 

einstaklingssmekk hvað þykir fallegt. Útlit tanna, form og lögun, uppröðun tannanna og 

broslína skipta máli, og það getur verið mismunandi hvað telst karlmannlegt eða kvenlegt 

í útliti. Í nýlegri rannsókn töldu þátttakendur að augu og tennur væru það sem skipti 

mestu máli varðandi aðlaðandi andlit (Jörnung og Fardal, 2007). 

Rannsókn nokkurra Svía árið 1995 sýndi greinilegan mun á milli fagaðila, þ.e. tannlækna 

og tannsmiða annars vegar og annarra einstaklinga hins vegar þegar meta skyldi lit tanna. 

Rannsóknin snerist um að dæma andlitsmyndir af kvenmanni og karlmanni með 

mismunandi uppstillingum tanna með tilliti til tannstærðar, forms, tannlitar, 

framtannabils og broslínu. Það var mögulegt að velja milli þriggja litabrigða, ljósar 

tennur, miðlungs og dökkar. Þegar meta átti útlit tanna með tilliti til tannlits þá kom í ljós 

gífurlegur munur á milli fagmanna (tannlækna og tannsmiða) og einstaklinga. Enginn 

tannlæknir og fáir tannsmiðir töldu ljósa litinn ákjósanlegan þegar einn þriðji hluti 
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einstaklinga völdu þann litinn fyrir bæði kynin. Mikil fjölbreytni var á svörun 

þátttakenda er varðaði mat á tannútliti einstaklinganna á myndunum og því er mat á hvað 

er fallegt útlitslega alfarið háð persónubundinni skoðun einstaklings (Wagner, Carlsson, 

Ekstrand, Ödman og Schneider, 1995). 

Tannheilsuteymi ættu að vera meðvituð um að oft fer ekki saman smekkur fagfólks og 

einstaklings sem hefur hugleitt meðferð við bættu útliti tanna sinna, svo taka verður tillit 

til þess. Teymin ættu að íhuga að ekki fara saman óskir þeirra einstaklinga sem eru 

gagngert í meðferð til að bæta tannheilsu og svo þeirra sem einungis eru í meðferð til að 

bæta útlit.  

Í rannsókn einni kom fram að einstaklingum þótti ekki endilega hvítar tennur vera það 

sem kallaðist heilbrigt og mest aðlaðandi útlits (Reno o.fl., 2000). En hvað eru hvítar eða 

ljósar tennur? Og við hvað eigum við að miða þegar einstaklingar segjast vilja ljósari 

tennur? Þeir litaskalar sem til eru og mest notaðir, flokka litbrigðin niður. A1, B1, 2M2 

eru þeir litir sem eru ljósastir, en síðustu ár hafa framleiðendur tannlækna- og 

tannsmiðaefna þurft að bjóða fram plastefni og postulín sem þeir kalla bleach-white sem 

við gætum þýtt ofurhvítt. Þetta er vegna áhrifa tannlýsingarmeðferða sem einstaklingar 

hafa farið í og jafnvel ofnotað.  

2.6 Tannlýsing - tannsmíði ásamt litatöku 

Þegar einstaklingur hefur lokið tannlýsingarmeðferð og hyggst fara í krónu- og eða 

brúarsmíði er nauðsynlegt að bíða í einhvern tíma þar til litataka er tekin fyrir væntanlega 

smíði. Þetta er vegna þess að liturinn getur breyst fyrstu dagana eftir tannlýsingarmeðferð 

ásamt því að kalkblettir hvítna sérstaklega mikið fyrst í lýsingarmeðferðinni en dofna 

eftir að meðferð er hætt. 

Þegar litataka á sér stað ber að gæta þess að tennurnar sem á að meta lit útfrá hafi ekki 

ofþornað í tannskurðarmeðferðinni. Ef einstaklingur hefur verið lengi í 

tannlæknastólnum og notaður hefur verið gúmmídúkur, þá er hætt við að tennurnar þorni 

og það gerir tennurnar ljósari að lit (Joiner, 2004). Það tekur um 30 mínútur fyrir 

tennurnar að ná sínum rétta lit aftur ef þær hafa þornað og því skal varast að taka ekki lit 

fyrr en að þeim tíma liðnum (Russell, Gulfraz og Moss, 2000). 
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3 Rannsóknin  

Heimildaleit fór að mestu leyti í gegnum rafræn gagnasöfn, þar sem ég fann greinar og 

rannsóknir sem hafa verið gerðar um rannsóknarefnið. Helstu söfn sem ég notaði voru 

ScienceDirect, Pubmed og Proquest. Rannsóknin var í heild sinni megindleg og unnið úr 

niðurstöðum á tölfræðilegan hátt eftir að gögn úr spurningakönnun höfðu verið greind. 

