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i 

Útdráttur 

Tilgangur: Að skoða upplýsingaflæði milli tannsmiða og tannlækna á Íslandi við gerð 

tanngerva. Komið hafa fram vísbendingar um meiri aðkomu tannsmiða að hönnunarferli 

tanngerva en fræðin gera ráð fyrir. Því verður leitast við að kanna viðhorf fagstéttanna til 

virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu. Með aukinni þekkingu má efla 

samvinnu fagstéttanna í þágu gæða útkomu tanngerva og getur það orðið til þess að 

aðlaga fræðilega sýn á verkferli við tannsmíði en fræðin eru oft undirstaða opinberra 

klínískra leiðbeininga. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunum:  

1. Hvernig er staðan á miðlun upplýsinga með verkbeiðnum á milli tannlækna og 

tannsmiða á Íslandi?  

2. Hvert er viðhorf stéttanna til virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu?  

Aðferð: Megindleg aðferðafræði var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar og 

niðurstöður birtar með lýsandi tölfræði í texta og töflum. Sjö spurninga listi var sendur í 

tölvupósti til allra starfandi félagsmanna í Tannlæknafélagi Íslands (n=284). Fjórtán 

spurninga listi var sendur til allra félagsmanna í Tannsmiðafélagi Íslands (n=70). Lýsandi 

tölfræði var unnin úr svörunum í forritinu Excel
®
 (Microsoft Corporation). Öflun 

heimilda var úr ritrýndum tímaritum og bókum. 

Þátttakendur: Af þeim 353 sem fengu spurningalista senda svöruðu 206 sem gerir 

58,2% svarhlutfall. Af 70 tannsmiðum svöruðu 47 sem gerir 67,1% svarhlutfall. Af 284 

tannlæknum svöruðu 158 sem gerir 55,6% svarhlutfall.  

Ályktun: Ef gengið er út frá viðmiðum sem koma fram í ýmsum erlendum rannsóknum 

standast skriflegar verkbeiðnir frá tannlæknum til tannsmiða hér á Íslandi almennt ekki 

kröfur. Flest atriði, sem spurt var um og teljast til hönnunarlegra lykilatriða, komu fram á 

minna en þriðjungi beiðnanna og allt niður í 4,5% þeirra. Áhyggjur vekur að upplýsingar 

um sótthreinsun máta komu aðeins fram á 14,6% beiðnanna. 

Niðurstöður sýna að meirihluti beggja fagstétta telur aðkomu tannsmiðs að hönnun 

tanngervis mikilvæga að teknu tilliti til upplýsinga frá tannlækni. Í ljósi þessa vaknar sú 

spurning hvort rétt sé að endurmeta áherslur fræðanna út frá raunverulegum 

vinnubrögðum og viðhorfum meirihluta tannlækna og tannsmiða.  
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the quality of communication 

between dental technicians and dentists in Iceland. There is evidence that the role of the 

dental technician in the design of dental prostheses is larger than has been stated in 

academic literature. We will seek to explore the views of dentists and dental technicians 

on the active involvement of the dental technician in the design process. Increased 

knowledge makes it possible to strengthen collaboration in favor of the quality of the 

finished prostheses and also to adapt the theoretical view of accepted procedures which is 

the basis of public clinical guidelines. The research questions were: 

1. How is the quality of work orders as a means to communicate information 

between dentists and dental technicians in Iceland?  

2. What are the views of dentists and dental technicians in Iceland on the active 

involvement of the dental technician in the design process?  

Methods: Quantitative methodology was used and the results published by descriptive 

statistics in both text and tables. Questionnaires were emailed to all members of the 

Dental Association (n=284) and to all members of the union of Dental technicians 

(n=70). Descriptive statistics were compiled from the responses by using the computer 

program Excel
®
 (Microsoft Corporation). In search for literature sources, peer-reviewed 

journals and books were used. 

Results: In total 206 participants out of 353 responded to the questionnaire, a response 

ratio of 58,2%. 47 dental technicians out of 70 answered, that is a response ratio of 

67,1%. 158 dentists of 284 answered, that is a response ratio of 55,6%. 

Conclusion: Based on criteria set out in various international studies, written work 

orders from dentists to dental technicians in Iceland do not meet standards. Most of the 

information elements important to the design of the prosthesis were accounted for in less 

than a third of the work orders and some as infrequently as in 4.5% of the work orders. 

The fact that information on disinfection of impressions was present only in 14,6% of the 

work orders which compromises the safety of the dental technicians. Results show that 

the majority of dentists and dental technicians consider the involvement of the dental 

technician in the design process important, taking information provided by the dentist 

into account. This raises the question whether it is appropriate to reassess the academic 

point of view based on actual practice and opinions. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum tannsmiðum og tannlæknum á Íslandi og áframhaldandi 

samvinnu þeirra á milli. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er unnin af Sigtryggi Ólafssyni til BS gráðu í tannsmíði við  

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið frá janúar til maí 2014 og gildir  

til 16 ECTS eininga.  

Höfundur ritgerðarinnar hóf nám í Tannsmíði haustið 2011 og er á þriðja og síðasta ári 

við námsbraut í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Hann stefnir að því að 

vinna sem tannsmiður í framtíðinni og hefur mikinn áhuga á því að starfa við hönnun og 

vinnslu tanngerva með CAD/CAM hug- og tækjabúnaði.  
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Tanngervi: Staðgengill niðurbrotinna eða tapaðra tanna, að hluta til eða í heild.  

Flokkast í föst og laus tanngervi.  

 

CAD/CAM: Computer Aided Design (CAD) og Computer Aided Manufacturer (CAM). 

Tækni sem felst í notkun á tölvum og vélum við hönnun og smíði tanngerva á vélrænan 

hátt. 
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1 Inngangur  

Við gerð tanngerva er stefnt að því markmiði að útkoman verði bæði falleg og notadrjúg 

(Derbabian, Marzola, Donovan og Arcidiacono, 2001; Marzola, Derbabian, Donovan og 

Arcidiacono, 2000). Um er að ræða bæði þjónustu við viðskiptavin og mikilvæga 

heilbrigðisþjónustu. Mikil þróun hefur átt sér stað á sviði tannsmíða í gegnum árin. 

Rannsóknir og tækniframfarir hafa skapað möguleika á að smíða tanngervi* sem er mun 

nær náttúrulegum tönnum í útliti en áður. Eins hefur þróun CAD/CAM* forrita og 

tækjabúnaðar átt sér stað til að nýta tölvutækni bæði við hönnun og framleiðslu 

tanngerva (Strietzel og Lahl, 2010). Þrátt fyrir þá þróun sem hefur átt sér stað og stendur 

yfir verður mikilvægi samvinnu tannlæknisins og tannsmiðsins ekki úrelt. Í þessari 

ritgerð verður því leitast við að fá innsýn í hvernig staðan er á miðlun upplýsinga milli 

tannlækna og tannsmiða hér á Íslandi með hliðsjón af erlendum rannsóknum og hvert 

viðhorf stéttanna er til virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu.  

1.1 Tilgangur rannsóknar 

Undanfarna fjóra áratugi hafa rannsóknir verið gerðar í ýmsum löndum á gæðum 

upplýsingagjafar og samskipta milli tannsmiða og tannlækna í tengslum við smíði 

tanngerva. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvernig þessu er háttað á Íslandi. Markmið 

rannsóknarinnar er því að skoða hvernig samskiptum og upplýsingaflæði milli tannsmiða 

og tannlækna á Íslandi er háttað í tengslum við gerð tanngerva. Þar sem ákveðnar 

vísbendingar eru um misræmi milli fræða og fags í erlendum rannsóknarniðurstöðum, þar 

sem aðkoma tannsmiða að hönnunarferli tanngerva virðist meiri en fræðin leyfa, verður 

leitast við að kanna viðhorf stéttanna til virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu.  

Tilgangur rannsóknarinnar er því að varpa ljósi á stöðu miðlunar upplýsinga milli 

tannlækna og tannsmiða hér á Íslandi með hliðsjón af erlendum rannsóknum og hvert 

viðhorf stéttanna er til virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu.  

Með því að afla frekari þekkingar á samskiptum og samvinnu tannlækna og tannsmiða 

má skapa grundvöll fyrir eflingu þess þáttar í þágu gæða útkomu tanngerva. Einnig getur 

það orðið til þess að leggja af mörkum við að aðlaga fræðilega sýn á verkferli við 

tannsmíði en fræðin eru oft undirstaða opinberra klínískra leiðbeininga.  

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum:  
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1. Hvernig er staðan á miðlun upplýsinga í gegnum verkbeiðnir á milli tannlækna og 

tannsmiða á Íslandi?  

2. Hvert er viðhorf tannsmiða og tannlækna á Íslandi til virkrar aðkomu 

tannsmiðsins að hönnunarferlinu? 
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2 Yfirlitsgreinar 

2.1 Sjúklingurinn sem viðskiptavinur 

Um leið og unnið er að framförum á sviði tannsmíða hefur vitund sjúklinga breyst og 

aukist (Al-AlSheikh, 2012). Sjúklingar gera í dag, eins og viðskiptavinir á markaði 

almennt, miklar kröfur til gæða þeirrar vöru og þjónustu sem þeir kaupa. Til að 

sjúklingur sé tilbúinn til að samþykkja tanngervi sem hefur verið smíðað og greiða fyrir 

það þarf það að standast væntingar hans (Derbabian, Marzola, Donovan, Cho og 

Arcidiacono, 2000). Þetta er mikilvægt fyrir tannlækninn sem vill halda í sjúklinginn sem 

viðskiptavin og sem vill forðast að þurfa að gera kostnaðarsamar breytingar á fullunninni 

smíð til að fullnægja kröfum sjúklingsins. Þetta er einnig mikilvægt fyrir tannsmiðinn 

sem er háður ánægju tannlæknisins með smíðina varðandi framtíðarverkefni. 

Tannsmiðurinn hefur í þessu samhengi í raun og veru tvo aðila í hlutverki viðskiptavinar; 

tannlækninn og sjúklinginn og er því mikilvægt fyrir tannsmiði að huga að 

samkeppnishæfni sinni gagnvart báðum aðilum (Phelan, 2002).  

Það er því sameiginlegt hagsmunamál tannlæknisins og tannsmiðsins að smíðin verði 

þannig úr garði gerð að hún standist væntingar sjúklingsins (Rosenstiel, Land og 

Fujimoto, 2006a). Hann þarf að skynja virði vörunnar. Virði vöru fyrir viðskiptavin 

skilgreinist af mati hans á því hversu vel vara fullnægir þörfum hans. Það virði, sem 

viðskiptavinur telur sig öðlast af vöru er nátengt ánægju hans. Ánægja sjúklingsins með 

tanngervi er tengt væntingum hans, þ.a. ef vara stenst væntingar eða fer fram úr þeim er 

viðskiptavinur ánægður og er tilbúinn til að greiða fyrir verkið (Derbabian o.fl., 2000). 

Til að tryggja ánægju viðskiptavina sinna þarf að bera kennsl á þá þætti sem eru 

eftirsóknarverðir að mati þeirra, þ.e. stuðla að auknu virði í huga þeirra (Anderson og 

Vincze, 2004). Oftar en ekki leika þættir tengdir útliti mikilvægt hlutverk þegar 

sjúklingur tekur ákvörðun um að fjárfesta í tanngervi (Derbabian o.fl., 2000). Stundum 

eru slíkir þættir meira að segja einu rökin fyrir því að leita til tannlæknis til að fá smíðað 

gervi. Grundvallarmáli skiptir þó einnig að tanngervið endist vel og sé þægilegt. Þessir 

þættir skipta máli varðandi skynjað virði vörunnar í hugum sjúklinga og til að standast 

væntingar þurfa allir þættir smíðinnar að heppnast. Til þess að svo megi verða þarf að 

koma til sérþekking bæði tannlæknisins og tannsmiðsins. 
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2.2 Tannsmíðateymið 

Á sama tíma og útlitslegir þættir skipta sjúklinginn oft miklu máli skipta líffræðilegir og 

klínískir þættir tannlækninn höfuð máli auk þess, auðvitað, að sjúklingur verði ánægður 

með útkomuna (Rosenstiel, Land og Fujimoto, 2006b). Tanngervi þarf að vera 

endingargott, öruggt hvað heilsu sjúklingsins snertir, henta miðað við notkun, styðja við 

eðlilegt tal sjúklings og falla vel að aðgerðarsvæði með tilliti til þess að valda ekki 

framtíða vefjaskemmdum eða óþægindum (Derbabian o.fl., 2000). Kröfurnar sem þarf að 

mæta eru því fjölþættar og útséð um að árangur náist nema tannlæknir og tannsmiður 

leggi báðir til sína færni og sérfræðiþekkingu og vinni saman að sem bestri útkomu 

(Marzola o.fl., 2000). Segja má að tannlæknirinn og tannsmiðurinn myndi teymi sem 

hefur það að markmiði að þjónusta sjúklinginn sem best (Juszczyk, Clark og Radford, 

2009; Phelan, 2002). Marzola o.fl. (2000) skilgreina smíði tanngervis sem teymisvinnu. 

Þeir leggja áherslu á að um þríhliða teymissamstarf tannlæknis, tannsmiðs og sjúklings sé 

að ræða. Ekki má gera lítið úr þætti sjúklingsins í teymisvinnunni en án þess að nema og 

skilja væntingar hans geta tannlæknirinn og tannsmiðurinn ekki tryggt honum tanngervi 

sem stenst væntingar hans. Í grein Parker og Hughes (2013) er teymisvinna skilgreind 

sem aðstæður þar sem tveir eða fleiri einstaklingar vinna saman að sameiginlegu 

markmiði.  

