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Útdráttur 

Tilgangur: Ritgerðin er lokaverkefni til BS gráðu í tannsmíði við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóla Íslands, Tannlæknadeild vorið 2013. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunni: Hversu útbreidd og víðtæk er CAD/CAM tækni á Íslandi? 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var þríþætt; í fyrsta lagi að draga saman upplýsingar 

um CAD/CAM tölvutækni, í öðru lagi að komast að því hversu víðtæk og útbreidd 

notkunin er á Íslandi og í þriðja lagi að útbúa myndrænt efni um notkun á CAD/CAM 

tölvutækni. 

Aðferðir: Við framkvæmd rannsóknarinnar var beitt megindlegri rannsóknaraðferð og 

niðurstöður birtar í verkefninu með lýsandi tölfræði í texta, töflum eða myndum eins og 

við á. Spurningakönnun sem innihélt 27 spurningar var send í tölvupósti til þátttakenda 

sem voru allir starfandi félagsmenn í Tannlæknafélagi Íslands (n= 274) og 

Tannsmiðafélagi Íslands (n=63), sem gerir samtals 337 manns. Í könnuninni var meðal 

annars spurt um notkun á CAD/CAM á Íslandi, almenna þekkingu og áhuga fyrir því að 

taka upp CAD/CAM á Íslandi. Spurningakönnunin var bæði sniðin fyrir tannlækna og 

tannsmiði, en þó voru spurningar sem voru einungis ætlaðar þeim sem vinna eingöngu 

með CAD/CAM tölvutækni því sumir nota hana en vinna ekki sjálfir með hana. 

Heimildaleit og öflun gagna fór fram í ritrýndum tímaritum og bókum í gagngrunnum á 

borð við ProQuest og PubMed.  

Niðurstöður: Svarhlutfall rannsóknarinnar var 34% og svöruðu 115 þátttakendur þar af 

85 tannlæknar og 30 tannsmiðir. Helstu niðurstöðurnar sýna að CAD/CAM tölvutækni er 

lítið notuð hér á landi og ástæðurnar fyrir því eru að CAD/CAM er dýr tækjabúnaður  og 

markaðurinn á Íslandi er lítill. Svo virðist sem flestir séu þó sammála því að CAD/CAM 

tæknin muni aukast hér á landi.  

Ályktun: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar má álykta að þátttakendur séu meðvitaðir 

um þá þróun sem á sér stað með CAD/CAM tölvutækninni. Hún mun aukast hér á landi á 

næstu árum en mun ekki ná verulegri útbreiðslu fyrr en hún verður aðgengilegri og 

ódýrari  fyrir tannlækna, tannsmiði og sjúklinga.  

Lykilorð: CAD/CAM, tann- og munngervalækningar, tannsmíði. 
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Abstract 

Purpose: This thesis is a final project for the degree of Bachelor of Science in Dental 

Technology at the University of Iceland, spring 2013. The aim was to answer the 

following research question: How widespread is CAD/CAM technology and 

understanding in Iceland? The main purpose of the research was threefold, firstly to 

compile information about CAD/CAM systems, secondly to determine the extent of 

usage of this technology in Iceland and third to create video clip on how it is used.  

Methods: This study used quantitative research form and results were displayed in the 

project with statistics, tables or illustrations as appropriate. The questionnaire included 27 

questions and was sent out by an e-mail to all practicing members in the Icelandic Dental 

Association (n= 274) and all members in the Association of Icelandic Dental Technicians 

(n= 63) or total of 337 individuals. The questionnaire was designed for both groups and 

included questions related to usage of CAD/CAM system in Iceland, and general 

knowledge and interest for adopting CAD/CAM system in Iceland.  Some questions were 

just intended for those who work only with CAD/CAM system. Peer-reviewed journals 

and books were used for literature search and data collection in data bases such as 

ProQuest and PubMed.  

Results: A total of 115 participants responded to the questionnaire, 85 answers came 

from dentists and 39 answers came from dental technicians, making a total of 34% 

response ratio. The main results of the research showed that the CAD/CAM system in 

Iceland is used only in small amount because it is very costly and because the market for 

CAD/CAM in Iceland is quite small, with a population just under 350.000. It seems, 

however, that most of the participants of the study agreed that CAD/CAM system has 

potential and its use will grow rapidly in Iceland in the next years.  

Conclusion: According to the results of the study it can be concluded that participants 

are well aware of the developments in CAD/CAM systems. It will grow in the next 

several years but it will not achieve major expansion until it becomes more accessible 

and cheaper for dentists, dental technicians, and patients.  

Key Words: CAD/CAM, restorative dentistry, dental technology.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð tannlæknum og tannsmiðum á Íslandi og nemendum 

námsbrautar í tannsmíði og Tannlæknadeildar Háskóla Íslands. 
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Formáli höfundar 

Þetta lokaverkefni er unnið af Alexander Mateev til BS gráðu í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið frá janúar til apríl 2013 og vægi 

þess er 16 ECTS einingar.  

Höfundur ritgerðarinnar, Alexander Mateev hóf nám í Tannsmíði haustið 2010 og stefnir 

á áframhaldandi námi í tannlækningum haustið 2013 við Háskóla Íslands. Hann hefur 

gríðarlegan metnað og áhuga á tannlækningum og langar einnig að mennta sig í munn- 

og tanngervalækningum. Þá telur hann sig vera með góðan bakgrunn til þess að takast á 

við verkefni í komandi framtíð. 

Helsta ástæðan fyrir valinu á þessu efni er sú að notkun á CAD/CAM tækjabúnaði fer ört 

vaxandi og sífellt fleiri bætast við hópinn sem notast við slíkan búnað. Telur Alexander 

því mikilvægt að fjalla um þetta efni. Einnig hefur hann mikinn áhuga á tölvum og tækni 

og þar af leiðandi telur hann að ritgerðarefnið henti honum mjög vel.  

Með lokaverkefninu vonast rannsakandi að tannlæknar og tannsmiðir sé einu skrefi nær 

þeirri tæknivæðingu sem hefur átt sér stað undanfarinn 30 ár og fari að íhuga þetta sem 

tækifæri í framtíðinni.  
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Hugtök og skammstafanir 

Í verkefninu koma fram orð úr fagmáli og skammstafanir sem hafa verið merkt með 

stjörnumerki (*), fyrst þegar þau koma fyrir. Hér er að finna viðeigandi útskýringar.   

CAD/CAM:  Heitið stendur fyrir Computer Aided Design (CAD) og Computer Aided 

Manufacturer (CAM). Tæknin felst í notkun á vélum og tækjum sem 

aðstoða tannlækna og tannsmiði við hönnun og smíði tanngerva á 

vélrænan hátt. 

Fræsa:  Það er þegar tanngervi er framleitt í CAM-tækjabúnað, sumir nota 

orðið „milla“ sem er komið frá enska orðinu milling.  

Inlay: Tanngervi, innlegg sem er smíðað innan líffræðilegs krónuhluta tannar 

(e. intra-coronal). 

Kópingur:  Undirstaða tannpostulíns, getur verið úr ýmsum efnum, til dæmis 

zirconium, málm, alumina, empress og emax (e. coping). 

Onlay: Tanngervi, álegg sem þekur yfirborð bitflata lífræðilegs krónuhluta 

tannar (e. extra-coronal).   

PFM: Skammstöfunin stendur fyrir Porcelain fused to metal. Stendur fyrir 

vinnsluaðferð í tannsmíði, þegar postulín er brennt  á málmyfirborð.  

Skanni:  Myndavél sem skannar munnholið, kennt við stafræna máttöku, eða 

vélbúnaður sem afritar módel af tannskurði með stafrænum hætti. 

Tanngervi:  Staðgengill tapaðra eða niðurbrotinna tanna, að hluta til eða í heild. 

Skiptist í föst og laus tanngervi.   

Tannplantar: Tannplantar eru föst tanngervi þar sem títaníum skrúfa er grædd í 

tannbein og gengir því hlutverki sem rótarhluti tannarinnar gengdi áður. 

Hægt er að setja krónu á tannplanta og kallast það tannplantakróna.  
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1 Inngangur 

Á ofanverðri síðustu öld varð mikil þróun á tækja- og vélbúnaði hjá tannlæknum og 

tannsmiðum. Bæði hafa ný efni, með betri eiginleikum leyst eldri af hólmi og nýr véla- 

og hugbúnaður þróast mjög hratt. Þetta hefur komið á markaðinn til að þess að mæta 

þörfum sjúklinga um betra útlit og auðvelda tannlæknum og tannsmiðum vinnuna ásamt 

því að reyna að betrumbæta framleiðsluna. Þessi nýi tölvuhugbúnaður heitir CAD/CAM* 

en heitið stendur fyrir Computer-aided design (CAD) og Computer aided-manufacturing 

(CAM). Um er ræða hugbúnað sem notaður er til þess að smíða tanngervi* á vélrænan 

hátt (Miyazaki, Hotta, Kunii, Kuriyama og Tamaki, 2009). 

Þegar CAD/CAM tæknin kom fyrst fram voru aðalmarkmiðin þrjú: Í fyrsta lagi að 

tryggja fullnægjandi styrk tanngerva, í öðru lagi að ná eðlilegu útliti og síðast en ekki síst 

að uppbygging tanngervis með CAD/CAM væri auðveldari, tæki styttri tíma og fæli í sér 

meiri nákvæmni. Á þeim tíma höfðu menn mikla trú á þessari tækninýjung og að hún 

væri komin til að vera. Margir fræðimenn stigu fram til að kynna þessa tækninýjung og 

hafði það mikil áhrif á hvernig tæknin þróaðist (Davidowitz og Kotick, 2011). Sífellt 

fleiri rannsóknir komu fram og sýndu fram á að virkni og nákvæmni með CAD/CAM 

tækni var engu síðri en með hefðbundnum aðferðum. Þetta var bylting í sögu 

tannlækninga og færist það sífellt í vöxt að tannlæknar og tannsmiðir fjárfesti í 

CAD/CAM.  

Til þess að athuga hvernig ástandið er á Íslandi var send út spurningakönnun til 

tannlækna í Tannlæknafélagi Íslands og til tannsmiða í Tannsmiðafélagi Íslands. Þar kom 

meðal annars í ljós að meirihlutinn notar ekki CAD/CAM við störf sín, en telur mjög 

líklegt að CAD/CAM tæknin muni aukast hér á landi á næstu árum.  

Þetta verkefni er byggt upp sem heimilda- og rannsóknaritgerð. Í henni verður farið yfir 

helstu grunnatriði CAD/CAM tækninnar í tannlækningum og útbreiðslu CAD/CAM 

tækninnar á Íslandi. Meðal annars verður fjallað um upphaf tækninnar og hvernig notkun 

hennar fer fram. Samhliða ritgerðinni verður útbúið myndband sem á að gefa lesendum 

tækifæri til þess að sjá hvernig notkun á CAD/CAM tækni fer fram á myndrænan hátt. 
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Verkefnið er ætlað öllum þeim sem vilja kynna sér CAD/CAM tæknina nánar á 

skilvirkan og hnitmiðaðan hátt. 

Höfundur ritgerðarinnar leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hversu útbreidd og víðtæk er CAD/CAM tækni á Íslandi? 
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2 Upphafið á CAD/CAM tölvutækni í tannlækningum 

Hin raunverulega þróun á CAD/CAM tölvutækninni átti sér stað um miðja síðustu öld 

þegar hún var fyrst notuð í bíla- og flugvélaiðnaði. Þar voru vélmenni búin til og  forrituð 

til þess að smíða og setja saman hluti í bíla og flugvélar (Klim og  Corrales, 2009). Þetta 

var mikil bylting sem gerði það að verkum að nú gátu vélmenni sinnt störfum sem 

maðurinn hafði gert áður og þetta leiddi til enn frekari þróunar á tækninni á öðrum 

sviðum. Fyrstu tilraunirnar sem gerðar voru til þess að innleiða CAD/CAM tækni í 

tannlækningum byrjuðu í kringum 1970 og þær hugmyndir voru mjög frumstæðar og 

einungis notaðar í tilraunastarfsemi (van Noort, 2012). Þrír frumkvöðlar áttu stærstan þátt 

í þróun CAD/CAM tækninnar sem notuð er í dag en það voru Dr. Francois Duret, Dr. 