Mælitæki rannsóknar var spurningakönnun sem þátttakendur svöruðu er þeir voru í 

litatöku fyrir krónu- eða brúarsmíði. Við gerð spurningalistans var stuðst við rannsókn R. 

Ahmad og félaga (Ahmad, Ariffin, Vengrasalam og Kasim, 2005). Markmið 

rannsóknarinnar var að greina þekkingu einstaklinga á tannlýsingu, hvaðan sú þekking 

kom og fá upplýsingar um reynslu af tannlýsingu. 

3.1 Spurningakönnun 

Eyðublöð með spurningakönnuninni voru afhent sjö tannsmíðaverkstæðum sem stunda 

krónu- og brúarsmíði á stór-Reykjavíkursvæðinu. Þess var óskað að einstaklingar sem 

kæmu til þeirra í litatöku fyrir væntanlega smíði yrðu beðnir að taka þátt. Könnunin var 

nafnlaus og órekjanleg til einstaklinga og verkstæða. Þátttakanda var ljóst að með svörun 

á könnuninni samþykkti hann þátttöku en vissi jafnframt að hann gæti umsvifalaust hætt 

þátttöku án nokkurra takmarkana varðandi þjónustu við hann. 

Meginmarkmið á útfærslu könnunarinnar var að hún skyldi vera skýr, vel skiljanleg fyrir 

þátttakendur og að ekki tæki langan tíma að svara henni. Spurningar könnunarinnar voru 

krossaspurningar þar sem svarendur svöruðu játandi, neitandi eða veit ekki. Helmingur 

spurninganna leiddu af sér undirspurningu. 

 Dæmi: 

 Voru þér kynntir eða boðnir möguleikar á tannlýsingu áður en tannsmíði hófst? 

 Ef svo, hver kynnti þér möguleika tannlýsingar? 

   Tannlæknir    

   Tannsmiður   

 

Jafnvel var möguleiki að merkja við einn eða fleiri valkosti þar sem við átti. 

Áður en fjölritaða spurningakönnunin var lögð fyrir þátttakanda til svörunar þá fyllti 

tannsmiður út á hvaða tönn eða tennur stóð til að smíða tanngervi. Hann lagði 

persónulegt og faglegt mat sitt á þann tannlit sem einstaklingurinn hafði í munnholi 

ásamt því hvort fyrsta króna einstaklings væri í smíði með játandi eða neitandi merkingu 

og einnig því mati hvort um fagurfræðilega smíði væri um að ræða. 

Tannsmiðaverkstæðin notuðu litaskalana Vita skala classical shade guide eða 3D frá Vita 
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Zahnfabrik. Helstu grunnupplýsingar sem þátttakandi varð að svara varðandi sjálfan sig 

var kyn, aldursbil og hvort hann notaði tóbak. 

Könnunin stóð yfir í rúman mánuð, vorið 2011 og öllum gögnum var eytt við lok 

rannsóknar. 

3.2 Þátttakendur 

Marmiðið var að ná sem flestum þátttakendum á þessum mánuði en það var háð fjölda 

viðskiptavina á tímabilinu sem spurningakönnunin stóð yfir. Könnunin var eingöngu 

lögð fyrir þá einstaklinga sem voru á leið í krónu- og eða brúarsmíði og komu í litatöku 

til tannsmiða á þeim tannsmíðaverkstæðum sem tóku þátt í gagnasöfnuninni. Vert er að 

geta þess að ekki koma allir til litatöku á tannsmiðaverkstæði þar sem tannlæknar 

framkvæma oft litatöku á stofum sínum. Þátttakandi kaus að eigin frumkvæði að taka þátt 

í könnuninni. Aldursbilið var frá 18 - 94 ára. Ákjósanlegt þykir að einstaklingar yngri en 

18 ára lýsi ekki á sér tennurnar vegna þess hve rótarholið er enn stórt og því meiri hætta á 

tannkuli. Upp úr 18-21 árs aldri, má áætla að tennurnar séu alveg komnar niður úr 

tannholdinu og þá er ekki hætta á mislitun vegna tannlýsingarmeðferðar á heildarfleti 

tannanna.  