2.2.1 Upplýsingagjöf og samskipti. Lykilþáttur árangurs? 

Í greiningu Xyrichis og Ream (2008) á teymisvinnu í heilbrigðisþjónustu er teymisvinna 

skilgreind sem virkt ferli tveggja eða fleiri heilbrigðisstarfsmanna sem hafa mismunandi 

þekkingar- og færnibakgrunn, deila markmiðum með heilbrigðisþjónustunni og leggja 

samhæfða vinnu í að meta, skipuleggja, veita og endurmeta meðferð sjúklings. 

Samkvæmt sama höfundi á ferlið sér stað með innbyrðis samvinnu, opnum samskiptum 

og deildri ákvarðanatöku. Í rannsókn Westli, Johnsen, Eid, Rasten og Brattebo (2010) á 

einkennum teymissamstarfs kemur fram að það sem skilur helst á milli árangursríkra 

teyma og teyma sem ekki ná jafn góðum árangri er hversu vel tekst til með samskipti og 

upplýsingagjöf innan teymisins. Þrátt fyrir að tannlæknar og tannsmiðir hafi ekki alltaf 

möguleika á því að hittast og fara yfir verkið saman er vinnan við smíði tanngerva í eðli 

sínu teymisvinna. Oft er tannsmiðurinn ekki heldur í aðstöðu til að hitta sjúklinginn, ræða 

við hann um væntingar hans og meta aðgerðarsvæðið í eigin persónu. Þegar tannsmiðir 

og tannlæknar starfa í sama húsnæði eru að sjálfsögðu mun betri forsendur fyrir 

samvinnu tannlæknis, tannsmiðs og sjúklings en þegar svo er ekki. Jafnvel við bestu 
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aðstæður er tannsmiðurinn háður því að fá vandaðar upplýsingar frá tannlækninum til að 

fara eftir við smíðina þar sem aðeins tannlæknirinn getur metið líffræðilega þætti í 

munnholi (Davenport o.fl., 2000; Phelan, 2002). Ófullnægjandi samskipti geta leitt til 

þess að ekki sé tekið mið af mikilvægum klínískum og líffræðilegum upplýsingum og þá 

er hætta á vefjaskemmdum, óþægindum og óánægju sjúklingsins með útlitið (Phelan, 

2002). Skýr og skilvirk upplýsingagjöf milli tannsmiðs og tannlæknis hefur verið 

skilgreind sem ein af meginforsendum þess að hægt sé að tryggja hágæða útkomu 

tanngerva (Al-AlSheikh, 2012; Juszczyk o.fl., 2009).  

2.2.2 Samskiptaleiðir 

Samvinna tannlæknis og tannsmiðs við að tryggja sjúklingi tanngervi sem stenst bæði 

læknisfræðilegar kröfur og væntingar sjúklingsins um útlit kallar á skýr, skilvirk og 

markviss samskipti og miðlun upplýsinga (Rosenstiel o.fl., 2006a). Meðlimir teymisins 

verða hvor um sig að hafa þær upplýsingar sem þeim eru nauðsynlegar til að framkvæma 

sinn hluta verksins (Phelan, 2002). Sem dæmi um upplýsingar sem skipta miklu máli 

fyrir útkomu smíðinnar má nefna val á efnum sem tanngervið mun smíðað úr, 

upplýsingar um mótherja, fjölda milliliða, litbrigði, hönnun brúna og bit. Af 

öryggisástæðum er mikilvægt að upplýsingar um sótthreinsun máta séu skýrar 

(Afsharzand, Rashedi og Petropoulos, 2006). Til að miðla þessum upplýsingum með sem 

áreiðanlegustum og skýrustum hætti er unnt að notast við ýmsar samskiptaleiðir. 

Hefðbundið er að nota skriflegar lýsingar sem í gegnum tíðina hafa í flestum tilfellum 

verið einhliða fyrirmæli frá tannlækni til tannsmiðs. Magn hinna skriflegu upplýsinga 

hefur einnig verið mjög mismunandi allt frá því að vera nánast ekkert í að vera nákvæm 

lýsing með tilraunum til að lýsa lit og formi (Phelan, 2002). Eins og gefur að skilja eru 

skriflegar upplýsingar ekki alltaf fullnægjandi, sérstaklega þegar um er að ræða svæði í 

munni þar sem útlit skiptir miklu máli (Phelan, 2002). Til að auka á nákvæmni 

upplýsinganna og minnka líkur á misskilningi milli tannlæknis og tannsmiðs er til 

fyrirmyndar að bæta við til dæmis mátum, greiningarmódeli og skýringarmyndum, 

gjarnan litakóðuðum (Davenport o.fl., 2000). Skýringarmynd má vera, hvort heldur sem 

er, handteiknuð eða gerð í sérstöku tölvuforriti. Aðalatriðið er að tannlæknirinn og 

tannsmiðurinn skilji hvern annan varðandi það sem fram kemur á myndinni. Óskýr 

skýringarmynd getur verið villandi og leitt til mistaka. Notkun tölvuforrits gefur oft kost 

á ákveðnum samskiptum um alnetið um hönnunina og einnig ver forritið oft gegn 

misvísandi framsetningu upplýsinga á myndinni (Davenport o.fl., 2000).  
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Kosturinn við að notast við greiningarmódel er að hægt er að miðla upplýsingum í 

þrívídd (Davenport o.fl., 2000).  

Rétt er að nefna samtalið milli tannlæknis og tannsmiðs en það að ræða hönnunina getur 

eytt ýmsum óvissuþáttum og skapað góðan samstarfsgrundvöll. Samtal getur átt sér stað 

augliti til auglitis, í síma eða með tölvutækni á borð við Skype (Davenport o.fl., 2000). 

Eins og fram kemur í orðum Derbabian o.fl. (2000) jafnast ekkert á við það að 

tannsmiðurinn hafi tækifæri til að sjá sjúklinginn augliti til auglitis og að tannlæknirinn, 

sjúklingurinn og tannsmiðurinn geti rætt saman. Þegar aðstæður bjóða ekki upp á að 

aðilar hittist og ræði saman augliti til auglitis er nauðsynlegt að nýta aðferðir við að 

miðla upplýsingum og túlka þær sem bætir það upp eins og kostur er (Phelan, 2002). 

Slíkar aðferðir þurfa að búa yfir því að geta miðlað upplýsingum, á borð við liti, form og 

væntingar, sem eru háðar túlkun og skynjun fólks. Ljósmyndir hafa þann kost að geta 

miðlað upplýsingum án þess að túlkun manna brengli þær. Með stafrænni tækni er ódýrt 

og fljótlegt að taka mynd og senda hana með tölvupósti. Þar sem litir koma ekki endilega 

fram á ljósmynd eins og þeir eru í raunveruleikanum er mikilvægt að hafa litaviðmið inni 

á mynd (Phelan, 2002). Til að koma væntingum sjúklingsins á framfæri þarf 

tannlæknirinn að vera viss um að hann bæði túlki orð sjúklingsins rétt og að hann miðli 

þeim áfram þannig að merkingin haldist óbreytt. Til að svo megi verða getur verið 

hjálplegt að skrá niður það sem fram kemur hjá sjúklingnum um væntingar hans og biðja 

hann síðan að lesa það yfir og staðfesta upplýsingarnar (Rosenstiel o.fl., 2006b).  

Ýmsar aðrar upplýsingar en þær sem lúta að hönnun tanngervisins þurfa að koma fram á 

verkbeiðni. Í því samhengi má nefna tímaramma verks og sótthreinsun máta (Al-

AlSheikh, 2012; Lynch og Allen, 2005a). Mikilvægt er fyrir tannsmið að fá skýrar 

upplýsingar um hvort mát hafi verið sótthreinsuð. Skortur á slíkum upplýsingum getur 

reynst alvarlegur þar sem raunveruleg smithætta er á sjúkdómum eins og HIV, lifrabólgu 

B og lifrabólgu C (Lynch og Allen, 2005a). Tímapressa við smíði tanngervis getur 

orsakað slæleg gæði. Í rannsókn Hatzikyriakos, Petridis, Tsiggos og Sakelariou (2006) 

fannst meirihluta tannsmiða skilatími á verki of naumt skammtaður til þess að smíða 

gæðatanngervi. Í þessu samhengi má benda á að skilvirk samskipti og upplýsingagjöf 

milli tannlækna og tannsmiða mynda góðan grunn til að bæði ná markmiðum um hágæða 

smíði og skemmri vinnslutíma (Dickie, Shearer og Ricketts, 2014). 
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Mikilvægi góðra samskipta á milli tannlækna og tannsmiða er víða tíundað í 

fræðigreinum jafnt og að ófullnægjandi samskipti séu þeirra á milli (Juszczyk o.fl., 

2009). 

2.3 Samskipti tannlækna og tannsmiða í fyrri rannsóknum og 

fræðilegri umfjöllun 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á samskiptum og upplýsingagjöf milli tannlækna og 

tannsmiða víðs vegar um heiminn á undanförnum fjórum áratugum. Þær hafa sýnt fram á 

ófullnægjandi upplýsingagjöf og samvinnu milli tannlækna og tannsmiða (Afsharzand 

o.fl., 2006; Al-AlSheikh, 2012; Dickie o.fl., 2014; Haj-Ali, Al Quran og Adel, 2012; 

Hatzikyriakos o.fl., 2006; Juszczyk o.fl., 2009; Lynch og Allen, 2005a, 2005b).  

Eins og áður kemur fram er mikilvægt að hönnun og smíði tanngerva fari fram með 

hliðsjón af líffræðilegum og mekanískum þáttum. Til að svo geti orðið þarf 

tannlæknirinn sem metur sjúklinginn og tekur ákvörðun um smíði tanngervis að koma 

nauðsynlegum upplýsingum á framfæri til tannsmiðsins sem smíðar tanngervið. Fái 

tannsmiðurinn litlar eða óljósar upplýsingar er fyrirséð að tanngervið verður ekki eins og 

best verður á kosið og hætta er á óþægindum, vefjaskemmdum og skertri endingu 

tanngervisins (Lynch og Allen, 2005b). Lynch og Allen (2005b) rannsökuðu gæði 

skriflegra verkbeiðna og máta meðal tannsmiða í Bretlandi og á Írlandi. Þeir vildu vita 

hvort gæði hefðu aukist eftir að faglegar leiðbeiningar frá hinu opinbera, bæði í Bretlandi 

og innan Evrópusambandsins, voru gefnar út. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að þrátt 

fyrir opinber tilmæli voru aðeins 25% skriflegra leiðbeininga álitnar skýrar. Í 19% tilvika 

fylgdu engar upplýsingar varðandi hönnun tanngervisins. Skýringarmyndir fylgdu aðeins 

í 40% tilvika og lóðkönnuð módel í 9% tilvika. Lóðkönnun kemur í veg fyrir að 

óþarflega mikið sé fjarlægt af tannvef við undirbúning tannar auk þess að gefa til kynna 

hentugustu innskotsstefnu. Í 70% tilvika var ekki tekið fram hvaða yfirborð skyldu 

aðeins þakin málmi og í 63% tilvika vantaði að taka fram fjölda milliliða. Aðeins var 

öruggt í 57% tilvika að mát hefðu verið sótthreinsuð. Allt í allt stóðust skriflegar 

verkbeiðnir og mát faglegar kröfur í um það bil helmingi tilfella. Þessar niðurstöður 

valda áhyggjum þegar hugað er að því að um mikla nákvæmnisvinnu er að ræða eigi 

niðurstaðan að vera viðunandi. Einnig valda niðurstöðurnar vonbrigðum í ljósi 

áratugalangrar fræðilegrar umfjöllunar um efnið og útgáfu sértækra leiðbeininga (Lynch 

og Allen, 2005b).  
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Rannsókn Afsharzand o.fl. (2006) sem framkvæmd var meðal tannsmiða í 

Bandaríkjunum sýndi fram á svipað mynstur og kom fram í rannsókn Lynch og Allen hér 

á undan, það er að aðeins 26% verkbeiðna voru nægilega góðar til að gera tannsmiðinum 

kleift að smíða tanngervi með viðeigandi hönnun og gæðum. Á verkbeiðnunum vantaði 

oft að gefa til kynna aldur og kyn sjúklings, val á málmblendi, hönnun á brúnum og 

milliliðum, skýringarmynd fyrir litun, og tegund á litaskala.  

Í rannsókn Al-AlSheikh (2012) á gæðum upplýsinga á verkbeiðnum til tannsmiða við 

King Saud háskólann í Sádí Arabíu kom fram að um helmingur verkbeiðna voru skýrar 

að mati tannsmiðanna en 9,1% verkbeiðnanna fólu í sér litlar eða engar leiðbeiningar 

fyrir tannsmiðinn. Sá fyrirvari var á að leita þurfti frekari skýringa áður en hafist var 

handa við smíðina vegna þriðjungs þeirra verkbeiðna sem þóttu skýrar.  

Dickie o.fl. (2014) gerðu rannsókn, í Skotlandi, þar sem þeir skoðuðu fyrst gæði 

upplýsinga á verkbeiðnum, létu tannlæknum síðan í té fræðsluefni um verkbeiðnir og 

skoðuðu síðan hvort breytingar hefðu orðið á gæðunum. Hjá þeim kom fram að hlutfall 

verkbeiðna sem töldust uppfylla kröfur hækkaði úr 28% í 43%. Hlutfall verkbeiðna sem 

uppfylltu kröfur var eftir sem áður lágt þannig að sýnt var fram á þörf fyrir frekari 

úrbætur. Í hvorugt skiptið fylgdu upplýsingar á borð við ljósmyndir eða hönnun milliliða. 