Werner Mörmann og Dr. Wesley Andersson (Miyazaki o.fl., 2009).  

2.1 Frumkvöðlar og uppfinning þeirra  

Francois Duret var fyrstur manna til að kynna CAD/CAM tæknina árið 1971. Hann bjó 

til Sopha kerfið sem samanstóð af laser skanna*, tölvuforriti sem byggði upp tanngervið 

og tækjabúnaði sem fræsti* það út. Sopha kerfið hafði mikil áhrif á það hvernig 

CAD/CAM tæknin þróaðist síðar. En engu að síður náði Sopha kerfið ekki miklum 

vinsældum í tannlækningum vegna þess hve kerfið var afskaplega flókið og óhagstætt í 

rekstri (Preston og  Duret, 1997).   

Dr. Andersson frá Svíþjóð hannaði Procera kerfið árið 1983. Það gat búið til 

postulínskrónur með mikilli nákvæmni og góðum styrkleika. Þetta hefur verið talið besta 

kerfið hingað til. Vegna hækkandi málmverðs á seinni hluta síðustu aldar og málma sem 

ollu ofnæmisviðbrögðum var reynt að fara nýjar leiðir. Farið var að nota títaníum málm 

og plastefni til að búa til tanngervi og var Andersson fyrstur til þess að nota CAD/CAM 

tæknina til þess að framleiða plastskeljar (e. composite veneered restorations) (Miyazaki 

o.fl., 2009). Procera kerfið er mikið notað í dag, þá sérstaklega á tannsmíðaverkstæðum.  

Það kerfi sem hafði hvað mest áhrif á hvernig CAD/CAM tæknin þróaðist heitir Cerec og 

er frá fyrirtækinu Sirona sem er einn stærsti framleiðandi CAD/CAM tækninnar. Dr. 

Mörmann, svissneskur tannlæknir við Háskólann í Zürich, kynnti CAD/CAM kerfið sitt 
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árið 1980, sem leiddi seinna meir til þróunar á Cerec 1 árið 1985. Í enskri þýðingu 

stendur það fyrir Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics. Það var mun 

nákvæmara en kerfi Durets og með því gat hann búið til postulíns tanngervi sem tók 

aðeins einn dag í framleiðslu. Þetta var mikil bylting og mjög hagstætt fyrir sjúklingana 

að koma aðeins í eina heimsókn til tannlæknisins og fá postulíns tanngervi. Aðallega var 

um að ræða hlutakrónur og onlay* (Miyazaki o.fl., 2009). Fast á eftir Cerec 1 fylgdi 

Cerec 2 árið 1994 og síðan Cerec 3 árið 2000. Þær breytingar sem fylgdu nýju kerfunum 

voru meðal annars að myndavélinni (skanni) var breytt úr tvívídd yfir í þrívídd og urðu 

myndirnar þar að auki nákvæmari og jafnframt bættust við fleiri möguleikar á 

tanngervum. Upphaflega var Cerec kerfið einungis fyrir tannlæknastofur en seinna kom 

CAD/CAM kerfi sem einnig var ætlað fyrir tannsmíðaverkstæði og heitir það Cerec 

inLab og kom árið 2001 (Mormann, 2006). Cerec kerfið nýtur mikilla vinsælda hjá 

tannlæknum í dag og hafa vinsældir þess aukist undanfarin ár. Þess má geta að meira en 

17.000 tannlæknar í Bandaríkjunum nota Cerec kerfið, en einnig er það notað í 28 

háskólum í Bandaríkjunum (Rekow, 2006).   

CAD/CAM tæknin er sífellt að þróast og aukast vinsældir hennar hjá tannsmiðum og 

tannlæknum með hverju ári. Það er vegna þess að betri efni og afkastameiri tæki hafa 

komið á markað sem eykur fjölbreytni í framleiðslu tanngerva. Aukið efnisval hefur leitt 

til náttúrulegra útlits tanngerva sem skiptir sjúklinga miklu máli. Rannsóknir sýna fram á 

að tanngervi framleidd með CAD/CAM tækni eru jafn góð ef ekki betri en tanngervi sem 

framleidd eru með hefðbundnum tannsmíðaaðferðum (Vigolo og  Mutinelli, 2012). Sagt 

verður meira frá því síðar í ritgerðinni.    

3 Eiginleikar CAD/CAM 

Með CAD/CAM tækninni eru ýmsar leiðir sem tannlæknar og tannsmiðir geta notað til 

að framleiða tanngervi og bjóða sjúklingum upp á betri og fjölbreyttari möguleika. Hægt 

er að framleiða stakar postulínskrónur, hlutakrónur, onlay og kópinga*, hvort sem er úr 

málmi eða hertum postulínskjarna, jafnvel langar brýr úr postulíni eða zirconium. Margir 

kostir eru því í boði (Miyazaki og  Hotta, 2011). Nýlegar rannsóknir sýna fram á að hægt 

sé að framleiða heilgóma með eða án tannplanta* með því að nota CAD/CAM tæknina. 

Þetta eru mjög góðar fréttir því tæknivinnan á bakvið heilgóm er mjög tímafrek og mikil 
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og krefst mikillar nákvæmni. Framleiðsla heilgóma með CAD/CAM styttir vinnutímann 

en óvíst er hvort að hún sé eins nákvæm og hefðbundnar aðferðir og hvort hún skili 

jafngóðum árangri. Þetta er ennþá allt á þróunarstigi og verður gaman að fylgjast með 

fleiri rannsóknum um málefnið (Kanazawa, Inokoshi, Minakuchi og Ohbayashi, 2011).  

CAD/CAM tæknin samanstendur af þrennskonar hlutum: 

 

 

Mynd 1. Myndavél og/eða skanni sem skannar tannskurðinn. 

 

 

Mynd 2. CAD- hugbúnaðarforrit til að hanna tanngervi. 

 

Mynd 3. CAM- tækjabúnaður sem  fræsir hönnunina út.  

Myndir (Beuer, Schweiger og Edelhoff, 2008). 



 

6 

Allir þessir hlutir falla undir heitið CAD/CAM og eru annaðhvort staðsett á 

tannlæknastofu eða á tannsmíðaverkstæði. Þegar talað er um CAD þá er það alltaf 

hugbúnaðurinn þar sem hönnun tanngerva fer fram, en CAM er alltaf tækjabúnaðurinn 

sem fræsir út tanngervi, því skal ekki rugla þessu tvennu saman. Þau CAD/CAM tæki 

sem eingöngu eru notuð á tannlæknastofum eru myndavélin/skanninn hluti af CAD-

hugbúnaðinum og CAM– tækjabúnaður er sér eining. Þau CAD/CAM tæki sem eru fyrir 

tannsmíðaverkstæði eru myndavélin/skanninn sér eining, CAD- hugbúnaður sér eining 

og CAM- tækjabúnaður sér eining. 

Flest CAD/CAM kerfi byrjuðu sem lokuð kerfi. Með því er átti við að einungis var hægt 

að senda myndir af tannskurði til fyrirtækis sem var með skanna, hugbúnað og fræsara 

frá sama framleiðanda. Nú til dags bjóða CAD/CAM tæki upp á opin kerfi, þá er hægt að 

senda myndirnar af tannskurðinum til annarra CAD/CAM framleiðanda óháð kerfi, sem 

fræsir hönnunina út. Jafnvel er hægt að senda stafrænar upplýsingar milli landa til 

tannsmíðaverkstæða sem sjá einungis um að fræsa tanngervi sem aðrir hafa hannað. 

Kostirnir við svona opin kerfi eru þeir að það gefur miklu fleiri möguleika á framleiðslu 

tanngerva og hægt er að velja hvar og hver framleiðir tanngervið. Viðskiptavinurinn er 

því ekki þvingaður til þess að skipta við ákveðið fyrirtæki. Þessi breyting frá lokuðu kerfi 

og til opins kerfis er nýleg þróun og á eftir að stækka (Liu, 2005). 

3.1 Aðferðir við notkun á CAD/CAM tækjabúnaði 

Hægt er að nota CAD/CAM tæknina á þrennskonar vegu og fer það eftir því hvar 

einstaka hlutir CAD/CAM tækninnar eru staðsettir, á tannlæknastofu eða tannsmíðastofu. 

 

 Fyrsta aðferðin gerist eingöngu á tannlæknastofum, þar sem tannlæknir og 

aðstoðarfólk sér um að búa til tanngerva í CAD/CAM frá grunni án viðskipta við 

tannsmíðaverkstæði (e. chairside CAD/CAM – in office). Þá er CAD-hugbúnaðurinn 

og CAM-tækjabúnaðurinn eingöngu staðsettur á tannlæknastofu.  

 Aðferð númer tvö er aðallega notuð á tannsmíðaverkstæðum þar sem tannlæknir 

skannar tannskurðinn og sendir stafrænar myndirnar rafrænt til tannsmiðs sem sér um 

að hanna og fræsa tanngervið í CAD/CAM.  

 Í þriðju aðferðinni, þá tekur tannlæknir hefðbundið mát þar sem mátið er sent til 

tannsmiðs, vinnumódel búið til og skannað stafrænt, síðan er tanngervið unnið í 

CAD/CAM.  

 (Fasbinder, 2010) 
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Allar þessar aðferðir eru góðar, hver á sinn hátt og það fer mikið eftir hvaða aðferðir 

tannsmiðir og tannlæknar ákveða að nota. Ef um er að ræða stóra tannlæknastofu sem sér  

mikið um munn- og tanngervalækningar þá er gott að nota fyrstu tvær aðferðirnar. Það 

gefur marga möguleika og getur aukið afköst tannlæknastofunnar. Ef nokkrir tannlæknar 

vinna á sömu stofunni geta þeir komið sér saman og keypt CAD/CAM tækjabúnað og 

allir geta notið góðs af tækjunum. Lítil tannsmíðaverkstæði eiga örugglega erfitt með að 

borga CAD/CAM tæki upp og því geta þau sent verkefni til stærri tannsmíðaverkstæða 

sem hafa CAD/CAM tækjabúnað og látið þau vinna hluta af verkefninu og síðan fengið 

það tilbaka og klárað. Þetta er góð leið til þess að njóta góðs af tækninni þegar um lítil 

samfélög er að ræða.  

Til eru margar tegundir af CAD/CAM tækjum á markaði í dag og bjóða þær upp á ólíkar 

leiðir og möguleikar við smíði á tanngervum. Sem dæmi má nefna Cerec, Everest, 

3shape, E4D og Nobel Biocare (Liu, 2005).  

 

Þessir auknu möguleikar við framleiðslu tanngerva með CAD/CAM eru meðal annars 

vegna þróunar á nýjum og betri tækjabúnaði og betri efna. Hér verður einungis farið í 

helstu möguleikana á því að smíða tanngervi á vélrænan hátt, enda er þetta verkefni 

hugsað fyrir byrjendur og til kynningar á CAD/CAM tölvutækninni.  