3.3 Úrvinnsla könnunar 

Gögnunum var safnað saman frá tannsmiðaverkstæðunum og upplýsingarnar frá þeim 

settar í tölvuforritið Microsoft Excel 2007. Við úrvinnslu gagna voru notaðar einfaldar, 

lýsandi tölfræðiaðferðir. Formúlur voru notaðar til að reikna út fjölda og hlutföll í 

samræmi við þær upplýsingar sem þurfti til að fá niðurstöður og meta þær og bera saman. 

Hvorki var mögulegt að rekja upplýsingar til tannsmiðaverkstæða né til þátttakenda.  

Niðurstöður eru birtar með súlu- og stöplaritum, til frekari skýringa. 

Öllum gögnum var eytt að lokinni úrvinnslu. 

3.4 Leyfi 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar sbr. tilkynning nr. S5279/2011 og leyfi fengið 

hjá Vísindasiðanefnd VSNb2011050023/03.7. 

Samstarfs- og trúnaðaryfirlýsing var undirrituð af þeim tannsmiðaverkstæðum sem 

aðstoðuðu við gagnasöfnun. Rannsakandi skrifaði einnig undir þagnarheit. Afrit þessara 

gagna má finna í viðauka. 
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4 Niðurstöður 

Allir þeir þátttakendur sem boðið var að svara spurningakönnuninni voru tilbúnir að taka 

þátt en það voru alls 39 einstaklingar, 32 konur og 7 karlar. Þátttökuhlutfall kvenna var 

82%. Flestir voru á aldrinum 40-50 ára eða 43,6% og skiptist hlutfall kvenna og karla í 

þeim hópi tiltölulega jafnt (42,9% kk á móti 43,8% kvk). 

 
Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda 

 

 
Mynd 2. Aldursskipting karla og kvenna ásamt fjölda í aldursbil 
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Hjá þessum 39 einstaklingum þurfti að smíða 65 liði. Af þeim voru 18 framtennur, 17 

forjaxlar, 26 jaxlar og í 4 tilfellum var ekki getið hvaða liður eða liðir voru í smíðum. Af 

16 framtönnum hafði helmingur einstaklinga lýst tennur sínar áður en smíði hófst. 

Af heildarfjölda þátttakenda voru 28,2% sem voru að láta smíða sína fyrstu krónu og 

72,7% af þeim hafði lýst tennur sínar fyrir væntanlega smíði og 81,8% af þeim hóp voru 

konur. 

Tæplega 85% eða 84,6% af heildarfjölda rannsóknarinnar reyktu ekki eða notuðu tóbak. 

 
Mynd 3. Veist þú hvað tannlýsing er? 

Meirihluti eða 66,7% aðspurðra einstaklinga vissu hvað tannlýsing var og það skiptist 

þannig að 71,8 % kvenmenn á móti 42,8% karla vissu hvað tannlýsing var. 
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Mynd 4. Skipting einstaklinga eftir því hvar þeir heyrðu af tannlýsingu 

Á mynd 4 sést hvar einstaklingar höfðu heyrt af tannlýsingarmeðferðinni. Athugið að 

sumir merktu við á fleirum en einum stað. Algengast var að einstaklingar hefðu heyrt af 

tannlýsingarmeðferð hjá vinum og vandamönnum, 20,5% heyrði um hana hjá 

tannlæknum og 12,8% höfðu sínar upplýsingar vegna umfjöllunar í sjónvarpi. 

 
Mynd 5. Voru þér boðnir/kynntir möguleikar tannlýsingar áður en tannsmíði hófst? 

Spurt var hvort viðkomandi hafi verið boðnir eða kynntir möguleikar tannlýsingar áður 

en tannsmíði hófst og merkja þurfti þá við hver hefði boðið hana. Meirihluta þátttakenda, 
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eða 61,5% var hvorki kynnt né boðin tannlýsingarmeðferð fyrir væntanlega smíði, en 

33,3% svöruðu því játandi og í 76,9% af þeim tilfellum hafði tannlæknir boðið þá 

meðferð. 

 

Mynd 6. Hver hafði boðið / kynnt tannlýsingu. 

 

 

Mynd 7. Hefur þú lýst tennurnar þínar? 

