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Ágrip 

Inngangur: Markmið rannsóknarinnar, sem nær til unglinga í 10. bekk á Íslandi árin 2014 og 2016, er 

að kanna eftirfarandi atriði: 

- Venjur í munnhirðu svo sem tíðni tannburstunar, notkun á tannþræði og flúormunnskoli. 

- Hvort unglingarnir fari reglulega í eftirlit til tannlæknis.  

- Hvort unglingarnir þekki og viti að þeir falla undir samning á milli Sjúkratrygginga Íslands og 

Tannlæknafélags Íslands um gjaldfrjálsar tannlækningar barna. 

- Tíðni neyslu unglinganna á sælgæti og gosdrykkjum og hvort þeir neyti orkudrykkja. 

- Þekkingu unglinganna á skaðsemi ýmissa gos– og vatnsdrykkja á tannheilsu.  

Niðurstöður munu veita góða innsýn í lífsstíl unglinga í 10. bekk á Íslandi hvað varðar munnhirðu og 

neysluvenjur á gosdrykkjum og sætindum. Með þessu er hægt að gera fræðslu markvissari og efla 

forvarnir.  

Efniviður og aðferðir: Notuð var megindleg rannsóknaraðferð þar sem útprentaður spurningalisti var 

lagður fyrir þátttakendur. Þátttakendur voru unglingar í 10. bekk árin 2014 og 2016 og svöruðu 49% 

einstaklinga í þeim árgöngum (n=4116). Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Rstudio. 

Skýribreytur voru búseta, kyn og upprunaland foreldra. Rannsakandi notaði lýsandi tölfræði fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

Niðurstöður: Svörun var nokkuð jöfn eftir kynjum þar sem 51% stráka (n=2092) svöruðu 

spurningalista og 49% stelpna (n=2023). Flestir voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni 

(67%), 30% voru búsett til sjávar og 3% bjuggu til sveita. Alls 86% (n=3521) áttu foreldri af íslenskum 

uppruna og 14% (n=593) áttu foreldri eða foreldra af erlendum uppruna. Strákar burstuðu tennur 

sjaldnar en stelpur, notuðu síður tannþráð og flúormunnskol og voru því með marktækt lakari 

munnhirðu en stelpur. Af þátttakendum borðuðu 33,4% (N=1361) sælgæti einu sinni í viku, 32,0% 

(n=1305) 2–3 sinnum í viku, 24,4% (n=994) sjaldnar en einu sinni í viku, 6,9% (n=283) 4–6 sinnum í 

viku og 3,3% (n=135) daglega. Ekki var munur á neyslu sælgætis eftir kyni eða búsetu. Marktækt fleiri 

stelpur sögðust ekki drekka gos eða 28,8% (n=577) samanborið við 14,3% (n=296) stráka. Strákar 

voru einnig líklegri til þess að drekka orkudrykki en stelpur og sögðust 33,5% (n=687) stráka drekka 

orkudrykki en 21,6% (n=428) stelpna. Þekking á áhrifum ýmissa drykkja á tennur var almennt ekki góð 

en sú spurning, sem kom best út, var um áhrif kóks (Coca-Cola) á tennur en 61,7% (n=2516) svöruðu 

því rétt að kók stuðli að glerungseyðingu og tannátu.  

Samantekt: Rannsóknin nær yfir allt landið og veitir góða innsýn í munnhirðu og neysluvenjur 10. 

bekkinga á Íslandi. Ekki mælist mikill munur á milli landshluta sem gefur til kynna að landið sé orðið 

einsleitara, að þessu leyti, eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Niðurstöðurnar benda til að strákar 

hafi almennt lakari munnhirðu en stelpur og þarf mögulega að miða forvarnir betur að þeim.  
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English abstract 

Background. The aim of the study was to assess oral hygiene habits of 15-year-old adolescents in 

Iceland and their understanding of damaging effects of soft-drinks to teeth and their dietary habits 

concerning sweets, soft-drinks and energy-drinks. 

 

Material and methods. A study was carried out among 15-year-old adolescents in Iceland the years 

2014 and 2016 with a questionnaire. The response rate was 49% (n=4116). 