 

3.2 Hvernig fer notkun CAD/CAM  tækninnar fram 

CAD/CAM tæknin getur farið fram á marga vegu en hér verður farið í helstu 

notkunarmöguleika hennar. Dæmi um notkun á CAD/CAM tækninni, fyrst er 

tannskurður gerður, máttaka fer fram, módel er búið til, og tannskurður skannaður á 

módeli eða beint í munni (stafræn mátttaka). Myndirnar af tannskurðinum eru fluttar í 

CAD hugbúnað og tannsmiður eða tannlæknir hannar tanngervið í hugbúnaðinum (e. 

virtual wax up). Að lokum er CAD hönnunin send í CAM tækjabúnað (e. milling 

machine) sem fræsir tanngervið út. Hægt er að velja á milli mismunandi efniskubba sem 

settir eru í CAM tækjabúnaðinn. Ýmist er hægt að hanna fullgert tanngervi eða einungis 

kóping sem síðan er hægt að leggja postulín á. Í töflu eitt má sjá á einfaldan hátt hvernig 

notkun CAD/CAM tækni fer fram og hver sér um vinnsluna (Rosenstiel, Land og 

Fujimoto, 2006). 
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Tafla 1.  Dæmi um notkun á CAD/CAM tækninni. 

Vinnuaðferð Tannlæknir Tannsmiður 

Mát er tekið X  

Módel búið til  X 

Skanna módel  X 

Skanna beint i munni X  

Hönnun í CAD- hugbúnaði X X 

Fræsing í CAM- tækjabúnaði X X 

 

3.3 Hefðbundnar tannsmíðaaðferðir  

Þar sem notkunarmöguleikum CAD/CAM tækninnar hefur verið lýst, þá er gott að 

útskýra muninn á hefðbundinni smíði á PFM* krónu og postulíns heilkrónu sem unnin er  

með CAD/CAM.  

Ferlið byrjar á því að tannlæknir tekur hefðbundið mát síðan er módel búið til. PFM 

tanngervið er því næst vaxað upp, steypt niður og kastað sem getur tekið mislangan tíma. 

Pússa og slípa þarf málminn eftir köstun og undirbúa málmyfirborð, leggja postulín á 

málmyfirborðið, að minnsta kosti tvær til þrjár umferðir og að lokum lita og gljábrenna 

krónuna og þá er hún tilbúin. Þetta ferli er mjög tímafrekt, krefst meiri vinnu og 

nákvæmni tannsmiðs en tanngervi sem unnið er með CAD/CAM. Einnig geta komið upp 

fleiri vandamál, með PFM aðferðinni, sem getur tekið mikinn tíma að leiðrétta, til dæmis 

köstunargalla (Miyazaki og  Hotta, 2011; Rosenstiel, Land og Fujimoto, 2006). Í töflu 2 

má sjá CAD/CAM tækni borna saman við hefðbundna aðferð við að smíða PFM krónu.  

Tafla 2. CAD/CAM tækni borin saman við hefðbundnar tannsmíða aðferðir. 

CAD/CAM tækni Hefðbundnar tannsmíðaaðferðir 

Mát er tekið Mát er tekið 

Vinnumódel búið til Vinnumódel búið til 

Skanna vinnumódel eða beint í munni Tanngervi vaxað upp 

CAD/CAM vinnsla Steypt niður (e. investing) 

Lokafrágangur og skil Kastað 

 Pússa og slípa málminn 

 Postulínsuppbygging 

 Lita krónu 

 Lokaskil 
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3.4 Ítarleg lýsing á notkun CAD/CAM tækninnar í tannlækningum 
 

Til þess að fá betri skilning á hvernig CAD/CAM tæknin virkar þá er nauðsynlegt að fara 

ítarlega í ferilinn og til stuðnings er hægt að horfa á myndband sem sýnir CAD/CAM 

framleiðsluferil á tanngervum skref fyrir skref á eftirfarandi slóð, 

(http://youtu.be/UoFCT82SgYc).  

Það sem allar CAD/CAM aðferðirnar eiga sameiginlegt er að tannlæknir þarf að undirbúa 

tannskurðinn svo að hann sé tilbúinn fyrir hefðbundna máttöku eða stafræna máttöku. 

Tannskurðarbrúnin þarf helst að vera með 90° öxl (e. shoulder margin) til 130° (e. 

chamfer margin). Einnig þarf að forðast skarpar og hvassar brúnir þar sem að sumar 

CAD/CAM vélar ráða ekki við að fræsa þær, því þarf allt að vera rúnnað (Beuer o.fl., 

2008). Áður en tannskurður er skannaður þá þarf að setja örþunnt lag af hvítu dufti sem 

kallast Optispray og er úr títaníum díoxíð (TiO2) yfir tannskurðinn. Það gerir það að 

verkum að tannskurðurinn verður sjáanlegur á myndunum sem skanninn tekur. Þetta er 

fljótlegt og auðvelt er að ná duftinu af. Nýlega eru komnir skannar þar sem ekki er lengur 

þörf á að nota Optispray heldur er tannskurðinn skannaður án þess (Lowe, 2009). Það er 

eitt dæmið sem sýnir að CAD/CAM er í stöðugri þróun. Optispray er líka notað þegar 

tannsmiður steypir í mát og undirbýr módel fyrir vélræna skönnun. Þegar búið er að 

skanna tannskurðinn þá er einnig hægt að skanna samanbitið til þess að athuga hvort 

tanngervið sé of lágt eða of hátt í biti.  

Þegar búið er að taka myndir af tannskurðinum þá getur tannlæknirinn sjálfur haldið 

ferlinu áfram eða fyllt út rafrænan vinnuseðil sem er sendur á tannsmíðaverkstæði og 

ferlinu haldið áfram þar. Á rafræna vinnuseðlinum fyllir tannlæknir út upplýsingar um 

hvers konar tanngervi á að smíða, lit, efni og fleiri gagnlegar upplýsingar. Næsta skref er 

sjálf hönnunin á tanngervinu. Fyrst eru tannskurðarbrúnir merktar fyrir tilvonandi  

tanngervi, hægt er að gera það sjálfur eða með hjálp tölvunnar. Því næst hannar og byggir 

tannsmiður eða tannlæknir tanngervi í CAD- hugbúnað (e. virtual wax up). Á þessu stigi 

eru margir möguleikar við hönnun tanngerva, hægt er að ákveða þykkt tanngervis á 

öllum stöðum, staðsetningu og hæð kúspa og ása. Stækka eða minnka snertifleti (e. 

interproximal contacts) eða gera meiri formfræði (e. morphology) á bitfleti (e. occlusal). 

Í flestum CAD-hugbúnaði býr tölvan til tanngervið sem tannsmiðurinn aðlagar síðan að 

staðháttum eins og áður var skýrt frá. Þegar endanlegu útliti og virkni er náð þá velur 
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tannsmiður eða tannlæknir efni og lit sem eru til í fjöldaframleiddum kubbum og setur í 

CAM-tækjabúnaðinn sem fræsir hönnunina út í kubbinn. Það fer eftir því hvað 

tækjabúnaðurinn fræsir og hvaða efni er notað en stök króna getur tekið allt frá 5 

mínútum og upp í 15 mínútur í framleiðslu. Þegar tanngervi er komið úr CAM-

tækjabúnaði þá er það yfirleitt sett í herðingarofn til þess að ná tilskildum styrkleika. 

Þegar það er búið þá er tanngervið litað og undirbúa fyrir lokaskil. Ef um kópinga er að 

ræða til dæmis úr zirconium þá tekur yfirleitt mun lengri tíma að fræsa og síðan er það 

byggt upp með postulíni eins og í hefðbundnum tannsmíðaaðferðum. (Lowe, 2009; Puri, 

2009). 

Þetta er því ferlið á því hvernig helstu CAD/CAM tæki virka frá byrjun til enda. Það eru 

til mörg CAD/CAM tæki sem bjóða upp á mismunandi forrit og leiðir við að smíða 

tanngervi á vélrænan hátt, en allar byggja á framangreindri lýsingu. Hér er mynd sem 

sýnir möguleikana og aðferðirnar við notkun á CAD/CAM.  

 

 

Mynd 4. CAD/CAM framleiðsluferill. 

 

Tannlæknastofa 

CAD/CAM til nota á 
tannlæknastofum ( e.chair 

side) 

Tannlæknir notar 
CAD/CAM til að hanna og 

smíða tanngervið 

Frágangur og ísetning 
tanngervis 

Tannsmíðastofa 

CAD/CAM til nota á 
tannsmíðastofum 

1. Steypt í mát og 
vinnumódel skannað. 

2. Stafrænu  myndirnar 
gerðar til hönnunar. 

CAD/CAM vinnsla á 
postulíns tanngervum 

CAD/CAM vinnsla á 
kópinga og/eða módel  

Hefðbundin ábrennsla 
postulíns 

Litun og gljábrennsla  

Lokafrágangur og skil til 
tannlæknis  
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4 Kostir og gallar við notkun á CAD/CAM tækjum  

4.1 Kostir  

Aðferðir hjá tannsmiðum við gerð á tanngervum hefur lítið breyst undanfarin 70 ár. 

Flestir halda sig við hefðbundnar aðferðir sem þeir kunna og eru tregir til þess að prófa 

nýjar, þrátt fyrir að þær eldri séu tímafrekar og krefjist mikillar færni. CAD/CAM tæknin 

getur breytt því, hún kemur til með að stytta vinnutíma, auðvelda vinnuna og framleiða 

betri og nákvæmari tanngervi með hjálp hugbúnaðar (Kanazawa o.fl., 2011). Með 

fjárfestingu í CAD/CAM tölvutækni eykst fjölbreytni í þjónustu og möguleikarnir eru 

margir. Þess vegna geta flestir fundið eitthvert notagildi með CAD/CAM tækninni. 

Tæknin verður betri og betri með tímanum og stöðugt streyma fram nýjar og betri 

uppfærslur fyrir CAD/CAM.  

Ýmsar rannsóknir benda til þess að tanngervi sem framleidd eru með CAD/CAM skili 

betri árangri en tanngervi framleidd með hefðbundnum hætti. Samkvæmt rannsókn Gary 

Henkel sem framkvæmd var í Bandaríkjunum árið 2007 kom í ljós að tanngervi sem 

framleitt var með CAD/CAM tækjabúnaði var nákvæmara en tanngervi framleitt með 

hefðbundnum aðferðum. Henkel lét framleiða tvær krónur og var önnur gerð með 

hefðbundnum hætti en hin með CAD/CAM tækni. Því næst átti hópur tannlækna að velja 

hvor krónan væri betri með tilliti til ásetu (e.fit) á brúnum tanngervis, hvort snertipunktar 

væru góðir og hvort bit væri rétt. Í 70% tilvika völdu tannlæknarnir krónuna sem gerð var 

með CAD/CAM tækjabúnaði. Þessi rannsókn sýnir fram á að uppbygging tanngerva með 

tölvuhugbúnaði getur verið mjög nákvæm og skilað góðum árangri (Davidowitz og  

Kotick, 2011). 

Hefðbundin postulínsvinna krefst mikillar nákvæmni og næmni fyrir litum og getur tekið 

langan tíma að ná fullum lit- og karaktereinkennum. Við uppbyggingu postulíns á málm 

er hætta á að loka inni loft og geta myndast loftbólur í postulíni eftir ábrennslu. Brenna 

þarf tannbeinspostulín (e. dentin ceramic) að minnsta kosti tvisvar sinnum því það verður 

alltaf rýrnun vegna þéttingar postulínsagna í brennslu. Við háan hita og endurteknar 

ábrennslur er einnig hætta á að tanngervið aflagist og verði óásættanlegt. Með 

CAD/CAM tækninni er hægt að komast hjá þessum vandamálum. Notaðir eru  

fjöldaframleiddir postulínskubbar í mismunandi litum og birtustigi til þess að fræsa 

tanngervið í. Því er engin hætta á aflögun eða rýrnun þar sem ekki er brennt við háan hita 

og engar lofbólur geta myndast. CAD/CAM sparar mikinn tíma fyrir tannsmið sem getur 
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þar með unnið fleiri verkefni en áður. CAD/CAM getur dregið úr kostnaði ef vel gengur 

að fá sjúklinga (Rosenstiel, Land og Fujimoto, 2006). 