 

46,1% höfðu lýst tennur sínar á móti 51,3% sem ekki höfðu gert það. Aðrir svöruðu ekki. 

Það voru 17 konur, eða 94,4% og einn karlmaður sem hafði lýst á sér tennurnar.  
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Mynd 8. Þær meðferðir sem einstaklingar höfðu reynslu af 

 

Sérútbúnar skinnur og gel var sú meðferð sem flestir höfðu notað eða í 57,1% tilfella.  

Næst á eftir kom meðferð hjá tannlækni, eða 19% og tannlýsingartannkrem, 14,3%. 

Nokkrir einstaklingar höfðu reynt fleiri en eina aðferð. 

 
Mynd 9. Bar tannlýsingarmeðferð þín árangur? 

Mikill meirihluti þeirra einstaklinga sem höfðu lýst tennur sínar töldu að sú 

tannlýsingarmeðferð sem þeir höfðu notað hefði borið árangur, eða 72,2%. Það hlutfall 

sem ekki svaraði hvort tannlýsingarmeðferðin sem þeir hefðu farið í hefði borið árangur 

var aðeins 5,6%. 
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Mynd 10. Fannstu fyrir tannkuli meðan meðferð stóð yfir? 

61,1% einstaklinga sem höfðu gengist undir tannlýsingarmeðferð fundu ekki fyrir 

tannkuli meðan á meðferð stóð en 38,9 % gerðu það. 

 
Mynd 11. Telur þú að tannlýsing sé örugg? 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu tannlýsingu örugga meðferð voru flestir, 

eða 71,8% ekki vissir eða svöruðu ekki. 25,6% einstaklinga töldu hana vera örugga en 

2,6% héldu að þetta væri ekki örugg meðferð.  
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Mynd 12. Var þetta útlitsleg smíði? 

Mynd 12 sýnir niðurstöður á því faglega mati tannsmiðs sem tók litinn á þátttakandanum 

hvort um útlitslega smíði var um að ræða. Af heildarfjölda þátttakanda í rannsókninni 

voru 15,4% í útlitslegri smíði. 

4.1  Sambærilegar rannsóknir 

Tyrknesk rannsókn sem gerð var árið 2009 á 1014 þátttakendum sýndi að sá aldurshópur 

sem algengast er að fari í krónu- og brúarsmíði er 40-49 ára og er það samhljóða mínum 

niðurstöðum. Af heildarfjölda allra í rannsókn minni eru konur í meirihluta sem fara í 

tannsmíði og má af því draga þá ályktun samhliða niðurstöðum annarra rannsókna að 

þeim er mjög umhugað um útlit sitt og tannheilsu (Akarslan o.fl., 2009). 

Í sambærilegri rannsókn frá árinu 2005 sem gerð var í háskólanum í Malasíu meðal 200 

þátttakenda (Ahmad o.fl., 2005) og þessari sem nú er gerð, þá vissu 75,5% hvað 

tannlýsing var og miðað við aldur og kyn, þá var enginn marktækur munur þar á milli en 

einstaklingar með hærra menntunarstig vissu frekar af tannlýsingu. Þetta er sambærilegt 

minni rannsókn þar sem 66,6% af heildarþátttakendum vissu hvað tannlýsing var. Í sömu 

rannsókn hjá Ahmad og félögum fengu 65,5% einstaklinga þekkingu sína í gegnum 

auglýsingar í sjónvarpi eða útvarpi, 14,7% úr blöðum og tímaritum, frá tannlæknum 

10,9% og 8,8% frá vinum og fjölskyldu. Hér er misræmi miðað við mína rannsókn, þar 

sem meirihluti hafði sína þekkingu varðandi tannlýsingu frá vinum og vandamönnum eða 

38,5%, 20,5% frá tannlæknum, 12,8% úr blöðum og tímaritum og 17,9% úr sjónvarpi. 

Sjá má í töflu 1 samanburð frá rannsóknum milli ára á þeim spurningum sem voru í 
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spurningalistunum (Ahmad o.fl., 2005) en við má búast að misræmið felist að einhverju 

leyti í mismunandi menningarheimum. 

Tafla 1. Samanburður á svörun rannsókna. 