Hatzikyriakos o.fl. (2006) gerðu rannsókn á meðal tannsmiða í Thessaloniki á 

Grikklandi. Þeir skoðuðu meðal annars stöðu samskipta tannlækna og tannsmiða. 

Niðurstöður þeirra gáfu til kynna veikleika í samskiptunum, til dæmis virðast báðir aðilar 

ofmeta getu hvors annars til að leiðrétta mistök. Aðeins 22,5% tannsmiða höfðu 

upplýsingar um að mát hefðu verið sótthreinsuð, að þeirra mati voru aðeins 2/3 máta 

fullnægjandi og í 20% tilvika var bitskráning ónákvæm. Eins ollu niðurstöður er snerta 

undirbúning tannar vonbrigðum þar sem aðeins örfáir gáfu til kynna að hafa fengið 

fullnægjandi upplýsingar þar um. 

Í rannsókn Rau, Olafsson og Delgado (2014) á mátum kemur fram að 96% máta höfðu að 

minnsta kosti einn sjáanlegan galla, 86% máta höfðu að minnsta kosti tvo galla, og meira 

en 77% af göllunum voru á viðkvæmum svæðum eins og á brúnum tannskurða. Þeir 

félagar komust að þeirri niðurstöðu að almenn gæði máta sem þeir rannsökuðu á 

tannsmíðaverkstæðum væru ekki fullnægjandi. Að sjá til þess að tannsmiðir fái 

nákvæmar eftirmyndir af aðgerðarsvæði er eitt af aðalatriðunum við smíði tanngerva. 

Hæfni tannlækna til að bera kennsl á galla í mátum þarf að vera til staðar jafnt og 
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þekking til þess að forðast þá, eigi tanngervi að heppnast vel. Til að taka gott mát þarf að 

þekkja og hafa skilning á líffræðilegri uppbyggingu vefja munnhols. Mátefni eru stöðugt 

að þróast og verða betri og auðveldari í notkun án þess að það komi niður á gæðum (Rau 

o.fl., 2014).  

Sá vandi sem felst í ónógri upplýsingagjöf er ekki nýr af nálinni heldur hefur, eins og 

áður segir, verið fjallað um hann í erlendum fræðigreinum undanfarin fjörutíu ár. Bent 

hefur verið á skort á upplýsingagjöf bæði við smíði fastra og lausra tanngerva. Leitað 

hefur verið að ástæðum fyrir þessum vanda og hefur hann verið tengdur fjárhagslegum 

þáttum og þáttum er lúta að menntun og þjálfun tannlækna (Al-AlSheikh, 2012). 

Bent hefur verið á að skortur á samskiptum virðist eiga rætur að rekja til þess að ekki er 

nægileg áhersla lögð á mikilvægi þess þáttar í námi tannlækna og tannsmiða (Dickie o.fl., 

2014). Samkvæmt rannsókn Juszczyk o.fl. (2009) virðast skólar undirbúa tannlæknanema 

illa undir samvinnu við tannsmiði og nýlega útskrifaðir tannlæknar ekki hafa öðlast 

nægilegan skilning á tannsmíðaferlinu. Önnur ástæða gæti verið að tannlæknar geri ráð 

fyrir ákveðnu vali á efnum og ákvörðunum um hönnunarþætti og sjái því ekki mikilvægi 

þess að tiltaka upplýsingarnar (Afsharzand o.fl., 2006; Lynch og Allen, 2005b). Þó svo 

að slík vandmál hafi verið þekkt áratugum saman virðast þau enn vera til staðar og eru 

ástæður þeirra ekki að fullu ljósar (Lynch og Allen, 2005a, 2005b).  

Í grein Christensen (2009) er farið yfir mögulegar leiðir til að bæta og auka samskipti og 

upplýsingagjöf milli tannsmiða og tannlækna og þar með væntanlega gæði tanngerva. 

Hann leggur til að tannlæknar og tannsmiðir sæki sameiginleg símenntunarnámskeið 

bæði til að fá aukna þekkingu og innsýn í störf hvors annars og til að tryggja 

sameiginlegan þekkingargrunn og skilning. Hann leggur einnig til að tannsmiðir og 

tannlæknar fundi saman hvort heldur sem er um einstök verkefni eða yfir hádegisverði til 

að kynnast og styrkja samstarfsgrunninn. Christensen vill einnig sjá gagnkvæm eða 

tvíhliða samskipti þar sem bæði tannlæknir og tannsmiður bera ábyrgð á að taka á móti 

og veita upplýsingar og þá sækjast eftir þeim upplýsingum sem þá skortir. Hann leggur 

til notkun ljósmynda en leggur einnig áherslu á kosti þess að tannsmiður hafi aðgang að 

sjúklingi, sérstaklega í flóknum málum, til að sjá sjálfur útlitseinkenni, bros, lit á 

tannholdi og bit. Christensen gefur þó ekki afslátt af skriflegum lýsingum og 

útskýringum tannlæknisins og segir þær þurfa að vera nákvæmar og taka til notkunar 

efna, brúnahönnunar, litbrigða, anatómíu tanna, hönnunar milliliða auk allra annarra 



 

11 

einkenna sem tannlæknirinn eða sjúklingurinn kýs að ná fram í smíðinni. Mikill kostur er 

að láta skýringarmyndir fylgja. Meðan á ferlinu stendur mælir Christensen með því að 

tannsmiður og tannlæknir talist reglulega við, t.d. í síma eða augliti til auglitis ef þeir 

starfa saman. Hann segir ekkert jafnast á við að tannsmiður og tannlæknir starfi saman og 

mælir með því að leitast sé við að koma því þannig fyrir. Hann bendir á að þegar senda 

þarf verk úr húsi eru minni líkur á að minniháttar gallar séu lagfærðir þar sem það hefur í 

för með sér auka kostnað og óþægindi fyrir sjúklinginn sem þarf þá að bíða og koma 

aftur í nýjan tíma hjá tannlækninum. Hann telur einnig skilning tannsmiðsins aukast á 

áhrifum ákvarðana hans við smíðina á klínísk gæði tanngervis. Að lokum nefnir hann 

símtöl að verki loknu til að draga lærdóm af ferlinu og þakka fyrir. Skörun náms 

tannsmiða- og tannlæknanema telur hann mikilvæga og mælir jafnframt með 

sameiginlegum hagsmunafélögum tannlækna og tannsmiða. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var við gerð 

rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Í rannsókninni var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Í megindlegum aðferðum er 

leitast við að rannsaka viðfangsefni á hlutlægan hátt. Notast er við töluleg gögn til að 

skoða viðhorf og hegðunarmynstur.  

Algengt er að notast við spurningakannanir til að afla gagna í megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Í niðurstöðum skoðanakannana má sýna fram á tengsl milli breyta 

auk þess að það er auðveldara að gera samanburð með slíkum rannsóknum, vegna 

stöðlunar í spurningalistunum. Einnig er kostur að það er yfirleitt auðvelt að endurtaka 

rannsóknina í mismunandi tíma og rúmi. 

Styrkleikar megindlegrar rannsóknaraðferðar felast einkum í alhæfingargildi þeirra. Þá er 

átt við að hægt sé að yfirfæra niðurstöður rannsóknar yfir á annan eða stærri hóp en þann 

sem tók þátt í rannsókninni. Gagnaöflun og leit að heimildum fór fram í ritrýndum 

tímaritum og bókum. Notaðir voru gagnagrunnar eins og PubMed. 

3.2 Þátttakendur 

Úrtak er ákveðinn fjöldi einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi 

einstaklinga sem kallast þýði (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Til þess 

að niðurstöður rannsóknar verði sem marktækastar er mikilvægt að vanda val á úrtaki. 

Almenna reglan er að því stærra sem úrtak er, því nákvæmari verða niðurstöðurnar. 

Undantekning er þegar þýðið er svo lítið að úrtakið er stærstur hluti þess en þá er betra að 

taka alla í þýðinu í úrtakið. Í þessari rannsókn er úrtakið allir félagsmenn í 

Tannsmíðafélagi Íslands og allir starfandi tannlæknar í Tannlæknafélaginu. Ekki eru allir 

tannsmiðir og tannlæknar á Íslandi með í úrtakinu, því væntanlega eru þeir ekki allir 

skráðir í viðkomandi félög. Allir gátu tekið þátt sem höfðu skráð netföng hjá félögunum. 

3.3 Gagnaöflun  

Gerð var rafræn könnun með því að senda slóð á vefspurningalista í tölvupósti til allra 

starfandi tannsmiða sem skráðir eru í Tannsmiðafélag Íslands og allra starfandi 

tannlækna sem skráðir eru í Tannlæknafélag Íslands. Tannsmiðir voru beðnir um að svara 
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spurningum um hvaða upplýsingar koma fram á verkbeiðnum auk þess hvort fram hafi 

farið samskipti milli tannsmiðs og tannlæknis í síma eða augliti til auglitis og hvort 

tannsmiður hafi hitt sjúklinginn.  

Bæði tannsmiðir og tannlæknar voru beðnir um að meta viðhorf sín til mikilvægis ýmissa 

þátta er snerta samskipti stéttanna á fimm og sjö punkta Likert kvarða. 

Miðað við þá upplýsingaöflun sem áformuð var þurfti ekki að sækja um leyfi frá 

Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd.  

3.4 Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd í febrúarmánuði árið 2014. Haft var samband við Samtök 

Iðnaðarins og Tannlæknafélag Íslands til þess að senda út spurningakönnunina. Eftir að 

leiðbeinandi hafði samþykkt spurningarlista var kynningarbréf sent til þátttakenda. Í 

bréfinu kom fram að könnunin væri nafnlaus og að spurningalistum yrði eytt að lokinni 

úrvinnslu. Einnig kom fram vefslóð sem vísaði á spurningakönnunina. Spurningalistinn 

var opinn fyrir þátttakendur í þrjár vikur. Til að hvetja til svörunar voru tvö ítrekunarbréf 

send, með viku millibili, til þátttakenda.  

Microsoft Excel töflureiknir var notaður við útreikninga á lýsandi tölfræði og voru 

niðurstöður birtar með tíðnitöflum.  

3.5 Spurningakönnun 

Stuðst var við kafla í bókinni Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum við gerð spurningalistanna. Við gerð spurningalistans var stuðst við 

margar rannsóknir og þar á meðal rannsókn sem gerð var við King Saud háskólann og 

beindist að gæðum samskipta á milli tannlækna og tannsmiða við gerð fastra og lausra 

tanngerva (Al-AlSheikh, 2012). Spurningar voru umorðaðar og þeim breytt eins og þurfti 

til að þær myndu passa betur við þessa rannsókn. Spurningar um viðhorf til mikilvægis 

ýmissa atriða með tilliti til þess að sem bestur árangur náist við hönnun tanngerva voru 

aftur á móti samdar sérstaklega fyrir þessa rannsókn. 

Búinn var til sitt hvor spurningarlistinn fyrir tannsmiði og tannlækna. Spurningalistinn 

sem ætlaður var tannsmiðum innihélt 14 spurningar á fimm blaðsíðum. Spurt var um 

aldursbil, kyn, starfsvettvang og staðsetningu vinnustaðar ásamt spurningum tengdum 

verkbeiðnum og viðhorfum.  
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Spurningarlistinn sem ætlaður var tannlæknum innihélt sjö spurningar á þremur 

blaðsíðum þar sem spurt var um viðhorf, aldursbil, kyn, framhaldsmenntun og 

staðsetningu vinnustaðar.  

Í báðum listunum var ein opin spurning þar sem tækfæri var gefið á að koma á framfæri 

athugasemdum.  

Spurningarnar voru hafðar eins einfaldar og skýrar og mögulegt var til að forðast 

misskilning og vegna þess að þátttakendur skila nákvæmari svörun ef auðvelt er að svara 

spurningunum. Þá eykst réttmæti og áreiðanleiki og niðurstöður verða nákvæmari 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Likertkvarði var notaður með svarmöguleikunum: 

 Alltaf, mjög oft, oft, hvorki né, sjaldan, mjög sjaldan, aldrei.  

 mjög mikilvægt, mikilvægt, hvorki né, lítilvægt, mjög lítilvægt.  

Spurningalistarnir voru hannaður á vefsíðunni www.esurv.org. Vefsíðan var þægileg í 

notkun og sýndi niðurstöðurnar á skýran og einfaldan hátt. Áður en spurningalistarnir 

voru sendir út voru þeir yfirfarnir af tveimur tannsmiðum og einum tannlækni til 

lagfæringar.  

3.6 Veikleikar rannsóknar 

Eins og á við um allar aðferðir hafa þær bæði styrkleika og veikleika. Þegar notast er við 

spurningakönnun sem aðferð til að afla gagna í megindlegri rannsókn getur það skekkt 

niðurstöðurnar ef svarendur hafa mismunandi skilning á merkingu spurninganna. Eins 

getur orðalag spurningar verið leiðandi. Því þarf að vanda vel til orðunar spurninganna. 

Bent hefur verið á að spurningakannanir séu ósveigjanlegar þar sem fyrirfram er búið að 

afmarka hvað er spurt um og hverjir svarmöguleikarnir eru. Svörun, þ.e. hlutfall þeirra 

sem svara könnuninni getur reynst of lágt til að niðurstöður rannsóknarinnar verði 

marktækar.  