Eins og nefnt var hér áður þá er til CAD/CAM tækni sem hugsuð er eingöngu fyrir 

tannlæknastofur. Með stafrænni máttöku í munni í stað hefðbundnar máttöku aukast 

þægindi fyrir sjúkling, líkur á aflögun mátefna minnkar, skekkjur í framleiðsluferlinum 

fækkar og vinnutími styttist. Það hentar einstaklingum sem eru mjög uppteknir eða eru ef 

til vill með tannlæknahræðslu. Þá er þetta leiðin til þess að fá staka krónu, innlegg (e. 

inlay*) eða hlutakrónu sem á að skipta út fyrir gamlar silfurfyllingar eða lagfæra 

tannskemmdir. Ferlið tekur aðeins 1 – 2 tíma, í eitt skipti í senn, og tanngervið er því 

tilbúið á einum degi. Ekki er þörf á viðbótartíma hjá tannlækni. Ekki nóg með það að 

þetta tekur aðeins eina heimsókn hjá tannlækni heldur er engin þörf á deyfingu og ekki 

þarf að setja bráðabirgða tanngervi. Þegar tanngervið er fræst þá getur tannlæknir sinnt 

öðrum sjúklingi á meðan og þannig nýtt tímann betur (Feuerstein og Puri, 2009; Klim og 

Corrales, 2009). Taka verður fram að þessi aðferð er eingöngu notuð þegar um einföld 

verkefni er að ræða, ekki þegar um er að ræða flóknar brýr, tannplantakrónur* eða þegar 

brúnir eru sérstaklega erfiðar. Það tekur meiri tíma og þá þarf sérstaka þekkingu 

tannsmiðs við smíði tanngervis. Á ensku er þetta ferli auglýst sem „one day denistry“.  

CAD/CAM tæki sem notuð er á tannsmíðaverkstæði bjóða upp á fleiri og betri 

möguleika en CAD/CAM tæki notuð eingöngu á tannlæknastofu. Tannsmiðurinn hefur 

meiri tíma til þess að vinna verkefnið, getur valið fjölbreyttari efni og er sérhæfðari til 

verksins en tannlæknar. Svo að allt þetta ferli gangi vel fyrir sig þarf viðkomandi 

einstaklingur, sem notar CAD/CAM tölvutækni, að vera með góða reynslu og sækja 

námskeið eða kynningar um CAD/CAM. Þá er hægt að fullnýta tæknina og allir kostirnir 

við tæknina skila betra útliti á tanngervi og aukinni ánægju sjúklings.    

4.2 Gallar  

Þegar tækninýjungar ryðja sér til rúms fylgja iðulega einhverjir gallar. Fyrst má nefna 

það að kostnaður við að fjárfesta í CAD/CAM tækni er mikill og getur numið tugi 

milljóna króna. Einnig þarf drjúgan tíma til þess að kynna sér tæknina og læra á hana. 

Margir velta því fyrir sér hvort það borgi sig að fjárfesta í CAD/CAM. Það fer 

einfaldlega eftir því hvort nóg framboð sé af sjúklingum og verkefnum hjá tannlæknum 

og tannsmiðum til þess að borga tækin upp. Það fer jafnframt eftir starfssviði tannlækna 

og tannsmiða. Það er algjör óþarfi að fjárfesta í CAD/CAM ef um lítil 
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tannsmíðaverkstæði er að ræða eða tannlækna sem vinna einir. Einungis stór 

tannsmíðaverkstæði sem vinna fyrir marga tannlækna sjá sér hag í að kaupa CAD/CAM 

tækjabúnað. Það er staðreynd að CAD/CAM getur sparað tíma og vinnu hjá tannsmiðum 

og tannlæknum. Aftur á móti getur verið mjög vandasamt að skanna tannskurðinn til þess 

að fá fullkomna þrívíða mynd. Beita þarf skannanum á marga vegu til þess að fá 

fullnægjandi myndir. Þegar hanna þarf tanngervi í CAD hugbúnaði þarf að huga að 

mörgum atriðum við hönnunina og getur tekur það tekið langan tíma ef viðkomandi er 

ekki með nógu góða reynslu á CAD/CAM. Því þarf allt að vera fullkomið þegar hönnun 

er send í CAM tækjabúnað sem fræsir tanngervið út. Ef eitthvað gleymist í hönnun 

tanngervis þarf að eyða meira tíma og peningum til þess að laga það sem vantaði, eða 

endursmíða með nýjum efniskubb í CAM tækjabúnaðinn (Miyazaki o.fl., 2009; Trost, 

Stines og Burt, 2006). Þess vegna þarf sá aðili sem vinnur með CAD/CAM að vera með 

góða reynslu og æfingu svo hlutirnir gangi hratt fyrir sig, því þá er verulega hægt að 

stytta vinnutímann og í leiðinni að auka afköst. CAD/CAM tæknin hefur því bæði kosti 

og galla og stöðugt er verið að vinna í því að bæta tæknina.  

Þessi stöðuga þróun á CAD/CAM gæti haft þau áhrif að eftirspurn eftir menntuðum 

tannsmiðum minnki. Því nú eru CAD/CAM vélar farnar að smíða fyrir okkur og þar með 

gert vinnu tannsmiða minna virði en áður. Aftur á móti er þó þörf á sérfræðiþekkingu á 

hönnun og smíði tanngerva og því mun alltaf þurfa þekkingu tannsmiðs, hvort sem er 

með CAD/CAM eða með hefðbundnum hætti. Hér að neðan eru taldir upp helstu kostir 

og gallar CAD/CAM tækja í töflu 3.                                       

     Tafla 3. Kostir og gallar CAD/CAM tækja. 

Kostir Gallar 

Möguleiki á stafrænni mátttöku Dýr búnaður, hár stofnkostnaður  

Fjölbreyttari þjónusta  Krefst mikils tíma að læra á CAD/CAM 

Miklir möguleikar við hönnun Hentar ekki öllum 

Nákvæmari tanngervi Erfitt að skanna subgingival brúnir 

Eykur hæfni í starfi  

Styttir vinnutíma, meiri afköst  

Þetta er framtíðin  
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5 Rannsóknir um gæði tanngerva framleidd með CAD/CAM  

Margir velta því fyrir sér hvort tanngervi sem framleidd eru með CAD/CAM séu jafn 

góð, ef ekki betri en tanngervi sem framleidd eru með hefðbundnum tannsmíðaaðferðum. 

Til er fjöldinn allur af rannsóknum sem fjalla um lífslíkur og endingartíma tanngerva  

sem framleidd eru með CAD/CAM. Niðurstöður flestra rannsóknanna benda til þess að 

tanngervi framleidd með CAD/CAM skili jafngóðum árangri og tanngervi framleidd með 

hefðbundnum tannsmíðaaðferðum. Í rannsókn Otto og De Nisco (2002) kom fram að 

ending postulíns áleggja og innleggja framleidd í CAD/CAM eftir 10 ára tímabil, var 

90,4% sem gerir um 8% afföll, og það telst ásættanlegt. Helstu ástæður affalla voru 

sprungur í postulíni í 73% tilvika. Í sambærilegri rannsókn Fasbinder (2006)  kom fram 

að lífslíkurnar á postulínskrónum, innleggjum og áleggjum voru 97% efir 5 ár og 90% 

eftir 10 ár. Þetta sýnir að það er mjög lág brot tíðni og er þetta mjög áreiðanlegur kostur 

fyrir sjúklinga. Í rannsókn Vigolo og Mutinelli (2012) var borinn saman og metinn 

endingartími á zirconium jaxlakrónu framleidd með CAD/CAM og hefðbundinni PFM 

krónu. Kópingarnir voru úr zirconium og málmi og var postulín brennt á þá. Í 

niðurstöðunum kom fram að zirconium jaxlakrónan og PFM krónan sýndu um 87-95% 

endingartíma eftir 5 ár og samkvæmt rannsókninni var enginn marktækur munur þar á 

milli. Samt sem áður var ábrennda postulínið á zirconium kópinginn farið að kvarnast 

örlítið en hafði það engin klínísk áhrif. Það fer allt eftir því hvernig kópingurinn er 

hannaður, hann á að styðja við ábrennda postulín að a.m.k 2 mm. Í sambærilegri 

rannsókn Farah og  Wisler (2009) kom fram að afföll á endingu postulíns tanngervi eftir 

10 ár var 4,1% en PFM króna 5-7%. Það er því ljóst að postulínstanngervi unnið í 

CAD/CAM tækjabúnað sýnir sambærilegar niðurstöður og PFM tanngervi. Tannlæknar 

og tannsmiðir geta því farið að íhuga fjárfestingu í CAD/CAM tölvutækni fyrr eða síðar, 

sem að auki auðveldar vinnu og eykur afköst. 
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6 Markmið rannsóknar  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er þríþætt, í fyrsta lagi að draga saman upplýsingar um 

CAD/CAM,  í öðru lagi að komast að því hversu víðtæk og útbreidd notkunin er á Íslandi 

og í þriðja lagi að útbúa myndrænt efni um notkun á CAD/CAM tölvutækni. 

Tilgangur ritgerðarinnar er því að fræða og miðla upplýsingum til tannlækna og 

tannsmiða um notkun á CAD/CAM tækjabúnaði með ítarlegum yfirlistgreinum. Einnig  

að komast að því hversu útbreidd þessi tölvutækni er hér á landi og hvernig notkun 

hennar fer fram, með rafrænni spurningarkönnun. Myndræna efnið er hugsað sem 

möguleiki fyrir þá lesendur sem eru áhugasamir um CAD/CAM tölvutæknina og hafa 

áhuga á að kynna sér hana betur og þá á myndrænan hátt. Þannig gefst tækifæri til að 

öðlast betri skilning á efninu og sjá með eigin augum hvernig það er notað í daglegum 

störfum tannlækna og tannsmiða. Með öllum þessum markmiðum ættu því lesendur að fá 

góðan skilning á CAD/CAM tækninni.  

Rannsakandi ætlar að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu eftir bestu getu: 

1. Hversu útbreidd og víðtæk er CAD/CAM tækni á Íslandi? 

7 Aðferð 

7.1 Rannsóknaraðferð 

 

Megindleg rannsóknaraðferð (e. quantiative) var notuð í þessari rannsókn. Þá er lögð 

áhersla á lýsandi rannsókn á tölulegu formi og því sem hægt er að mæla. 

Rannsóknarsniðið var fyrirfram ákveðið, þar á meðal spurningalistinn og þátttakendur. 

Niðurstöðurnar eru birtar á einfaldan hátt með lýsandi tölfræði og notast var við 

myndræna framsetningu í formi texta, tafla eða mynda eins og við átt hverju sinni. 

Mælitæki megindlegra rannsókna eru oft spurningarlistar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Spurningakönnun var valin sem rannsóknaraðferð vegna þess að hægt er að safna 
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fjölbreyttum og miklum gögnum á stuttum tíma. Kannanir eru líka álitnar réttmætar og 

mikil tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Vegna þess hve svörun var lítil er ekki hægt að gera marktæknipróf. 

Heimildaleit og öflun gagna fór fram í ritrýndum tímaritum og bókum í gagnagrunnum á 

borð við ProQuest og PubMed. Einnig voru skoðuð myndbönd og vefsíður um 

CAD/CAM, til þess að afla frekari fræðslu og þekkingar um ritgerðarefnið. 

