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Útdráttur 

  

Tilgangur: Þetta lokaverkefni er til B.S. gráðu í tannsmíði við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóla Íslands í júní 2013. Vægi verkefnisins er 16 ECTS einingar. Leitað var svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum:   hvert er hlutfall plantastuddra heilgóma miðað við 

hefðbundna heilgóma og hvert er hlutfall tannlækna og tannsmiða sem starfa við 

heilgómagerð? Markmið verkefnisins var að kanna þróun heilgómagerðar á Íslandi. 

Einnig að kanna að meðaltali hversu margir heilgómar eru plantastuddir og hlutfall, aldur 

og starfsaldur þeirra tannlækna og tannsmiða sem starfa við heilgómagerð. 

Aðferðir: Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem rannsóknarsniðið var 

fyrirfram ákveðið. Könnun var send með tölvupósti til félagsmanna í Tannsmiða- og 

Tannlæknafélagi Íslands. Þátttakendur voru beðnir um að svara 7-8 spurningum tengdum 

heilgómagerð, aldri og starfsaldri. Spurningarnar voru svipaðar fyrir báðar stéttirnar, en 

þó sniðnar að hvorum hópi fyrir sig. Vinnan við verkefnið fólst einnig í lestri 

viðurkenndra rannsóknargreina sem birtar hafa verið í tímaritum, vefsíðum og bókum 

sem varða heilgómagerð, sögu og þróun hennar. Notast var við Word (Microsoft 

Corporation) ritvinnsluforritið og Excel (Microsoft Corporation) töflureikniforritið við 

úrvinnslu gagna í ritgerð þessari. 

Niðurstöður: Hlutfall svörunar hjá tannlæknum var einungis 16% hjá tannlæknum þar 

sem meirihluti þeirra hafði starfað í 10-20 ár. Hlutfall svörunar hjá tannsmiðum var 31% 

og hafði meirihluti þeirra starfað í 21 eða fleiri ár. 79,5% tannlækna og 66,7 % tannsmiða 

sögðust starfa við heilgómagerð. Meirihluti tannlækna og tannsmiða telur að hlutfall 

vinnu þeirra við heilgómagerð sé um 10%. Meirihluti tannlækna og tannsmiða telja að 

hlutfall heilgóma sem eru að jafnaði plantastuddir sé um 10%. 

 Ályktun: Draga má þá ályktun um þróun heilgómagerðar að tannlæknar og tannsmiðir 

eru byrjaðir gera plantastudda heilgóma í starfi sínu. Hlutfall plantastuddra heilgóma er 

um 10% af gerðum heilgómum. Af þeim sem tóku þátt í könnuninni meðal tannsmiða og 

tannlækna er heilgómagerð um 10% af þeirra starfi. 
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Abstract 

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

Faculty of Odontology, School of Health Sciences at the University of Iceland in june 

2013. The aim was to answer these research questions:   What is the ratio of implant 

supported dental prosthodontics compared to non-implant supported dental 

prosthodontics? What is the ratio of dentist and dental technician that work with 

dental prosthodontics? The main purpose of the research was to study the development 

of dental prosthodontics in Iceland. Also to study the average of implant supported 

complete dentures. Their age, how long they have worked in the field and wether they do 

work with dental prosthodontics. 

Methods: This study was based on quantitive research methods. A questionnaire was 

send to participants by email to the Icelandic Dental Technicians´ Association and the 

Dental Association. Participants were asked to fill out a questionnaire with 7-8 questions 

which included questions related to dental prosthodontics, age and how long they have 

worked in the field. The questions were similar for both participants. This research also 

included acknowledged studies from accepted journals, web magazines and books that 

concerned dental prosthodontics, its history and developement. The results were 

portrayed with Word (Microsoft Corporation) and Excell (Microsoft Corporation). 

Results: The ratio of answers from dentist was 16% were most of them had worked in 

the field for 10-20 years. The ratio of answers from dental technicians was 31% and most 

of them had worked in the field for 21 years or more. 79,5% dentists and 66,7% dental 

technicians said they worked with dental prosthodontics. Most of them say dental 

prosthodontics are about 10% of their job. Most dentists and dental technicians say that 

the ratio of implant supported complete dentures is about 10%. 

Conclusion: From the study it can be concluded that dentists and dental technicians have 

started to use implant supported complete dentures in their field of work. The ratio of 

implant supported complete dentures is today about 10% compared to developed 

dentures in the field. Of those who answered these questions think that dental 

prosthodontics are 10% of their job. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð nemendum og starfsfólki Námsbrautar í tannsmíði og 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands 
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Formáli 

Þróun heilgómagerðar er mjög áhugaverð og sýnir tilraunir fólks í gegnum tíðina til 

að skapa sér betra útlit, tal og tyggingarhæfni þegar fá önnur úrræði voru í boði. 

Nútímaþægindi heilgóma eru talsverð miðað við fyrri tíma og má gefa sér að 

þægindin hafi aukist með tilkomu plantastuddra góma. Plantastuddir heilgómar eru 

með festibúnað sem smellist á tannplanta (implönt) sem komið er fyrir í kjálkabeini 

sjúklings. Hver hefði trúað því fyrr á öldum að við ættum eftir að setja skrúfur ofan í 

tannbein og sjálfsagt hefði einhverjum þótt það jafn skrýtið eins og okkur finnst 

skrýtið að heilgómar voru eitt sinn búnir til úr tré. Áhugavert væri að kanna hlutfallið 

milli plantastuddra heilgóma og hefðbundinna heilgóma. Það væri skráning í sögu 

þróunar heilgómgerðar á Íslandi. Tannlæknar og tannsmiðir hafa flestir fengist við 

heilgómagerð. Hluti af könnuninni væri að vita hversu stórt hlutfall starfa þeirra 

tengist heilgómagerð. 
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Hugtök og skammstafanir 

Í ritgerðinni koma fram orð úr fagmáli og skammstafanir sem þarfnast frekari 

skýringa.  

Tanngervi:  Ígildi tanna og aðliggjandi vefja, að hluta til eða í heild. Það getur 

hvort sem er verið fast eða laust í munni. 

Föst tanngervi: Ígildi tanna og stundum aðliggjandi vefja. Um er að ræða krónur, 

brýr, innlegg, álegg og fastskrúfaðir gómar. Þau er ýmist límd á 

tennur og annað hvort límd eða skrúfuð á tannplanta í munni. 

Laus tanngervi: Ígildi tanna og aðliggjandi vefja. Um er að ræða tannparta eða 

heilgóma. 

Tannplantar: Um er að ræða títanskrúfur sem er staðgenglar tannróta og eru 

undirstöður fyrir plantakrónur eða brýr eða sem stuðningur undir 

heilgóm í formi festibúnaðar. Títanskrúfum er komið fyrir í 

tannbeini með skurðaðgerð. Tannlæknir framkvæmir aðgerðina. 

Heilgómar: Eru laus stanngervi sem koma í stað tanna og aðliggjandi vefja. 

Heilgómar eru gerðir úr plasti með tönnum úr plasti eða postulíni. 

  
PMMA:  Polymethyl methacrylate, plastfjölliður sem er til í ýmsum útgáfum      

allt eftir því hvers konar tanngervi á að smíða.  Noatað m.a. í 

heilgómagerð. 

