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Útdráttur 

Tilgangur: Megin tilgangur rannsóknarinnar var að skoða gæði og árangur 

upplýsingagjafar til þjónustuþega Tannlæknadeildar Háskóla Íslands (THÍ) með laus 

tanngervi og kanna hvort þátttakendur nýti sér þá þjónustu sem í boði er að meðferð 

lokinni svo sem fóðrun tanngerva. 

Aðferðir: Þátttakendur voru sjúklingar sem hlotið hafa meðferð hjá THÍ og fengið laus/t 

tanngervi. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð, gögnum var safnað með 

spurningalista sem lagður var fyrir þátttakendur símleiðis. Unnið var úr gögnum með 

lýsandi tölfræði.  

Niðurstöður: Heildarúrtak sjúklinga var (N=60) alls samþykktu 66,7% (n=40) þátttöku. 

þar af höfðu 55% fengið stálgrindaparta (n=22)  og 45% heilgóma (n=18). Rúmlega 

helmingur (57,5%) þátttakenda voru karlar (n=23) og konur voru 42,5% (n=17).  

Helmingur heilgómasjúklinga var á aldrinum 70-79 ára (n=9) og algengast var að 

partasjúklingar væru á aldrinum 60-69 ára 45,5% (n=10). Helmingur partasjúklinga 

(n=11) og 44% heilgómasjúklinga (n=8) og fengu munnlega kennslu í umhirðu tanngerva 

sinna og meirihluti fékk engar upplýsingar um áætlaðan endingartíma tanngervis 

(Heilgóma: 77,8% (n=14); Parta: 77,3% (n=17)). Stærsti hluti sjúklinga vissi hvað fóðrun 

væri (Heilgóma: 88,9% (n=16); Parta: 63,6% (n=14)) af þeim sem það vissu var 

algengast var að þeir hefðu ekki fengið þær upplýsingar á deildinni (Heilgóma: 56,3% 

(n=9); Parta: 57,1% (n=8)). Flestir heilgómasjúklingar nota sápu við þrif á tanngervum 

sínum 55,6% (n=10) og algengast var að partasjúklingar noti tannkrem í sama tilgangi 

59,1% (n=13). Meirihluti sjúklinga notar enn tanngervi sín (Heilgóma: 88,9% (n=16); 

Parta: 90,9% (n=20)) og finnst þau passa í dag (Heilgóma: 66,7% (n=12); Parta: 63,6% 

(n=14)). Fleiri partasjúklingar 59,1% (n=12) voru ósammála um að tími væri kominn á 

endurnýjun tanngervisins heldur en heilgómasjúklingar 50% (n=9).  

Ályktun: Nemendur THÍ eru að standa sig vel í að kenna þjónustuþegum sínum um 

umhirðu tanngerva. Bæta má upplýsingagjöf um endingartíma tanngerva og þá eftirfylgni 

sem er í boði á deildinni.  

Efnisorð: Tannsmíði, laus tanngervi, partar, heilgómar, tannheilbrigðisþjónusta. 
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Abstract 

Purpose: The main purpose of the study is to observe the quality and success of 

information provided to patients treated with full denture (FD) and/or removable partial 

dentures (RPD) at the Faculty of Odontology (FO) at the University of Iceland, and to 

explore patients usage of available post procedure services such as relining the dentures. 

Methods: The participants had received treatment by dental students at the FO with CD 

or/and RPD. An invitation to participate was sent to the target population beforehand, 

followed by a phone call to get a sample to take part in the research. A quantitative 

research method was used and data collected with a questionnaire to explain results using 

descriptive statistic. 

Results: A total of 66,7% (n=40) of the target population (N=60) took part in the 

research; a total of 55% were RPD patients (n=22) and 45% were CD patients (n=18). 

Total of 57,5% (n=23) men and 42,5% (n=17) women. Half (n=9) of the CD patients 

belonged to the age group of 70-79 years old and 60-69 years old was the most common 

age group among RPD patients 45,5% (n=10). Nearly half of CD 44,4% (n=8) patients 

and half of RPD patients (n=11) had received verbal instructions on how to maintain 

their dentures. A majority of both groups (CD: 77,8% (n=14); RPD: 77,3% (n=17)) 

received no information about the estimated service life of their dentures. Total of (CD: 

88,9% (n=16); PRD: 63,6% (n=14)) had knowledge of the service of relining the 

dentures, but a majority of those who knew (CD: 56,3% (n=9); RPD: 57,1% (n=8)) had 

not received the information during their treatment at the FO. Most CD patients used 

soap to clean their dentures or 55,6% (n=10) while RPD patients used toothpaste for the 

same purpose 59,1% (n=13). By far most of the patients still use their dentures today or 

(CD: 88,9% (n=16); RPD: 90,9% (n=20)) and most feel that their dentures still fit (CD: 

66,7% (n=12); RPD: 63,6% (n=14)). More RPD patients 59,1% (n=12) disagreed on the 

need to renew the dentures compared to the CD patients 50% (n=9). 

Conclusion: The dental students at the FO do well at informing and teaching their 

patients maintenance of the dentures, but could improve informing them about the 

service life of CD/RPD and the available post treatment services. 

Key words Dental technology, complete dentures, Removable partial dentures, and 

dental treatment.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim sjúklingum sem hlotið hafa meðferð og fengið laus 

tanngervi hjá THÍ ásamt nemendum, kennurum og starfsfólki við deildina.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 16 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í tannsmíði við Háskóla 

Íslands vorið 2018, gerð undir leiðsögn Ellenar Flosadóttur dósents. Ritgerðin byggir á 

könnun sem unnin var af Sóleyju Bjarnadóttur sem hóf  nám í tannsmíði haustið 2015 og 

er á þriðja og seinasta ári og lýkur námi á vorönn 2018. Hún stefnir á frekara nám í 

tannsmíði í framtíðinni.  

Höfundi þótti mikilvægt að rannsaka þetta viðfangsefni þar sem það hefur aldrei verið 

rannsakað áður og ekki er til mikið af upplýsingum um hvort sjúklingar hafi vitund á 

meðhöndlun tanngerva. Það er mikilvægt að upplýsingaflæði sé nægilegt vegna þess að 

þekking skjólstæðinga á umhirðu og viðhaldi lausra tanngerva hefur forvarnargildi gegn 

þróun tann- og munnsjúkdóma og getur þar með lengt endingartíma tanngervanna.  
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Hugtök og skammstafanir 

Afsteypa  (e. Model): Gerð afsteypa er mikilvægt ferli í mörgum 

tannlæknisverkum. Til eru mismunandi tegundir afsteypa sem gerðar 

eru með því að hella gifsi í mát af munnholi sjúklings. Til að hægt sé að 

hanna og búa til bæði föst og laus tanngervi á afsteypur verða þær að 

vera nákvæmar eftirlíkingar af munnholi sjúklings. 

Ásetugómur (e. Hybrid denture, overdenture): Heilgómur sem hefur stuðning eða 

festu á rótarenda eða tannplanta. Festingar ásetugóms geta verið 

margvíslegar svo sem smellur, seglar eða krækjur sem festa má á barra. 

Fóðrun  (e. Relining): Þegar breytingar hafa átt sér stað á undirlagi heilgóms og 

gómaplast er vel útlítandi er skipt um gómaplast sem snýr að 

heilgómastæði án þess að breyta afstöðu tanna.  