 

7.2 Þátttakendur 

 

Mikilvægt var að velja á réttan hátt þann afmarkaðan hóp sem leitað var til með þátttöku 

til þess að fá sem marktækastar niðurstöður. Almennt gildir sú regla að því stærra sem 

úrtakið er, þeim mun nákvæmari verða niðurstöðurnar. Úrtak (e. sample) er ákveðinn 

fjöldi einstaklinga sem er valinn úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast 

þýði (e. population) (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Í þessari 

rannsókn er úrtakið, allir starfandi tannlæknar í Tannlæknafélaginu, 274 einstaklingar og 

allir félagsmenn í Tannsmíðafélagi Íslands, 63 einstaklingar. Samtals gerir það 337 

einstaklingar. Þar sem ekki allir tannlæknar og tannsmiðir eru skráðir í viðkomandi félög 

eru þeir ekki með í úrtakinu. Þannig fengu allir þeir sem höfðu skráð netfang hjá félaginu 

sínu senda spurningarkönnunina. Þeir þátttakendur sem sýna mikinn áhuga og hafa 

sterkar skoðanir eru mun líklegir til að svara spurningalista en þeir sem hafa engan áhuga 

á málefninu (Þorlákur Karlsson og  Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

 

7.3 Spurningakönnun  

 

Spurningalistinn fyrir þátttakendur samanstóð af 27 spurningum á þremur blaðsíðum og 

sneri að notkun og útbreiðslu á CAD/CAM tölvutækni. Spurningalistinn var bæði sniðinn 

fyrir tannlækna og tannsmiði. Spurningarnar voru lokaðar fyrir utan þrjár sem voru opnar 

og þátttakendum bauðst að skrifa svörin sín. Höfundi fannst mikilvægt að hafa svona 

opnar spurningar með vegna þess að það var ekki alltaf hægt, með góðu móti, að setja 

fram fyrirframgefna svarkosti. Á fyrstu blaðsíðu voru tvær bakgrunnspurningar um 

starfsheiti og starfsaldur og almennar spurningar um áhuga og þekkingu á CAD/CAM. 
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Önnur síðan var einungis sniðin fyrir þá þátttakendur sem vinna eingöngu með 

CAD/CAM tölvutækni. Á síðustu síðunni voru spurningar á raðkvarða með 

svarmöguleikunum; mjög líklegt, líklegt, hvorki líklegt né ólíklegt, ólíklega eða mjög 

ólíklegt. Jafnframt var ein spurning með svarmöguleikunum mjög sammála, sammála, 

hvorki sammála né ósammála, ósammála eða mjög ósammála, samkvæmt Likertkvarða 

(Þorlákur Karlsson, 2003 ). Síðust tvær spurningarnar voru viðkvæmar, þar sem spurt var 

um aldur og kyn.   

Við gerð spurningarlistans var stuðst við kafla Þorláks Karlsson (2003) í bókinni 

Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Reynt var að hafa 

einfaldar og skýrar spurningar og forðast leiðandi spurningar og spurningar með 

neitunum. Spurningalistinn var unnin á vefsíðunni www.kwiksurveys.com, sem var mjög 

auðveld í notkun og sýndi niðurstöðurnar á mjög  einfaldan og skýran hátt. Uppsetning 

spurningalistans var ítarlega yfirfarin af höfundi og leiðbeinanda áður en hann var sendur 

út. Það var gert með það í huga að þátttakendur leggja sig gjarnan meira fram við 

nákvæma svörun ef þeim er gert eins auðvelt fyrir og kostur er við að svara 

spurningunum. Þannig fæst meiri áreiðanleiki og réttmæti og  jafnframt verða 

niðurstöður nákvæmari (Þorlákur Karlsson, 2003).  

 

7.4 Framkvæmd rannsóknar  

 

Spurningalistinn var sendur út í mars 2013 og var hann opinn fyrir þátttakendur í tvær 

vikur. Þegar leiðbeinandi hafði samþykkt rannsóknaráætlun og spurningarlista var útbúið 

bréf sem var sent til þátttakenda. Þar var rannsóknin kynnt og meðfylgjandi var vefslóð á 

spurningakönnunina. Í bréfinu kom fram að engum væri skylt að svara könnuninni að 

hluta til eða heild og að hún væri nafnlaus og gögnum yrði eytt strax að lokinni 

rannsókninni. Sent var ítrekunarbréf til þátttakenda eftir eina viku til þess að ýta undir 

sem mesta þátttöku. Unnið var með Tannlæknafélagi Íslands og Samtökum Iðnaðarins 

þar sem leyfi fékkst að senda út spurningarkönnunina. Einnig var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar (S6202/2013). Við úrvinnslu gagna voru niðurstöður birtar með 

tíðnitöflum og/eða og súluritum til að skýra breytur. Notast var við Microsoft Excel 

töflureikni við útreikninga og uppsetningu mynda.   
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8 Niðurstöður 

8.1 Grunn upplýsingar  

Þátttaka: Í heildina svöruðu 115 þátttakendur af 337 og jafngildir það 34% svarhlutfalli. 

Alls svöruðu 85 tannlæknar af 274 sem gerir 31% svörun og 30 tannsmiðir af 63 sem 

gerir 48% svörun (tafla 4). 

 

Tafla 4. Þátttaka hópa. 

 Hópar Fjöldi Svörun Hlutfall 

 Tannlæknar 274 85 31% 

Tannsmiðir   63 30 47,6% 

Samtals 337 115 34% 

    

 

Starfsaldur: Svörun eftir starfsaldri tannlækna og tannsmiða má sjá á mynd 5. Þar sést 

að tíðasti starfsaldur tannlækna er 20-24 ár en hjá tannsmiðum minni en 5 ár.  

 

Mynd 5. Svörun flokkuð eftir starfsaldri tannlækna og tannsmiða.  
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Aldur þátttakenda: Aldursdreifingu tannlækna og tannsmiða má sjá á töflu 5 og mynd 

6. Tíðasti aldur tannlækna er 45-54 ára, 30%. Hjá tannsmiðum er það líka 45-54 ára, 

26%. Það voru 8 einstaklingar sem svöruðu ekki um aldur, 6,9%. Þannig að 93% 

einstaklinga svöruðu um aldur.  

Tafla 5. Aldursdreifing þátttakenda.  

Aldur 

        Tannlæknar         Tannsmiðir 

Fjöldi Hlutfall % Fjöldi Hlutfall % 

24 ára eða yngri   0    0,0 1   3,7 

25-34 ára 12  15,0 6 22,2 

35-44 ára 19  23,8 7 25,9 

45-54 ára 24  30,0 8 29,6 

55-64 ára 16  20,0 5 18,5 

65 ára eða eldri   9  11,2 0   0,0 

Samtals 80 100,0 27 100,0 

 

   

 

Mynd 6. Myndræn framsetning aldursflokka.  
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Svarhlutfall kynja: Hjá þeim tannlæknum sem svöruðu voru karlar 70% en konur 30%. 

Það voru sex þátttakendur sem svöruðu ekki spurningunni eða 5,2 %, þannig að 94% 

svöruðu um kyn. Svarhlutfall hjá tannsmiðum voru 47% karlar og 53% konur, nokkuð 

jafnt. Allir tannsmiðir svöruðu kyni (tafla 6).  

Tafla 6. Kyn þátttakenda. 

Kyn 

        Tannlæknar         Tannsmiðir 

Fjöldi Hlutfall % Fjöldi Hlutfall % 

Karl 55 69,6 14 46,7 

Kona 24 30,4 16 53,3 

Samtals 79 100,0 30 100,0 

 

8.2 Reynsla með CAD/CAM tækni 

 

Notar þú CAD- og/eða CAM tækni í starfi þínu?: Þessar tvær spurningar voru bæði 

fyrir tannlækna og tannsmiði til þess að athuga hverjir nota CAD/CAM tæknina, því að 

sumir nota hana en vinna ekki sjálfir með hana. Fjórir svöruðu ekki og voru þeir teknir út 

úr niðurstöðunum. Það voru því 8 tannsmiðir og 9 tannlæknar sem sögðust nota CAD-

hugbúnað, 15% af þeim sem svöruðu þessari spurningu. 75 tannlæknar og 21 tannsmiður 

sögðust ekki nota CAD-hugbúnað, 85% af þeim sem svöruðu (mynd 7). 

 

Mynd 7. Fjöldi þeirra sem sögðu já eða nei við notkun á CAD- hugbúnað.  
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Hlutfall þeirra sem sögðust nota CAM- tækjabúnað eru 18% en 82% sögðu nei. Það voru 12 

tannlæknar sem svöruðu já en alls 8 tannsmiðir. Alls 72 tannlæknar sögðu nei við spurningunni 

en 21 tannsmiður (mynd 8). 

 

Mynd 8. Fjöldi þeirra sem sögðu já eða nei við notkun á CAM- tækjabúnað.  

 

Ef þú hefur reynslu af notkun CAD/CAM í starfi þínu, telur þú vera ávinning af 

notkun tækninnar? 

Við þessari spurningu var þátttakendum gefinn kostur á því merkja við fleiri en einn 

valmöguleika og þrír völdu opna svarmöguleikann „annað“. Á mynd 9 kemur fram að 

17% sögðu nei, 6% hagkvæm ódýr tanngervi, 13% styttri afgreiðslufrestur, 15% bætir 

ímynd fyrirtækis, 22% eykur fjölbreytni í þjónustu, 15% fljótari en hefðbundnar aðferðir, 

10% meiri gæði en hefðbundnar aðferðir og 2% annað. Tveir af þeim sem völdu 

svarmöguleikann „annað“ nefndu að þeir vinni ekki með CAD/CAM tækni og þriðji 

aðilinn sagði að byrjað er að nota CAD/CAM tækni í tannréttingum erlendis. 
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Mynd 9. Ávinningur af notkun CAD/CAM tækninnar.  

 

Þeir sem svöruðu „nei“ við spurningunni hér að ofan gátu sagt til um hvers vegna þeir 

teldu engan ávinning vera af notkun tækninnar með því að merkja við ákveðna matsþætti, 

hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika (mynd 10). 37% sögðu ástæðuna vera 

dýran tækjabúnað, 1% sagði að mikill tími færi í að setja slíkan búnað upp, 7% sögðust 

þurfa að fara á námskeið til þess að öðlast færni og þekkingu, 10% sögðu að hefðbundnar 

aðferðir væru betri, 15% töldu of litla reynslu vera komna á CAD/CAM, 24% töldu 

markaðinn á Íslandi vera of lítinn fyrir CAD/CAM og 6% völdu opna svarmöguleikann 

„annað“. Þar sem nefnt var meðal annars að þátttakendur störfuðu ekki með CAD/CAM 

tækni.  

 

Mynd 10. Ástæður þátttakenda sem töldu að enginn ávinningur væri með notkun á 

CAD/CAM.   
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Hefur þú tekið þátt í námskeiði eða kynningu á möguleikum notkunar CAD/CAM 

tækni í tannlækningum og/eða tannsmíði? 

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort þeir hefðu tekið þátt í námskeiði eða 

kynningu á CAD/CAM tækni svöruðu 58% já en 42% nei (mynd 11).  

 

Mynd 11. Hlutfall þeirra sem hafa tekið þátt eða ekki tekið þátt í námskeiði eða 

kynningu á CAD/CAM tækni.  

Þeir sem svöruðu „nei“ við spurningunni hér að ofan gátu sagt til um það hvort þeir teldu 

líklegt að þeir myndu fara á námskeið. 65% sögðu nei, telja það ekki líklegt að fara á 

námskeið eða kynningu, 6% já, innan 3ja mánaða, 8% já, innan 7-12 mánaða, 15% já, 

innan 13-18 mánaða og 6% annað. Svarmöguleikann já, innan 4-6 mánaða fékk enga 

merkingu og var hann tekinn út úr niðurstöðunum. Meirihlutinn er líklegur til þess að 

fara ekki á námskeið eða kynningu á CAD/CAM tækni (mynd 12).  

 

Mynd 12. Hlutfall þeirra sem telja líklegt að þeir fari á námskeið eða kynningu á 

CAD/CAM. 
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8.3 Þátttakendur sem vinna með CAD/CAM tölvutækni.  