Í þessari rannsókn hefði svörun við spurningarlistunum mátt vera betri en svarhlutfall var 

58,2%. Spurningalistinn var aðeins opinn í þrjár vikur sem gæti hafa haft áhrif á 

svörunina. Mögulegt er að þátttakendur hafi ekki skoðað tölvupóstinn sinn á meðan 

könnunin var opin. Önnur ástæða gæti verið að skráðir félagsmenn séu ekki allir með rétt 

netföng skráð hjá félögum sínum. Einnig getur verið að það að fleiri rannsóknir voru í 

gangi á svipuðum tíma hafi valdið því að þátttakendur hafi ekki gefið sér tíma til að svara 

öllum könnunum. 
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Aðeins var hægt að svara spurningakönnuninni einu sinni í hverri tölvu. Það gæti hafa 

haft áhrif á svörunina ef þátttakendur hefðu til dæmis viljað nota sömu tölvu í eigu 

tannlæknastofu eða tannsmíðaverkstæðis til þess að svara. Þetta gæti hugsanlega hafa 

dregið úr þátttöku.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Grunnupplýsingar 

Þátttaka: 206 þátttakendur af 353 svöruðu spurningalistunum og það er 58,2% 

svarhlutfall. 47 tannsmiðir af 70 svöruðu sem er 67,1% svarhlutfall. 158 tannlæknar af 

284 svöruðu sem er 55,6% svarhlutfall (tafla 1).  

Tafla 1. Þátttakendur. 

Hópar Fjöldi Svörun Hlutfall% 

Tannlæknar 284 158 55,6 

Tannsmiðir 70 47 67,1 

Samtals 353 206 58,2 

 

Kynjahlutfall: Af þeim 47 tannsmiðum sem svöruðu voru 55,3% konur og 44,7% karlar. 

Af þeim 158 tannlæknum sem svöruðu voru 64,6% karlar og 35,4% konur. Í heildina 

voru karlar 60,2% og konur 39,8% (tafla 2). 

Tafla 2. Kyn þátttakenda. 

 Tannlæknar Tannsmiðir 

Kyn Fjöldi Hlutfall% Fjöldi Hlutfall% 

Karl 102 64,6 21 44,7 

Kona 56 35,4 26 55,3 

Samtals 158 100 47 100 

 

Aldursdreifingu tannlækna og tannsmiða má sjá í töflu 3. Tíðasti aldur tannlækna er 41-

50 ára eða 36,7%. Hjá tannsmiðum er það líka aldursbilið 41-50 ára eða 25,5%. Næstu 

aldursbil fyrir ofan og neðan eru með svipaðan svarfjölda hjá tannsmiðum eða 23,4%. 
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Tafla 3. Aldursdreifing þátttakenda. 

 Tannlæknar Tannsmiðir 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall% Fjöldi Hlutfall% 

21 – 30 10 6,3 6 12,8 

31 – 40 22 13,9 11 23,4 

41 – 50 58 36,7 12 25,5 

51 – 60 38 24,1 11 23,4 

61 og eldri 30 19,0 7 14,9 

Samtals 158 100 47 100 

 

Í töflu 4 Sést hvort tannlæknar og tannsmiðir eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 

landsbyggðinni. Flestir tannlæknar og tannsmiðir eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu en 

svo vill til að hlutfallið er nákvæmlega það sama hjá stéttunum, eða 76,6%. 

Tafla 4. Staðsetning vinnustaðar. 

 Tannlæknar Tannsmiðir 

Staðsetning Fjöldi Hlutfall% Fjöldi Hlutfall% 

Höfuðborgarsvæðið 121 76,6 36 76,6 

Landsbyggðin 37 23,4 11 23,4 

Samtals 158 100 47 100 

 

Tannsmiðir voru spurðir „Hvar er starfsvettvangur þinn í tannsmíði“. 55,3% tannsmiða 

starfa í sama húsnæði og tannlæknar (tafla 5). 

Tafla 5. Starfsvettvangur tannsmiða. 

Svarmöguleikar Fjöldi  Hlutfall% 

Í sama húsnæði og tannlæknar  15  31,9 

Ekki í sama húsnæði  21  44,7 

Bæði og 11  23,4 

Samtals 47  100 

 

Tannlæknar voru spurðir ,,er gerð tanngerva hluti af þínu starfi“. Mikill meirihluta 

þeirra svaraði því játandi eða 91,8% (tafla 6). 
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Tafla 6. Er gerð tanngerva hluti af starfi tannlækna. 

Svarmöguleikar Fjöldi  Hlutfall% 

Já 145   91,8 

Nei 13  8,2 

Samtals 158  100 

 

Tannlæknar voru spurðir „hefur þú lokið framhaldsnámi í tannlæknisfræði“. Um 

fjórðungur svaraði því játandi eða 25,3% (tafla 7). 

Tafla 7. Hlutfall tannlækna sem lokið hafa framhaldsnámi. 

Svarmöguleikar Fjöldi  Hlutfall% 

Já 40  25,3 

Nei 118  74,7 

Samtals 158  100 

 

4.2 Niðurstöður spurningakönnunar 

Fagstéttirnar voru spurðar hvernig þær meta mikilvægi eftirtalinna atriða með tilliti til 

þess að sem bestur árangur náist við smíði tanngerva. Fjöldi tannsmiða sem svöruðu 

spurningum um mikilvægi var 43 (n=43) og fjöldi tannlækna var 140 (n=140). 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður sjái sjúklinginn augliti til auglitis? 

Flestum tannlæknum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður sjái sjúklinginn 

augliti til auglitis, 71,4%. Það sama á við um tannsmiði eða 88,4% (tafla 8). 

Tafla 8. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður sjái sjúkling. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 25.7 55,8 

Mikilvægt 45.7 32,6 

Hvorki né 22,9 11,6 

Lítilvægt 5,0 - 

Mjög lítilvægt 0,7 - 

Samtals 100 100 
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Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður sjái mynd af sjúklingnum? Flestum 

tannlæknum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður sjái mynd af 

sjúklingnum, 68,6%. Það sama á við um tannsmiði eða 86,1% (tafla 9). 

Tafla 9. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður sjái mynd af sjúkling. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 22,9 48,9 

Mikilvægt 45.7 37,2 

Hvorki né 27,1 11,6 

Lítilvægt 2,9 2,3 

Mjög lítilvægt 1,4 - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður ræði við sjúklinginn um væntingar hans 

til tanngervisins? Flestum tannsmiðum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að ræða 

við sjúklinginn um væntingar hans til tanngervisins eða 83,7%. Tannlæknum finnst það 

mikilvægt eða mjög mikilvægt í 28,5% tilvika (tafla 10). 

Tafla 10. Álit fagstéttanna á mikilvægi samskipta tannsmiðs við sjúkling. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 12,1 34,9 

Mikilvægt 16,4 48,8 

Hvorki né 41,4 14,0 

Lítilvægt 19,3 - 

Mjög lítilvægt 10,7 2,3 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um væntingar 

sjúklingsins til tanngervisins? Meirihluta tannlækna finnst mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um væntingar sjúklingsins til 

tanngervisins, 56,4%. Það finnst tannsmiðum líka eða 74,4% (tafla 11). 
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Tafla 11. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um 

væntingar sjúklings. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 21,4 34,9 

Mikilvægt 35,0 39,5 

Hvorki né 26,4 20,9 

Lítilvægt 10,7 4,7 

Mjög lítilvægt 6,4 - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að ræða við tannlækninn/tannsmiðinn um væntingar 

hans varðandi útkomu smíðinnar? Langflestum tannlæknum finnst mikilvægt eða 

mjög mikilvægt að ræða við tannsmiðinn um væntingar hans varðandi útkomu smíðinnar, 

96,4%. Flestum tannsmiðum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að ræða við 

tannlækninn um væntingar hans varðandi útkomu smíðinnar eða 88,3% (tafla 12). 

Tafla 12. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að ræða við tannlækninn/tannsmiðinn um væntingar. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 55,0 39,5 

Mikilvægt 41,4 48,8 

Hvorki né 2,1 11,6 

Lítilvægt 1,4 - 

Mjög lítilvægt - - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður fá skriflegar upplýsingar um væntingar 

tannlæknis varðandi útkomu smíðinnar? Stærstum hluta tannlækna finnst mikilvægt 

eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um væntingar tannlæknis til 

tanngervisins, 73,5%. Það á einnig við um meirihluta tannsmiða eða 76,8% (tafla 13). 
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Tafla 13. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um 

væntingar tannlæknis. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 36,4 34,9 

Mikilvægt 37,1 41,9 

Hvorki né 21,4 18,6 

Lítilvægt 4,3 2,3 

Mjög lítilvægt 0,7 2,3 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður fái skýringarmyndir? Þrír fjórðu hlutum 

tannlækna finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái skýringarmyndir, 

75,0%. Það á einnig við um stærstan hluta tannsmiða eða 65,1% (tafla 14). 

Tafla 14. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður fái skýringarmyndir. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 28,6 34,9 

Mikilvægt 46,4 30,2 

Hvorki né 21,4 30,2 

Lítilvægt 3,6 2,3 

Mjög lítilvægt - 2,3 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður fái nákvæm fyrirmæli um efnisnotkun? 

Góðum meirihluta tannlækna finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái 

nákvæm fyrirmæli um efnisnotkun, 75,8%. Minnihluta tannsmiða finnst það mikilvægt 

eða mjög mikilvægt 37,2% (tafla 15). 
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Tafla 15. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður fái nákvæm fyrirmæli um efnisnotkun. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 32,9 11,6 

Mikilvægt 42,9 25,6 

Hvorki né 20,0 46,5 

Lítilvægt 2,1 7,0 

Mjög lítilvægt 2,1 9,3 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður sjái um efnisval við smíðina? Allflestum 

tannsmiðum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að sjá um efnisval við smíðina, 83,7%. 

Aðeins 30% tannlækna finnst það mikilvægt eða mjög mikilvægt (tafla 16). 

Tafla 16. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður sjái um efnisval. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 5,7 39,5 

Mikilvægt 24,3 44,2 

Hvorki né 40,0 16,3 

Lítilvægt 22,9 - 

Mjög lítilvægt 7,1 - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður fái nákvæm fyrirmæli um lit 

tanngervis? Meirihluta tannlækna finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður 

fái nákvæm fyrirmæli um lit tanngervis, 89,3%. Það á líka við um meirihluta tannsmiða 

eða 79,1% (tafla 17). 
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Tafla 17. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður fái nákvæm fyrirmæli um lit. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 63,6 53,5 

Mikilvægt 25,7 25,6 

Hvorki né 5,0 14,0 

Lítilvægt 2,9 4,7 

Mjög lítilvægt 2,9 2,3 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að tannsmiður hanni litsetningu tanngervis? Allflestum 

tannlæknum finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður hanni litsetningu 

tanngervis, 73,5%. Einnig á það við um nærri því alla tannsmiði eða 88,4% (tafla 18). 

Tafla 18. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður hanni litsetningu tanngervis. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 36,4 53,5 

Mikilvægt 37,1 34,9 

Hvorki né 20,7 9,3 

Lítilvægt 3,6 2,3 

Mjög lítilvægt 2,1 - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að fela tannsmiðnum hönnun tanngervis að teknu tilliti 

til upplýsinga frá tannlækni? Flestum tannlæknum finnst mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að fela tannsmiðnum hönnun tanngervis að teknu tilliti til upplýsinga frá 

tannlækni, 67,1%. Á það einnig við um nánast alla tannsmiði eða 90,7% (tafla 19). 
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Tafla 19. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannsmiður hanni tanngervi. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 20,7 39,5 

Mikilvægt 46,4 51,2 

Hvorki né 24,3 9,3 

Lítilvægt 5,0 - 

Mjög lítilvægt 3,6 - 

Samtals 100 100 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að hönnun tanngervis sé að öllu leyti í höndum 

tannlæknis? Minnihluta tannlækna finnst það mikilvægt eða mjög mikilvægt að hönnun 

tanngervis sé að öllu leyti í höndum tannlæknis, 39,3%. Aðeins 14,0% tannsmiða finnst 

það mikilvægt eða mjög mikilvægt (tafla 20). 

Tafla 20. Álit fagstéttanna á mikilvægi þess að tannlæknir hanni tanngervi að öllu leyti. 

 Tannlæknar (n=140) Tannsmiðir (n=43) 

Svarmöguleikar Hlutfall% Hlutfall% 

Mjög mikilvægt 14,3 4,7 

Mikilvægt 25,0 9,3 

Hvorki né 44,3 46,5 

Lítilvægt 12,1 23,3 

Mjög lítilvægt 4,3 16,3 

Samtals 100 100 

 

4.2.1 Spurningar sem voru aðeins í spurningalista tannsmiða. 

 

Hvaða samskiptaleiðir milli tannlæknis og tannsmiðs eru almennt notaðar við gerð 

tanngerva? Tannsmiðir sem svöruðu spurningunni voru 47 talsins (n=47). Bréfsefni er 

vinsælasta samskiptaleiðin þar sem 44.7% nota hana alltaf og 29,8% mjög oft eða oft. 

Þar á eftir er það augliti til auglitis þar sem 19,2% nota þá samskiptaleið alltaf og 63,9% 

mjög oft eða oft. Í þriðja sæti samskiptaleiða er sími þar sem 8,5% nota þá leið alltaf og 

70,2% mjög oft eða oft (tafla 21). 
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Tafla 21. Samskiptaleiðir milli tannlæknis og tannsmiðs við gerð tanngerva. 

Samskiptaleiðir Alltaf Mjög oft Oft Hvorki né Sjaldan Mjög sjaldan Aldrei Samtals % 

Bréfsefni 44,7 23,4 6,4 - 2,1 4,3 19,2 100 

Tölvupóstur - 8,5 19,2 10,6 12,8 14,9 34,0 100 

Tölvuforrit - 2,1 6,4 6,4 4,3 8,5 72,3 100 

Sími 8,5 44,7 25,5 4,3 2,1 8,5 6,4 100 

Augliti til auglitis 19,2 42,6 21,3 - 8,5 4,3 4,3 100 

 

Hittir þú sjúkling áður en verkefni hefst? Í töflu 22 kemur fram að meirihluti 

tannsmiða hittir sjúkling mjög oft eða oft áður en verkefni hefst eða 68,1%. 