Gervitennur  (e. Denture teeth): Hér notað sem orð fyrir staðgengla náttúrulegra 

tanna. Notuð hafa verið bein, perlur, skeljar, úrdregnar tennur úr fólki, 

dýrum eða hvað eina sem gat komið í stað tapaðra eigin tanna. Í seinni 

tíð eru gervitennur fjöldaframleiddar úr postulíni eða ýmsum gerðum 

plastefna til notkunar í tannsmíði. 

Heilgómur  (e. Complete dentures): Staðgengill glataðra tanna og aðliggjandi vefja. 

Hér er átt við þegar allar náttúrulegar tennur hafa tapast úr munni. 

Heilgómur getur verið í efri eða neðri kjálka eða í báðum kjálkum sem 

heilgómasett.  

Hitahert plastefni (e. Heat cure resin): Hitafjölliðað plastefni, sem fjölliðast við  

blöndun dufts (e. polymers) og vökva (e. monomers) við hita.  

Kaldhert plastefni (e. Cold-cure resin): Sjálfharðnandi kaldfjölliðað plastefni, sem  

fjölliðast við blöndun dufts (e. polymers) og vökva (e. monomers).  

Laus tanngervi  (e. Removable full or partial dentures): Ígildi tanna og aðliggjandi  

vefja. Um er að ræða tannparta eða heilgóma.  

Partur  (e. Removable partial denture): Laust tanngervi sem skjólstæðingur 

getur sjálfur fjarlægt úr munni, t.d. ein gervitönn eða fleiri gervitennur 

sem festar eru í gómaplast og/ eða á stálgrind og fyllir í tannlaus/t bil 

milli náttúrulegra tanna. Hald kemur frá eftirstandandi tönnum og 

undirliggjandi slímhúð. Bráðabirgðapartar eru ætlaðir til styttri 

notkunar og eru eingöngu úr plastundirlagi. Stálgrindarpartar eru með 

styrktu undirlagi úr málmi og henta til langtímanotkunar. 

SÍ Sjúkratryggingar Íslands. 
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Tannheilsuteymi Allir sem eiga samskipti við sjúklinginn varðandi meðhöndlun tanna og 

munnhols, hvort sem það eru tannlæknar, tanntæknar, tannsmiðir eða 

tannfræðingar.  

Tannplantakerfi (e. implant system): Samanstendur af öllum þeim íhlutum sem þarf  

til þegar skrúfa er sett í bein sjúklings þar sem tönn hefur tapast. Allt 

frá því að tannlæknir setur tannplanta í bein, þar til búið er að smíða 

tanngervi á plantann og koma því fyrir í munni.  



 

ix 

Þakkir 

Þakkir fær leiðbeinandi minn Ellen Flosadóttir, dósent við Háskóla Íslands, fyrir leiðsögn 

og ábendingar við gerð ritgerðarinnar. Innilegar þakkir fær Aðalheiður Svana 

Sigurðardóttir fyrir alla þá leiðsögn og ábendingar sem hún veitti vegna verkefnisins. 

Þakkir fær Vigdís Valsdóttir fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér í gegnum 

námið.    

Ég færi fjölskyldu, vinum og samnemendum þakkir fyrir stuðning í gegnum námsárin.  

Besti vinur minn Jón Ágúst Guðmundsson fær sérstakar þakkir fyrir aðstoð við gerð 

ritgerðar og fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum námsárin.  

Að lokum vil ég þakka þjónustuþegum sem samþykktu þátttöku í könnuninni. Án þeirra 

hefði könnunin ekki verið gerð og niðurstöður fengist. 





 

1 

1 Inngangur  

Góð virkni og langur endingartími tanngerva skiptir gríðarlega miklu máli fyrir lífsgæði 

einstaklinga. Til þess að viðhalda lengri endingartíma tanngerva getum við notast við 

skilvirka og reglulega hreinsun á tanngervinu og það hefur einnig forvarnargildi gegn 

þróun tann- og munnsjúkdóma. Því er mikilvægt að tannlæknar og aðrir aðilar sem vinna 

með einstaklingum með laus tanngervi komi þeim upplýsingum skilvirkt á framfæri svo 

sjúklingar geti nýtt sér þær aðferðir (Namrata og Ganapathy, 2017). 

Höfundur ákvað að gera rannsókn á upplýsingaflæði frá starfsmönnum og nemendum 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands til sjúklinga til að kanna hvað sjúklingar vita um 

eftirmeðferðir og meðhöndlun tanngervanna. Ávinningur slíkrar rannsóknar felst í því að 

afla upplýsinga um hvernig upplýsingaflæði og/eða kennsla til þjónustuþega fer fram í 

dag og nýta þær niðurstöður til að endurskoða verklag, samskipti og aðra þætti sem geta 

haft áhrif á gæði upplýsingaflæðis. Ef í ljós kemur að niðurstöður sýni að sjúklingar hafi 

litla þekkingu og vitund á viðhaldi og eftirmeðferð þá gefst deildinni tækifæri á að bæta 

úr því vandamáli. Það gæti orðið til þess að verklagsreglur, kennsluaðferðir og 

upplýsingaflæði til sjúklinga yrði aukið og skilvirkara.  

1.1 Tilgangur rannsóknar 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða gæði og árangur upplýsingagjafar til 

þjónustuþega THÍ með laus tanngervi og kanna hvort þátttakendur nýti sér þá þjónustu 

sem í boði er fyrir tanngervin. Góð tann- og munnheilsa skiptir gríðarlega miklu máli 

fyrir lífsgæði okkar. Það er skylda tannheilsuteymisins að veita sjúklingum bestu 

mögulegu þjónustu sem stendur til boða á hverjum tíma. Ef upplýsingaflæði er 

nægjanlegt þá aukast líkurnar á betri endingartíma tanngervis og því verður minni þörf á 

endurnýjun tanngerva. Væntanlegar niðurstöður munu nýtast starfsfólki og nemendum í 

þágu sjúklinga.  
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1.2 Tannlæknadeild Háskóla Íslands 

Það sem gerir Tannlæknadeild Háskóla Íslands frábrugðna öðrum tannlæknastofum 

Íslands er að hún er eina opinbera tannlæknaþjónusta landsins. Meginmarkmið 

Tannlæknadeildarinnar er að veita nemum menntun í almennum tannlækningum og 

stuðla þannig að bættri tann- og munnheilsu þjóðarinnar. Nemendur fá verklega kennslu 

á tannlæknastofu deildarinnar (klíník) undir handleiðslu kennara (Háskóli Íslands, e.d.)  
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2 Yfirlitsgreinar 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun skilgreinir heilsu á þennan hátt: Ástand þar sem líkamleg, 

sálfræðileg og félagsleg líðan er heil og veikindi og sjúkdómar eru í algjöru lágmarki. 

Þetta ástand á svo sannarlega líka við um tann- og munnheilsu okkar (Constitution of 

WHO, 1946). 

2.1 Almenn tannheilsa 

Hluti af góðri almennri líðan er að hafa góða tann- og munnheilsu og því sækist fólk í 

það að hafa heilbrigt munnhol. Góð munnheilsa stuðlar að almennri vellíðan sem inniber 

það að getað borðað, talað og tekið þátt í samskiptum við annað fólk. 

Það sem einstaklingar geta gert til að stuðla að betri tann- og munnheilsu er að hirða 

munn sinn vel, venja sig á heilbrigt mataræði, sleppa reykingum og fara í reglubundið 

eftirlit hjá tannheilsuteyminu. Það er einstaklingsbundið hversu oft þarf að fara í eftirlit. 