Næstu átta spurningar voru einungis fyrir þá sem vinna eingöngu með CAD/CAM 

tölvutækni. Þeir sem vinna ekki sjálfir með CAD/CAM slepptu þessum 8 spurningum og 

gátu síðan haldið áfram á spurning 17. Það er merkilegt að sjá hverjir vinna sjálfir með 

CAD/CAM tækni en ekki eingöngu sem nota hana. Þess vegna ætlum við að sjá hvorn 

hóp fyrir sig. Fyrstu þrjár spurningarnar eru settar saman í eina mynd.  

Vinnur þú með CAD- hugbúnað - skanna - CAM-tækjabúnað? 

Fjöldi tannlækna sem vinna með CAD – hugbúnað eru 6 og tannsmiðir 6. Þeir sem vinna 

með CAD- hugbúnað vinna oftast með skanna. Fjöldi tannlækna sem nota skanna eru 4 

en fjöldi tannsmiða er 6 talsins. Fjöldi tannlækna sem notar CAM-tækjabúnað er 6 en 

tannsmiðir 7. Af þeim 115 sem tóku þátt í könnunni voru 35% sem vinna með 

CAD/CAM tölvutækni (mynd 13). 

 

Mynd 13. Fjöldi þátttakenda sem vinnur með CAD/CAM og skanna. 

 

Hvaða CAD/CAM tækni notar þú í starfi þínu? 

Við þessari spurningu var þátttakendum gefinn kostur á því að merkja við fleiri en einn 

valmöguleika. Þau CAD/CAM tæki sem fengu enga merkingu voru tekin út úr 

niðurstöðunum. Þau eru Cercon, Lava og Turbodent. Einnig var svarmöguleikinn 

„annað“ í boði og voru það 3 samtals sem völdu hann og sögðust þau öll nota 3shape 

skanna fyrir tannsmiði. Meirihlutinn, 6  einstaklingar notar Cerec 3D (mynd 14).  
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Mynd 14. CAD/CAM tæki sem tannlækna og tannsmiðir vinna með. 

Hvers konar tanngervi framleiðir þú með CAD/CAM 

Í þessari spurningu máttu þátttakendur merkja við fleiri en einn valmöguleika. Spurt var 

um hvers konar tanngervi framleiðir þú með CAD/CAM. Flestir sögðust framleiða 

jaxlakrónur, 22% og þar á eftir framtannakrónur og tannplantakrónur 16% og sjaldnast 

skeljar 1%. (mynd 15 og tafla 7). Sá sem valdi svarmöguleikann „annað“ framleiðir 

einungis zirconium kópinga.  

 

Mynd 15. Tegundir tanngerva sem þátttakendur framleiða með CAD/CAM. 
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Tafla 7. Fjöldi og hlutfall tanngerva sem þátttakendur framleiða með CAD/CAM. 

  Fjöldi Hlutfall % 

 Innlegg (e. inlay) 7 10,0 

Álegg (e. onlay) 8 11,0 

Framtannakrónur 12 16,0 

Jaxlakrónur 16 22,0 

Tannplantakrónur 12 16,0 

Skeljar (e. veeners) 1   1,0 

Framtannabrýr 8 11,0 

Jaxlabrýr 8 11,0 

Annað  1   1,0 

Samtals 173  100,0 

 

Hvers konar efni nota þú samhliða CAD/CAM tækni?: Samkvæmt mynd 16 og töflu 

8 er vinsælasta efnið Zirconium 39% og Emax 35% sem notað er samhliða CAD/CAM 

tækni. Efnið sem er minnst notað er Alumina, aðeins einn þátttakandi sem svaraði þessari 

spurning notar það. Þrír þátttakendur völdu opna svarmöguleikann „annað“ þar sem nefnt 

var málmur, plast og feldspat, sem er tegund af postulíni.  

 

Mynd 16. Tegundir efna sem þátttakendur nota samhliða CAD/CAM tækni. 

  

0

10

20

30

40

Zirconium Cerec Alumina Emax Empress Annað

H
lu

tf
al

l %
  



 

27 

Tafla 8. Tegundir efna sem þátttakendur nota samhliða CAD/CAM tækni. 

 Fjöldi Hlutfall % 

Zirconium 18 39 

Cerec 4 9 

Alumina 1 2 

Emax 16 35 

Empress 4 9 

Annað 3 6 

Samtals 46  100,0 

 

Er eitthvað efni sem þú myndir ekki nota samhliða CAD/CAM?: Þau efni sem 

þátttakendur vilja ekki nota eru Alumina og Empress, 43% (mynd 17). Á eftir þeim koma 

Cerec með 9% og Emax 5%. Engin merkti við Zirconium og opna svarmöguleikann 

„annað“ og voru þau tekin út úr niðurstöðunum.  

 

Mynd 17. Tegundir efna sem þátttakendur nota ekki samhliða CAD/CAM tækni. 

 

Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að eitthvað megi betur fara við notkun á CAD/CAM 

tækni og búnaði í tannsmíði og/eða tannlækningum?: Þátttakendur voru spurðir um 

það hvað þeir teldu að betur mætti fara við notkun á CAD/CAM tækni (mynd 18). Þar 

sögðu 37% ásetu (e.fit) á brúnum, 17% sögðu vinnsluhraði of langur og milling hraði. 

13% sögðu gæði á myndunum sem tekið er með skannanum. 17% völdu opna 

svarmöguleikann „annað“ þar sem kom fram að reynsla þess sem vinnur með tæknina 

skiptir miklu máli til þess að betri árangur náist.  
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Mynd 18. Ástæður þátttakenda um hvað megi betur fara við notkun á CAD/CAM tækni. 

 

8.4 Almennar spurningar um CAD/CAM 

Hér koma niðurstöður spurninga á raðkvarða með svarmöguleikunum mjög líklegt, 

líklegt, hvorki líklegt né ólíklegt, ólíklega og mjög ólíklegt. Einnig ein spurning með 

svarmöguleikunum mjög sammála, sammála, hvorki sammála né ósammála, ósammála 

og mjög ósammála. Jafnframt eru tvær opnar spurningar. Báðir hóparnir eru teknir 

saman. 

Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að notkun á CAD/CAM tækni muni aukast hér á 

landi á næstu á 10 árum? 41% þátttakenda sögðu það mjög líklegt að CAD/CAM tækni 

muni aukast, 30% líklegt, 17% hvorki líklegt né ólíklegt, 8% ólíklegt og 4% mjög 

ólíklegt að CAD/CAM tæknin muni aukast hér landi (mynd 19).  

 

Mynd 19. Mat þátttakenda um það hvort notkun á CAD/CAM tækni muni aukast hér á 

landi. 
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Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir fjárfesta í CAD/CAM tækjabúnaði á 

næstu 10 árum?: Einn þátttakandi svaraði ekki og var tekin út úr niðurstöðum þessarar 

spurningar. Meirihlutinn, 34% sögðu mjög ólíklegt að þeir muni fjárfesta í CAD/CAM 

tækjabúnað, 23% ólíklegt, 24% hvorki líklegt né ólíklegt, 10% líklegt og 9% mjög líklegt 

að þeir fjárfesti í CAD/CAM tækjabúnaði (mynd 20).   

 

Mynd 20. Mat þátttakenda um fjárfestingu í CAD/CAM tækjabúnaði.  
 

Hversu sammála eða ósammála ertu að kenna eigi CAD/CAM tölvutækni í 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands?: Tveir þátttakendur svöruðu ekki og voru teknir út 

úr niðurstöðum þessarar spurningar. 31% sögðu mjög sammála, 37% sammála, 26% 

hvorki sammála né ósammála, 4% ósammála og 2% mjög ósammála (mynd 21). 

 

 

Mynd 21. Svar þátttakenda um hvort kenni eigi CAD/CAM tækni við Tannlæknadeild.  
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Næstu tvær spurningar eru opnar og gafst þátttakendum færi á því að koma einhverju á 

framfæri. Spurningarnar voru svo hljóðandi: 

1. Telur þú að CAD/CAM tækniframfarir hafi jákvæð áhrif á starfsvettvang þinn?: 

Svarhlutfallið við þessari spurningu er 51%, rétt rúmur helmingur af þátttakendum. 

Helstu atriði sem komu fram eru nefnd hér að neðan: 

 Flestir skrifuðu „já“ og sögðu að þróun væri alltaf jákvæð. 

 Starfið verður fjölbreyttara og afköst aukast. 

 Að kunna á tæknina eykur hæfni í starfi og auðveldar þér að fá vinnu á 

tannsmíðaverkstæðum sem hafa upp á hana að bjóða sem verða langflest verkstæði eftir 

nokkur ár.  

 Fyrr eða síðar verði mátefni óþörf og tannskurðir skannaðar í munni sjúklings.  

 Það er alveg ljóst að fagið þróast í þessa átt og því er ekki valkostur að vera ekki með, ef 

menn ætla að vinna til framtíðar. Tæknin getur leitt til fækkunar á störfum og á sama 

tíma leitt til hagkvæmari rekstur. Sem er þá jákvætt fyrir eiganda fyrirtækis en á sama 

tíma neikvætt fyrir þann sem missir starfið sitt vegna tækninnar.  

 Stytta vinnutíma og auka möguleika á að afgreiða erfið verkefni fyrr.  

 Jákvætt en of stórt dæmi fyrir litlar stofur.  

 Örfáir skrifuðu „nei“ og sögðu að það mun væntanlega hafa jákvæð áhrif á komandi 

árum en ekki í bili.  

 Þetta mun ekki ná verulegri útbreiðslu á Íslandi fyrr en þetta verður ódýrara og 

aðgengilegra.  

 Of tímafrekt og dýrt að vera frá vinnu til að læra þessa tækni.  

 

2. Telur þú að CAD/CAM tækniframfarir hafi neikvæð áhrif á starfsvettvang 

þinn?: Svarhlutfallið við þessari spurningu er 43%. Helstu atriði eru nefnd hér að neðan. 

 Allflestir skrifuðu „nei“. 

 Tækniframfarir í eðli sínu geta varla haft neikvæð áhrif  svo lengi sem maður þróast með. 

 Þessi þróun gæti haft þau áhrif að eftirspurn eftir tannsmiðum snarminnki. 

 Kostnaður er mikill í upphafi og þessi tækni er enn að taka hröðum breytingum og það 

þýðir mikinn kostnað við að endurnýja og halda búnaðinum í lagi.  

 

Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn eftir 

tannsmiðum?: 9% þátttakenda sögðu það mjög líklegt að CAD/CAM tækni muni draga 

úr eftirspurn eftir tannsmiðum, 17% líklegt, 27% hvorki líklegt né ólíklegt, 36% ólíklegt, 

11% mjög ólíklegt (mynd 22).  
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Mynd 22. Hlutfall þátttakenda um það hvort CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn eftir 

tannsmiðum. 

 

Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn eftir 

tannlæknum? 2% þátttakenda sögðu það mjög líklegt og líklegt að CAD/CAM tækni 

dragi úr eftirspurn eftir tannlæknum, 16% hvorki líklegt né ólíklegt, 34% ólíklegt, 46% 

mjög ólíklegt (mynd 23).  

 

Mynd 23. Hlutfall þátttakenda um það hvort CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn eftir 

tannlæknum.  
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Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir nota stafræna máttöku (e. digital 

impression – chairside system) í starfi þínu innan 10 ára?: Þar sem þessi spurning er 

hugsuð fyrir tannlækna voru tannsmiðirnir teknir út úr niðurstöðum þessarar spurningar. 

Af þeim 85 tannlæknum sem tóku þátt í  könnuninni voru 3 sem svöruðu ekki og voru 

þeir teknir út úr niðurstöðunum. 11% sögðu það mjög líkleg að þeir kæmu til með að 

nota stafræna máttöku, 29% líklegt, 21% hvorki líklegt né ólíklegt, 16% ólíklegt og 23% 

mjög ólíklegt (mynd 24). 