Tafla 22. Hittir tannsmiður sjúkling áður en verkefni hefst. 

Svarmöguleikar Fjöldi  Hlutfall% 

Alltaf -  - 

Mjög oft 15  31,9 

Oft 17  36,2 

Hvorki né 2  4,3 

Sjaldan 3  6,4 

Mjög sjaldan 8  17,0 

Aldrei 2  4,3 

Samtals 47  100 

 

Kemur tannlæknir á þinn fund til að ræða hönnun verkefnis? Tannlæknir kemur á 

alltaf á fund til að ræða hönnun verkefnis í 4,3% tilfella. Tannlæknir kemur á fund til að 

ræða hönnun verkefnis oft eða mjög oft í 46,8% tilfella (tafla 23). 
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Tafla 23. Kemur tannlæknir til að ræða við tannsmið um hönnun verkefnis. 

Svarmöguleikar Fjöldi  Hlutfall% 

Alltaf 2  4,3 

Mjög oft 5  10,6 

Oft 17  36,2 

Hvorki né 4  8,5 

Sjaldan 8  17,0 

Mjög sjaldan 7  14,9 

Aldrei 4  8,5 

Samtals 47  100 

 

Hversu algengt er að eftirfarandi upplýsingar séu til staðar á verkbeiðnum? 

Tannsmiðir sem svöruðu spurningunni voru 47 talsins (n=47). Mynd af sjúklingi fylgir 

oft eða mjög oft í 29,8% tilfella. Myndir af tönnum fylgja oft eða mjög oft í 36,2% 

tilfella. Upplýsingar um aldur er alltaf til staðar í 17,0% tilfella. Upplýsingar um kyn er 

alltaf til staðar í 74,5% tilvika. Skiladagsetning er alltaf til staðar í 23,4% tilvika (tafla 

24). 

Tafla 24. Algengi upplýsinga á verkbeiðnum. 

Upplýsingar á 

verkbeiðnum 

Alltaf Mjög 

oft 

Oft Hvorki 

né 

Sjaldan Mjög 

sjaldan 

Aldrei Samtals 

% 

a) Fylgir mynd af 

sjúklingi? - 14,9 14,9 8,5 29,8 23,4 8,5 100 

b) Fylgir mynd af tönnum? - 14,9 21,3 4,3 31,9 19,2 8,5 100 

c) Upplýsingar um aldur? 17,0 14,9 17,0 2,1 21,3 23,4 4,3 100 

d) Upplýsingar um kyn? 74,5 14,9 4,3 - 2,1 4,3 - 100 

e) Skiladagsetning? 23,4 34,0 31,9 2,1 2,1 4,3 2,1 100 

 

Ef skriflegar leiðbeiningar fylgja verkefni: Hversu algengt er að fyrirmælin á 

verkbeiðni séu... Tannsmiðir sem svöruðu spurningunni voru 47 talsins (n=47). 

Fyrirmælin eru alltaf skýr í 2,1% tilfella og oft eða mjög oft skýr í 51,0% tilfella. Þau eru 

alltaf leiðbeinandi í 10,6% tilvika og oft eða mjög oft leiðbeinandi í 72,4% tilvika. 

Fyrirmælin eru oft eða mjög oft lítil í 68,1% tilfella. Þau eru oft eða mjög oft óskýr í 

36,2% tilvika (tafla 25).  
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Tafla 25. Mat tannsmiða á hversu skýr skrifleg fyrirmæli eru almennt á verkbeiðnum. 

Skrifleg fyrirmæli eru... 
Alltaf Mjög 

oft 

Oft Hvorki 

né 

Sjaldan Mjög 

sjaldan 

Aldrei Samtals 

% 

a) ...skýr með fullnægjandi 

lýsingu á hönnun tanngervis? 
2,1 17,0 34,0 25,5 12,8 6,4 2,1 100 

b) ...leiðbeinandi en hönnun 

tanngervis að hluta látin í 

hendur tannsmiðs? 

10,6 44,7 27,7 10,6 6,4 - - 100 

c) ...lítil en hönnun tanngervis 

að mestu látin í hendur 

tannsmiðs? 

4,3 29,8 38,3 10,6 12,8 2,1 2,1 100 

d) ...óskýr og hafa verður 

samband við tannlækni áður 

en tanngervi er smíðað? 

- 14,9 21,3 25,5 21,3 10,6 6,4 100 

 

Ef um laus tanngervi er að ræða: Hversu algengt er að eftirfarandi upplýsingar séu 

á verkbeiðni eða á fylgigögnum með henni? Tannsmiðir sem svöruðu spurningunni 

voru 43 talsins (n=43). Skýringarmynd af hönnun parts er alltaf til staðar í 2,3% tilfella. 

Hún er oft eða mjög oft litakóðuð í 9,3% tilvika. Litbrigði gervitanna eru alltaf gefin til 

kynna í 20,9% tilfella. Efni gervitanna eru alltaf tekin fram í 9,3% tilfella. Tannlæknir 

hefur alltaf gert afturmörk í 2,3% tilvika. Upplýsingar um frágang og útlínur á akrýlefni 

eru oft eða mjög oft til staðar í 9,3% tilvika. Upplýsingar um hvar beygðir krókar eiga 

vera eru alltaf til staðar í 4,7% tilfella (tafla 26).  

Tafla 26. Algengi upplýsinga á verkbeiðnum vegna lausra tanngerva. 

Upplýsingar á verkbeiðnum 
Alltaf Mjög 

oft 

Oft Hvorki 

né 

Sjaldan Mjög 

sjaldan 

Aldrei Samtals 

% 

a) Fylgir skýringarmynd af 

hönnun parts? 
2,3 11,6 16,3 30,2 14,0 18,6 7,0 100 

b) Er skýringarmyndin 

litakóðuð? 
- 2,3 7,0 23,3 9,3 11,6 46,5 100 

c) Er litbrigði gervitanna gefin 

til kynna? 
20,9 25,6 9,3 27,9 7,0 2,3 7,0 100 

d) Er efni gervitanna tekið 

fram? 
9,3 14,0 9,3 23,3 7,0 16,3 20,9 100 

e) Hefur tannlæknir gert 

afturmörk (radering)? 
2,3 4,7 4,7 25,6 9,3 25,6 27,9 100 

f) Eru upplýsingar um frágang 

og útlínur á akrýlefni? 
- 7,0 2,3 27,9 7,0 20,9 34,9 100 

g) Eru upplýsingar um hvar 

beygðir krókar eiga vera t.d í 

bráðabirgðapörtum? 

4,7 11,6 18,6 30,2 9,3 18,6 7,0 100 

  



 

28 

Ef um föst tanngervi er að ræða: Hversu algengt er að eftirfarandi upplýsingar séu 

á verkbeiðni eða á fylgögnum með henni? Tannsmiðir sem svöruðu spurningunni voru 

43 talsins (n=43). Val á málmblöndu er alltaf gefið til kynna í 2,3% tilfella. Hönnun á 

brúnum er oft eða mjög oft gefin til kynna í 18,6% tilfella. Hönnun á milliliðum er oft 

eða mjög oft gefin til kynna í 9,4% tilfella. Fjöldi á milliliðum er alltaf gefin til kynna í 

7,0% tilfella. Tannlæknir tekur alltaf fram hvaða yfirborð á aðeins að vera þakið málmi í 

4,7% tilfella. Litbrigði er alltaf gefið til kynna í 9,3% tilfella. Litaskali er alltaf gefin til 

kynna í 16,3% tilfella. Tannlæknir hefur teiknað upp áætlun fyrir litun oft eða mjög oft í 

13,9% tilfella. Tannlæknir hefur oft eða mjög oft gefið upp tegund af postulíni í 14,0% 

tilfella. Tannlæknir hefur alltaf gefið upp tegund af postulíns gljáefni í 2,3% tilfella (tafla 

27).  

Tafla 27. Algengi upplýsinga á verkbeiðnum vegna fastra tanngerva. 

Upplýsingar á verkbeiðnum 
Alltaf Mjög 

oft 

Oft Hvorki 

né 

Sjaldan Mjög 

sjaldan 

Aldrei Samtals 

% 

a) Er val á málmblöndu gefið 

til kynna? 
2,3 4,7 7,0 16,3 11,6 20,9 37,2 100 

b) Er hönnun á brúnum gefin 

til kynna? 
- 9,3 9,3 18,6 9,3 27,9 25,6 100 

c) Er hönnun á milliliðum 

gefin til kynna? 
- 4,7 4,7 25,6 20,9 11,6 32,6 100 

d) Er fjöldi á milliliðum gefin 

til kynna? 
7,0 27,9 18,6 23,3 9,3 4,7 9,3 100 

e) Tekur tannlæknir fram 

hvaða yfirborð á aðeins að 

vera þakið málmi? 

4,7 7,0 16,3 25,6 2,3 20,9 23,3 100 

f) Er litbrigði gefið til kynna? 9,3 30,2 30,2 18,6 2,3 4,7 4,7 100 

g) Er litaskali gefinn til 

kynna? 
16,3 32,6 16,3 16,3 4,7 2,3 9,3 100 

h) Hefur tannlæknir teiknað 

upp áætlun fyrir litun? 
- 2,3 11,6 20,9 18,6 25,6 20,9 100 

i) Hefur tannlæknir gefið upp 

tegund af postulíni? 
- 4,7 9,3 11,6 7,0 20,9 46,5 100 

j) Hefur tannlæknir gefið upp 

tegund af postulíns gljáefni? 
2,3 - - 16,3 2,3 7,0 72,1 100 
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Að lokum vil ég biðja þig um að finna til nýlega verkbeiðni og haka við þau atriði 

sem komu fram á henni (tafla 28). Tannsmiðir sem hökuðu við atriðin voru 41 talsins 

(n=41). 

Tafla 28. Upplýsingar sem komu fram á nýlegri verkbeiðni. 

Upplýsingar Já Nei Á ekki við Samtals % 

a) Aldur sjúklings / kennitala 31,7 61,0 7,3 100 

b) Kyn sjúklings 87,8 12,2 - 100 

c) Nafn tannlæknis 97,6 - 2,4 100 

d) Áformað verk 97,6 2,4 - 100 

e) Skiladagur 78,1 17,1 4,9 100 

f) Sótthreinsun máta og samanbits 14,6 78,1 7,3 100 

g) Val á málmblöndu eða öðru efni 17,1 65,9 17,1 100 

h) Skýringarmynd 17,1 70,7 12,2 100 

i) Litur tanna 78,1 17,1 4,9 100 

j) Litaskali 36,6 53,7 9,8 100 

k) Ljósmyndir af sjúklingi 26,8 68,3 4,9 100 

l) Ljósmyndir af tönnum/aðgerðarsvæði 14,6 75,6 9,8 100 

m) Mælingar 17,1 61,0 22,0 100 

n) Er hönnun á brúnum gefin til kynna? 14,6 56,1 29,3 100 

o) Er hönnun á milliliðum gefin til kynna? 9,8 51,2 39,0 100 

p) Er fjöldi á milliliðum gefin til kynna? 22,0 36,6 41,5 100 

q) Er tekið fram hvaða yfirborð á aðeins að vera þakið málmi? 2,4 56,1 41,5 100 

r) Hefur tannlæknir teiknað upp áætlun fyrir litun? 9,8 70,7 19,5 100 

s) Hefur tannlæknir gefið upp tegund af postulíni? 19,5 61,0 19,5 100 

t) Fylgir skýringarmynd af hönnun parts? 12,2 31,7 56,1 100 

u) Er skýringarmyndin litakóðuð? 2,4 51,2 46,3 100 

v) Hefur tannlæknir gert afturmörk (radering)? 7,3 51,2 41,5 100 

w) Eru upplýsingar um frágang og útlínur á akrýlefni 2,4 51,2 46,3 100 
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5 Umræða 

Við hönnun og smíði tanngerva skipta óteljandi þættir máli þegar stefnt er að gæða 

útkomu. Þar má nefna allt frá menntun og færni sérfræðinganna til smáatriða sem gefa 

gervinu þau útlitseinkenni sem henta sjúklingnum. Tannsmiður hefur ekki aðgang að 

upplýsingum um mörg atriðanna nema í gegnum tannlækni sem bæði er sá eini í 

smíðateyminu sem getur gert tannlæknisfræðilegt mat og sá sem sér um undirbúning 

tanna, mátun og ísetningu tanngervisins. Bent hefur verið á kosti þess að tannsmiður fái 

nægar upplýsingar, bæði varðandi það að sjúklingurinn fái tanngervi sem passar honum 

fullkomlega og sem endist vel en einnig varðandi kostnaðarlega þætti. Greinargóðar 

upplýsingar geta stytt smíðatímann og minnkað þörf fyrir leiðréttingar. Einnig auka þær 

líkurnar á hámarks endingu tanngervisins og ánægju sjúklingsins með útkomuna. Með 

tilliti til þess hversu mikilvæg samskipti og upplýsingagjöf eru talin við smíði tanngerva í 

fræðilegri umfjöllun er áhugavert að fá innsýn í hvernig staðan er á miðlun upplýsinga 

milli tannlækna og tannsmiða hér á Íslandi með hliðsjón af erlendum rannsóknum 

(Afsharzand o.fl., 2006; Al-AlSheikh, 2012; Dickie o.fl., 2014; Haj-Ali o.fl., 2012; 

Hatzikyriakos o.fl., 2006; Juszczyk o.fl., 2009; Lynch og Allen, 2005a, 2005b). Einnig er 

áhugavert að kanna hvert viðhorf stéttanna er til virkrar aðkomu tannsmiðsins að 

hönnunarferlinu en í erlendum rannsóknum hefur ítrekað komið fram misræmi milli 

viðtekinna sjónarmiða um verkaskiptingu tannlæknis og tannsmiðs og þess verklags sem 

lesa má út úr rannsóknarniðurstöðum að sé viðhaft. 