Einstaklingar með lélega tannhirðu eru líklegri til að fá tannholdssjúkdóma sem er 

algengasta ástæðan fyrir tanntapi (Cascaes, Peres og Peres, 2009). Afleiðingar sem tann- 

og munnsjúkdómar geta haft í för með sér eru dauft bragðskyn og skerðing á 

tyggingarfærni og kyngingu sem leiðir til vannæringar og meltingartruflana. Tann- og 

munnsjúkdómar geta einnig haft áhrif á rödd og talfæri sem hafa áhrif á samskipti 

einstaklinga (Aðalheiður Svana Sigurðardóttir, 2014) 

Mikilvægi tannheilbrigðis hefur breyst gríðarlega síðustu áratugi vegna aukinnar kennslu 

og þekkingar á góðri tannheilsu. Viðhorf einnar kynslóðar til góðrar tannheilsu breytist 

með næstu kynslóð (Muller, 2014) 

 

2.1.1 Öldrun og tannheilsa 

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að tannheilsa okkar hnignar með hækkandi 

aldri. Það geta verið margar ástæður að baki þess en tennurnar okkar verða slitnari eftir 

því sem árin líða (Einar Ragnarsson, Sigurjón H. Ólafsson og Sigfús Þór Elíasson, 1990) 
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Í rannsókn einni kom í ljós að eldra fólk hugsar minna um tannheilsu sína en það gerði 

áður vegna breyttra aðstæðna. Það getur verið meira krefjandi að viðhalda góðri 

munnheilsu ef hún er orðin slæm fyrir. Þá er gott að þekkja og vita af tannlæknisþjónustu 

svo hægt sé að fá aðstoð við að sinna og viðhalda góðri tann- og munnheilsu (Pretty, 

2014). Þannig er algengara að eldra fólk noti laus tanngervi en yngra fólk.   

Komið hefur í ljós að eldra fólk getur tekið töluvert lengri tíma í að meðtaka og skilja 

hvernig almennileg umhirða tanngerva fer fram og verða tannlæknar því að gera sér grein 

fyrir því og sýna þolinmæði í útskýringum og kennslu á umhirðu (Suresan, Mantri, 

Deogade, Sumathi, Panday og Galav, 2016)   

2.1.2 Tannheilbrigðisþjónusta 

Markmið tannheilbrigðisþjónustu og tannheilsuteymisins er að veita þjónustuþegum 

sínum aðstoð við að ná og viðhalda góðri tannheilsu. Einstaklingar nýta sér þessa 

þjónustu með því að fara í reglubundnar skoðanir þar sem framkvæmd er fyrirbyggjandi 

meðferð sem kemur í veg fyrir sársauka í munni og tannlos. Með þessu fæst bætt líðan og 

útlit og komið er í veg fyrir þau vandkvæði sem koma í veg fyrir eðlilega starfsemi 

munnsins (Habib, Tamalingam, Al Beladi og Al Habib, 2014) 

Mikilvægt er að tannlæknar geri sjúklingum grein fyrir því að regluleg eftirlit eru 

nauðsynleg því rannsóknir hafa sýnt fram á að sjúklingar telja sig ekki hafa slæma 

tannheilsu fyrr en alvarlegri vandamál koma fram svo sem sársauki, óþægindi eða 

útlitslegir gallar og eru þess vegna ólíklegri til að þess að leita sér aðstoðar fyrr en þessi 

vandamál koma upp (Cascaes, Peres og Peres, 2009) 

Um er að ræða góða tannlæknaþjónustu ef þekking og samskiptafærni 

tannheilsuteymisins stuðlar að góðum samskiptum við sjúklinga (Habib o.fl., 2014) 

2.2 Laus tanngervi 

Þegar tennur brotna niður eða tapast er hægt að fá tanngervi í stað töpuðu tannanna. Laus 

tanngervi eru ígildi tanna og aðliggjandi vefja. Laus tanngervi geta komið í stað allra 

tanna munnsins og kallast þá heilgómar eða komið í stað tapaðra tanna inn á milli eigin 

tanna sjúklings og kallast þá partar. Lausu tanngervin er hægt að fjarlægja úr munni og er 

þannig auðvelt fyrir einstaklinginn að þrífa eigin tennur og slímhimnur og einnig lausa 

tanngervið. Þegar smíðað er laust tanngervi tekur tannlæknir mát af gómastæði og sendir 

til tannsmiðs þar sem smíðin á tanngervinu fer fram. Efnið sem oftast er notað í heilgóma 
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og parta er plastfjölliðað plastefni eða PMMA (e. Polymethyl methacrylate) sem kallað er 

gómaefni. Í gómaefnið eru settar tilbúnar plast- eða postulínstennur en í flestum tilvikum 

plasttennur (Gad, Fouda, Al-Harbi, Näpänkangas og Raustia, 2017). 

Þó að þessi lausu tanngervi séu góð lausn þá eru til aðferðir sem auka enn meira festu 

tanngervisins og auka þar með ennþá meira lífsgæði. Ein aðferð er að setja tannplanta, þá 

oftast tvo á augntannasvæði með festibúnaði. Í sjálfu lausa tanngervinu er komið fyrir 

smellu eða viðlíka festingu (Burns, 2000). 

Niðurstöður úr rannsóknarritgerð við Háskóla Íslands sýnir að tannplantastuddir 

heilgómar veiti mun meiri lífsgæði en lausir heilgómar sem fá bara festu frá gómastæðinu 

(Agnes Hilmarsdóttir og Ásta Þorgilsdóttir, 2011). 

2.2.1 Forvarnir og viðhald 

Forvarnir, sem eru fyrirbyggjandi aðgerðir sem koma í veg fyrir ýmis vandamál tengd 

heilsu okkar, draga úr framgöngu sjúkdóma eða koma í veg fyrir þá. Mikilvægustu 

forvarnir fyrir þá sem eru með tanngervi með eða án tannplanta-stuðnings er að bursta 

tanngervin og munnholið til að koma í veg fyrir sjúkdóma í munni af völdum 

munnbaktería. Sé tanngervið stutt tannplanta þarf að hreinsa þá daglega til að koma í veg 

fyrir tannplanta-tannholdsbólgu (e. Peri-implantitis) sem geta valdið því að tannplantarnir 

losni og tapist úr munni (Aðalheiður Svana Sigurðardóttir, 2014). 

Talið er að allt að 67% sjúklinga með tanngervi séu að glíma við munnbólgu eftir 

uppsafnaðar bakteríu eða sveppasýkingar undir tanngervunum. Munnbólgur eru 

langvarandi, geta komið af mörgum mismunandi ástæðum og geta haft mjög mikil áhrif á 

lífsgæði sjúklinga (Felton, Cooper, Duqum, Minsley, Guckes, Haug, 2011). 