 

Mynd 24. Hlutfall þátttakenda um notkun á stafrænni mátttöku innan 10 ára.  

 

Ef þú telur ekki líklegt að þú munir nota stafræna máttöku, hvers vegna ekki?: 

Þessi spurning var einnig fyrir tannlækna og voru teknir út úr niðurstöðum þessarar 

spurningar. 27% svöruðu þessari spurningu, helstu atriði eru nefnd hér að neðan. 

 Dýr búnaður, lengi að borga sig upp sérstaklega fyrir tannlækna sem starfa einir. 

 Einfaldlega of fámennt land til að almennur hagnaður fáist út úr þessu. 

 Fást ekki við mátttöku eða almennar tannviðgerðir. 

 Fer að ljúka störfum.  

 Vandamál að halda munholið þurru og ná góðum myndum í munni.  

 Þetta mun leysa máttöku af hendi innan 10 ára og þá verða tannsmiðir að vera tilbúnir að 

taka á móti gögnum rafrænt frá tannlæknum en ekki fá sent mát til sín.   
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9 Umræður  

Þar sem að ekkert hefur verið skrifað eða rannsakað um CAD/CAM tækni á Íslandi var 

tilvalið að gera rannsókn um notkun og útbreiðslu á tækninni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa verið kynntar með lýsandi tölfræði og notast var við myndræna 

framsetningu í formi texta, taflna eða mynda eins og við á í hverju tilviki. Helstu 

niðurstöður verða ræddar og það sem höfundi fannst áhugaverðast og leitast verður við 

að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram.  

Svarhlutfall rannsóknarinnar var 34% sem er mun lægra en vonast var eftir af 

rannsakanda. Af þeim 274 tannlæknum sem fengu spurningalistann svöruðu 31% (n=85). 

Svarhlutfallið hjá tannsmiðum var talsvert hærra eða alls 48% (n= 30) af 63. Ítrekun var 

send til þátttakenda og fengust ágæt viðbrögð við það. Upphaflega var könnunin send til 

allra 333 tannlækna í Tannlæknafélaginu en síðar ákveðið að nota einungis fjölda þeirra 

tannlækna sem er starfandi og eru þeir 274 talsins. Vegna þess að ekki er vitað hvort að 

þeir sem eru óstarfandi svari könnuninni.  

Í rannsókninni kom í ljós að 37 þátttakendur nýta sér CAD/CAM tækni. Þar af 16 

tannsmiðir og 21 tannlæknir sem gerir alls 32% af þeim sem tóku þátt. Þetta gefur til 

kynna að tæknin er notuð hér á landi þrátt fyrir að Íslands sé lítið samfélag. Þessi 

spurning var ætluð fyrir þá sem notast við tæknin en vinna ekki sjálfir með hana og var 

það sérstaklega tekið fram til þess að forðast misskilning. Sumir tannsmiðir senda 

verkefni sín til annarra tannsmíðaverkstæða sem sjá um að fræsa tanngervi í CAD/CAM 

og fá síðan tilbaka og klárað, þeir notast við tæknina en vinna ekki sjálfir með hana. 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvaða efni þeir noti samhliða CAD/CAM tækni 

og sögðu 39% zirconium og 35% emax. Það getur verið vegna þess að þessi tvö efni eru 

afskaplega sterk og líta vel út (e. highly esthetic). Til að mynda er zirconium um 1200 

MPa en e.max 360-400 MPa. Þau efni sem þátttakendur vildu ekki nota samhliða 

CAD/CAM voru alumnia og empress sem eru einnig óvinsælust samkvæmt mynd 16. 

Það er meðal annars þess að ef við skoðum, til dæmis, empress þá er það einungis 120 

MPa (Farah og Wisler, 2009). 

Þátttakendur voru spurðir um það hvort einhver ávinningur væri af notkun tækninnar og 

voru það alls 83% þátttakenda sem töldu vera ávinning af notkun hennar, en 17% sögðu 

„nei“, eins og sjá má á mynd 9. Þeir sem merktu við svarmöguleikann „nei“ fengu síðan 

að svara hvers vegna og sögðu 37% þetta vera kostnaðarsaman búnað og 24% töldu 
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Ísland vera með of lítinn markað fyrir CAD/CAM. Þetta kemur ekki á óvart eins og nefnt 

var hér að framan þá getur CAD/CAM tækni kostað tugi milljóna króna og þar sem 

Ísland er fámennt land og einungis með 274 starfandi tannlæknar og 63 tannsmiðir, sem 

eru skráðir í félögin sín.   

Aldur, starfsaldur og kyn tannlækna var skoðað og kom það á óvart að tíðasti aldur 

tannlækna var 45-54 ára, eða 30% og sama var hjá tannsmiðum (tafla 5). Því að yngri 

kynslóðin á til með að fylgjast meira með þróun á nýjum tækjum en svo þarf ekki að 

vera. Athugað var hvort samband væri á milli aldurs og þeirra sem vinna með 

CAD/CAM. Í ljós kom að flestir sem vinna með CAD/CAM voru á aldrinum 25-34 ára, 

48% af 25 þátttakendum sem vinna með CAD/CAM. Það kemur ekki mikið á óvart, því 

yngri kynslóðin eltist meira við tækninýjungar, en þeir sem eru eldri halda ef til vill 

meira í gömlu aðferðirnar. Einnig var athugað hvort kynið ynni meira með CAD/CAM 

og kom í ljós að 13 konur vinna með CAD/CAM en 12 karlar, enginn stór munur þar á 

milli. 

Þeir þátttakendur sem hafa tekið þátt í námskeiði eða kynningu á CAD/CAM eru alls 

58% eins og fram kemur í mynd 11. Það er viðbúið að meirihluti segi já við þessari 

spurningu vegna þess að þegar ný tækni er að þróast þá vilja sem flestir kynna sér hana. 

Þeir þátttakendur sem höfðu ekki tekið þátt í námskeiði eða kynningu gátu svarað hvort 

þeir töldu það líklegt og 65% sögðust ætla ekki að fara á námskeið, samanber mynd 12. 

Þessar niðurstöður komu höfundi á óvart, því hvernig ætlar CAD/CAM tæknin að þróast 

hér á landi þegar svona stór hópur ætlar ekki að sækja námskeið eða kynningar um 

CAD/CAM. Til þess að tileinka sér og læra á nýja tækni, hvort sem það er CAD/CAM 

tækni eða einhver önnur, þá er mikil þörf á að kynna sér hana vel og ein leið til þess er 

einmitt að sækja námskeið.  

Í því sambandi getum við einnig skoðað að meirihlutinn sagði mjög líklegt og líklegt að 

CAD/CAM tæknin muni aukast hér á landi eða um 71% samanlagt (mynd 19). Þegar 

þátttakendur voru spurður um það hvort þeir teldu líklegt eða ólíklegt að fjárfesta í 

CAD/CAM svaraði meirihlutinn mjög ólíklegt eða um 34% en einungis 9% mjög líklegt. 

Helsta ástæðan fyrir þessu er hve dýrt er að fjárfesta í CAD/CAM búnaði, eins og komið 

hefur fram. En hvernig getur þá tæknin vaxið hér á land þegar flestir segjast mjög 

ólíklega að fjárfesta í CAD/CAM búnaði. Þetta mun væntanlega breytast eftir nokkur ár 
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þegar CAD/CAM tæknin verður aðgengilegri bæði á Íslandi og út í heimi og auðveldara 

verður að notast við tæknina.  

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvort líklegt eða ólíklegt það væri að þeir myndu 

nota stafræna máttöku í munni sagðist meirihlutinn eða 29% það líklegt og 23% mjög 

ólíklegt. Ekki er langt bil þarna á milli og eru skiptar skoðanir á því hvort stafræn 

máttaka muni ná vinsældum hér á landi. Það er í sjálfu sér þægilegt að losna við 

mátefnið, bæði fyrir tannlækna og sjúklinga, upp á þægindi að gera. Aftur á móti kostar 

búnaðurinn mikið og erfitt er að borga hann upp.    

Kennsla í tannlæknadeild er grundvöllur fyrir nýjar kynslóðir tannlækna og tannsmiða og 

til þess að efla kennsluna enn frekar er hægt að kenna grunnatriði í CAD/CAM. Athugað 

var því hvort að þátttakendur séu sammála eða ósammála um það hvort kenna eigi 

CAD/CAM í Tannlæknadeild. Höfundi fannst það mjög jákvætt að 31% sögðust mjög 

sammála og 37% sammála, eins og sjá má á mynd 21. Kennsla á CAD/CAM mun auka 

hæfni og kunnáttu nemenda þegar þeir fara út á vinnumarkaðinn. Nauðsynlegt verður því 

að kenna þetta við Tannlæknadeild Háskóla Íslands fyrr eða síðar. Þessi tækni er 

framtíðin og þannig fá nemendur í tannlækningum og tannsmíði meiri þekkingu. Til 

samanburðar þá er CAD/CAM kennt í 28 Háskólum í Bandaríkjunum eins og kom 

framar ofar í ritgerðinni. Það eina sem kemur í veg fyrir fjárfestingu í slíkum búnaði er 

kostnaðurinn sem getur numið allt að 100.000$ sem gerir um 11,7 milljónir íslenskra 

króna (Trost o.fl., 2006). Þetta er mjög há upphæð en vonandi verður hægt að fá styrki 

frá Háskóla Íslands og einnig er hægt að hafa samband við einhverja af framleiðendum 

CAD/CAM tækja um möguleika á að kaupa CAD/CAM tækjabúnað fyrir nemendur í 

Tannlæknadeild HÍ.   

Þar sem að útbreiðsla CAD/CAM tækja á Íslandi er minniháttar er áhugavert að skoða 

útbreiðslu CAD/CAM tækja erlendis. CAD/CAM tæki af gerðinni CEREC frá Sirona 

hefur verið selst í meira en 27.000 þúsund eintökum í 50 löndum á árunum 1985 til 2010. 

Um er ræða kerfi sem er eingöngu notað á tannlæknastofum (e. chairside – system). 

CAD/CAM tækið CEREC inLab frá Sirona er notað af 4.500 tannsmíðaverkstæðum út 

um allan heim. Þessar niðurstöður sýna okkur að CAD/CAM kerfið er vinsælt og hefur 

náð mikilli útbreiðslu víðsvegar um heiminn (Poticny og  Klim, 2010).  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að þátttakendur séu meðvitaðir 

um þá þróun sem á sér stað með CAD/CAM tölvutækninni. Hún mun aukast hér á landi á 
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næstu árum en mun ekki ná verulegri útbreiðslu fyrr en hún verður aðgengilegri og 

ódýrari jafnt fyrir tannlækna, tannsmiði og sjúklinga. Þrátt fyrir það er CAD/CAM notuð 

í litlu mæli hér á landi. Aðal ástæðurnar fyrir lítilli útbreiðslu eru hversu dýr fjárfestingin 

er, getur numið mörgum milljónum króna og hversu lítill markaðurinn er fyrir 

CAD/CAM á Íslandi. Til þess að vera með í þróuninni á CAD/CAM tækninni þá mættu 

fleiri sækja sér kynningar og námskeið.   

CAD/CAM í tannlækningum er án efa framtíðin og því meiri kröfur og væntingar sem 

sjúklingar krefjast, því betri þurfa lausnir tannlækna og tannsmiða að vera. Það getur nást 

með CAD/CAM tölvutækninni. CAD/CAM tölutækni er til og hún mun halda áfram að 

þróast og líklega verður hún aðgengilegri og ódýrar eftir nokkur ár. Höfundur telur að 

með stöðugri þróun á CAD/CAM tækni verði fækkun á lausu tanngervi á borð við 

heilgóma og parta, en meira verður um föst tanngervi eins og tannplanta, krónur og brýr.  