 

Results. Response rates were equal between genders with 51% (n=2092) response rate among boys 

and 49% (n=2023) among girls. The majority, 67% (n=2759) lived in the capital area, 30% (n=1238) by 

the seaside and 3% (n=38) in the countryside. 86% (N=3521) had parents of Icelandic origin and 14% 

(n=593) had one or both parents of other than Icelandic origin. There was a significant difference 

between boys and girls in toothbrushing habits, flossing and in using fluoride-mouthwash, where the 

boys have inferior oral hygiene habits to girls. Of adolescents with parents of non-Icelandic origin 

76.6% (n=446) see the dentist regularly compared to 91.3% (n=3185) of adolescents with parents of 

Icelandic origin. Of the adolescents 88.2% (n=2021) say they see the dentist regularly in 2014 

compared to 90.3% (n=1626) in 2016. In terms of sweets, 33.4% (n=1361) eat sweets once a week, 

32.0% (n=1305) 2-3 times a week, 24.4% (n=994) less than once a week, 6.9% (n=283) 4-6 times a 

week and 3.3% (n=135) every day. Boys drink significantly more, 33.5% (n=687) energy drinks than 

girls, 21.6% (n=428). 

 

Conclusion. The investigation covered the whole country and therefore contributes a valuable insight 

into some oral health lifestyles of 15-year old’s in Iceland and is essential to target preventive 

measures for this age group. It is clear that boys tend to score higher in bad oral health habits and 

therefore they may need different types of preventive measures. 
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Þakkir 

Meistaraverkefni mitt var unnið við tannlæknadeild Háskóla Íslands árin 2015–2018.  

Ég vil þakka öllum þeim tannlæknum og tannlæknanemum sem tóku þátt í Tannverndarviku 2014 

og 2016 og sáu um að dreifa spurningalistum í skóla landsins því að án þeirra framlags hefði þessi 

rannsókn ekki orðið að veruleika. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Inga B. Árnadóttir prófessor 

við tannlæknadeild HÍ fyrir frábært samstarf og góðan stuðning í gegnum allt meistaranámsferlið. Ég 

þakka sömuleiðis Sigurði Rúnari Sæmundssyni og Hólmfríði Guðmundsdóttur en þau skipa 

meistaranámsnefndina. Thor Aspelund og aðrir hjá Tölfræðiráðgjöf Heilbrigðisvísindasviðs fá einnig 

bestu þakkir fyrir veitta tölfræðiaðstoð. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og hvatninguna í gegnum allt ferlið. 

Rannsóknin var unnin án allra utanaðkomandi styrkja. 
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1 INNGANGUR 

Unglingsaldurinn er sá aldur þegar einstaklingar öðlast aukið sjálfstæði og ábyrgð. Fimmtán ára 

einstaklingar bera ábyrgð á eigin munnhirðu og stjórna neysluvenjum sínum að miklu leyti. Því er 

mikilvægt að beina forvörnum að þessum aldurshópi. Fjöldinn allur af gos- , vatns- og orkudrykkjum 

eru á markaði og erfitt getur verið fyrir einstaklinga að greina möguleg skaðleg áhrif drykkja á tennur.  

Síðasta rannsókn, sem gerð var á munnheilsu barna á Íslandi er MUNNÍS-rannsóknin sem var 

framkvæmd árið 2005 (1) og því eru engar nýlegar upplýsingar fyrirliggjandi um tannheilsu íslenskra 

barna. Tannheilsa íslenskra barna hefur alla jafna reynst lélegri en hjá jafnöldrum þeirra á 

Norðurlöndum þar sem tannlæknaþjónusta barna er greidd að fullu af hinu opinbera (2, 3). Þann 15. 

maí 2013 tók gildi samningur á milli Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og Tannlæknafélags Íslands (TFÍ) um 

gjaldfrjálsar tannlækningar barna. Samkvæmt samningnum eru tannlækningar barna greiddar að fullu 

af SÍ fyrir utan árlegt 2500 kr. komugjald. Samningurinn var innleiddur í skrefum og frá og með 1. 

janúar 2018 eru öll börn komin með fulla greiðsluþátttöku SÍ (4). Með þessum samningi er vonast eftir 

því að tannheilsa íslenskra barna fari batnandi en engar rannsóknir hafa verið gerðar á því enn sem 

komið er. 

1.1 Tannsjúkdómar 

Tveir algengustu tannsjúkdómarnir sem hrjá íslensk ungmenni eru tannáta og glerungseyðing. 