Hvaðan kemur vitneskjan um tannlýsingu: 
2005 

Malasía 

2010 

Ísland 

Auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi 65,5% 17,9% 

Tímarit og blöð 14,7% 12,8% 

Tannlæknar 10,9% 20,5% 

Vinir og fjölskylda 8,8% 38,6% 

Ánægðir með árangur tannlýsingar 73,3% 72,2% 

Óvissa með öryggi tannlýsingar 59,6% 71,8% 

Veistu hvað tannlýsing er? (jákvæð svörun)  75,5% 66,6% 

 

Aðeins 18,2% af þeim 75,5% svarendum hjá Ahmad sem vissu hvað tannlýsing var 

höfðu lýst tennur sínar og 70% af þeim gerðu það í þeim tilgangi að fjarlægja mislitanir 

eftir kaffi/te en 16,7% til að fjarlægja ákominn lit vegna reykinga. Meirihluti þessara 

einstaklinga eða 73,3% voru ánægðir með árangur tannlýsingar sinnar en 59,6% voru 

óvissir hvað varðaði öryggi tannlýsingar eða efnanna sem notuð eru (Ahmad o.fl., 2005). 

Sömu niðurstöður er að finna í báðum þessum rannsóknum varðandi ánægju með 

tannlýsingu og virkni hennar, ásamt spurningu um öryggi tannlýsingar (tafla 1), þá erum 

við enn á sama stað, þ.e. meirihlutinn er ekki viss um hvort öryggi er fyrir hendi. Erfitt 

hefur verið að finna rannsókn sem tekur á þessu, hvort tannlýsing er örugg eða hvaða 

áhrif hún hefur til langtíma. 

Ef rýnt er í aldurshópana í rannsókn Ahmads varðandi þekkingu á tannlýsingu þá kom í 

ljós að einstaklingar á bilinu 40-50 ára voru mest upplýstir (Ahmad o.fl., 2005) en í 

minni rannsókn var það aldurshópurinn 29-39 ára sem bar af varðandi þekkingu á hvað 

tannlýsing væri. Í töflu 2 eru upplýsingar um skiptingu hlutfalls milli hópa. 

Tafla 2. Aldurshópar sem vissu hvað tannlýsing var.  

Aldurshópur 
2005 

Malasía 

2010 

Ísland 

18-28 ára 78,6% 33,3% 

29-39 ára 73,7% 100% 

40-50 ára 84,4% 64,7% 

51-61 ára 55,6% 77,7% 

62-72 ára  40% 
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Rannsókn frá árinu 2007 sem mældi ánægju einstaklinga með eigið tannútlit, sýndi að af 

407 einstaklingum voru 152, eða 37,3% óánægðir með tannútlit sitt og helsta orsök þess 

hóps var óánægja með tannlitinn, eða 89,3%. Flestir vildu bæta tannútlit sitt og lýsa 

tennur sínar en þess ber að geta að aldursbilið í þessari rannsókn var 18-26 ára. 

(Samorodnitzky-Naveh, Geiger og Levin, 2007). 

Í rannsókn sem var gerð 2009 á 1014 einstaklingum þá voru 55,1% einstaklinga 

óánægðir með lit á tönnum sínum og 49% aðspurðra vildu helst láta lýsa á sér tennurnar. 

25,4% vildu útlitslega breytingu, 24,5% vildu tannréttingameðferð og 16,9% 

tanngervameðferð. Þá kom í ljós að mesti fjöldi einstaklinga á aldrinum 40-49 ára hafði 

farið í krónu- eða brúarsmíði (Akarslan o.fl., 2009) sem svipar til minnar rannsóknar, 

mesti fjöldi sem er í krónu- og brúarsmíði er á þessu aldursbili, 40-50 ára ásamt því að 

meirihluti þessa hóps vissi hvað tannlýsing væri. 

Mikill meirihluti þeirra sem var að fara í krónu- og brúarsmíði voru konur eða 82%. Þetta 

er í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar sem sýna að konur láta smíða í 

sig krónur frekar en karlar, því þær eru taldar hafa meiri áhyggjur af útliti tanna sinna 

(Vallittu o.fl., 1996). Af þessu má draga þá ályktun að konur eru meira uppteknar af 

tannútliti sínu en karlmenn. Samkvæmt rannsókn Samorodnitzky og félaga kom í ljós að 

konur voru ánægðari með heildar tannútlit sitt en karlar ásamt því að fleiri konur höfðu 

lýst á sér tennurnar, 17% á móti 11,2% karla (Samorodnitzky-Naveh o.fl., 2007). Í minni 

rannsókn, fyrir þennan tiltekna aldurshóp, 18-26 ára hafði 66% lýst á sér tennurnar og 

það voru konur. 