Nokkur fagfélög um tann- og munnheilsu í Bandaríkjunum hafa búið til leiðbeiningar um 

viðhald lausra tanngerva. Leiðbeiningarnar leggja áherslu á mikilvægi þess að hreinsa 

gervin daglega. Ítarleg og dagleg hreinsun á bakteríuflórunni sem myndast á 

tanngervunum og í munnholinu er mjög mikilvæg til að minnka hættu á sýkingum og 

stuðla að góðri tann- og munnheilsu sem bætir almenn lífsgæði. Til að minnka 

bakteríugróðurinn hjá einstaklingum með tanngervi ættu þeir að skola tanngervin sín upp 

úr hreinsilausn t.d. töflum sem leysast upp í vatni. Það má ekki setja hreinsilausn beint í 

munn og skola þarf hreinsiefnið vandlega af gervinu áður en það er notað. Ekki er mælt 

með því að setja tanngervi úr plasti í sjóðandi vatn eða klór því plastið getur brugðist illa 

við (Felton, o.fl., 2011). Mælt er með því að fara til tannlæknis eða tannfræðings sem 
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getur aðstoðað við hreinsun og viðhald tanna og tanngerva og þannig aðstoðað við að 

viðhalda góðri munnheilsu. Einnig kemur fram mismunandi árangur eftir því hvernig 

leiðbeiningar um umhirðu eru gefnar (Felton, o.fl., 2011).  

Vörur til umhirðu og hreinsun tanngerva ættu að vera auðveldar í notkun, drepa bakteríu 

og sýklagróður en hættulausar fyrir sjúklinginn. Þær ættu einnig að fara vel með 

tanngervin sjálf og ekki vera of dýr. Mjög mikilvægt er fyrir tannlækna að gera 

sjúklingum grein fyrir því hversu mikilvæg góð umhirða á tanngervum er og hversu 

miklu máli það getur skipt fyrir endingu þeirra og lífsgæði sjúklingsins. Hægt er að veita 

leiðbeiningar um umhirðu og hreinsun tanna, munnlega, en verkleg kennsla er 

árangursríkari leið (Suresan, Mantri, Deogade, Sumathi, Panday og Galav, 2016). 

Öll erum við ólík og með mismunandi aðstæður í munnholi og því er ekki hægt að áætla 

einhvern ákveðinn endingartíma fyrir tanngervi. Rýrnun er mikil fyrstu 6-8 mánuði eftir 

tannúrdrátt og hjá einstaklingum eldri en 65 ára. Algengt er að ending á tanngervum sé 5-

10 ár og stundum lengur (Nallaswamy, 2014). 

Mikilvægt er að líta ekki á mátun tanngervanna sem lokastig meðferðar heldur frekar sem 

byrjun á löngu ferli milli sjúklings og tannlæknis til að halda munnholdinu heilbrigðu. 

Því er nauðsynlegt fyrir sjúklinga að mæta reglulega í skoðun og mat til tannlæknis eftir 

að meðferðinni líkur (Suresan, o.fl., 2016).   

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) taka að hluta til þátt í kostnaði við smíði tanngerva fyrir 

aldraða og öryrkja. SÍ taka þátt í greiðslu vegna tanngerva ef liðin eru sex ár frá því að SÍ 

tók síðast þátt í kostnaði við gerð tanngerva. Ef um er að ræða fóðrun þá þurfa að vera 

liðin þrjú ár frá því að tanngervið var smíðað eða fóðrað síðast til þess að SÍ taki þátt í 

kostnaði við fóðrun tanngervis. Þannig má telja að tanngervi teljist nýtt fyrstu þrjú árin 

og þá er ekki átt við bráðabirgða tanngervi (Reglugerð nr. 451/2013). 

2.2.2 Vandamál lausra tanngerva 

Slæm umhirða á heilgómum og munnholi getur valdið þrálátum sveppasýkingum. 

Heilgómar geta valdið sárum ef þeir loða illa við eða eru rúmir en þá er mikilvægt að 

laga þá með því t.d. að fóðra. Helstu vandamál munnhols þegar stálgrindarpartar eru til 

staðar eru tannholdsbólga, tannáta og tannsteinn (Namrata og Ganapathy, 2017). 

Í íslenskri rannsókn á öldruðu fólki kom fram að slæm tann- og munnheilsa hefur 

neikvæð áhrif á lífsgæði þátttakenda. Ályktun rannsóknar er þessi: „Það er nauðsynlegt 
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að bæta tannheilsu aldraðra, draga úr tíðni tannátu og lausra tanngerva með forvörnum, 

skimun og reglulegri tannheilbrigðisþjónustu til að viðhalda heilsu og lífsgæðum meðal 

aldraðra íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum“ (Aðalheiður Svana Sigurðardóttir, 2014) 

Rannsóknir sýna að það er skortur á þekkingu og vitund um góða hreinsun tanngerva hjá 

notendum lausra tanngerva, þrátt fyrir að þeir fái leiðbeiningar um hvernig þeir eigi að 

þrífa tanngervið við afhendingu. Það er því mikilvægt að tannlæknar komi þeim 

upplýsingum á framfæri við sjúklinga við fleiri tækifæri og einnig er mikilvægt að 

sjúklingar komi reglulega í eftirlit þar sem leiðbeiningarnar eru endurteknar. Einnig hefur 

komið fram að þeir sjúklingar sem fá bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar um 

hreinsun tanngervanna hafa töluvert betri þekkingu en þeir sem aðeins fá munnlegar 

upplýsingar. Algengur misskilningur hjá sjúklingum sem hafa fengið laus tanngervi er að 

þeir þurfi ekki að stunda eftirmeðferðir vegna þess að gervitennur hrörni ekki eins og 

venjulegar tennur. Því er mikilvægt að tannlæknar séu vakandi fyrir því og passi upp á að 

sjúklingar komi í skoðun helst á 6-12 mánaða fresti (Milward, Katechia og Morgan, 

2013) 

2.3 Siðareglur 

Siðareglur Tannlæknafélags Íslands voru samþykktar 2006.  Í siðareglum tannlækna 

koma skýrt fram ákveðnar reglur sem fara á eftir svo munnheilsa sjúklinga haldist góð. Í 

fyrstu grein kemur fram að tannlækni beri skylda til að hjálpa skjólstæðingum að 

varðveita heilsu sína. Í 4. grein kemur fram „Tannlæknir skal upplýsa sjúkling um 

mikilvægi forvarna svo sem tannhirðu, matarvenjur og heilbrigt líferni.“ Í 6. grein kemur 

fram að tannlækni beri skylda að veita sjúklingum viðhlítandi meðferð og hætta ekki 

umönnun sjúklings nema hann hafi gefið honum allar upplýsingar varðandi meðferðina 

og upplýsingar um tanngervi þegar það á við. Þessar reglur gefa til kynna hve 

aðgengilegar allar upplýsingar ættu að vera um tanngervið í gegnum tannlækninn og að 

hann ætti að geta svarað öllum spurningum (Siðareglur Tannlæknafélags Íslands, 2006). 

2.4 Tannlæknadeild 

Tannlæknakennsla á Íslandi hófst árið 1945 og heyrði þá undir Læknadeild Háskóla 

Íslands. Það var ekki fyrr en 1972 sem Háskóli Íslands setti sérstaka Tannlæknadeild á 

laggirnar og árið 1983 fékk deildin sér húsnæði á 2. hæð í Læknagarði við 

Vatnsmýrarveg þar sem kennsla fer fram í dag. Ár hvert útskrifar deildin sjö 

tannlæknanema og fimm tannsmíðanema. Í samstarfi við fjölbrautarskólann við Ármúla 
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býður deildin tanntæknanemum árs kennslu. Meginmarkmið kennslunnar og þar með 

verknámsins er að veita þessum nemum sem besta menntun svo þeir geti farið með 

reynslu út á vinnumarkaðinn (Háskóli Íslands, e.d.). 