Katsjú: (e.caoutchouc) Efni sem unnið er úr trjákvoðu t.d. úr fíkjutré. 
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Þakkir 

 

Þakkir fá allir þeir sem komu að gerð þessarar ritgerðar. Leiðbeinandi minn, Svend 

Richter tannlæknir og dósent í munngervalækningum og réttartannlæknisfræði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands fyrir leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni. 

Félagsmenn Tannlæknafélags Íslands og Tannsmiðafélagsins fyrir þátttöku í 

könnuninni. Fjölskyldan mín fyrir allan stuðning og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er formi rannsóknarskýrslu þar sem tekin er staðan á þróun 

heilgómagerðar á Íslandi. Höfundur sendi spurningakönnun til félagsmanna 

Tannsmiðafélags Íslands í gegnum Samtök iðnaðarins og til félagsmanna 

Tannlæknafélags Íslands í gegnum skrifstofu Tannlæknafélagsins. Tilgangurinn var 

að taka stöðuna í dag á hlutfalli þeirra sem starfa við heilgómagerð, starfsaldur þeirra, 

og hversu stórt hlutfall heilgóma* hafi svokallaðan festibúnað. Í skýrslunni koma 

fram faghugtök sem eru stjörnumerkt* sem finna má í hugtakalista.  

Markmið verkefnisins var að kanna þróun heilgómagerðar á Íslandi. Einnig að kanna 

að meðaltali hversu margir heilgómar eru plantastuddir á móti hefðbundnum 

heilgómum. Grunnupplýsingar um aldur og starfsaldur eru tengdar við fyrri 

upplýsingar á meðal tannlækna og tannsmiða. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum með aðstoð viðurkenndra mælitækja í heilbrigðisvísindum. 

Tannlækningar hafa þróast mikið frá því að þær komu fyrst til Íslands. Kennsla í 

tannlækningum og starfshættir tannlækna hafa breyst í átt að því sem við þekkjum í 

dag. Rakin verður í stuttu máli saga tannlækninga og hvernig hún hefur þróast hér á 

landi. Skoðað verður hvað það er sem veldur tannleysi og hvaða lausnir eru til við 

tannmissi. Auk þess skoðuð þróun heilgómagerðar hefur með tilkomu 

tannplanta*tækninnar. Farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem er fyrst og 

fremst ætluð sem innlegg til að lýsa þróun heilgómagerðar á Íslandi. Í lokin má sjá 

spurningarnar sem sendar voru til þátttakenda, svör þeirra og tölfræðilega úrvinnslu. 

 Rannsóknin var unnin til að skoða breytingar og þróun heilgómagerðar á Íslandi og 

leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1.  Hvert er hlutfall plantastuddra heilgóma miðað við hefðbundna heilgóma? 

2. Hvert er hlutfall tannlækna og tannsmiða sem starfa við heilgómagerð? 
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1 Tannlækningar á Íslandi  

 

1.1 Tannheilsa fyrr á öldum 
Í íslenskum fornritum má finna ýmsar mannlýsingar eða lýsingar bardaga og vígaferla 

þar sem tennur eða tanngarðar koma við sögu.  Virðast tennur hafa verið hátt metnar 

hjá fólki fyrir aldamótin 1900. Þeim var greinilega ljóst að ef tennur vantaði hafði það 

áhrif á matarvenjur þeirra, talanda og útlit. Rannsakaðar hafa verið tennur í 

Íslendingum fyrir árið 1200 í beinagrindum er fundust í kirkjugarðinum að 

Skeljastöðum í Þjórsárdal (Svend Richter, 2005).   

1.1.1 Tannlæknar og tannsmíði 
Eftirfarandi frásögn er úr kafla eftir Lýð Björnsson þar sem safnað var saman ýmsum 

upplýsingum um tannlækningar á Íslandi og sagan skoðuð í ljósi þessara heimilda. 

Með örfáum undantekningum var tannáta ekki að finna en mikill tannsteinn var 

áberandi á þessum fornu tönnum. Ýmis ráð eru gefin til að vinna bug á tannpínu í 

fornum íslenskum lækningabókum. Oft voru þetta einhverskonar jurtir en keita er 

nefnd til sögunnar. Misjöfnum sögum fer af því hvernig þessi ráð síðan reyndust. 

Þorkell Arngrímsson (1629-1677) var fyrsti Íslendingurinn til að læra læknisfræði við 

Háskóla svo vitað sé. Hann sinnti lækningum ásamt tannlækningum hverskonar, þó 

ekki tannúrdrætti, á fyrri hluta 17. aldar. Læknar virðast hafa séð um tannlækningar 

framan af. Það var svo 1887 sem Páll Þorkelsson (1850-1936) hóf að stunda 

tannlækningar á Íslandi. Páll lærði gullsmíði í Kaupmannahöfn og kynnti sér 

tannlækningar í Frakklandi. Hann starfaði við tannlækningar en aðallega tannsmíði. 

Vilhelm Bernhöft (1869-1939) stundaði einn tannlækningar í Reykjavík 1896-1907.  

Hann var lærður læknir og hafði lært tannlækningar líka en ekki lokið prófi í 

greininni. Hann fékk árlega styrki frá Landshöfðingja til að stunda tannlækningar í 

Reykjavík. Fleiri tannlæknar hófu störf eftir 1907. Nokkrir læknar störfuðu líka sem 

tannlæknar að því er virðist á árunum frá því í heimstyrjöldinni fyrri og fram á 4. 

áratuginn. Óli Steinbachs sótti um tannlækningaleyfi 4. júní 1912 þrátt fyrir að hann 

hafi ekki lokið prófi í tannlækningum, en hann hafði stundað nám hjá dönskum 

tannlækni. Honum var heimilað það í ljósi mikillar starfsreynslu að titla sig tannlækni 

og fékk hann leyfi til að m.a. draga tennur, fylla í holur og smíða tanngarða. Sophie 

nokkur Bjarnason hafði sótt um að starfa sem tannlæknir 1912 en var hafnað á þeirri 
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forsendu að hafa ekki sótt nægjanlega menntun. Sophie sótti þá um að stunda 

tannsmíðar sem hún fékk leyfi til þar sem tannsmíði væri iðn sem mætti stunda án 

leyfis. Fleiri tannlæknar fengu leyfi til að stunda tannlækningar verða ekki taldir upp 

hér (Lýður Björnsson, 2007).  

Árið 1922 hófust tannlækningar í Barnaskóla Reykjavíkur. Mikil þörf var á því vegna 

mikilla tannskemmda í skólabörnum. Meðaltal skemmdra tanna á árunum 1928-1929 

var 4.3 skemmdar tennur  (Lýður Björnsson, 2007).  