Rannsókn frá 2011 á þátttakendum í Rúmeníu sýndi að meirihlutinn, eða 73,98% vissu 

hvað tannlýsing var, en vitneskjan um tannlýsingu minnkaði með hækkandi aldri 

fólksins. Þeir sem höfðu farið í tannlýsingarmeðferð voru einungis 8,9% (Dudea o.fl., 

2012). 

Niðurstöður minnar rannsóknar eru einnig sambærilegar við aðrar rannsóknir að því leyti 

að sérútbúnar skinnur og gel eru mest notaðar ásamt því að sú meðferð er vinsælust 

(Heymann, 2005). Tannlýsingarmeðferð sem einstaklingar höfðu farið í hafði að stóru 

leyti borið árangur líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt. 

Meirihluti þátttakanda í þessari rannsókn, um 85% reyktu ekki eða notuðu tóbak og því 

má áætla að tennur hafi ekki gulnað vegna þess, en samt sem áður hafði helmingur 

þátttakanda sem voru í framtannasmíði viljað lýsa tennur sínar fyrir væntanlega smíði. 
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4.2  Umræða 

Þegar svara á rannsóknarspurningu minni varðandi hvaða þekkingu einstaklingar hafa á 

tannlýsingu þegar þeir fara í krónu- og brúarsmíði þá kom það í ljós að þeir eru ágætlega 

upplýstir þar sem yfir helmingur þátttakenda, eða 66,6% vissu hvað tannlýsing var þegar 

þeir komu til litatöku á tannsmiðaverkstæðum fyrir væntanlega tannsmíði sína. En 

hvaðan þeir hafa þekkingu og upplýsingarnar varðandi tannlýsingu kom mér á óvart þar 

sem það var að mestu leyti í gegnum vini og vandamenn.  

Í rannsókn Ahmeds o.fl. frá 2005 kom fram að meirihluti þátttakenda (65,5%) hafði sína 

vitneskju um tannlýsingu frá sjónvarpi og útvarpi. Á Íslandi er aðilum innan 

heilbrigðisgeirans ekki heimilt að auglýsa sig eða sína þjónustu og mögulega gæti þetta 

verið ástæða fyrir þessum mun á hvaðan upplýsingarnar koma til íslensku og malasísku 

þátttakendana. Tannlæknar á Íslandi (20,5%) eru mun duglegri en þeir malasísku (10,9%) 

að upplýsa sína einstaklinga um þessi mál þrátt fyrir að þeir íslensku megi gera betur. 

Samkvæmt niðurstöðum malasísku rannsóknarinnar var ekki algengt (8,8%) að 

upplýsingar varðandi tannlýsingu kæmi frá vinum og ættingjum eins og á Íslandi 

(38,6%). Hugsanlega er þetta vegna þessara ólíku menningarheima. 

Aldursbilin 18-28 og 62-72 ára höfðu minnsta þekkingu á hvað tannlýsing væri (33,3%) 

og (40%), þegar aldursbilið 29-39 ára mældust með 100% þekkingu, 40-50 ára, 64,7% og 

51-61 árs 77,8%.  

Ef rýnt er í lit tanna allra þátttakenda þá má telja að 41% þeirra hafi verið með ljósan lit 

þegar litataka átti sér stað (litur A1, A2, B1, D2, 2M2, litur tekinn á tannsmíðastofum og 

Vita skalar notaðir) og 62,5% þess hóps hafði lýst tennur sínar áður. Af heildarfjölda 

þessa hóps með ljósan tannlit voru þetta konur eða 93,8%. 

Ef við rýnum í þann hóp sem ekki var boðin/kynnt meðferðin (61,5%) þá hafði 70,8% 

þeirra ekki lýst á sér tennurnar.  

Af þeim einstaklingum sem voru að fá sína fyrstu krónu- eða brúarsmíði (28% 

heildarþátttakenda), hafði einungis helmingi þeirra (54,5%) verið boðnir eða kynntir 

möguleikar tannlýsingar og reyndist meirihluti þeirra vera með ljósan lit á tönnum þegar 

litataka var gerð fyrir væntanlega smíði enda höfðu allir þeir þátttakendur gengist undir 

tannlýsingarmeðferð. 