Í nýlegri könnun á þjónustu Tannlæknadeildar kom í ljós að þjónustuþegar væru almennt 

ánægðir með þjónustu á vegum deildarinnar (Thelma Hulda Símonardóttir, 2016) 
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3 Aðferðafræði 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða gæði og árangur upplýsingagjafar til 

þjónustuþega THÍ með laus tanngervi og kanna hvort þátttakendur nýti sér þá þjónustu 

sem í boði er fyrir tanngervin. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð en hún er ein 

algengasta rannsóknaraðferðin og samanstendur af kerfisbundnum og hlutlægum 

aðferðum til að safna gögnum, vinnu úr þeim og birta tölfræðilegar niðurstöður. 

3.1.1 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar voru 64 sjúklingar sem sóttu meðferð hjá Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands og fengu laus tanngervi á árunum 2014 til 2017. Þar af höfðu 41 fengið 

stálgrindarparta og 23 fengið heilgóma. Til að geta tekið þátt í rannsókninni þurftu 

þjónustuþegar í úrtaki að hafa lokið meðferð við Tannlæknadeild með fullnægjandi hætti. 

3.1.2 Kynningarbréf 

Kynningarbréf var sent út til mögulegra þátttakenda og innihélt upplýsingar um tilgang 

könnunarinnar og hvers vegna viðtakanda væri boðin þátttaka í könnuninni. Einnig kom 

fram að persónugreinanleg gögn yrðu dulkóðuð í rannsókninni og niðurstöður yrðu 

órekjanlegar til einstakra þátttakenda, einnig að ábyrgðarmaður myndi sjá um að afmá 

upplýsingar um þátttakendur. Síðan var haft samband við úrtakshópa símleiðis og 

viðkomandi boðin þátttaka.  

3.1.3 Mælitæki 

Í rannsókninni var notaður frumsaminn spurningalisti með 14 spurningum. Flestar 

spurningar voru með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum en tvær þeirra voru opnar, þar 

sem þátttakanda gafst kostur á að svara með eigin orðum. Flestar spurningar listans eiga 

það sameiginlegt er að fjalla um vitund á umhirðu og virkni tanngervisins, 

upplýsingagjöf um umhirðu og endingartíma tanngervisins.  

3.1.4 Framkvæmd 

Leyfi fékkst frá deildarforseta Tannlæknadeildar fyrir því að fá aðgang að þeim hópum 

einstaklinga sem fengu laus tanngervi á árunum 2014-2017. Ekki var þörf á að fá leyfi frá 

Vísindasiðanefnd þar sem þetta var þjónustukönnun en rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar. Öflun gagna stóð yfir í um einn mánuð með símhringingum til 
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þátttakenda. Rannsakandi sá um að hringja í alla þátttakendur og skrá niður þau svör sem 

fengust munnlega á útprentaða spurningalista.  

3.1.5 Gagnaúrvinnsla 

Svörum þátttakenda við spurningalistanum var breytt í upplýsingar á tölulegu formi svo 

hægt væri að lýsa niðurstöðum í lokuðum spurningum. Við úrvinnslu ganga voru 

spurningalistar þátttakenda yfirfærðir handvirkt í spurningarkönnunarforritið Survey 

Monkey sem var notað til að vinna úr lýsandi tölfræði. Gott er að nýta sér lýsandi 

tölfræði vegna þess að aðferðin er viðurkennd og túlkar niðurstöðurnar á skilvirkan og 

einfaldan hátt eins og með töflum og myndum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Svör þátttakenda við opnum spurningum voru skráð niður og orðræðugreind til að birta 

niðurstöður. 

Þátttakendum í rannsókninni er hægt er að skipta í tvo hópa annars vegar einstaklinga 

sem höfðu fengið part/a og einstaklinga sem höfðu fengið heilgóm/a. Munu niðurstöður 

rannsóknarinnar lýsa einkennum hvers hóps fyrir sig. 

3.1.6 Styrk- og veikleikar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er fyrst og fremst að kanna efni sem áður er ókannað. 

Vonandi getur rannsóknin nýst Tannlæknadeild Háskóla Íslands til að viðhalda eða bæta 

upplýsingaflæði til þjónustuþega.  

Veikleiki rannsóknarinnar er að minning eldra fólks á samskiptum gæti hafa breyst eða 

gleymst með tímanum. Þessa óvissu er hægt að minnka með því að vinna með nýlegustu 

gögnin eða um tíu ára tímabil enda var unnið með mjög nýleg gögn. Hins vegar er hluti 

úrtaksins það nýleg tilfelli og tanngervin að sama skapi nýleg, þannig að spurningin um 

hvort þátttakanda þótti vera tími kominn til að endurnýja tanngervið var heldur óþörf. 

Einnig er veikleiki þegar áreiðanleiki skráninga er í höndum eins rannsakanda. Það er 

alltaf betra ef annar aðili fer yfir gögnin og skráir og þessar skráningar milli aðila bornar 

sama til að koma í veg fyrir misstök í skráningu og úrvinnslu gagnanna.  
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4 Niðurstöður 

Þjónustuþegar sem fengu heilgóma við deildina á árunum 2014 og 2015 voru samtals 23, 

einn þeirra lauk ekki meðferð og voru því mögulegir þátttakendur í þeim hópi 22. 

Þjónustuþegar sem fengu stálgrindarparta við Tannlæknadeild Háskóla Íslands á árunum 

2014-2017 voru 41 talsins. Tveir þessara einstaklinga voru látnir og einn einstaklingur 

lauk ekki meðferð við deildina. Þannig voru 38 mögulegir þátttakendur sem höfðu fengið 

stálgrindarparta í rannsókninni. Heildarfjöldi mögulegra þátttakanda var því 60 

einstaklingar. 

4.1 Bakgrunnur 

Þær bakgrunnsbreytur sem fengnar voru úr sjúkraskrá Tannlæknadeildar var kyn. Annað 

sem kom fram í sjúkraskrám voru upplýsingar um meðferðartíma. Þær bakgrunnsbreytur 

sem þátttakendur svöruðu voru aldur og búseta.  

Af þeim sem uppfylltu þátttökuskilyrði (N=60) samþykktu 66,7% þátt í rannsókninni 

(n=40). Af þeim reyndust  45% vera heilgómasjúklingar (n=18) og rúmur helmingur vera 

partasjúklingar (55%; n=22).  

Fleiri karlkyns þátttakendur voru í rannsókninni (57,5%; n=23) en konur (42,5%; n=17). 

Af 18 heilgómasjúklingum voru konur 44,4% (n=8) svarenda og karlar voru 55,6% 

(n=10) svarenda. Af 22 partasjúklingum voru konur 40,9% (n=9) og karlar 59,1% 

(n=13).  

4.1.1 Aldur milli mismunandi hópa 

Eins og sjá má á Mynd 1 var helmingur (50%; n=9) heilgómasjúklingar á aldrinum 70-79 

ára. Hlutfall skiptist jafnt á milli aldurshópanna 50-59 ára, 60-69 ára og 80-89 ára þar 

voru þrír í hverjum hóp. Tíu partasjúklingar (45,5%) voru á aldrinum 60-69 ára, sjö voru 

á aldrinum 70-79 ára og fimm voru á aldrinum 50-59 ár. 
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Mynd 1. Aldursbil heilgóma- og partasjúklinga. 

 

4.1.2 Búseta 

Einstaklingar búsettir á höfðuðborgarsvæði voru 85% (n=34) talsins og sex einstaklingar 

eða 15% voru búsettir utan þess.  