Í örfáum orðum er svarið við rannsóknarspurningunni „Hversu útbreidd og víðtæk er 

CAD/CAM tækni á Íslandi“? CAD/CAM tæknin hér á landi er ekki verulega útbreidd 

eða víðtæk innan fagstéttanna. Hins vegar benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

fagfólk telji að notkun tækninnar muni aukast hér á landi á næstu árum, en mun ekki ná 

verulegri útbreiðslu fyrr en hún verður aðgengilegri og ódýrari fyrir tannlækna, tannsmiði 

og sjúklinga. 

9.1 Veikleikar rannsóknar  

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er léleg svörun við spurningarlistanum. Þátttaka hefði 

mátt vera betri, sérstaklega hjá tannlæknum, en þar svöruðu aðeins 85 tannlæknar af þeim 

274 sem fengu sendan spurningalista. Hjá tannsmiðum svöruðu 30 af þeim 63 sem eru 

skráðir í Tannsmíðafélagi Íslands og fengu sendan spurningalista.  

Helsta ástæðan fyrir lélegri þátttöku er að spurningalistinn var einungis opinn í tvær 

vikur. Það getur verið að þátttakendur skoði ekki tölvupóstinn sinn á þeim tíma sem 

könnunin var opin. Einnig var ítrekunarbréf sent rétt fyrir páska og þátttakendur ef til vill 

komnir í frí og skoða ekki póstinn eins mikið og á vinnustað. Þetta getur verið ein 

skýring á því að þátttakan var ekki eins og til var ætlast. Önnur ástæða fyrir lélegri  

þátttöku getur verið sú að skráðir félagsmenn eru ekki allir með rétt netföng skráð hjá 

félögum sínum. Enn ein mögulega ástæða fyrir lélegri þátttöku getur verið að fleiri 

rannsóknir voru í gangi á svipuðum tíma og hafa þátttakendur ekki nennt að svara öllum 

þessum könnunum.     
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10 Lokaorð  

CAD/CAM tölvutæknin hefur verið í stöðugri þróun síðan 1970 og heldur áfram að 

þróast og bæta sig með hverju ári. Hún kemur til með að stytta vinnutíma, auðvelda 

tannlæknum og tannsmiðum vinnuna ásamt því að reyna að betrumbæta framleiðsluna og 

auka fjölbreytileika í starfi. CAD/CAM tæknin er án efa stórt tækifæri sem er búið að 

valda mikilli byltingu og á eftir að gjörbreyta störfum tannlækna og tannsmiða.  

Margar aðferðir er til með notkun á CAD/CAM og munu þær aukast enn frekar þegar ný 

og betri efni og tæki koma á markaðinn. Einnig hafa rannsóknir sýnt að tanngervi sem 

framleidd eru með CAD/CAM eru jafn góð og tanngervi framleidd með hefðbundnum 

aðferðum. Þar sem CAD/CAM er í stöðugri þróun munu sífellt koma betri og betri 

tækjabúnaður og að lokum mun það taka við  af  hefðbundnum tannsmíðaaðferðum.  

Eins og við mátti búast þá er CAD/CAM tæknin ekki mikið útbreidd hér á landi. Helstu 

ástæðurnar voru þær að þetta er mjög dýr tækjabúnaður og of lítill markaður er á Íslandi 

til að nýta tæknina sem mest. Engu að síður eru hún notuð í litlu mæli en mun halda 

áfram að aukast hér á landi þegar hún verður aðgengilegri og ódýrari. 

Það væri mjög áhugavert að gera sambærilega könnun eftir 10-15 ár og bera saman við 

niðurstöður þessarar rannsóknar og sjá hvort CAD/CAM tæknin hefur aukist hér á landi 

eða ekki. Tannsmiðir og tannlæknar í framtíðinni þurfa að aðlaga sig að þessum nýju 

tæknibreytingum og vera vel að sér í tölvum og vera jákvæðir við að prófa nýja tækni.   
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Peter Holbrook, prófessor 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands 

Netfang: phol@hi.is, s: 525 4850 

 

 

Sæl/l, 

Alexander N. Mateev heiti ég og stefni að því að ljúka BS prófi í tannsmíði frá 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands í vor. Um þessar mundir vinn ég að lokaverkefni sem 

fjallar um notkun og útbreiðslu á CAD/CAM en heitið stendur fyrir Computer Aided 

Design (CAD) og Computer Aided Manufacturer (CAM). Tæknin felst í notkun á vélum og 

tækjum sem aðstoða tannlækna og tannsmiði við hönnun og smíði tanngerva á 

vélrænan hátt.  

Markmið könnunarinnar er að komast að því hversu víðtæk og útbreidd 

CAD/CAM tölvutæknin er hér á landi og hvernig notkun hennar fer fram. Úrtak 

rannsóknarinnar eru allir félagsmenn í Tannlæknafélagi Íslands og Tannsmíðafélagi 

Íslands.  

 

Ég vonast til að flestir sjái sér fært að svara þessari stuttu könnun til að fá sem 

marktækastar niðurstöður, en það ber að taka fram að engum er skylt að svara könnuninni 

að hluta til eða heild.  Taka skal fram að könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja svör 

til þátttakenda. Samþykkir þú að taka þátt í könnuninni gefur þú upplýst samþykki fyrir 

þátttöku. Gögnum verður eytt að lokinni rannsókn.  

 

Smelltu á eftirfarandi þráð til þess að taka könnunina. Hún verður opin í tvær vikur og 

tekur einungis um 5 mínútur að svara henni. 

Með fyrirfram þökkum og von um góða þátttöku 

Alexander Mateev  

mailto:phol@hi.is
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Spurningakönnun til þátttakenda  

 

1. Hvert er starfsheiti þitt? 

Tannlæknir 

Tannsmiður 

 

2. Hversu langur er starfsaldur þinn? 

Minni en 5 ár 

5 - 9 ár 

10 - 14 ár 

15 - 19 ár 

20 - 24 ár 

25 - 29 ár 

30 - 34 ár 

35 ár eða lengur 

 

3. Notar þú  CAD (e. Computer-aided Design) tækni í starfi þínu?  

Já 

Nei 

 

4. Notar þú  CAM (e. Computer-aided manufacture) tækni í starfi þínu? 

Já 

Nei 
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5. Ef þú hefur reynslu af notkun CAD/CAM í starfi þínu, telur þú vera ávinning af 

notkun tækninnar?  (Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika). 

Nei 

Hagkvæm ódýr tanngervi 

Styttri afgreiðslufrestur 

Bætir ímynd fyrirtækisins (stofunnar) 

Eykur fjölbreytni í þjónustu 

Fljótari en hefðbundnar aðferðir 

Meiri gæði en hefðbundnar aðferðir 

Annað?  

 

6. Ef þú svaraðir NEI við spurningu 5, hvers vegna? (Hér má merkja við fleiri en einn 

valmöguleika). 

Mjög dýrt að kaupa CAD/CAM tækjabúnað 

Tekur mikinn tíma til þess að setja það upp 

Þarf að fara á námskeið til þess að öðlast færni og þekkingu 

Hefðbundnar aðferðir eru betri 

Of lítil reynsla á CAD/CAM 

Lítill markaður fyrir CAD/CAM á Íslandi 

Annað?  

 

7. Hefur þú tekið þátt í námskeiði eða kynningu á möguleikum notkunar CAD/CAM 

tækni í tannlækningum og/eða tannsmíði? 

Já 

Nei 
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8. Ef þú hefur EKKI tekið þátt í námskeiði eða kynningu á CAD/CAM tækni, telur þú 

líklegt að þú munir fara á námskeið? 

Nei 

Já, innan 3. mánaða 

Já innan 4 - 6 mánaða 

Já, innan 7 - 12 mánaða 

Já, innan 13 - 18 mánaða 

 Annað?  

 

 

Hér koma spurningar um vinnu þína við CAD/CAM tölvutækni, ef þú vinnur EKKI 

sjálf/ur með CAD/CAM í starfi þínu vinsamlegast svaraðu næst spurningu nr. 17.  

 

9. Vinnur þú með CAD (e. Computer-aided Design)  hugbúnað í starfi þínu? 

Já 

Nei 

 

10. Vinnur þú  með skanna í starfi þínu? 

Já 

Nei 

 

11. Vinnur þú með CAM (e. Computer-aided manufacture) vél í starfi þínu? 

Já 

Nei 
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12. Hvaða CAD/CAM tölvutækni notar þú í starfi þínu? (Hér má merkja við fleiri en einn 

valmöguleika). 

Cerec inlab 

Cercon 

Everest 

Cerec 3D 

E4D dentist 

Lava 

TurboDent 

Nobel Biocare 

Annað?  

 

13. Hvers konar tanngervi framleiðir þú með CAD/CAM tækjabúnaði? (Hér má merkja 

við fleiri en einn valmöguleika). 

Inlay 

Onlay 

Framtannakrónur 

Jaxlakrónur 

Tannplantakrónur 

Skeljar (e. veeners) 

Framtannabrýr 

Jaxlabrýr 

Annað?  
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14. Hvers konar efni notar þú samhliða CAD/CAM tækni? (Hér má merkja við fleiri en 

einn valmöguleika). 

Zirconium 

Cerec 

Alumina 

Emax 

Empress 

Annað?  

 

15.  Er eitthvað efni sem þú mundir EKKI nota samhliða CAD/CAM tækni? (Hér má 

merkja við fleiri en einn valmöguleika). 

Zirconium 

Cerec 

Alumina 

Emax 

Empress 

Annað?  

 

16. Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að eitthvað megi betur fara við notkun á CAD/CAM 

tækni og búnaði í tannsmíði og/eða tannlækningum? (Hér má merkja við fleiri en einn 

valmöguleika). 

Fitt á brúnum 

Vinnsluhraði of langur 

Gæði á myndunum sem tekið er með skannann 

Milling hraða 

Annað?  
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17. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að notkun CAD/CAM tækni muni aukast hér á 

landi næstu 10 árum? 

Mjög líklegt 

Líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

 

18. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir fjárfesta í CAD/CAM tækjabúnaði á næstu 

10 árum? 

Mjög líklegt 

Líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

 

19. Hversu sammála eða ósammála ertu að kenna eigi CAD/CAM tölvutækni í 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands? 

Mjög sammála 

Sammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Ósammála 

Mjög ósammála 
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20. Telur þú að CAD/CAM tækniframfarir hafi jákvæð áhrif á starfsvettvang þinn? 

(Vinsamlega skrifaðu í textareitinn) 

 

 

21. Telur þú að CAD/CAM tækniframfarir hafi neikvæð áhrif á starfsvettvang þinn? 

(Vinsamlega skrifaðu í textareitinn) 

 

 

22. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að  CAD/CAM tækni, dragi úr eftirspurn eftir 

tannsmiðum? 

Mjög líklegt 

Líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

 

23. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að  CAD/CAM tækni, dragi úr eftirspurn eftir 

tannlæknum? 

Mjög líklegt 

Líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Ólíklegt 

Mjög ólíklegt 
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24.  Telur þú  líklegt eða ólíklegt að þú munir nota stafræna máttöku (e. Digital 

impression – chairside system) í starfi þínu innan 10 ára? 

Mjög líklegt 

Líklegt 

Hvorki líklegt né ólíklegt 

Ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

 

25. Ef þú telur ekki líklegt að þú munir nota stafræna mátttöku, hvers vegna 

ekki? (Vinsamlega skrifaðu í textareitinn) 

 

26. Á hvaða aldri ert þú ? 

24 ára eða yngri 

25 - 34 ára 

35 - 44 ára 

45 - 54 ára 

55 - 64 ára 

65 ára eða eldri 

 

27. Hvort ert þú karl eða kona? 

Karl 

Kona 

 