Það kom mér á óvart hve stórum hluta var ekki kynnt eða boðin tannlýsingarmeðferð 

fyrir smíðina, en af þeim einstaklingum sem var kynnt/boðin lýsing höfðu flestir lýst 

tennurnar sínar eða 92%. Hér má því áætla að hafi einstaklingi verið boðin eða kynnt 



 

21 

tannlýsing fyrir væntanlega tannsmíði hafi hann tekið ákvörðun um að fara í slíka 

meðferð. Það er ekki faglegt að smíða tanngervi með það í huga að einstaklingur ætli 

einhvern tíma að lýsa tennur sínar. En oft hafa þær aðstæður komið upp við litatöku að 

einstaklingur nefnir það að seinna muni hann hefja tannlýsingarmeðferð og biður um að 

smíðin skuli vera í ögn ljósari tón en eigin tennur í munnholi hans. En þá er spurningin 

sem má velta fyrir sér, hverjir eiga að kynna tannlýsingu fyrir einstaklingum? Eiga 

tannlæknar eingöngu að ákveða það í samræmi við sinn viðskiptavin eða á tannsmiður að 

minnast á tannlýsingu þegar einstaklingur er kominn í litatöku vegna fyrirhugaðrar smíði 

á einstaka tönn/tönnum - er það ekki of seint? Mikilvægt tel ég að tannheilsuteymin eigi 

góð samskipti sín á milli og ákveði hvernig skuli tekið á þessari umræðu þegar hún ber á 

góma frá einstaklingum komnum í litatöku fyrir væntanlega tannsmíði. Það ber samt að 

hafa í huga að ekki fer oft saman smekkur fagfólks og einstaklinga. Tannheilsuteymin 

ættu að virða og fara eftir fegrunarsjónarmiði sjúklings, væntingum og óskum 

viðkomandi. Rannsókn hefur sýnt að einstaklingar kjósa fremur ljósari lit á tönnum en 

fagfólk (Carlsson o.fl., 1998). 

Niðurstöður vegna spurningarinnar hvort einstaklingar teldu meðferð tannlýsingar örugga 

sýna að meirihluti þátttakenda, eða 71,8% taldi það ekki öruggt eða svaraði ekki þessari 

spurningu, og því má álykta að þeir væru ekki vissir um hvort meðferðin væri örugg. 

25,6% aðspurðra töldu meðferðina vera örugga. Í gegnum leit mína í rafrænum 

bókasöfnum hefur ekki verið auðvelt að finna rannsóknir sem sýna áhættu, skaða eða 

öryggi varðandi tannlýsingu með skinnum og geli, þar sem sú lýsingaraðferð virðist vera 

sú sem mest er notuð. Óskandi er að rannsóknarteymi annist frekari rannsóknir á 

tannlýsingu og áhrif hennar til langtíma. 

Því hefur verið haldið fram að of áhættusamt sé að lýsa tennur og hvort rétt sé að gera 

það eða bjóða upp á þessa þjónustu, en ég tel það vera einstaklingsins að ákveða hvort 

viðkomandi hafi áhuga á því eða ekki. Fólk í dag reykir, borðar óholla fæðu og velur sér 

oft lífsstíl svo sannarlega með fullri vitneskju um áhættuna sem fylgir. Ef vellíðan og 

sjálfsöryggi má auka með einfaldri meðferð eins og tannlýsingu, tel ég að hún eigi rétt á 

sér, að sjálfsögðu innan þeirra marka sem eðlileg geta talist. Gott er að hafa í huga 

varðandi tannlýsingarmeðferð að „allt er gott í hófi“. 

Ég vona að þegar fram líða stundir verði upplýsingaflæðið orðið meira varðandi 

tannlýsingu og einstaklingar orðnir upplýstari um þær meðferðir sem bjóðast.  
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Vegna rannsóknarspurningarinnar: „Ber tannheilsuteymum að fræða einstaklinga um 

tannlýsingu?“ þá tel ég í ljósi rannsóknar minnar að tannheilsuteymum sé skylt að benda 

einstaklingum á möguleikann á að lýsa tennur sínar áður en farið er að smíða tanngervi.  

Sérstaklega er það mikilvægt þar sem ekki er mögulegt að breyta litnum eftir að 

tanngervið er fest varanlega í munni einstaklingsins. Ákvörðunin verður að liggja í hendi 

einstaklingsins sem metur það hverju sinni hvort áhugi er á að lýsa tennurnar og hann 

getur þá í einrúmi eða með aðstoð fagfólks metið hvort tannlýsingarmeðferð ætti að eiga 

sér stað og hvaða meðferðarúrræði er valið. 