Tannáta er talin hafa áhrif á 60 – 90% barna á skólaaldri í flestum iðnríkjum heims og er umfangsmikið 

heilbrigðisvandamál (5, 6). Fræðsla og fyrirbyggjandi aðgerðir eru mikilvægustu þættirnir til þess að 

koma í veg fyrir þróun tannsjúkdóma. 

1.1.1 Tannáta (e. caries) 

Tannáta er sjúkdómsferli í kölkuðum vef tanna með samspili örvera í tannsýklu og kolvetna í fæðu. Ef 

tannsýkla er fjarlægð af tannyfirborði með burstun myndast hún aftur á nokkrum klukkustundum. Í 

tannsýklunni er að finna margar tegundir örvera, en mikilvægastar í myndun tannátu eru 

„streptococcus mutans“ og „lactobacillus“ (7). Þessar örverur gerja sykur og mynda við það sýrur sem 

fella sýrustigið næst tannyfirborðinu. Við það leysist yfirborð glerungs upp og steinefni tapast, aðallega 

kalsíumfosföt og karbónöt. Þegar sýrustigið hækkar aftur, vegna þess að munnvatnið hlutleysir 

sýruna, snýst ferlið við. Ef heildarútkoman er tap á steinefnum byrjar skemmd að myndast undir 

yfirborði glerungs. Eftir því sem úrkölkun stækkar verður rof á yfirborði glerungs og tannskemmd hefur 

myndast (8). Á upphafsstigum úrkölkunar getur ferlið verið afturkræft með því að kalsíum, fosfat og 

flúor, ef það er til staðar, smýgur aftur í glerunginn og er það eins konar náttúrulegt viðgerðarferli (9).  

Því er flúor mikilvægt verkfæri til endurkölkunar glerungs þar sem það starfar eins og hvati fyrir innsog 

kalks og fosfats inn í kristalsbyggingu glerungs (10). Þessi hringrás úrkölkunar og endurkölkunar á sér 

stað á öllum tönnum allra einstaklinga og ef umhverfið í munninum er í eðlilegu jafnvægi hlýst enginn 

skaði af. Ef tannsýkla safnast upp á yfirborði tanna vegna lélegrar tannhirðu hliðrast þetta jafnvægi þar 

sem bakteríurnar í tannsýklunni hafa næga næringu og úr verður tannátusár í glerungi. 
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Tannáta er flókinn sjúkdómur sem mögulegt er að koma í veg fyrir með fræðslu og forvörnum ef 

ástæður hans eru þekktar. Þrír meginorsakaþættir í nýmyndun tannátu eru mataræði, örverur í 

tannsýklu og tími (11). Í gegnum tíðina hafa verið sett upp ýmis líkön sem hafa þann tilgang að útskýra 

orsakaþætti tannátu. Keye‘s-hringirnir, sem sjást á mynd 1, hafa verið notaðir til þess að útskýra 

samspil þessara þátta í tannátu en til þess að gera það nákvæmara var hringjunum breytt til þess að 

taka tillit til þeirra mörgu minni þátta sem hafa áhrif á þessa þrjá stærri þætti (12). Hver minni þáttur 

hefur sitt hlutverk til þess að móta stærri þættina og það gerir tannátu að margþættum sjúkdómi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1  Keye‘s Circles og Multifactorial model. Tannáta verður vegna samspils margra þátta  

(11). 
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1.1.1.1 Rannsóknir á tannátu íslenskra barna 

Tannátustuðull, DMFT, er mælitæki sem hefur verið notað í rúmlega 80 ár til þess að meta tannátu í 

einstaklingum og hópum. „DMFT – Decayed, Missed and Filled Teeth“ á við um fullorðinstennur og 

gefur til kynna fjölda tanna sem eru annaðhvort með tannátusár (D), tapaðar tennur vegna tannátu (M) 

eða viðgerðar tennur (F) (13). Tannátusár, sem enn er á yfirborði tannar, þ.e í glerungi, er á stigi D1-2 

en tannáta, sem komin er inn í tannbein, er á stigi D3-5. Tannátusár sem er á stigi D1-2 á enn möguleika 

á að endurkalkast og standa í stað en tannátusár sem er komið inn í tannbein (D3-5) þarfnast að jafnaði 

viðgerðar. Stefnt var að því að ná tannátustuðli, DMFT, 12 ára barna á Íslandi niður fyrir 1,0, og þar 

með að meðaltali einungis ein tönn skemmd, töpuð eða viðgerð, fyrir árið 2010 en nýjustu tölur á 

DMFT íslenskra barna eru síðan í MUNNÍS rannsókninni 2005 og því ekki er hægt að segja til um 

hvort þessu markmiði hafi verið náð (14) en tannátustuðull 12 ára barna árið 2005 var 2,11 (1). 