4.2 Upplýsingagjöf deildarinnar 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður um upplýsingagjöf Tannlæknadeildar Háskóla 

Íslands við þjónustuþega deildarinnar. 

4.2.1 Kennsla í umhirðu 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið kennslu eða leiðbeiningar um það 

hvernig þeir ættu að hreinsa tanngervið áður en meðferð lauk. Á Mynd 2 sést að 

algengast var að heilgómasjúklingar (n=8) og partasjúklingar (n=11) fengu munnlegar 

upplýsingar, alls sex heilgóma- og tveir partasjúklingar fengu skrif- og munnlegar 

upplýsingar. Aðeins einn heilgómasjúklingur fékk sýnikennslu samanborið við sjö 

partasjúklinga. Þrír heilgóma- og tveir partasjúklingar fengu enga kennslu eða 

leiðbeiningar í umhirðu sjá Mynd 2. 
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Mynd 2. Upplýsingaflæði til sjúklingahópa varðandi umhirðu. 

4.2.2 Upplýsingar um endingartíma 

Spurt var um hvort þjónustuþegar hefðu hlotið einhverskonar upplýsingar um áætlaðan 

endingartíma tanngervisins. Svipað hlutfall eða nærri 80% heilgóma- (n=14) og 

partasjúklinga (n=17) vissu ekki áætlaðan endingartíma tanngervanna. Tveir heilgóma- 

og fjórir partasjúklingar vissu það ekki eða mundu það ekki og tveir heilgóma- og einn 

partasjúklingur fengu þessar upplýsingar sjá Mynd 3.  

 

Mynd 3. Upplýsingar veittar um endingartíma tanngervanna. 

Í spurningalistanum var opin spurning um hvort þátttakandi vissi hver áætlaður 

endingartími tanngervanna væri. Flestir vissu það ekki eða 85% (n=34) og sjö töldu að 

tanngervið myndi endast út ævina eða 17,5%. Fimm giskuðu samt á 10-15 ár (12,5%) 
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meðan jafn margir töldu það vera 5-10 ár. Þrír (7,5%) sögðu að það færi eftir umhirðu á 

tanngervinu  og einn (2,5%) neitaði að svara. 

4.2.3 Vitund um fóðrun 

Þátttakendur voru spurðir um hvort þeir vissu hvað fóðrun tanngervis væri. Meirihluti 

heilgómasjúklingar svöruðu spurningunni játandi eða 88,9% (n=16). Tveir þeirra (11,1%) 

svöruðu neitandi. Sömu sögu var að segja um svör partasjúklinga meirihluti svaraði 

spurningunni játandi eða 63,6% (n=14) en átta þeirra (36,4%) svöruðu neitandi. 

4.2.4 Upplýsingar um fóðrun  

Þeir sem svöruðu spurningunni um fóðrun játandi voru í framhaldi spurðir hvort þeir 

hefðu fengið upplýsingar um fóðrun á meðferðartíma. Af þeim 16 heilgómasjúklingum 

sem vissu hvað fóðrun væri, sögðust níu þeirra (56,3%) ekki hafi fengið upplýsingarnar á 

deildinni heldur hafi vitað hvað þetta væri fyrir meðferðina og sjö (43,7%) sögðust hafa 

fengið upplýsingar um mögulegt viðhald með fóðrun á deildinni. Af þeim 14 

partasjúklingum sem sögðust hafa vitað hvað fóðrun væri sögust átta (57,1%) ekki hafa 

fengið upplýsingar um fóðrun á deildinni en sex (42,9%) sögust hafa fengið upplýsingar 

um fóðrun á deildinni.  

4.3 Viðhald og eftirmeðferð 

4.3.1 Efni við þrif 

Þátttakendur voru spurðir hvaða efni þeir noti við þrif á tanngervum sínum. Hér gátu 

þátttakendur svarað fleiri en einum valmöguleika. Hlutföll eru reiknuð út frá 

heildarfjölda svara í stað fjölda þátttakenda.  

Alls bárust 20 svör frá heilgómasjúklingum, sjá Mynd 4. Þeir sem notuðu vökvakennd 

efni notuðu tannbursta sem áhald við að bera efnið á tanngervið. Helmingur svara 

heilgómasjúklinga benti til þess að sápa væri oftast notuð við þrifin (n=10). Fjórir 

sögðust nota bæði vatn og tannkrem eða alls 40%, en tveir sögðust nota hreinsitöflur.  

Alls bárust 26 svör frá partasjúklingum. Helmingur svara (n=13) benti til þess að 

partasjúklingar notuðu tannkrem, fimm svöruðu að þeir notuðu sápu og fjórir þeirra 

notuðu bæði vatn og hreinsitöflur  eða alls 30,8%, sjá Mynd 4. 
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Mynd 4. Efni sem sjúklingar nota við þrif.  

4.3.2 Seinasta heimsókn sjúklinga til tannlæknis 

Þjónustuþegar voru spurðir hve langt var frá seinustu tannlæknaheimsókn. Algengast var 

að heilgómasjúklingar höfðu farið síðast til tannlæknis á meðan á meðferðinni stóð fyrir 

3-4 árum síðan (66,7%; n=12). Tveir þeirra fóru fyrir 1-2 árum síðan og fjórir höfðu farið 

til tannlæknis innan árs. Algengast var hjá partasjúklingum eða 54,5% (n=12) að þeir 

hefðu farið síðast til tannlæknis innan árs. Sex þeirra fóru síðast fyrir 1-2 árum. Fjórir 

þeirra fóru fyrir 3-4 árum síðast sjá Mynd 5.  

 

Mynd 5. Tími frá því að sjúklingar heimsóttu síðast tannlækni. 

4.3.3 Tanngervi ennþá í notkun 

Algengast var að heilgómasjúklingar eða 88,9% (n=16) noti tanngervin sem smíðuð voru 

á deildinni enn í dag. Tveir þeirra (11,1%) nota þau ekki í dag. Algengast var hjá 
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partasjúklingum eða 90,9% (n=20) að þeir noti tanngervi sín enn í dag. Tveir þeirra 

(9,1%) nota þau ekki. 

4.3.4 Passa tanngervin ennþá? 

Í framhaldi af fyrri spurningu var spurt hvort tanngervin passi upp í þátttakendur í dag. 

Sú spurning átti ekki við þá sem nota ekki tanngervi sín í dag.  

Algengast var að heilgómasjúklingar sem nota tanngervin enn í dag finnst tanngervi sitt 

passa vel ennþá eða  75% (n=12). Fjórum þeirra finnst það passa hvorki né. Engum 

heilgómasjúklingi sem notar tanngervið fannst það ekki passa. Algengast var að 

partasjúklingar (n=14). sem nota tanngervin enn í dag töldu tanngervi sitt passa vel eða 

70% Fjórir þeirra svöruðu hvorki né og tveim fannst tanngervið ekki passa lengur sjá 

Mynd 6. 

  

Mynd 6. Hvernig sjúklingum finnst tanngervi sitt passa. 

4.3.5 Hvers vegna fólk noti ekki tanngervið 

Ef fólk svaraði að það væri hætt að nota tanngervi sín var það spurt opinnar spurningar 

varðandi það hvers vegna það noti ekki tanngervi sín.  

Flestir svöruðu að þau pössuðu illa upp í munninn og væru að valda óþægindum. 

Fáir kúguðust meðan þeir reyndu að nota tanngervin. 