1.1.2 Tannlæknafélag Íslands 
Tannlæknafélag Íslands var stofnað 30. október 1927. Siðareglur tannlækna voru 

samþykktar árið 1928. Lög um tannlækningar voru lögð fram 1928. Í lögunum kom 

m.a. fram að læknum var óheimilt að stunda tannlækningar nema að þeir hefðu lokið 

tannlæknaprófi eða einhverju sérprófi. Árið 1932 voru gerðar breytingar á 4. grein 

laga um tannlækningar. Þar kom fram að tannsmiðir fengju leyfi til að setja 

gervitennur og tanngarða í fólk. Ýmsar breytingar voru gerðar á öðrum hlutum 

laganna 1935. Tímabilið 1927-1945 voru mótunarár í sögu tannlækninga og samtaka 

tannlækna og tannsmiða. Um áramótin 1940-1941 var einn tannlæknir á hverja 11000 

landsmanna á Íslandi. Tannsmiðafélag Íslands var stofnað 1941. Tannlæknafélagið og 

Tannsmiðafélagið gerði með sér samning 1943. Í samningnum skuldbundu 

tannlæknar sig til að taka aðeins félaga í Tannsmiðafélaginu í vinnu.  Framyfir miðja 

öldina lærðu tannsmíðanemar hjá tannlæknum. Árið 1962 breyttist þetta en þá var 

stofnaður kvöldskóli fyrir tannsmíðanema. Tannsmíði varð löggilt iðnám 1980 og 

gátu þá tannlæknar ekki tekið nema í læri hjá sér, eitthvað var þó kennslan á reiki 

fyrst um sinn (Lýður Björnsson, 2007).  

1.1.3 Kennsla í tannlækningum 
Tannlæknakennsla hófst árið 1945 við Háskóla Íslands. Lög um tannlæknanám voru 

samþykkt á Alþingi árið 1941. Hafa frá þessum fyrstu árum tannlæknakennslu 

útskrifast 3 – 8 tannlæknar á ári. Í dag eru teknir inn í tannlæknadeild 7 á hverju ári 

eftir að hafa þreytt samkeppnispróf. Námið tekur 6 ár til kandidatsprófs í 

tannlæknisfræði. Nemendur læra undirstöðugreinar tannlæknisfræðinnar á fyrstu 

tveimur árunum, á þriðja ári verklegar æfingar og á þremur síðustu árunum er aðal 

áherslan á vinnu við sjúklinga á aðgerðarstofum deildarinnar (Háskóli Íslands, 

2012a).  
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1.1.4 Kennsla tannsmíði 
Skóli fyrir tannsmiði var stofnaður 1988. Fram að þeim tíma höfðu tannsmiðir ýmist 

lært hjá tannlæknum eða í kvöld- eða sumarskóla sem starfræktur var á vegum 

tannlæknafélagsins. Námið var 4. ára iðnám sem lauk með sveinsprófi. Í dag er námið 

þriggja ára B.Sc. nám við Tannlæknadeild Háskóla Íslands og fellur undir 

heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Nemendur þurfa að standast samkeppnispróf 

að loknu 1. misseri. Fimm nemendur eru teknir inn ár hvert. Nemendur stunda bóklegt 

og verklegt nám. Bóklega námið er tvinnað saman við verklega námið og læra 

nemendur m.a. formfræði tanna, bitfræði, heilgómagerð, krónu-og brúargerð, 

partagerð, tannréttingar. Námið veitir rétt til að starfa sjálfstætt við tannsmíðar á 

Íslandi (HÍ, fræðsluefni, 2013). 

1.1.5 Spá um fjölda tannlækna árið 2030 
Rannsókn sem gerð var 2008 sýnir spá um fjölda Íslendinga á tímabilinu 2008-2030. 

Þar kemur fram að Íslendingum muni fjölga úr 313.000 í 385.000 á þessu tímabili. 

Það er um 0,8% fólksfjölgun. Spáð er fjölgun aldraðra umfram ungs fólks. Talið var 

æskilegt fyrir 30 árum að 1200-1250 íbúar væru á hvern starfandi tannlækni. 

Viðmiðið ætti að nást árin 2014-2016 miðað við að 7 tannlæknar útskrifist ár hvert. 

Meðferðarþörf er talin meiri nú en fyrir 30 árum m.a. vegna fjölgunar aldraðra. Ef 

áfram útskrifast 7 tannlæknar á ári ætti fjöldinn að fara úr 283 í 313 tannlækna á 

árunum 2008 til 2030 (Börkur T. o.fl. 2008). 

1.1.6 Spá um fjölda fólks 65 ára og eldri fram til ársins 2030 
Mannfjöldaspá er birt á heimasíðu Hagstofu Íslands. Þar má sjá að fjöldi einstaklinga 

65 ára eða eldri árið 2013 er um 41.608 manns. Spá um sama aldurshóp árið 2030 er 

71.918 manns. Þessar tölur sýna fjölgunin verður um 30 þúsund manns í þessum 

aldurshópi fram til ársins 2030 (Hagstofan, 2013) 

2 Tannleysi 

Ástæður tannleysis geta verið mismunandi, sjúkdómar, meðfædd tannvöntun, 

krabbamein, slys og léleg tannhirða. Tannvegssbólga er krónísk bólga sem stafar af 

sýkingu í stoðvefjum tanna. Bólgan getur valdið tannlosi á lokastigi sjúkdómsins. 

Tannsýkla er bakteríuskán sem myndast á tönnum og veldur tannholdsbólgu. Bólgan 
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veldur því að festa tannholds við tönnina rofnar. Ef ekkert er að gert getur bólgan 

valdið festutapi sem endar með tannlosi. Það er þó ekki tannsýklan ein og sér sem 

getur valdið tannvegssjúkdómum. Þekktir er að umhverfisþættir eins og reykingar, 

sálrænir þættir eins og stress, almennir sjúkdómar eins og sykursýki og erfðaþættir 

sem hafa áhrif á bólgumyndun tannholds (Þórarinn J. Sigurðsson, 2007). Meðfædd 

tannvöntun þar sem vantar sex eða færri fullorðinstennur fyrir utan endajaxla er talin 

vera hjá 7-8% fólks, algengast er að eina eða tvær tennur vanti. Meðfædd tannvöntun 

sex eða fleiri tanna er mun sjaldgæfari eða um 0,2% fólks (Ellen Flosadóttir, 2008).  

Krabbamein og sykursýki geta valdið minni mótstöðu ónæmiskerfisins og þar af 

leiðandi verður tannholdið viðkvæmara fyrir tannholdsbólgum og það dregur úr 

endurnýjunarmætti slímhúðarinnar (Tannlæknafélag Íslands. e.d.). Tannmissir af 

völdum slyss þekkist, aðallega meðal barna þegar þau detta á tennurnar og tennur 

losna eða jafnvel detta úr. Oft er hægt að bjarga tönnunum ef fólk veit hvað á að gera. 

Ef um barnatönn er að ræða og fullorðinstönn hefur ekki skaðast þá er ekki þörf á 

frekari meðferð, en ef fullorðinstönn hefur skaðast þarf að fylla í það bil sem hefur 

myndast og einn af valkostunum getur verið tannplanti með tanngervi. Það getur verið 

fast tanngervi* einsog stök króna eða brú. Fullorðnir geta líka tapað tönnum í slysum 

og er meðferðin við því oftast einhverskonar tanngervi þegar um er að ræða 

varanlegan tannmissi. Léleg tannhirða getur einnig valdið tannskemmdum. 

Tannsýklan, bakteríuskánin, orsakar ekki einungis tannvegssúkdóma heldur einnig 

tannskemmdir ef hún er ekki hreinsuð (Tannlæknafélag Íslands. e.d.). Áhrif tannleysis 

geta verið víðtæk, tannbein getur rýrnað og tennur í kring geta tapað festu sinni. Hvort 

sem um er að ræða eina eða fleiri tapaðar tennur getur tannleysið haft áhrif á lífsgæði 

fólks vegna óþæginda við að borða, tala og brosa. Það er ljóst að ástæður tannleysis 

geta verið margar og er það í höndum tannlæknis að skoða og meta hvaða meðferð 

einstaklingurinn fær. 