Á Íslandi hefur verið hefð fyrir því í rannsóknum að bera saman tíðni tannátu eftir byggðarlögum og 

er þá landinu skipt upp í höfuðborgarsvæðið, til sjávar og til sveita (15, 16). Sigfús Þór Elíasson 

skoðaði 6, 12 og 15 ára börn og unglinga á höfuðborgarsvæðinu, til sjávar og til sveita árin 1986, 1991 

og 1996 þar sem notuð var aðferðafræði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar – WHO. Í þessum 

rannsóknum kom m.a fram 78% lækkun á DMFT 12 ára barna og rúmlega 74% lækkun á DMFT 15 

ára unglinga (17, 18) frá 1986 til 1996. Skýringin á þessari miklu lækkun á DMFT er talin vera meiri 

fræðsla, auknar forvarnir, skorufyllur í jaxla og notkun flúors. Flestar aðrar rannsóknir á tannátu sem 

hafa verið gerðar á landinu voru á minni hópum og í mörgum þessara rannsókna reyndist tannátutíðni 

vera hæst í sjávarplássum, þarnæst á höfuðborgarsvæðinu og lægst til sveita (19-22).   

Eins og fram hefur komið var MUNNÍS-rannsóknin, sem framkvæmd var árið 2005, faraldsfræðileg 

landsrannsókn en megintilgangurinn var að skoða dreifingu og tíðni tannátu og glerungseyðingar hjá 

6, 12 og 15 ára börnum. Þar kom fram að tannátustuðull fyrir byrjandi tannskemmdir eða meira – 

D1MFT var 8,70 hjá 10. bekkingum (15 ára). Tannátustuðullinn – D3MFT var 4,24, og 19,9% með enga 

tannátu inn í tannbein í fullorðinstönnum. Samkvæmt MUNNÍS-rannsókninni 2005 virðist það sterka 

samband, sem hefur verið á milli búsetu og tannátu, vera að hverfa þar sem ekki er mikill munur á 

tannátu eftir búsetu hjá yngstu börnunum en enn má sjá mun á milli eldri barnanna (1). Þetta skýrist 

líklega af því að lífsstíll fjölskyldna til sjávar, sveita og í þéttbýli verður æ líkari.  

1.1.2 Glerungseyðing 

Glerungseyðing er tæring tannvefs af völdum efnafræðilegra ferla óháð bakteríum (23). Orsökum 

þessa margþætta sjúkdóms er hægt að skipta upp í ytri þætti (e. exogeneous) og innri þætti (e. 

endogeneous). Ytri þættir glerungseyðingar eru t.d mataræði, lífsstíll og umhverfi, en sterk tengsl eru 

talin vera á milli glerungseyðingar og neyslu á gosi og öðrum súrum drykkjum (24). Innri þættir eru 

glerungseyðing af völdum magasýra, t.d vegna bakflæðis (e. GERD – gastrointestinal disease) eða af 

völdum átraskana með uppköstum (25). 

Glerungseyðing hefur aukist hjá unglingum síðustu 25 árin í hinum vestræna heimi og er það að 

miklu leyti talið vera vegna aukinnar gosneyslu (26, 27). Á árunum 1995 til 2005 hefur hlutfall 

glerungseyðingar aukist úr 22% í 31% hjá 15 ára unglingum og er marktækur munur á stelpum 
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(22,5%) og strákum (37,4%) (27, 28). Þessar niðurstöður benda til að glerungseyðing verði mögulega 

tannsjúkdómur framtíðarinnar.  