4.3.6 Hefur tanngervið verið fóðrað? 

Þrír heilgómasjúklingar (16,7%) höfðu látið fóðra tanngervi sín, en 83,3% (n=15) höfðu 

ekki látið gera það. Mikill meirihluti partasjúklinga 90,9% (n=20) hafði ekki látið fóðra 

sín tanngervi  en tveir (9,1%) höfðu gert það. 
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4.3.7 Endurnýjun 

Loka spurning könnunarinnar var um hversu sammála eða ósammála þátttakandi væri 

því að kominn væri tími á endurnýjun tanngervis. Þeir sem höfðu endurnýjað t.d. með 

fóðrun gátu valið þann svarkost og þeir sem höfðu fengið ný tanngervi gátu valið 

svarkostinn ég hef látið endurnýja.  

Ef þeir eru skoðaðir sem vildu láta fóðra tanngervi sín kemur í ljós að fleiri heilgóma- 

(16,7%; n=3) en partasjúklingar (4,6%; n=1) vilja láta fóðra tanngervi sín. Hins vegar 

hafa hlutfallslega fleiri parta- (13,6%; n=3) en heilgómasjúklingar (11,1%; n=2) 

endurnýjað tanngervi sín.  

Fleiri parta- (40,9%; n=9) en heilgómasjúklingar (38,9%; n=7) voru mjög ósammála að 

komið væri að endurnýjun tanngervisins. Þetta átti líka við þá sem voru frekar ósammála 

(Partar 18,2%; n=4; Heilgómar 11,1%; n=2). Alls voru 59,1% partasjúklinga ósammála 

um að endurnýja þyrfti tanngervið miðað við 50% heilgómasjúklinga. 

Þrír heilgómasjúklingar og tveir partasjúklingar voru hvorki sammála né ósammála um 

þörf á endurnýjun. Þrír partasjúklingar (13,6%) sögðust vera mjög sammála um að tími 

væri kominn á endurnýjun tanngervis samanborið við einn heilgómasjúkling sjá Mynd 7.  

 

Mynd 7. Hvað sjúklingum finnst um endurnýjun. 
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5 Umræður 

Nú þegar niðurstöður hafa verið settar fram með texta og myndum verður fjallað um 

upplýsingarnar sem fást úr þeim svo hægt sé að svara rannsóknarspurningu. Markmið 

rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi spurningu.  

Hafa sjúklingar sem fá laus tanngervi að lokinni meðferð við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands þekkingu á viðhaldi tanngervanna og eftirmeðferð? 

Borin verða saman svör þjónustuþega sem fengu heilgóma og stálgrindarparta. 

5.1 Niðurstöður spurninga 

5.1.1 Bakgrunnsbreytur 

Fleiri karlar voru svarendur en konur í könnuninni en þeir voru þó ekki í óeðlilega stóru 

hlutfalli. Í hópi heilgómasjúklinga var lang stærstur hluti svarenda eða um helmingur á 

aldrinum 70-79 ára, restin dreifðist frekar jafnt á hina aldurshópana. Í hópi partasjúklinga 

var stærsti hluti svarenda eða tæpur helmingur þeirra á aldrinum 60-69 ára, restin 

dreifðist frekar jafnt í kringum þann aldur. Engir svarendur í þeim hópi voru á aldrinum 

80-89 ára en hluti heilgómasjúklinga var í þeim aldurshópi. 

Heilgómasjúklingar virðast vera eldri en partasjúklingar en það er líklegast vegna þess að 

fleiri tennur tapast með aldrinum svo þeir sem nota stálgrindaparta gætu þurft að færa sig 

yfir í heilgóma seinna í lífinu. 

Langflestir svarenda eru af höfuðborgarsvæðinu. Það er líklegast vegna þess að fólk kýs 

frekar tannlæknaþjónustu í nágrenni við búsetu sína. 

5.1.2 Upplýsingagjöf deildarinnar 

Í hópi heilgómasjúklinga sögðust flestir einungis hafa fengið munnlegar upplýsingar 

varðandi umhirðu á tanngervunum. Margir fengu bæði munnlegar og skriflegar 

upplýsingar. Einn svarenda fékk sýnikennslu, en þrír fengu engar upplýsingar. Í hópi 

partasjúklinga sögðust einnig flestir svarenda, eða um helmingur, hafa fengið einungis 

munnlegar upplýsingar. Aðeins tveir svarenda í hópi partasjúklinga sögðust hafa fengið 

munnlegar og skriflegar upplýsingar en töluvert fleiri sögðust hafa fengið sýnikennslu en 

í hópi heilgómasjúklinga og tveir sögðust ekki hafa fengið neinar upplýsingar. 

Ástæðan fyrir því að partasjúklingar fá frekar sýnikennslu en heilgómasjúklingar er 

sennilega sú að partar eru oftast flóknari í uppsetningu og fjölbreytileikinn er meiri þegar 
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kemur að því að þrífa þá og því getur verið best að útskýra umhirðu partsins með 

sýnikennslu. Heilgómar eru einfaldari og þykja auðveldari að þrífa þannig að líklegast 

þykir nægilegt að útskýra umhirðu þeirra með orðum. Einnig hefur það áhrif að þar sem 

sjúklingar sem hafa stálgrindarparta hafa líka eigin tennur sem styðja við partana er meiri 

áhersla lögð á að kenna þeim að halda hreinu til þess að þeir tapi ekki tönnum sínum. 

Það er jákvætt að lang flestir svarenda virðast vera að fá upplýsingar um umhirðu 

tanngervanna en það þyrfti samt að bæta betur upplýsingagjöf þar sem að allir ættu að 

vera að fá þessar upplýsingar. 

Í hópi heilgómasjúklinga sögðust lang flestir ekki hafa fengið upplýsingar um áætlaðan 

endingartíma tanngervisins. Nokkrir voru ekki vissir hvort að þeim hefðu verið gefnar 

upplýsingar og aðeins tveir sögðust hafa fengið upplýsingar um áætlaðan endingartíma. Í 

hópi partasjúklinga sögðust einnig lang flestir ekki hafa fengið upplýsingar um áætlaðan 

endingartíma tanngervisins. Nokkrir voru ekki vissir og ein(n) sagðist hafa fengið þessar 

upplýsingar. 

Þetta eru neikvæðar niðurstöður og eitthvað sem þarf að endurskoða og bæta úr. Með 

aukinni upplýsingagjöf væri hægt að gera sjúklinga meðvitaðri um að tanngervin verði 

lélegri  með tímanum. Þetta gæti orðið til þess að þeir myndu koma reglulega í eftirlit til 

þess að láta fylgjast með tanngervunum og munnholinu. Áætlað er að endingartími lausra 

tanngerva sé vanalega ekki lengri en 10 ár og ekki er mælt með því að sjúklingar noti 

tanngervin lengur en það (Nallaswamy, 2014). 

Í opnu spurningunni um endingartíma treystu flestir sér ekki til þess að giska á áætlaðan 

endingartíma. Margir töldu að tanngervið myndi endast út lífið. Sumir töldu það vera 5-

10 ár og aðrir 10-15 ár. Nokkrir sögðu að það færi líklegast eftir umhirðu. 

Þessar upplýsingar sýna að sjúklingar eru almennt óvissir með endingartímann og það er 

greinilega ekki eitthvað sem þeir hugsa mikið um. Einnig er slæmt að margir haldi að 

tanngervið muni endast út lífið því að það er alls ekki rétt og fólk gæti verið ólíklegra til 

að leita sér hjálpar þegar tanngervið fer að passa illa ef það álítur þetta. 