3 Heilgómar 

Heilgómar flokkast sem laus tanngervi*. Ein af þeim meðferðum sem tannlæknir 

getur mælt með við tannleysi er að fá heilgóma. Tannlæknir tekur mát af 

heilgómastæðinu sem sent er til tannsmiðs ásamt upplýsingum. Tannsmiðurinn getur 
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þá hafist handa við heilgómasmíðina. Heilgómar eru smíðaðir úr plastfjölliðuðu efni 

(e.Polymethyl methacrylate, PMMA*). Valdar eru tilbúnar plast- eða postulínstennur 

í þeim lit og lögun sem hentar sjúklingnum. Val tanna er sameiginleg ákvörðun 

tannlæknis og sjúklings. Plast- og postulínstennur hafa sína kosti og galla (Anusavice, 

2003). Þegar plastfjölliðaða (PMMA) efnið kom fyrst á markað árið 1930 olli það 

mikilli byltingu í smíði hverskyns tanngerva.  Frá árinu 1854 var notast við katsjú* 

(e.caoutchouc) efni við gerð heilgóma. Þetta efni féll betur að gómastæði sjúklinga 

heldur en það sem á undan hafði verið notað t.d. bein (Bascones, Vega, Olmo, 

Turney, Gavilanes, og Lizarbe, 2002). 

3.1 Þróun tannplanta 
Saga tannplanta er um margt merkileg og hægt er að rekja einhverskonar tannplanta 

tegundir langt aftur í tímann. Fornleifafræðingar hafa fundið vísbendingar um fólk á 

landsvæði, sem núna er Hondúras, notaði steina í formi tannar með rót sem einskonar 

tannplanta (Sullivan, 2001). Það var fyrir rúmum fjörutíu árum að þróun tannplanta, 

eins og við þekkjum í dag, hófst fyrir alvöru. Fyrstu klínisku tilraunir þóttu ekki takast 

vel í kringum 1965 þar sem stálið sem notað var í tannplantanna þoldi illa við í 

munnholi. Per-Ingvar Brånemark setti sína fyrstu tannplanta 1965, en eftirfylgni 

næstu fimm árin sýndi einungis 50% árangur. Tannplantahönnuninni var meðal 

annars breytt, þeir breikkaðir og græðslutíminn lengdur. Nokkrar aðrar breytingar 

voru gerðar í tengslum við aðgerðina sjálfa svo og tanngervin sem sett voru á plantana 

(Albrektsson og Wennerberg, 2005). Það var svo fyrir tilviljun að Brånemark 

uppgötvaði aðra tegund af tannplöntum þegar hann var að rannsaka eiginleika blóðs. 

Hann setti bút af títaníum í fótlegg kanínu til að skoða hvernig lifandi blóðfrumur 

myndu bregðast við. Þegar hann hugðist fjarlægja bútinn hafði hann gróið fastur við 

beinið. Þetta gaf Brånemark hugmynd að nota títaníum í tannplanta til að auka festu 

plantans við tannbein. Þessi aðferð Brånemark er kennd við beinígræðslu 

(e.osseointergration). Rannsóknir sýna að hreint títaníum er það efni sem best hentar í 

tannplanta (Sullivan, 2001).  

 

3.2 Heilgómar studdir festibúnaði 
Í sumum tilfellum er festa heilgóma ekki nægjanleg og getur það haft veruleg áhrif á 

sjúkling og skert lífsgæði hans. Ein þeirra lausna sem í boði eru er að setja með 
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aðgerð tannplanta í kjálka til stuðnings heilgómi. Oftast eru settir tveir plantar í 

augntannastað neðri góms (Melascanu, Marin, Preoteasa, Tancu, og Preoteasa CT.) en 

fleiri valmöguleikar eru til. Ofan á plantanna er settur festibúnaður og mótfestu er 

komið fyrir í heilgómi. Mismunandi tegundir eru til af festibúnaði og er hann valinn 

af tannlækni og sjúklingi allt eftir aðstæðum hverju sinni.  Það þótti mikil framför í 

meðferð sjúklinga með heilgóma að geta boðið upp á tannplantastuddan heilgóm. 

3.2.1 Locator festibúnaður 
Locator festibúnaður er með tvöfaldri festingu (mynd 1). Kerfið bíður upp á að 

mismunandi hæð Locatora (abutmenta), allt frá 1mm upp í 6mm, allt eftir því hversu 

djúpt tannplantinn er frá tannholdsbrún.  

Locator hentar þar sem halli er allt að 40° milli 

tannplanta. Hægt er að velja misstífar fóðringar 

með mismikilli festingu eftir því hvað hentar 

hverjum, einnig fóðringar sem leiðrétta halla á 

planta (Svend Richter, fyrirlestrar). 

3.2.2 Kúlufestingar  
Til eru kúlufestingar fyrir heilgóma, þær henta best 

í neðri gómi í augntannastað en eru vel nothæfar 

annars staðar  (mynd 2). Kúlufestingar í 

heilgómum hafa nokkrar takmarkanir, meðal 

annars skiptir staðsetning tannplanta máli. Hallinn 

má ekki vera meiri en 10° á hvorn planta til hvors 

annars. Þrjár gerðir eru til af matrixum sem eru 

festurnar í heilgómnum. Þær smellast yfir 

kúlufestinguna á tannplanta. Hægt er að hafa 

mismikla festu á fóðringunni eða allt frá 200 g. í 

1400 g. Herslunni er stjórnað með herslumæli 

(Svend Richter fyrirlestrar). 

  

Mynd 1. Locator festibúnaður. 

Mynd 2. Kúlufesting. 
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3.2.3 Segulfestibúnaður  
Eins er hægt að nota segulfestibúnað (mynd 3) til að festa heilgóma betur í gómana, 

búnaðurinn hentar í augntannastað í neðri gómi þótt hægt sé að nota hann annars 

staðar. Plantarnir verða að vera eins samsíða og mögulegt er og lóðrétt á bitflöt. 

Segulstyrkleikinn er um 186 mT 

(millitesla) og jafnast á við segulsvið 

jarðar. Það er ekki talið valda skaða. 

Ráðlegt er að fjarlægja seglana 

(abutment) og planta-góminn áður en 

farið er í röntgenmyndatöku eða 

segulómsneiðmyndatöku (Svend 

Richter, fyrirlestrar).  

3.2.4 Barri 
 Enn einn er valmöguleiki sem 

festibúnaður fyrir heilgóm er svo 

kallaður barri (mynd 4). Hann 

gefur tiltölulega góðan 

stöðugleika á heilgóm. 

Algengustu barrarnir hafa 

egglaga- eða u-laga lögun. Einnig 

er til svokallaður round bar. 

Nokkrar takmarkanir fylgja notkun barra. Barrinn þarf að vera láréttur í gómboganum, 

halli getur truflað festu (Svend Richter, fyrirlestrar). 

4 Áhrif þróunar heilgóma 

Gerð var íslensk rannsókn árið 2011 sem var hluti af BS lokaverkefni í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun og 

ánægju einstaklinga með implantastuddan heilgóm í neðri gómi og bera saman við 

hóp einstaklinga með lausan heilgóm, þ.e.a.s. heilgóm sem var ekki plantastuddur. 