Í spurningakönnuninni sem send var tannsmiðum voru þeir meðal annars beðnir um að 

leggja heildarmat á skriflegar leiðbeiningar frá tannlæknum. Þar var ekki óskað eftir því 

að ákveðin verkbeiðni væri skoðuð heldur var um huglægt mat tannsmiða að ræða út frá 

reynslu þeirra úr starfi. Þeir voru beðnir um að meta hversu algengt væri að skrifleg 

fyrirmæli frá tannlækni væru skýr með fullnægjandi lýsingu á hönnun tanngervisins, 

leiðbeinandi en hönnun tanngervisins að hluta látin í hendur tannsmiðsins, lítil en hönnun 

tanngervis að mestu látin í hendur tannsmiðsins eða óskýr þannig að nauðsynlegt var að 

hafa samband við tannlækni áður en smíði tanngervisins var hafin (tafla 25). 

Svarmöguleikarnir voru margir og buðu upp á dreifðar niðurstöður. Einnig er það mat 

rannsakanda að kostur hefði verið að orða spurningarnar öðruvísi þar sem orð eins og 
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,,fullnægjandi“ og ,,en“ geta haft leiðandi áhrif á svarendur. Niðurstöðurnar eru engu að 

síður áhugaverðar þar sem skynja má eins konar menningu eða viðhorf varðandi skriflega 

upplýsingagjöf milli tannlækna og tannsmiða. Taka verður þó með í reikninginn að hér er 

aðeins spurt um skriflegar upplýsingar þannig að mögulegt er að hefð sé fyrir því að 

miðla upplýsingum með öðrum hætti, t.d. í samtali. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar 

kemur í ljós að algengast virðist vera að tannlæknar gefi tannsmiðum upplýsingar sem 

eru leiðbeinandi en treysti tannsmiðunum að hluta til fyrir hönnuninni. Næst algengast er 

að fyrirmæli tannlæknisins séu lítil og hönnunin að mestu látin í hendur tannsmiðsins. Út 

frá þessu mati tannsmiða kemur fram sú mynd af samvinnu tannlækna og tannsmiða að 

tannlæknar álíti það hlutverk tannsmiða að koma að hönnuninni, jafnvel hanna tanngervi 

að mestu leyti, og að þeir treysti á færni tannsmiða til þess. Í spurningalista tannlækna, 

þar sem kostur var gefinn á frjálsum athugasemdum kom eftirfarandi fram: ,,Mér finnst 

tannsmiðir ekki nógu duglegir við að koma með sitt álit á hönnun tanngervis. Þeir eiga 

líka að ræða við okkur og spyrja ef eitthvað er óljóst, skrýtið eða þeir hafa einhverjar 

tillögur“.  

Svör við spurningum þar sem tannsmiðir og tannlæknar voru beðnir um að meta 

mikilvægi þess að tannsmiðir annað hvort fái fyrirmæli um efnisnotkun og litsetningu 

eða sjái um þá þætti virðast í fyrstu vera í ósamræmi við það sem fram er komið um 

viðhorf tannlækna til aðkomu tannsmiða að hönnunarákvörðunum (tafla 15 til 18). Það 

kemur í ljós að 75,8% tannlækna finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái 

nákvæm fyrirmæli um efnisnotkun en hlutfall tannsmiða sem finnst mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að fá slík fyrirmæli er aftur á móti aðeins 37,2% (tafla 15). Í svörum við 

spurningu um hversu mikilvægt væri að tannsmiður sjái um efnisval kom fram að 30% 

tannlækna finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður sjái um efnisval en 40% 

taka ekki afstöðu. 83,7% tannsmiða finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að sjá um 

efnisval við smíðina og engum þeirra finnst það lítilvægt eða mjög lítilvægt (tafla 16). 

Annað hvort gætir mismunandi sýnar á hlutverk stéttanna þar sem tannsmiðir virðast 

vilja nýta þekkingu sína til að hafa áhrif á efnisval á meðan tannlæknar virðast síður telja 

aðkomu tannsmiða að þessum þætti mikilvæga eða þá að stéttirnar túlka spurningarnar 

ekki með sama hætti. Mögulega undirstrikast hér fyrst og fremst að tannlæknar skorast 

ekki undan ábyrgð á upplýsingagjöf. 

Varðandi fyrirmæli um lit tanngervis eru mikill meirihluti tannlækna og tannsmiða 

sammála um að það sé mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái nákvæm 
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fyrirmæli um lit tanngervis en 89,3% tannlækna eru þessarar skoðunar og 79,1% 

tannsmiða (tafla 17). Það vekur þó athygli að allflestum tannlæknum og tannsmiðum 

finnst einnig mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður hanni litsetningu tanngervis, 

eða 73,5% tannlækna og 88,4% tannsmiða (tafla 18). Þessar spurningar virðast vera 

andstæðar hvorri annarri en gera má ráð fyrir því að skýringin á því að svo misvísandi 

svör fást sé að í fyrri spurningunni sé áherslan á mikilvægi þess að tannlæknir miðli 

nákvæmum upplýsingum til tannsmiðs svo hann geti tryggt viðeigandi litsetningu. Ef svo 

er má túlka svörin við spurningum um efnisnotkun og litsetningu sem áherslu á vilja 

tannlækna til að fullnægja hlutverki sínu við að veita upplýsingar til grundvallar 

hönnunarferlinu frekar en að þeir sjái ekki aðkomu tannsmiða að hönnuninni sem 

mikilvæga. Athugasemdir bæði tannlækna og tannsmiða í könnuninni styðja við þá 

túlkun en í athugasemdum, sérstaklega tannlækna, kemur einnig fram áhersla á hversu 

mismunandi mikilvægi aðkomu tannsmiðsins að efnisvali og litsetningu sé eftir því hvert 

verkið er. Einn svarenda í hópi tannlækna segir til dæmis ,,Sum atriðanna skipta miklu 

máli á framtannasvæði en litlu á jaxlasvæði. Nauðsynlegt er að tannsmiður ráðleggi um 

efnisval. Hann veit oft miklu meira um tæknilegu þætti efnisins“.  

Enn frekari stuðningur við þá túlkun að tannlæknar og tannsmiðir séu á því að aðkoma 

tannsmiða að hönnuninni sé æskileg fæst þegar svör tannlækna og tannsmiða við tveimur 

beinum viðhorfsspurningum eru skoðuð. Spurt var annars vegar um viðhorf þeirra til 

þess að tannsmiðum sé falin hönnun tanngervis að teknu tilliti til upplýsinga frá 

tannlækni og hins vegar hversu mikilvægt þeir teldu að hönnun tanngervis væri að öllu 

leyti í höndum tannlæknisins. Hjá tannlæknum kemur fram að 67,1% þeirra finnst 

mikilvægt eða mjög mikilvægt að fela tannsmiðnum hönnun tanngervis að teknu tilliti til 

upplýsinga frá tannlækni en 39,3% tannlækna telja það mikilvægt eða mjög mikilvægt að 

tannlæknir sjái að öllu leyti um hönnunina (tafla 19 og 20). Hjá tannsmiðum er þessi 

munur enn meiri en 90,7% telja mikilvægt að koma að hönnuninni á meðan aðeins 14% 

telja mikilvægt að tannlæknar sjái um hönnunina að öllu leyti (tafla 19 og 20).  

Þó báðar stéttirnar virðist vera sammála um ágæti þess að tannsmiðurinn komi að hönnun 

tanngervis þá kemur fram enn ríkari áhersla á þennan þátt hjá tannsmiðum en 

tannlæknum.  

Í erlendum rannsóknum hefur mikil áhersla verið lögð á mikilvægi þess að tannlæknar 

sjái um hönnun tanngerva og láti tannsmiðunum aðeins eftir að framkvæma smíðina. 
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Þrátt fyrir þessar áherslur rannsakenda virðast niðurstöður þeirra oft sýna svipaða mynd 

og hér kemur fram, þ.e., að tannsmiðir komi meira að hönnunarákvörðunum en 

fræðimenn ætla að rétt sé (Davenport o.fl., 2000). Íhuga má því hvort tímabært sé að 

rannsaka áhrif þessa mynsturs á gæði tanngerva og í framhaldinu jafnvel endurmeta 

þessar áherslur fræðanna út frá raunveruleika tannsmíðaferlisins. Í þessu samhengi er 

nauðsynlegt að leggja ríka áherslu á að með hönnunarferlinu er hér aðeins átt við það 

ferli sem fer af stað eftir að tannlæknir hefur samþykkt tanngervasmíð og gert 

tannlæknisfræðilegt mat á aðgerðasvæði og fram að því að tannlæknir samþykkir 

tanngervið. Sú mynd sem fæst af aðkomu tannsmiða og tannlækna að verkefninu gefur til 

kynna virka samvinnu eða teymisvinnu. 

Þegar litið er á tannsmiðinn og tannlækninn sem teymi þar sem hvor um sig leggur til 

sína sérfræðiþekkingu með það að markmiði að úr verði tanngervi sem uppfyllir bæði 

klínískar kröfur og kröfur sjúklingsins er í leiðinni gert ráð fyrir því að þeir séu innbyrðis 

háðir hverjum öðrum um upplýsingar og samskipti (Phelan, 2002). Báðir aðilar bera þar 

ábyrgð, bæði á að framkvæma sinn hluta ferlisins með framúrskarandi hætti og á að 

tengja saman það sem hvor um sig leggur til. Í því samhengi má færa rök fyrir því að 

tannsmiðurinn eigi ekki eingöngu að vera óvirkur viðtakandi upplýsinga heldur ber hann 

einnig ábyrgð á því að afla þeirra upplýsinga sem hann þarf til að smíðin verði sem best 

úr garði gerð (Phelan, 2002). 

Með tilliti til þess hversu ólík skynjun, orðun og túlkun fólks getur verið verður að teljast 

kostur að upplýsingar komist til skila eins milliliðalaust og unnt er. Bent hefur verið á 

kosti þess að allir lykilaðilar teymisins, sjúklingur, tannlæknir og tannsmiður, eigi fund 

hvort heldur sem er augliti til auglitis eða með hjálp tækninnar við upphaf verks (Marzola 

o.fl., 2000). Þá má tryggja að sameiginlegur skilningur sé á væntingum allra aðila og 

unnt að setja þær í samhengi við þá ramma raunhæfninnar sem smíðinni eru settir.  

Þegar samskiptaleiðir tannlækna og tannsmiða eru skoðaðar kemur fram í töflu 21 að 

algengasta samskiptaleiðin milli þeirra er að nota bréfsefni en 44,7% tannsmiða tilgreina 

að sú leið sé alltaf notuð og 23,4% til viðbótar að hún sé mjög oft notuð. 19,2% 

tannsmiða segja þó þessa leið aldrei notaða og má ætla að munurinn skýrist að einhverju 

leyti af því hvort tannsmiðir og tannlæknar starfi í sama húsnæði eða ekki. Á eftir 

bréfsefni kemur ,,að hittast augliti til auglitis“ sem næst algengasta samskiptaleiðin. Þá er 

ekki um skriflegar upplýsingar að ræða heldur samtal. 42,6% tannsmiða tilgreina að þessi 
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samskiptaleið milli tannsmiðs og tannlæknis sé mjög oft notuð og 19,2% til viðbótar að 

hún sé alltaf notuð. Athygli vekur að svör við þessari spurningu stangast á við svör þar 

sem aðeins tæp 15% tannsmiða segja tannlækni koma á sinn fund til að ræða hönnun 

verksins (tafla 23). Hugsanlega hefur orðalag spurningarinnar valdið því að tannsmiðir 

hafa ekki talið jákvætt svar eiga við þegar þeir eiga sjálfir frumkvæði að samskiptunum, 

fara til tannlæknisins eða ræða óformlega við hann þar sem þeir eru staddir í sama húsi 

þó þeir hafi talið þessar aðstæður með þegar þeir svöruðu fyrri spurningunni.  

Símtöl eru einnig samtöl sem fela í sér gagnkvæm samskipti þó þau séu ekki augliti til 

auglitis. Þau virðast vera talsvert mikið notuð samskiptaleið þar sem 53,2% svarenda 

segjast alltaf eða mjög oft nota þá leið. Að mati svarenda er tölvupóstur mun minna 

nýttur en fyrrgreindar samskiptaleiðir og enginn tilgreinir að hann sé alltaf notaður. 

27,7% tannsmiða segjast oft eða mjög oft nota tölvupóst í samskiptum sínum. Rúmlega 

þriðjungur svarenda segir hann aldrei notaðan. Sérstök tölvuforrit virðast mjög lítið notuð 

og á meðan rúm 8% segja þessa leið oft eða mjög oft notaða, tilgreina 72,3% svarenda að 

þeir notist aldrei við tölvuforrit í samskiptum sínum við tannlækna um hönnun verksins 

(tafla 21). 

Þessar upplýsingar segja okkur að þó skrifleg upplýsingagjöf með bréfsefni sé algengasta 

samskiptaleiðin þegar aðeins ein leið er skoðuð, þá er samtalið enn meira notað þegar 

samskiptaleiðirnar ,,augliti til auglitis“ og ,,í síma“ eru skoðaðar saman.  