Í báðum hópum sögðust flestir vita hvað fóðrun væri. Einungis tveir úr hópi 

heilgómasjúklinga (11,1%) og nokkuð fleiri úr hópi partasjúklinga eða átta (36,4%) 

sögðust ekki vita hvað fóðrun væri.  
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Margir þeirra sjúklinga sem sögðust vita hvað fóðrun væri tóku það fram að þeir hefðu 

ekki fengið upplýsingarnar um það frá Tannlæknadeildinni, heldur hefðu vitað það fyrir 

meðferðina þar. Heilgómasjúklingar virðast þekkja betur til fóðrunar tanngerva en 

partasjúklingar. Það er líklegast vegna þess að heilgómasjúklingar eru eldri og hafa oftar 

notast við tanngervi í lengri tíma og eru því líklegri til þess að hafa þurft að láta fóðra 

tanngervi sín. 

Best væri að allir sjúklingar þekktu til fóðrunar tanngerva þar sem fóðrun er mjög 

nytsamleg aðferð til að bæta þægindi og lengja notkunartíma tanngerva. 

Nokkrir af þeim svarendum sem vissu ekki hvað fóðrun væri voru ánægðir að heyra af 

þeim valmöguleika og sögðust myndu nýta sér það í framtíðinni. 

5.1.3 Viðhald og eftirmeðferð 

Niðurstöðurnar sýndu að algengara er að heilgómar séu þrifnir með sápu frekar en með 

tannkremi en partasjúklingar þrífa tanngervin sín oftar með tannkremi.  

Þar sem tannkrem inniheldur mikið slípiefni veldur það því að plastið í tanngervunum 

verður matt, því er ekki mælt með því að nota tannkrem á tanngervi. Þar sem 

partasjúklingar hafa eigin tennur sem þeir þurfa að hreinsa með tannkremi er líklegt að 

þeir noti tannkrem á tanngervin sín líka oftar en þeir sem hafa heilgóma.  

Í hópi heilgómasjúklinga sögðust flestir hafa farið seinast til tannlæknis fyrir 3-4 árum. 

Þessir einstaklingar hafa ekki farið til tannlæknis eftir að meðferð þeirra lauk við 

Tannlæknadeildina. 

Í hópi partasjúklinga sagðist rúmur helmingur svarenda hafa farið seinast til tannlæknis 

innan árs. Þar sem stutt var liðið síðan hluti þessa hóps var í meðferð við deildina er erfitt 

að túlka þessar niðurstöður, þó virðist vera að partasjúklingar fari reglulegar í eftirlit til 

tannlækna en heilgómasjúklingar sem er líklega vegna þess að þeir eru með eigin tennur 

sem þarf að fylgjast með.  

Mikilvægt er að hvetja sjúklinga til að fara reglulega í eftirlit til tannlæknis. Það er 

sérstaklega mikilvægt að koma þessu á framfæri við sjúklinga á Tannlæknadeildinni þar 

sem þeir eru ekki boðaðir aftur í eftirlit. Það kom mörgum sjúklingum á óvart að eftirlit 

væru í boði þegar rannsakandi minntist á það svo upplýsingaflæði á meðan þjónustan er 

veitt er greinilega ekki alveg nógu góð. 
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Í báðum hópum sögðust lang flestir enn vera að nota tanngervi sín sem smíðuð voru við 

Tannlæknadeildina. Aðeins tveir svarendur í hvorum hópi sögðust ekki vera að nota 

tanngervi sín lengur. 

Þetta eru jákvæðar niðurstöður og sýna að flestir virðast hafa fengið fullnægjandi 

þjónustu. 

Allir þeir svarendur sem sögðust ekki nota tanngervi sín lengur sögðu það vera vegna 

þess að þau passi ekki lengur. 

5.1.4 Aðrar niðurstöður 

Annað sem þjónustuþegar vildu koma á framfæri var að þau væru þakklát og ánægð með 

þjónustuna sem þau fengu hjá Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Þar var tekið vel á móti 

þeim og lang flestum fannst þetta mjög jákvæð upplifun. Margir sögðust myndu leita 

þangað aftur. Fáir höfðu haft neikvæða upplifun af þjónustunni og þá aðallega fundist 

eftirfylgnin of lítil. 

Hugsanlega væri hægt að gera sams konar könnun á almennum tannlæknastofum og sjá 

hvort upplýsingaflæði og eftirmeðferð sé öðruvísi á einhvern hátt.  

Ályktun  

Nemendur Tannlæknadeildar Háskóla Íslands eru að standa sig vel í að kenna 

þjónustuþegum sínum umhirðu tanngerva. Bæta má upplýsingagjöf um endingartíma og 

eftirmeðferð og einnig að auka eftirfylgni á deildinni. 
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5.2 Viðauki 

Spurningakönnun 

Bakrunnur  

1) Aldur 

a) 49 ára eða yngri 

b) 50-59 ára 

c) 60-69 ára 

d) 70-79 ára 

e) 80 ára eða eldri 

2) Kyn 

a) Karl 

b) Kona 

3) Hvar býrð þú? 

a) Höfuðborgarsvæði (Reykjavík og nágrenni) 

b) Utan höfuðborgarsvæðis 

Upplýsingagjöf 

1) Fékkst þú kennslu/upplýsingar á því hvernig umhirða tanngervis ætti að vera? 

a) já, munnlegar upplýsingar 

b) já, sýnikennslu 

c) já, skriflegar upplýsingar 

d) nei, engar upplýsingar 

e) veit ekki/ man ekki 

2) Fékkst þú upplýsingar um áætlaðan endingartíma tanngervisins? 

a) já 

b) nei, engar upplýsingar 

c) veit ekki/ man ekki  
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3) Hver telur þú að endingartími tanngervis sé sem þú fékkst? 

a) ______________________________________ 

4) Veist þú hvað fóðrun tanngervis er? 

a) já 

b) nei 

5) Fékkst þú upplýsingar um viðhald á tanngervinu með fóðrun? 

a) Já 

b) nei  

c) veit ekki hvað fóðrun er 

Viðhald og eftirmeðferð 

1) Hvaða efni notar þú til að þrífa tanngervi þín? 

a) Vatn 

b) Tannkrem 

c) Munnskol 

d) Sápu 

e) Hreinsitöflur 

f) Hreinsigel 

g) Tannbursta 

h) Annað:______________ 

2) Hvað er langt síðan þú fórst seinast til tannlæknis? 

a) Innan árs 

b) Fyrir 1-2 árum 

c) Fyrir 3-4 árum 

3) Ertu ennþá að nota tanngervið sem smíðað var á Tannlæknadeild? 

a) Já 

b) Nei 

4) Ef já, finnst þér að tanngervi þitt passi upp í munninn í dag? 

a) Já 

b) Hvorki né 

c) Nei 

5) Ef þú ert hætt(ur) að nota tanngervið, hver er helsta ástæðan fyrir því? 

a) _________________________ 
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6) Hefur tanngervið verið fóðrað? 

a) Já 

b) nei  

7) Hversu sammála eða ósammála ertu því að komið sé að því að endurnýja tanngervið?  

a) Væri til í að láta fóðra  

b) Búið er að endurnýja tanngervið 

c) Ég er mjög sammála 

d) Ég er frekar sammála 

e) Ég er hvorki sammála né ósammála 

f) Ég er frekar ósammála 

g) Ég er mjög ósammála 