Kannað var hvor gómurinn veitti meiri lífsgæði. Spurt var hvernig þeim gengi að 

borða, tala og syngja. Verulegur munur reyndist vera á meðal þessara tveggja hópa. 

Mynd 3. Seglufestingar  

Mynd 4. Barri sýndur með festibúnaði. 
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Þeir sem fengu plantastuddan heilgóm voru almennt ánægðari, með meira sjálfstraust 

og gátu neytt fjölbreyttari fæðutegunda. Niðurstaðan var sú að plantastuddur 

heilgómur veitir mun meiri lífsgæði en laus heilgómur (Agnes Hilmarsdóttir, Ásta 

Þorgilsdóttir, 2011). 

Árið 2009 var upplýsingum safnað úr ýmsum áttum m.a. frá meðlimum BSSPD 

(British Society for the Study of Prosthetic Dentistry). Gögnin voru kynnt á ráðstefnu 

sama ár hjá félaginu. Þeim var ætlað að ýta undir frekari notkun á plantastuddum 

heilgómum. Í þeim hafði komið fram að lífsgæði og ánægja einstaklinga með tvo 

tannplanta í neðri gómi sem stuðningur fyrir heilgóm var mun meiri. Þrátt fyrir að sjö 

árum fyrr hafðu svipaðar upplýsingar legið fyrir hafði aukin notkun plantastuddra 

heilgóma verið hæg. Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem styðja þá kenningu að 

fólk með plantastudda heilgóma borðar hollari og fjölbreyttari mat, hafa meira 

sjálfstraust þegar það talar, borðar eða hlær. Þrátt fyrir að tannheilsa í heiminum hafi 

almennt batnað síðastliðna áratugi þá er aukning í hækkandi meðalaldri fólks. Með 

hækkandi aldri eru meiri líkur á tannmissi. Það eru líkur á að notkun heilgóma fari síst 

lækkandi. Það hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að ending títaníum implanta 

er góð. Mælt er með því að tannlæknar bjóði plantastuddan heilgóm sem fyrsta val um 

heilgóm. Kostnaðurinn er meiri við plantastuddan heilgóm en lífsgæðin mun meiri 

(Thomason o.fl., 2009). 

5 Aðferðir 

5.1.1 Rannsóknaraðferð 
Við rannsókn þessa var notast við megindleg aðferð (e. quantitative methods). Í henni 

fólst að senda út spurningalista til fyrirfram ákveðins úrtaks. Auk þess sem skoðaðar 

voru heimildir um sögu tannlækninga á Íslandi og þróun fagsviðsins. Niðurstöðum er 

lýst með tíðnitöflum og/eða súluritum ásamt tölfræðilegum útreikningum (Laufey 

Tryggvadóttir, 2003) og umræðu um niðurstöður út frá rannsóknarspurningum. Ekki 

var þörf á að sækja um leyfi Persónuverndar fyrir könnuninni þar sem fram kemur í 

reglum hennar, að þegar unnið er úr upplýsingum, sem á engan hátt er hægt að rekja 

til tiltekinna einstaklinga, þarf ekki að sækja um leyfi. Spurningakönnunin var 

nafnlaus og öllum gögnum verður eytt að henni lokinni (www.personuvernd.is). Haft 
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var samband við Samtök iðnaðarins og Tannlæknafélagið vegna leyfis og aðstoðar við 

að senda spurningarnar til félagsmanna. 

5.1.2 Þátttakendur 
Úrtak var valið úr þýði allra starfandi tannlækna sem eru skráðir í Tannlæknafélag 

Íslands og allra starfandi tannsmiða sem skráðir eru félagar í Tannsmiðafélagi Íslands. 

Úrtakið voru því þeir sem svöruðu. Þýði (e. population) er sá hópur sem 

rannsóknarniðurstöður eru ályktaðar um. Út frá niðurstöðum úrtaks (e. sample) viljum 

við geta yfirfært niðurstöðurnar yfir á þýðið (Amalía Björnsdóttir, 2003). Þýðið er því 

allir starfandi félagsmenn beggja félaga en úrtakið verða þeir sem svara könnuninni. 

Tannlæknar og tannsmiðir eru þó ekki allir skráðir sem félagar í viðkomandi félög og 

voru þeir því ekki hluti af þýðinu. Má því segja að úrtakið sé að nokkru sjálfvalið þar 

sem félagsmenn velja sig sjálfir í úrtakið með því að taka þátt í könnuninni.  

5.1.3 Mælitæki 
Ákveðið var að senda sitthvora spurningakönnunina á alla starfandi félaga í 

Tannlæknafélagi Íslands sem og starfandi félaga í Tannsmiðafélagi Íslands. 

Spurningarnar voru sniðnar að hvorum hópi fyrir sig (sjá viðauka).  Ástæða fyrir vali 

spurningakönnunar sem mælitæki er að með henni er hægt að safna miklum og 

fjölbreytilegum gögnum á tiltölulega stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningarnar voru svipaðar fyrir báða hópana með lokuðum tvíkostaspurningum og 

flokkaspurningum, þar sem val um svar var fyrirfram ákveðið. 

5.1.4 Framkvæmd 
Leyfi og aðstoð fékkst frá Tannsmiðafélagi Íslands og Tannlæknafélagi Ísland um að 

senda spurningakönnunina á starfandi félagsmenn. Hlekkurinn var sendur í tölvupósti 

til félagsmanna ásamt leyfisbréfi og útskýringum frá höfundi (sjá bréf í viðauka). 

Rannsóknin var framkvæmd í september 2012. Könnunin var aðgengileg í tíu daga en 

það var talið nægur tími fyrir nægjanlegan fjölda svara. Með því að taka þátt í 

könnuninni taldist það upplýst samþykki þátttakenda, en þeim var gerð grein fyrir því 

með bréfi frá höfundi sem fylgdi könnunni. Báðir spurningalistarnir voru birtir á 

heimasíðu Kwiksurveys.com með hugbúnaðinum “CATI survey” en sá hugbúnaður 

skráir niður IP tölu svarenda og gefur viðkomandi tölvu ákveðið raðnúmer. Sjálft 

forritið kom því í veg fyrir að hver þátttakandi gæti svarað oftar en einu sinni úr sömu 

tölvu.  
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5.1.5 Úrvinnsla 
Við tölfræðilega úrvinnslu spurningalistans var notað ritvinnsluforritið Microsoft 

word og töflureiknirinn Excel (microsoft corporation). Unnið var úr niðurstöðum með 

hlutföllum, tíðnitöflum, töflum, og myndum. Gögn voru kóðuð, svör flokkuð og 

unnið úr gögnum með lýsandi tölfræði. Til að skoða þróun heilgómagerðar voru svör 

rannsóknaspurninganna, bóklegar heimildir skoðaðar og niðurstaðan birt með 

samantekt. 
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6 Niðurstöður 

Heildarfjöldi tannlækna og tannsmiða sem fengu könnunina senda var 304. Af þeim 

svöruðu 53. Þátttakan í heildina var því 17%. Af 275 starfandi tannlæknum sem eru 

félagar í Tannlæknafélagi Íslands og eru með skráð netföng svöruðu 44 eða 16%. Hjá 

tannsmiðum sem eru starfandi og með skráð netföng hjá Samtökum iðnaðarins 

svöruðu 9 af 29 sem gerir svarhlutfallið 31%, sjá töflu 1. Hlutfall nothæfra svara úr 

hverri spurningu var reiknað útfrá fjölda þeirra sem svöruðu. Ekki svöruðu allir öllum 

spurningunum.                             