Í ljósi þess hversu algeng samskiptaleið samtalið er kemur ekki á óvart að mikill 

meirihluti bæði tannlækna og tannsmiða telur mikilvægt eða mjög mikilvægt að ræða 

saman um væntingar sínar til útkomu smíðinnar. Upplýsingar um það má sjá í töflu 12, 

þar sem kemur fram að 96,4% tannlækna og 88,3% tannsmiða telja svo vera. Í opnum 

svörum könnunarinnar orðar einn tannsmiður kjarna málsins og segir ,,Nauðsynlegt er að 

tala saman um hönnunina á verkefni áður en byrjað er, því oft er mjög erfitt að breyta 

hönnun á verkefni eftir á.“. Annar svarandi bendir einnig á mikilvægi þess að samstilla 

væntingar og segir ,,...samstilla þarf væntingar og tala meira saman en minna“.  

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að líta ekki framhjá hlutverki sjúklingsins 

sem hluta af teyminu (Marzola o.fl., 2000). Í opnum svörum tannsmiða segir einn 

svarenda ,,Einnig er oft gott að hitta viðkomandi sjúkling áður en verk er hafið því oft 

næst betri árangur ef allir aðilar tala saman í upphafi t.d. á það við um lit og form 
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tanngervis. Það er að segja tannlæknir, tannsmiður og sá sem þjónustuna kaupir og á að 

njóta“.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar finnst 83,7% tannsmiða mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að ræða við sjúklinginn um væntingar hans til tanngervisins eins og sjá má í 

töflu 10. Rétt er að bera það hlutfall saman við það hversu algengt tannsmiðir segja að 

þeir hitti sjúklinginn en 68,1% tannsmiða hittir sjúklinginn oft eða mjög oft áður en 

verkefni hefst (tafla 22). Hlutfallið er hátt en þó 15,6% lægra en hlutfall þeirra tannsmiða 

sem telja mikilvægt eða mjög mikilvægt að ræða við sjúklinginn. Varðandi mat 

tannlækna á mikilvægi þess að tannsmiður ræði við sjúklinginn um væntingar hans er 

annað uppi á teningnum en rúmlega 70% svarenda þykir lítilvægt eða hvorki lítilvægt né 

mikilvægt að tannsmiður ræði við sjúklinginn um væntingar hans (tafla 10). Miðað við 

svör tannlækna má ætla að þeir líti svo á að væntingar sjúklings megi auðveldlega tjá 

með öðrum hætti eða að þær komi óbeint fram í öðrum lýsingum og fyrirmælum 

tannlæknis. Þetta vekur upp þá spurningu hvort tannlæknar taki hugsanlega á sig óþarfa 

ábyrgð og áhættu á misskilningi hér. Sú spurning vaknar ekki síst í ljósi þess hversu 

mikilvægt það er að væntingar sjúklingsins endurspeglist í endanlegri smíð til að tryggja 

ánægju hans með tanngervið og þá það virði sem varan hefur fyrir honum (Marzola o.fl., 

2000). Einn tannlæknanna segir í svari við opinni spurningu ,,Tannsmiðir vilja gjarnan 

vera án ábyrgðar þegar eitthvað kemur upp á þannig að þeirra ábyrgðarþáttur ætti að 

aukast með auknu og betra samstarfi við tannlækninn og sjúklinginn“. Þessi orð vekja 

athygli á því að því meiri þátt sem tannsmiðurinn tekur í upplýsingaöflun fyrir smíðina 

því meiri ábyrgð tekur hann á því að spyrja réttu spurninganna, á því að nema og túlka 

svörin og því á lokaútkomu smíðinnar. 

Þegar tannsmiður hefur tækifæri til að hitta sjúkling hefur hann einnig tækifæri til að 

safna sjálfur upplýsingum sem hafa áhrif á útlitshönnun tanngervisins. Samkvæmt 

Derbabian o.fl., (2000) jafnast ekkert á við það að tannsmiðurinn sjái sjúklinginn augliti 

til auglitis þó notast megi við aðrar leiðir til upplýsingagjafar. 

Í töflu 8 kemur fram að samkvæmt svörum tannlækna og tannsmiða í könnun þeirri sem 

liggur til grundvallar þessari ritgerð, finnst flestum tannlæknum, eða 71,4%, mikilvægt 

eða mjög mikilvægt að tannsmiður sjái sjúklinginn augliti til auglitis. Enn hærra hlutfall 

tannsmiða, eða 88,4%, er á þessari skoðun sem ber vott um hversu gagnlegt þeir telja það 

fyrir sína vinnu. Í töflu 22 kemur fram, þegar tannsmiðir voru spurðir að því hversu 
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algengt er að þeir hitti sjúklinginn, að enginn svarenda hittir sjúklinginn alltaf en 68,1% 

tannsmiða hitta sjúklinginn oft eða mjög oft. Þó munur sé á hlutföllum þá bera 

niðurstöðurnar vott um að mat stéttanna á mikilvægi þess að tannsmiðir hitti sjúklinginn 

endurspeglist í viðhöfðum vinnubrögðum.  

Nefna má að hlutfall þeirra tannsmiða sem segjast hitta sjúklinginn mjög oft er 

nákvæmlega það sama og hlutfall þeirra tannsmiða sem starfa í sama húsnæði og 

tannlæknar sem þeir smíða fyrir, eða 31,9% (tafla 5 og tafla 22). Án þess að fullyrða um 

það út frá þessum upplýsingum má ætla að það hvort tannsmiðir og tannlæknar starfi í 

sama húsnæði hafi umtalsverð áhrif á magn samskipta og upplýsingagjafar þeirra á milli. 

Einnig má telja líklegt að það hafi áhrif á samskiptaleiðir og hvort tannsmiður hafi tök á 

að hitta sjúklinginn eða ekki. Eins og fram hefur komið starfa 31,9% tannsmiða í sama 

húsnæði og tannlæknar sem þeir eru í samvinnu við. Hlutfallið er þó eitthvað hærra í raun 

þar sem 23,4% tannsmiða smíða bæði fyrir tannlækna sem þeir deila vinnustað með og 

fyrir aðra tannlækna. Tæpur helmingur tannsmiða, eða 44,7%, starfar ekki í sama 

húsnæði og tannlæknar sem þeir eru í samvinnu við (tafla 5). 

Þar sem ekki er alltaf möguleiki á því að tannsmiðurinn sjái sjúklinginn er, samkvæmt 

Phelan (2002), mikilvægt að finna samskiptaleiðir til að bæta upp fyrir það. Slíkar 

samskiptaleiðir þurfa að henta til að miðla upplýsingum sem eru háðar mismunandi 

túlkun og skynjun fólks, eins og t.d. skoðunum og litbrigðum. Dæmi um samskiptaleið 

sem gæti brúað bilið eru litmyndir.  

Í töflu 9 kemur fram að 68,6% tannlækna og 86,1% tannsmiða töldu mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að tannsmiður sæi mynd af sjúklingi. 29,8% tannsmiða sagðist meta það svo 

að myndir af sjúklingi fylgdu oft eða mjög oft verkbeiðnum en 53,2% mátu það svo að 

þær fylgdu sjaldan eða mjög sjaldan (tafla 24). 

Þegar tannsmiðir voru beðnir um að athuga hvort mynd af sjúklingi hafi fylgt nýlegri 

verkbeiðni kom í ljós að svo var í 26,8% tilvika en það er í góðu samræmi við mat 

tannsmiða á því hversu oft myndir fylgi verkbeiðnum almennt (tafla 28).  

Aðspurðir um það hversu algengt væri að myndir af tönnum fylgdu, mátu 36,2% 

tannsmiða það svo að svo væri oft eða mjög oft (tafla 24). Umbeðnir um að athuga hvort 

slíkar myndir hefðu fylgt nýlegri verkbeiðni kom í ljós að svo var í 14,6% tilvika sem 

sýnir ákveðið ofmat á algengi mynda af tönnum sem fylgigögn með verkbeiðnum (tafla 

28). Athyglivert er að ljósmyndir virðast notaðar í mun minna mæli heldur en búast 
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mætti við miðað við hversu mikilvægar bæði tannsmiðir og tannlæknar telja þær. 

Ljósmyndir henta til dæmis vel til að miðla upplýsingum um lit tanna og útlitseinkenni 

sjúklings. Í spurningarlistanum sem var sendur út var gefinn kostur á opnum 

athugasemdum svarenda. Þar kemur fram hjá tannsmið, sem starfar í sama húsnæði og 

tannlæknar sem hann vinnur með, að hann taki alltaf lit af sjúklingi sjálfur. Verði 

undantekning á því tekur tannlæknir litmynd af aðgerðarsvæði með litaskalaviðmið inni á 

myndinni svo sem nákvæmastar upplýsingar komist til skila. Í opnu svari frá tannlækni er 

bent á mismunandi mikilvægi þessa þáttar eftir því hvort um er að ræða framtannasvæði 

eða jaxlasvæði. Það má draga athugasemdir nokkurra tannlækna saman með svari eins 

sem segir ,,Góðar klínískar ljósmyndir segja meira en þúsund orð“. Það má þó einnig 

benda á að mögulega er ekki talin eins mikil þörf fyrir myndir þegar tannsmiður hefur tök 

á að sjá sjúklinginn augliti til auglitis eða þá að hann taki myndirnar sjálfur við slík 

tækifæri og svari því þá ekki til að myndir fylgi verkbeiðni.  

Eins og má sjá fyrir sér að ljósmynd bæti það upp að geta ekki séð sjúklinginn augliti til 

auglitis má sjá fyrir sér að skriflegar upplýsingar um væntingar, sem sjúklingur getur 

lesið og staðfest, geti bætt það upp að tannsmiður geti ekki sjálfur rætt við sjúklinginn. 

Það sama á við um miðlun væntinga tannlæknisins. Derbabian o.fl. (2000) mæla með að 

þessi leið sé farin ef ekki er möguleiki á samtali milli tannsmiðs og sjúklings eða þríhliða 

samtali tannlæknis, sjúklings og tannsmiðs.  

Samkvæmt töflu 13 finnst stærstum hluta tannlækna, eða 73,5% þeirra, mikilvægt eða 

mjög mikilvægt að tannsmiður fái skriflegar upplýsingar um væntingar tannlæknis til 

tanngervisins. Það á einnig við um meirihluta tannsmiða eða 76,8%.  

Meirihluta tannlækna, 56,4%, finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að tannsmiður fái 

skriflegar upplýsingar um væntingar sjúklingsins til tanngervisins. Það finnst 

tannsmiðum líka eða 74,4% (tafla 11).  

Miðað við að 43,6% tannlækna telja að skriflegar upplýsingar um væntingar sjúklings 

séu lítilvægar eða hvorki mikilvægar né lítilvægar má ætla að stór hluti tannlækna, en 

minnihluti þó, treysti á að væntingar sjúklings skili sér óbeint. Ekki var spurt um hvort 

sjúklingar væru beðnir um að staðfesta skriflega túlkun tannlæknis á væntingum þeirra en 

miklu máli getur skipt að vita til dæmis hvort sjúklingur leggi meiri áherslu á náttúrulegt 

útlit eða það sem stundum er nefnt Hollywoodbros. Eins getur verið munur á því hvort 

sjúklingar leggi meiri áherslu á kostnaðarlega þætti eða útlitslega. 
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Önnur leið til að miðla upplýsingum með öðrum hætti en samtali er að nota 

skýringarmyndir. Þær eru í raun tvívíddarhönnun og geta gefið mikilvægar upplýsingar á 

handhægan hátt um aðstæður í munnholi, undirbúning tanna, litsetningu og önnur 

mikilvæg atriði varðandi hönnun tanngervis (Davenport o.fl., 2000). Í töflu 14 kemur 

fram að þó svo að 75% tannlækna og 65,1% tannsmiða finnst mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að tannsmiður fái skýringarmyndir mátu aðeins 2,3% tannsmiða það svo að 

alltaf fylgdi skýringarmynd af hönnun parts og 27,9% að hún fylgdi oft eða mjög oft 

(tafla 26). Þegar tannsmiðir voru beðnir um að athuga hvort skýringarmynd hafi fylgt 

nýlegri verkbeiðni svöruðu 17,1% að svo hefði verið en 12,2% töldu skýringarmynd ekki 

hafa átt við (tafla 28). Þegar sérstaklega var spurt um hvort skýringarmynd af hönnun 

parts hafi fylgt kom í ljós að svo var í 27,8% tilvika miðað við að svarmöguleikinn ,,á 

ekki við“ er tekinn út en 56,1% svarenda töldu slíka mynd ekki eiga við (tafla 28). Tekið 

skal fram að við spurningum sem áttu eingöngu við um annað hvort föst eða laus 

tanngervi var svarmöguleikinn ,,á ekki við“ tekinn út og hlutföll reiknuð út frá samtölu 

þeirra sem svöruðu já og nei. Það var gert vegna þess að fram kom í athugasemdum að 

þeir sem eingöngu fást við annað hvort svöruðu ,,á ekki við“ við spurningum sem 

tengdust þeirri tegund tanngerva sem ekki var á verkefnalista svaranda. Þegar spurt var 

hvort skýringarmyndin væri litakóðuð mátu tannsmiðir að svo væri í aðeins 9,3% tilvika 

(tafla 26) og þegar þeir voru beðnir um að athuga hvort skýringarmynd af hönnun parts 

sem fylgdi nýlegri verkbeiðni væri litakóðuð kom í ljós að svo var aðeins í 4,5% tilvika í 

raun (tafla 28). Þetta er áhugavert í ljósi þess hversu mikilvægar skýringarmyndir eru 

taldar í umfjöllun ýmissa erlendra fræðimanna, sérstaklega við hönnun parta (Davenport 

o.fl., 2000; Lynch og Allen, 2005b). Þarna kemur fram mikill munur á því, annars vegar, 

sem tannsmiðum, tannlæknum og fræðimönnum finnst mikilvægt og aftur á móti því sem 

raunveruleikinn sýnir fram á að sé gert. Sama mynstur sést einnig í erlendum greinum þar 

sem mismunur virðist vera á fræðilegri umfjöllun og opinberum leiðbeiningum annars 

vegar og raunverulegum vinnubrögðum hins vegar (Haj-Ali o.fl., 2012).  