Á síðastliðnum áratug hafa rannsóknir víða um heim sýnt að einstaklingar eru óánægðir 

með lit tanna sinna og því er tannlýsing einföld og tiltölulega örugg meðferð til að mæta 

þessari óánægju og er því mikilvægur þáttur í fegrunartannlækningum. 

Hvað varðar rannsóknarspurninguna: „Á tannlýsing rétt á sér?“ þá er það niðurstaða mín 

að tannlýsing eigi rétt á sér, sé hún framkvæmd með réttum hætti og miðuð við ástand 

munnholsins. Einstaklingar sem undirgangast tannlýsingarmeðferðir þurfa að vera vel 

upplýstir um þá meðferð sem valin er auk annarra valmöguleika og fara eftir 

leiðbeiningum fagaðila. 

Auðvelt er að missa skynbragð á litabreytingar eigin tanna við tannlýsingarmeðferð svo 

gott væri og jafnvel nauðsynlegt að myndir séu teknar af tönnum einstaklinga fyrir og 

eftir meðferð svo einstaklingar sjái árangur tannlýsingarmeðferðarinnar. Annar möguleiki 

er að lýsa annan tannbogann á undan hinum svo hægt sé að bera saman efri og neðri 

tanngarð og sjá þannig árangurinn sem hlýst af meðferðinni.  

Tilvalið væri að gera rannsókn á Íslandi meðal almennings og fá upplýsingar um hvaða 

skoðun einstaklingar hafa á munnholi sínu varðandi útlit, lit tanna og sjálfsánægju, til að 

geta greint hvort samræmi væri við rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis. Einnig 

væri fróðlegt að gera rannsókn meðal tannlækna varðandi mat þeirra á tannlýsingu og 

rannsaka hvort mismunur sé á milli kventannlækna og karltannlækna varðandi skoðun á 

lit tanna, þar sem niðurstöður rannsókna sýna að konur, í meira mæli en karlar, telja útlit 

tanna skipta mjög miklu máli. 

Í dag hefur úrval tannlýsingarefna stóraukist ásamt aukins þjónustuframboðs ýmissa 

aðila. Þar sem áhugi á tannlýsingu hefur aukist í fegrunartannlækningum ber að rannsaka 

frekar nýjar leiðir til þess og auka fræðslu til almennings.  
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6 Viðaukar 

6.1 Vísindasiðanefnd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

6.2 Kynning og spurningakönnun 

 

 

 

 

 



 

27 

 

  



 

28 

6.3 Samstarfs- og trúnaðaryfirlýsing 

 

 

 

Tannlýsing samhliða krónu- og brúarsmíði 

Meginmarkmið rannsóknar er að kanna þekkingu einstaklinga, sem eru á leið í krónu- og 

brúarsmíði, á tannlýsingu. Áætlað er að fá 7 tannsmiðaverkstæði sem stunda krónu- og 

brúarsmíði til að afla gagna. Stuttur spurningalisti verður lagður fyrir þá einstaklinga, sem koma 

í litatöku til þessara verkstæða, samþykki þeir þátttöku. Áætlað er að varpa ljósi á þekkingu um 

tannlýsingu, hvaðan hún er uppurin og hver sé reynsla þeirra einstaklinga á tannlýsingu sem eru 

á leið í krónu- og brúarsmíði. 

 

 

Samstarfs- og trúnaðaryfirlýsing 

Ég staðfesti með undirskrift minni að ég hef kynnt mér upplýsingar um ofangreinda 

rannsókn, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  Ég hef af fúsum og 

frjálsum vilja ákveðið að aðstoða við gagnasöfnun í rannsókninni og heiti trúnaði 

varðandi þau gögn sem tilheyra henni. Ég mun skila öllum gögnum rannsóknarinnar til 

starfsmanns rannsóknarinnar og gögnin verða ekki persónugreinanleg. Mér er ljóst, að þó 

ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég hætt þátttöku hvenær sem er, án 

rökstuðnings. 

 

_______________________________________ 

Dagsetning 

  

 

________________________________________ 

Tannsmiðaverkstæði - Nafn þátttakanda 

  

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar 

um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 

 

 _______________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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6.4 Persónuvernd 
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6.5 Þagnarheit 

 

 