Tafla 1. Þátttaka hópa. 

Hópar Fjöldi Svörun Hlutfall í % 

Tannsmiðir 29 9 31 

Tannlæknar 275 44 16 

Samtals 304 53 17 

 

Starfsaldur þátttakenda var kannaður. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

Kom í ljós að flestir tannlæknar höfðu starfað í 10-20 ár eða 43,2%. Starfsaldur flestra 

tannsmiða var 21 ár eða fleiri eða 66,7%, sjá töflu 2. 

Tafla 2.  Starfsaldursflokkun þátttakenda. 

 Tannsmiðir Tannlæknar 
Starfsaldur í flokkum n     Hlutfall (%)      n    Hlutfall (%)    

1-3 ár     2 4,5  

4-6 ár     3 6,8  

7-9 ár 1 11,1   7 15,9  

10-20 ár 2 22,2   19 43,2  

21 eða fleiri ár 6 66,7   13 29,5  

Samtals 9 100   44 100  

 

Spurt var hvort þátttakendur störfuðu við heilgómagerð. Allir svöruðu þessari 

spurningu. Af 44 svöruðu 35 (79,5%) sem sögðust starfa við heilgómagerð, en 9 

(20,4%) sögðust ekki gera það. Af tannsmiðum starfa 6 af 9 (66,7%) við 
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heilgómagerð, 3 af 9 (33,3%) gera það ekki. Alls 41 af 53 (77,3%) allra tannlækna og 

tannsmiða sem svöruðu könnuninni sögðust starfa við heilgómagerð. Aðeins 12 af 53 

(22,6%) allra tannlækna og tannsmiða sem svöruðu könnuninni sögðust ekki starfa 

við heilgómagerð. Sjá töflu 3. 

Tafla 3. Samanburður milli þátttakenda hvort þeir starfi við heilgómagerð. 

Starfar við heilgómagerð Tannlæknar Tannsmiðir 

Já 35 6 

Nei 9 3 

Samtals 44 9 

 

Athugað var meðal þátttakenda hvort þeir hefðu áhuga á að starfa við heilgómagerð ef 

að þeir gerðu það ekki nú þegar. Samtals svöruðu 12 spurningunni af þeim 53 

(22,6%) sem tóku þátt í könnuninni. Af þeim 9 tannlæknum höfðu 8 (88,9%) ekki 

áhuga á að starfa við heilgómagerð. Aðeins 1 tannlæknir (11,1%) sagðist hafa áhuga á 

að starfa við heilgómagerð þótt hann gerði það ekki nú, sjá töflu 4. 

 Tafla 4 . Samanburður á áhuga þátttakenda á að starfa við heilgómagerð. 

Áhugi á að starfa við heilgómagerð Tannlæknar Tannsmiðir 

Já 1 

 Nei 8 3 

Samtals 9 3 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji að nýútskrifaðir tannlæknar eða tannsmiðir 

fái síður að starfa við heilgómagerð eftir að þeir koma út á vinnumarkaðinn eftir nám. 

Alls svöruðu 51 af 53 (96,2%) þátttakendur þessari spurningu. Alls 16 tannlæknar af 

42 (38%) telja að nýútskrifaðir tannlæknar fái síður að vinna við heilgómagerð heldur 

en þeir sem eldri og reyndari eru. Í hópi tannsmiða telur 1 af 9 (11,1%) að 

nýútskrifaðir fái síður að starfa við heilgómagerð. Alls 26 tannlæknar af 42 (61,9%) 

telja að nýútskrifaðir fái að starfa við heilgómagerð að jöfnu við þá sem eru reyndari. 

8 tannsmiðir af 9 (88,9%) telja að nýútskrifaðir fái að starfa við heilgómagerð jafnt á 

við þá sem reyndari eru, sjá töflu 5. 
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Tafla 5. Álit fagfólks á möguleikum nýútskrifaðra að starfa við heilgómagerð. 

 

Tannlæknar Tannsmiðir Samtals 

Já 16 1 17 

Nei 26 8 34 

Samtals 42 9 51 

 

Niðurstöður aldursdreifingar þátttakenda sýndar með súluriti á mynd 2. Þar sést að 

flestir tannlækna eru á aldrinum 41-50 ára, en flestir tannsmiðir 61 eða eldri. 

  

 

Mynd 5. Aldursflokkar þátttakenda 

 

Niðurstöður starfsaldurs þátttakenda eru settar upp í súluriti í mynd 2. Flestir 

tannlæknar höfðu starfað í 10-20 ár, en flestir tannsmiðir í 21 ár eða fleiri. 
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Mynd 6. Starfsaldur þátttakenda 

 

Niðurstöður spurningar um hlutfall heilgómagerðar meðal tannlækna settar fram 

myndrænt í töflu 6. Þar kemur fram að 24 af 35 (68,6%) sem svöruðu úr hópi 

tannlækna telja að heilgómagerð sé um 10% af þeirra starfi. 4 af 35 (11,4%) telja að 

heilgómagerð sé um 20% af þeirra starfi. 2 af 35 (5,7%) telja að heilgómagerð sé um 

30% af þeirra starfi. 1 af 35 (2,8%) telur að það sé 60%. 4 af 35 (11,4%) svöruðu að 

heilgómagerð sé ekki hluti af þeirra starfi. 

Tafla 6  Hlutfall heilgómagerðar af starfi tannlækna. 

Starfshlutfall Tannlæknar % 

Starfa ekki  4 11,4 

10% 24 68,6 

20% 4 11,4 

30% 2  5,7 

60% 1  2,8 

Samtals 35 100 

 

Niðurstöður spurningar um hlutfall heilgómagerðar meðal tannsmiða eru settar fram 

myndrænt í töflu 7. Samtals svöruðu 6 af 9 (66,7%) þessari spurningu. Þar kemur 

fram að 2 af 6 (33,3%) telja að hlutfall vinnu þeirra við heilgómagerð sé um 10%. 
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Alls 1 af 6 (16,7%) telur að það sé 20%. Alls 1 af 6 (16,7%) telur að það sé 30% og 1 

af 6 (16,7%) telur að það sé 40%. 

Tafla 7. Hlutfall heilgómagerðar af starfi tannsmiða. 

Starfshlutfall Tannsmiðir % 

10% 2 33,3 

30% 1 16,7 

40% 1 16,7 

80% 1 16,7 

100% 1 16,7 

Samtals 6 100 

 

Niðurstöður spurningar um hversu hátt hlutfall heilgóma tannlæknar gera eru 

plantastuddir er sýnt í töflu 8. Samtals svöruðu 37 af 44 ( 84%) þessari spurningu. 2 af 

37 ( 5,4%) tannlæknum telja að hlutfall plantastuddra góma sé minna en 10%. 15 af 

37 (40,5%) telja að hlutfallið sé um 10%. 5 af 37 (13,5%) telja það 20%. 7 af 37 ( 

18,9%) telja að hlutfallið sé 30%. 5 af 37 (13,5%) telja að það sé um 40%. 2 af 37 

(5,4%) telja að hlutfallið sé 50% og 1 af 37 ( 2,7%) telur að í 90% tilfella séu 

heilgómar plantastuddir. 