Upplýsingar um aldur og kyn sjúklings auk meðfylgjandi ljósmynda geta hjálpað til við 

ákvarðanir sem tengjast útlitshönnun tanngervisins (Phelan, 2002). Eins og áður hefur 

komið fram fylgja myndir af sjúklingi eða tönnum sjaldnar en ætla mætti miðað við 

hversu auðvelt er að afla þeirra og senda þær og miðað við hversu góður 

upplýsingamiðill þær geta talist. Myndir af sjúklingi virðast fylgja verkbeiðnum í innan 

við þriðjungi tilfella og myndir af tönnum enn sjaldnar (tafla 24 og 28). Að mati 31,9% 
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tannsmiða koma upplýsingar um aldur sjúklings fram oft eða mjög oft á verkbeiðnum 

sem er sama hlutfall og kemur fram þegar tannsmiðir eru beðnir um að athuga hvort 

upplýsingarnar koma fram á nýlegri verkbeiðni (tafla 24 og 28). Kyn sjúklings kemur 

fram á 87,8% þeirra verkbeiðna sem athugaðar voru og er það í samræmi við mat 

tannsmiða á algengi upplýsinganna almennt (tafla 24 og 28).  

Þær upplýsingar sem oftast koma fram samkvæmt rannsókninni eru nafn tannlæknisins 

sem pantar smíðina, eðli viðfangsefnisins, skiladagsetning kyn sjúklings og litur. 

Skiladagsetning er, samkvæmt athugunum á verkbeiðnum, tiltekin í 78,1% tilvika og 

nafn tannlæknis og hvers eðlis verkið er sem beiðnin snýr að er tiltekið í nánast öllum 

tilvikum (tafla 28). Í töflu 26 og 27 kemur fram að 55,8% tannsmiða mátu það svo að 

litur gervitanna væri alltaf, mjög oft eða oft gefin til kynna á verkbeiðni við smíði lausra 

tanngerva og 69,7% við smíði fastra tanngerva. Þegar tannsmiðir voru beðnir um að 

athuga hvort litur tanna væri gefinn upp á nýlegri verkbeiðni kom í ljós að svo var í 

78,1% tilvika (tafla 28). Þarna mætti kannski segja að ákveðið vanmat væri í gangi og 

staðan í raun betri en tannsmiðum finnst. Þó upplýsingar um áformaðan lit gervitanna 

kæmu mjög oft fram þá komu upplýsingar um þann litaskala sem notast var við aðeins 

fram í rúmlega þriðjungi tilfella (tafla 28).  

Upplýsingar um hvort mát og samanbit hafi verið sótthreinsuð koma aðeins fram á 14,6% 

athugaðra verkbeiðna (tafla 28). Ekki er unnt að staðhæfa um hvort þessum upplýsingum 

sé skilað með öðrum hætti eða hvort tannsmiðir geri annað hvort ráð fyrir því að 

sótthreinsun sé í lagi eða sótthreinsi sjálfir öll mát er berast. Með tilliti til mikilvægis þess 

að mát séu sótthreinsuð með viðeigandi hætti, til að tryggja öryggi tannsmiða gagnvart 

smitsjúkdómum, vakna óneitanlega áhyggjur af stöðu mála. 

Nokkur lykilatriði við smíði lausra tanngerva eru litbrigði, efnisval fyrir gervið, 

afturmörk, frágangur og útlínur á akrýlefni, bitskráning og ákvörðun um staðsetningu 

beygðra króka (Al-AlSheikh, 2012). Í töflu 26 má sjá að eina atriðið sem nokkuð algengt 

er að tannsmiðir meti að komi fram sem upplýsingar með verkbeiðni er litbrigði tanna og 

er það samt samkvæmt mati tannsmiða í minna en helmingi tilvika. Í töflu 28 koma síðan 

fram svör tannsmiða eftir að þeir hafa kannað sömu atriði á nýlegri verkbeiðni og kemur 

þar fram að litbrigði gervitanna eru gefin til kynna í 78,1% tilvika. Önnur atriði koma 

fram í 4,5-17,1% tilvika. 
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Við smíði fastra tanngerva eru lykilatriði við hönnun og smíði meðal annars val á 

málmblöndu, hönnun á brúnum og milliliðum, fjöldi milliliða, hvaða yfirborð á aðeins að 

vera þakið málmi, litbrigði, litaskali og tegund af postulíni og postulínsgljáefni (Al-

AlSheikh, 2012). Eins og fram kemur í töflu 27 kemur fram svipað mynstur og átti við 

um laus tanngervi en algengast er, samkvæmt svörum tannsmiða, að upplýsingar fylgi 

um lit og litaskala. Eitthvað er einnig um að fjöldi milliliða sé gefinn til kynna. Að öðru 

leyti fylgja fremur sjaldan upplýsingar um fyrrnefnd atriði. Í töflu 28 má sjá staðfestingu 

á því sem þegar er komið fram en þegar tannsmiðir eru beðnir um að skoða nýlega 

verkbeiðni með tilliti til ofangreindra þátta kemur í ljós að litbrigði er gefið til kynna í 

nær 80% tilvika en litaskali og fjöldi milliliða í nær 40% tilvika. Önnur atriði komu fram 

í um 4,1-20,7% tilvika.  

Þau atriði sem spurt var um í rannsókninni eru sömu atriði og víða sjást í erlendum 

rannsóknum. Þar er mikil áhersla lögð á nákvæma miðlun þessara upplýsinga frá 

tannlækni til tannsmiðs áður en smíði hefst. Ef gengið er út frá sömu forsendum og 

erlendir fræðimenn gefa sér um mikilvægi þess að tannlæknir gefi tannsmið skýr 

fyrirmæli um alla þessa þætti er ljóst að skriflegum fyrirmælum, eða verkbeiðnum, er 

stórlega ábótavant hér á Íslandi. Í því samhengi ber að draga fram þá staðreynd að 

tannlæknar og tannsmiðir á Íslandi virðast nýta samtalið sem upplýsingamiðlunarleið í 

enn ríkari mæli en þá skriflegu og getur verið að það bæti upp vöntun á skriflegum 

upplýsingum að einhverju leyti. 

Áhugavert er að að sjá að í grein Christensen (2009) þar sem fjallað er um leiðir til úrbóta 

á lélegu upplýsingastreymi milli tannlækna og tannsmiðs er fyrst og fremst bent á leiðir 

sem eru til þess fallnar að auka samskipti og samvinnu tannlækna og tannsmiða með 

áherslu á að auka traust og skilning stéttanna á milli. Hann leggur til aukin samskipti 

augliti til auglitis á sameiginlegum fundum og námskeiðum og tvíhliða samskipti þar sem 

bæði tannlæknir og tannsmiður bera ábyrgð á að sækjast eftir upplýsingum, taka á móti 

þeim og veita þær. Hann leggur til notkun ljósmynda til viðbótar við nákvæmar skriflegar 

útskýringar og skýringarmyndir en einnig að tannsmiður hafi aðgang að sjúklingi til að 

sjá sjálfur útlitseinkenni, bros, lit á tannholdi og bit. Í tillögum hans virðist sú mynd 

kristallast af samvinnu tannlæknis og tannsmiðs sem birst hefur ítrekað í rannsóknum og 

hér hefur verið dregin fram. Hann gerir greinilega ráð fyrir aðkomu beggja aðila að 

hönnun tanngervisins. Báðir aðilar eru þátttakendur í gagnvirku ferli þar sem báðir leggja 

til verksins út frá sinni þekkingu og bakgrunni.  
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5.1 Ályktun 

Með rannsókn þessari var leitast við að fá innsýn í hvernig staðan er á miðlun upplýsinga 

milli tannlækna og tannsmiða hér á Íslandi með hliðsjón af erlendum rannsóknum og 

hvert viðhorf stéttanna er til virkrar aðkomu tannsmiðsins að hönnunarferlinu.  

Með tilliti til upplýsinga sem koma fram í rannsókn þeirri sem hér er fjallað um er ljóst 

að skriflegar verkbeiðnir sem fara milli tannlækna og tannsmiða hér á Íslandi standast 

almennt ekki kröfur miðað við þau viðmið sem víða eru sett fram í erlendum 

rannsóknum.  

Skriflegar verkbeiðnir, eða vinnuseðlar, eru algengasta samskiptaformið við upphaf 

verks. Til að kanna gæði þeirra með tilliti til upplýsingagjafar var tannsmiðum sendur 

listi með upplýsingaatriðum. Þeir voru beðnir um að fara yfir nýlega verkbeiðni og haka 

við þau atriði af listanum sem komu fram á beiðninni. Til viðmiðunar voru tannsmiðirnir 

fyrst beðnir um að meta algengi þess að upplýsingarnar komi fram á verkbeiðnum út frá 

minni og reynslu. Fremur gott samræmi var milli tilfinningar tannsmiða fyrir hversu 

algengt væri að upplýsingar komi fram og hversu oft þær komu fyrir í raun við athugun á 

verkbeiðnum. Fram kom að algengast er að nafn tannlæknis sem pantar smíðina komi 

fram ásamt því hvert eðli verksins er, skiladagsetning, kyn sjúklings auk upplýsinga um 

lit tanna en án meðfylgjandi litaskala. Aðrar upplýsingar komu fram á minna en þriðjungi 

beiðnanna og allt niður í 4,5% þeirra en þar er um að ræða atriði sem teljast lykilatriði 

varðandi góða útkomu við hönnun og smíði tanngerva.  

Sú staðreynd að upplýsingar um sótthreinsun máta komu aðeins fram á 14,6% beiðnanna 

vekur áhyggjur þar sem sótthreinsun er nauðsynleg til að tryggja öryggi tannsmiðs með 

tilliti til smitsjúkdóma. 

Það skal tekið fram að þó skriflegar upplýsingar með bréfsefni hafi verið algengasta 

samskiptaleiðin þegar aðeins algengasta staka samskiptaleiðin er tilgreind er algengasta 

samskiptaleiðin samtalið. Þá er bæði átt við samtal augliti til auglitis og í síma. Það má 

því gera ráð fyrir því að mikil upplýsingagjöf fari fram með þeim hætti og bæti þá að 

einhverju leyti upp vöntun á skriflegum upplýsingum. Áhugavert væri að rannsaka betur 

gæði munnlegrar upplýsingagjafar og hvort slíkar upplýsingar séu skráðar kerfisbundið 

svo hægt sé að rekja þær gerist þess þörf, t.d. vegna ágreinings.  

Óumdeilt er að tannlæknar beri ábyrgð á meðferð sjúklinga sinna og að frumkvæðið að 

tanngervasmíð komi frá þeim sem hluti af þeirri meðferð. Þeir hafa sérþekkingu til að 
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meta aðstæður í munnholi og taka ákvarðanir um viðeigandi meðferð út frá því og með 

hliðsjón af heilsufarssögu og ákveðnum þáttum í hegðunarmynstri sjúklings. 

Tannlæknirinn er einnig sá sem undirbýr tennur fyrir tanngervi og kemur þeim fyrir. 

Erlendir fræðimenn ganga gjarnan út frá því að tannlæknum beri einnig að hanna 

tanngervi að fullu og skila nákvæmum upplýsingum um alla þætti hönnunarinnar til 

tannsmiðs sem síðan framkvæmir smíðina án aðkomu að hönnunarákvörðunum. Til að 

svo megi verða er ljóst að upplýsingagjöf verður að vera umfangsmikil, margháttuð og 

nákvæm. Einnig felur slíkt ferli í sér, að mestu leyti, einhliða upplýsingagjöf frá 

tannlækni til tannsmiðs. Tannsmiðir sérhæfa sig þó ekki aðeins í smíðinni sjálfri, heldur 

hafa þeir ítarlega þekkingu á efnum og tæknilegum atriðum smíðinnar. Þjálfað handbragð 

þeirra er einnig til þess fallið að gæða tanngervi þeim séreinkennum sem oft þarf til að 

sjúklingur verði ánægður með útlit sitt eftir að tanngervi hefur verið komið fyrir. Þegar 

rannsóknarniðurstöður, bæði erlendra rannsókna og þeirrar rannsóknar sem hér er fjallað 

um, eru skoðaðar birtist mynd sem sýnir verklag sem virðist byggja á mun meiri aðkomu 

tannsmiða að hönnunarákvörðunum en gengið er út frá í fræðunum. Þegar viðhorf 

stéttanna er skoðað sést að meirihluti beggja stétta telur aðkomu tannsmiðs að hönnun 

tanngervis mikilvæga, þá að sjálfsögðu að teknu tilliti til upplýsinga frá tannlækni. Í ljósi 

þessa vaknar sú spurning hvort rétt sé að endurmeta þessar áherslur fræðanna út frá 

raunverulegum vinnubrögðum og viðhorfum meirihluta tannlækna og tannsmiða. 

Áhugavert væri að rannsaka áhrif þessa verklags, sem ítrekað birtist í rannsóknum 

erlendis og núna hérlendis, á gæði tanngerva í samanburði við það verklag sem fræðin 

leggja til. Niðurstöður slíkrar rannsóknar gætu gefið vísbendingu um hvort gagnlegt væri 

að endurskoða þær forsendur sem fræðimenn gefa sér við rannsóknir á og umfjöllun um 

samvinnu tannlækna og tannsmiða.  
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