   Tafla 8.  Hlutfall heilgóma hjá tannlæknum sem eru plantastuddir 

Plantastuddir heilgómar Tannlæknar % 

Minna en 10% 2   5,4 
10% 15 40,5 
20% 5 13,5 
30% 7 18,9 
40% 5 13,5 
50% 2  5,4 

60% 
  70% 
  80% 
  90% 1  2,7 

100% 
  Samtals 37 100 
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Niðurstöður spurningar um hlutfall heilgóma sem eru plantastuddir hjá tannsmiðum er 

sett fram myndrænt í töflu 9. Samtals svöruðu 7 af 9 (77,8%) tannsmiðum þessari 

spurningu. Alls 1 af 7 (14,2%) telur að hlutfallið sé minna en 10%. 3 af 7 (42,8%) 

telja það sé 10%. 1 af 7 (14,2%) telur að hlutfallið sé 20%. 1 af 7 (14,2%) telur það 

40%. 1 af 7 (14,2%) telur að hlutfallið sé 60%. Sjá töflu 9. 

Tafla 9.  Hlutfall heilgóma hjá tannsmiðum sem eru að jafnaði plantastuddir 

Plantastuddir heilgómar tannsmiðir % 

Minna en 10% 1 14,2 
10% 3 42,8 
20% 1 14,2 
30% 

  40% 1 14,2 
50% 

  60% 1 14,2 
70% 

  80% 
  90% 
  100% 
  Samtals 7 100 

 

Niðurstöður spurningarinnar um hversu hátt hlutfall tannsmiða vinnur við 

heilgómagerð ef fleiri en einn vinna á sama verkstæði. 7 af 9 (77,8%) svöruðu þessari 

spurningu. Alls 5 af 7 sögðu að enginn ynni við heilgómagerð á þeirra verkstæði. Alls 

1 af 7 (14,3%) sögðu að hlutfallið væri 50%, og 1 af 7 (14,3%) sögðu að hlutfallið 

væri 60%. Sjá töflu 10. 

  Tafla 10. Hversu hátt hlutfall tannsmiða vinnur  við heilgómagerð á vinnustaðnum 

Vinnur við heilgómagerð Tannsmiðir % 

0% 5 7 
10% 

  20% 
  30% 
  40% 
  50% 1 14 

60% 1 14 
70% 

  80% 
  90%   

 100%   
 Samtals 7 100 
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7 Umræða 

Niðurstöðurnar hafa nú verið settar fram bæði myndrænt og í töflum. Hér verður 

leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun ásamt 

umræðu um niðurstöðurnar. 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var einungis 17% í heildina sem er vægast sagt léleg 

svörun miðað við fáar og hnitmiðaðar spurningar. Af þeim 275 starfandi tannlæknum 

sem fengu könnunina senda með tölvupósti svöruðu einungis 44 eða 16%. Af þeim 29 

starfandi tannsmíðaverkstæðum sem fengu könnunina senda með tölvupósti svöruðu 

einungis 9 eða 31%. Skráðir félagar í Tannlæknafélagi Íslands eru alls 311 en 

könnunin var einungis send á þá 275 félaga sem eru starfandi . Ekki var hægt að 

greina hvort þeir tannlæknar væru starfandi erlendis eða hérlendis þar sem könnunin 

var órekjanleg til einstakra þátttakenda. Tannsmiðafélagið hefur 73 skráða 

félagsmenn, en samkvæmt Samtökum iðnaðarins var könnunin send á 29 

tannsmíðastofur sem eru með skráð netföng. 

Mikilvægt er fyrir allar megindlegar rannsóknir þar sem spurningalisti er sendur til 

þátttakenda að svörunin verði sem mest. Léleg svörun getur skekkt raunveruleg 

hlutföll og marktækni rannsóknarinnar. 

Allar spurningarnar voru flokka og tvíkostaspurningar með fyrirfram ákveðnu vali um 

svör. Hægt var að merkja við eitt svar við hverja spurningu. Spurningarnar voru 

samdar í samráði við leiðbeinanda og hæfilegur fjöldi ákveðinn með tilliti til 

rannsóknarspurninga. Könnunin var með öllu órekjanleg til þátttakenda enda var hún 

nafnlaus.  

Spurningar beggja hópa voru svipaðar en þó aðlagaðar að hvorum fyrir sig þar sem 

við átti. Spurt var fyrst um aldur og starfsaldur þeirra tannlækna og tannsmiða sem 

tóku þátt. Með því er hægt að skoða hvar meirihluti svarenda lendir miðað við þær 

spurningar sem á eftir koma. Þriðja spurningin var opin kassaspurning um hvort 

viðkomandi starfi við heilgómagerð. Svörunin var góð og sögðust um 79,5% 

tannlækna sem svöruðu könnuninni starfa við heilgómagerð. Í hópi tannsmiða sem 

svöruðu sögðust 66,7% starfa við heilgómagerð.  Leiða má líkur að því að hlutfall 

þeirra sem starfa við heilgómagerð sé nokkuð raunveruleg þar sem að önnur könnun 

með sömu spurningu gaf svipað hlutfall (Rebekka Líf Karlsdóttir., 2012). 
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7.1 Þróun heilgómagerðar 
Varðandi breytingar og þróun heilgómagerðar þá benda niðurstöður rannsóknarinnar 

til þess að hlutfall plantastuddra heilgóma hafi aukist á Íslandi frá því að þessi 

tækninýjung kom til landsins. 

Ekki eru til heimildir um hlutfall þeirra sem starfa við heilgómagerð á Íslandi fyrir 

þessa rannsókn. Það eru þó til heimildir að heilgómar hafi verið gerðir allt frá upphafi 

tannlækninga á Íslandi. Miðað við spá um fjölda einstaklinga sem eru eldri en 65 ára á 

fjöldinn eftir að aukast næstu árin. Meirihluti þeirra sem svöruðu spurningunni um 

starfsaldur höfðu starfað í 10 ár eða lengur. Flestir tannlæknar voru á aldursbilinu 31-

60 ára. Flestir tannsmiðir voru yfir 40 ára. Meirihluti þeirra sem svöruðu sögðust 

starfa að einhverju leiti við heilgómagerð. 79,5% tannlækna sögðust starfa við 

heilgómagerð. 66,7% tannsmiða sögðust starfa við heilgómagerð. Flestir sögðu að það 

væri um 10% af sínu starfi. Gefa má sér það að þeir séu farnir í einhverju mæli að 

nota plantastudda heilgóma.   

7.2 Hvert er hlutfall plantastuddra heilgóma miðað við hefðbundna 
heilgóma? 

Fyrsta rannsóknarspurningin sem sett var fram um hvert hlutfall plantastuddra 

heilgóma er miðað við hefðbundna heilgóma. Flestir tannlæknar og tannsmiðir telja 

að hlutfall plantastuddra heilgóma sé um 10-20% af gerðum heilgómum. Gefa má sér 

að hlutfallið eigi eftir að aukast miðað við upplýsingar um þau auknu lífsgæði 

plantastuddra heilgóma og auknar kröfur einstaklinga. Höfundur fann engar 

upplýsingar um hlutfallslega notkun þeirra frá þeim tíma þegar þeir komu fyrst á 

markað hér á landi. Það væri áhugavert að skoða hlutfall plantastuddra heilgóma eftir 

nokkur ár. 

7.3 Hvert er hlutfall tannlækna og tannsmiða sem starfa við 
heilgómagerð? 

Meirihluti þeirra sem svaraði sögðust starfa við heilgómagerð. Eins og áður sagði 

voru um 79,5% tannlækna sem sögðust starfa við heilgómagerð og 66,7% tannsmiða 

sem starfa við heilgómagerð. Það er þó athyglisvert að tannlæknar telja að 

heilgómagerð sé aðeins 10-20% af sínu starfi við tannlækningar. Það er líklega hægt 

að rekja það til betri tannheilsu þjóðarinnar og fækkunar á heilgómasjúklingum 
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almennt á Íslandi.  Líkur eru á því að hlutfallið milli fastra og lausra tanngerva haldist 

svipað næstu árin.  

7.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Helstu veikleikar þessarar rannsóknar er hversu léleg svörunin var. Það má draga þá 

ályktun að rannsóknin sé ef til vill ekki eins áreiðanleg og ekki víst að hún 

endurspegli nógu vel allt þýði tannlækna og tannsmiða.  

Rannsóknin var opin í 10 daga og það kann að hafa ráðið því hversu lítið af svörum 

bárust. Send var ítrekun um þátttöku að viku liðinni en það skilaði litlu í viðbót. Ef til 

vill hefði könnunin mátt vera opin lengur.  Einhverjir gætu hafa séð tölvupóstinn 

einfaldlega of seint þar sem netfangið er kannski ekki það sem tannlæknirinn eða 

tannsmiðurinn notar mjög mikið og kíkir þ.a.l. sjaldan á tölvupóstinn sinn. 

Hugbúnaðurinn sem notaður var við útsendingu spurninganna skráði niður IP tölu 

svarenda þannig að einungis var hægt að svara einu sinni úr hverri tölvu. Þetta var 

gert til að koma í veg yrir að sami þátttakandi gæti svarað oftar en einu sinni. Þetta 

kann líka hafa haft áhrif á fjölda svara þar sem að kannski var bara ein nettengd tölva 

á hverjum vinnustað þar sem fleiri en einn starfa, ef viðkomandi hefur notað 

vinnutölvuna til að svara. 

Styrkleikarnir eru að allar spurningarnar voru flokka- og tvíkostaspurningar sem gerði 

alla úrvinnslu auðvelda. Spurningarnar voru líka fáar og skýrar sem jók líkurnar á að 

þeim yrði svarað samviskusamlega. 

7.5 Lokaorð 
Ljóst er að tannlæknar og tannsmiðir notast við plantastudda heilgóma í starfi sínu. 

Miðað við að meiri lífsgæði eru fólgin í plantastuddum heilgómum mætti gefa sér að 

notkun þeirra ætti eftir að aukast í framtíðinni. Gera þyrfti fleiri sambærilegar 

rannsóknir á þessu efni til þess að skoða áframhaldandi þróun heilgómagerðar á 

Íslandi og hlutfall plantastuddra heilgóma. Kanna mætti einnig hvaða tannplantar eru 

notaðir í þessu skyni og hvort þróunin sé eins á landinu öllu. 
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Viðauki 

Tölvupóstur til þátttakenda 
 Sæl/l, 

Brynhildur Guðrún Þórsdóttir heiti ég og er að vinna að lokaverkefni mínu við 

Námsbraut í tannsmíði við Háskóla Íslands. Það væri mér mikils virði ef þú gætir 

gefið mér 2 mínútur af tíma þínum til að svara meðfylgjandi spurningakönnun sem er 

hluti af lokaverkefni mínu til BS gráðu. 

Könnun þessi er gerð til þess að kanna að meðaltali hversu margir heilgómar eru 

plantastuddir og hlutfall, aldur og starfsaldur þeirra tannlækna og tannsmiða sem 

starfa við heilgómagerð. Spurningarnar væru skráning í þróun heilgómagerðar á 

Íslandi. 

Ekki er unnið með persónugreinandi gögn í rannsókninni, enda er hún nafnlaus og 

ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Ákveðir þú að taka þátt telst það 

vera ígildi upplýsts samþykkis fyrir þátttöku þinni. Öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. 

Þessi póstur er sendur út af Tannlæknafélagi Íslands og Samtökum Iðnaðarins. 

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku. 

Kveðja, 

Brynhildur G. Þórsdóttir, 3. árs tannsmíðanemi 
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Spurningakönnun til félagsmanna Tannlæknafélags Íslands 
 

1)  Hver er aldur þinn? 
 
�  (20-30 ár) 
  �  (31-40 ár)  
  �  (41-50 ár)  
  �  ( 51-60 ár)  
  �  (61 eða eldri) 
 
2)  Hver er starfsaldur þinn?  
 
�  ( minna en eitt ár)  
�  (1-3 ár)  
�  (4-6 ár)  
�  (7-9 ár)  
�  (10-20 ár)   
�  (21 eða fleiri ár) 
 
3) Starfar þú við heilgómagerð? 

�  (já)  
�  (nei) 

4) Ef þú svaraðir “já” við spurningu 3, hversu stórt hlutfall af starfi þínu telur þú að sé  
heilgómagerð? (%) 

5) Ef þú svaraðir “nei” við spurningu 3, hefðir þú áhuga á að starfa við heilgómagerð?  
 �  (já)   
 �  (nei) 
6) Hversu hátt hlutfall heilgóma sem þú gerir telur þú að séu að jafnaði plantastuddir? 
(%) 
 
7) Telur þú að nýútskrifaðir tannlæknar eða tannsmiðir fái síður að starfa við 
heilgómagerð heldur en þeir sem eldri og reyndari eru?  
 �  (já)   
 � (nei) 
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Spurningakönnun til félagsmanna Tannsmiðafélags Íslands 
 

1) Hver er aldur þinn? 

    �  (20-30 ár) 

  �  (31-40 ár)  

  �  (41-50 ár)  

  �  ( 51-60 ár)  

  �  (61 eða eldri) 

 

2) Hver er starfsaldur þinn?  

�  ( minna en eitt ár)  

�  (1-3 ár)  

�  (4-6 ár)  

�  (7-9 ár)  

�  (10-20 ár)   

�  (21 eða fleiri ár) 

 

3) Starfar þú við heilgómagerð? 

�  (já)  

�  (nei) 

4) Ef þú svaraðir “já” við spurningu 3, hversu stórt hlutfall af starfi þínu telur þú að sé 

heilgómagerð? (%) 

5) Ef þú svaraðir “nei” við spurningu 3, hefðir þú áhuga á að starfa við heilgómagerð?  

 �  (já)   

 �  (nei) 

6) Hversu hátt hlutfall heilgóma sem afhentir eru frá verkstæði þínu telur þú vera 

plantastuddir? (%) 

7) Ef fleiri en einn tannsmiður vinnur á verkstæði þínu, hversu hátt hlutfall starfsmanna 

vinnur við heilgómagerð? (%) 
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8) Telur þú að nýútskrifaðir tannlæknar eða tannsmiðir fái síður að starfa við 

heilgómagerð heldur en þeir sem eldri og reyndari eru?  

 �  (já)   

 �  (nei) 