Epla – og sítrónusýru er að finna í mörgum matvælum eins og súrum ávöxtum og er hún einnig í 

hinum ýmsu verksmiðjuframleiddu matvælum, t.d íþróttadrykkjum (29). Það er hins vegar ekki nóg að 

horfa eingöngu á sýruinnihald drykkja heldur benda erlendar rannsóknir til þess að magn basa í 

drykknum til hlutleysingar gefi réttari upplýsingar um glerungseyðandi áhrif drykkja en sjálft sýrustig 

drykkjanna (30). Þá er neyslumynstur glerungseyðandi drykkja talið vera mikilvægur orsakaþáttur 

glerungseyðingar. Sýnt hefur verið fram á að líkurnar á glerungseyðingu eru þrisvar sinnum meiri hjá 

þeim sem drekka Coca-Cola oftar en þrisvar í viku en þeim sem drekka það sjaldnar en þrisvar í viku. 

Líklega er það þó ekki eingöngu innihald Coca-Cola sjálfs sem veldur glerungseyðingunni heldur 

skiptir magnið máli; ef drukkinn er meira en 1 lítri af kolsýrðum drykkjum, sem innihalda sítrónusýru og 

kolsýru, á viku eru þrisvar sinnum meiri líkur á glerungseyðingu miðað við þá sem drekka minna en 1 

lítra á viku (24). Talið er að aukinn styrkur kalsíums og fosfórs dragi úr glerungseyðandi áhrifum 

drykkja (31) en erlendis hefur kalk verið notað til þess að draga úr glerungseyðandi áhrifum drykkja 

(32-34).  

1.2 Forvarnir og fræðsla 

Árið 1988 var farið af stað með tannfræðslu í grunnskólum landsins á vegum tannheilsudeildar HTR, 

sem stofnuð var 1983, en sú stofnun sá um skipulagningu og hönnun á kennsluefni fyrir ýmsa 

aldurshópa. Fræðslan var einu sinni á ári fyrir hvern árgang og sáu tannfræðingar að mestu um hana. 

Þættir í fræðslunni voru t.d tannáta, glerungseyðing, tannholdsbólga, góðar- og slæmar matarvenjur 

og munnhirða (35,36). Tannfræðslan hafði mjög jákvæð áhrif sem mældist m.a í fleiri börnum sem 

sögðust bursta tennurnar tvisvar á dag eins og ráðlagt var í fræðslunni;  árið 1987 sögðust 67% 12 ára 

barna bursta tennurnar tvisvar á dag en sú tala hækkaði upp í 95% árið 1991 (37).  

 Í dag byrja forvarnir í ung – og smábarnavernd hjá Heilsugæslunni þar sem foreldrum eru 

kennd réttu handtökin við tannhirðu barna sinna og lögð er áhersla á að foreldrar gegni lykilhlutverki í 

tannheilsu barna (38). Skólaheilsugæslan tekur síðan við heilsuvernd barna sem komin eru í 

grunnskóla. Ískrá er rafrænt skráningakerfi, notað af skólahjúkrunarfræðingum, sem hefur verið tekið í 

notkun til þess að skrá heilsuvernd skólabarna á landsvísu og með samræmdri skráningu skapast 

möguleikar til að fá upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu fyrir börn á grunnskólaaldri (39). 

Heilsugæslan er með ákveðin árangursviðmið og í árlegum úttektum er fylgt eftir því sem vel er gert og 

því sem mætti betur fara. Árangursviðmið skólaheilsugæslunnar í tannvernd árin 2018-2020 eru a) að 

90% grunnskólabarna bursti tennur að lágmarki tvisvar á dag og b) að öll grunnskólabörn hafi skráðan 

heimilistannlækni. Verkþáttur a-liðar er framkvæmdur í viðtölum um heilsu og líðan í 1., 4., 7. og 9. 

bekk þar sem rætt er um tannheilsu, greint tækifæri til þess að bæta tannheilsuna og/eða styrkja góðar 

tannheilsuvenjur.  Verkþáttur b-liðar er framkvæmdur með þeim hætti að í byrjun hvers skólaárs er 

farið yfir lista í Ískrá en þar birtast upplýsingar frá SÍ hvort börn eru með skráðan heimilistannlækni og 

einnig má nálgast þar lista yfir börn „án heimilistannlæknis“ og haft er samband við foreldra 

viðkomandi barna og þeir hvattir til þess að panta tíma hjá tannlækni (40). Með komu samningum um 

gjaldfrjálsar tannlækningar barna á milli SÍ og TFÍ færðist forvarnahlutinn yfir á heimilistannlækni 
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viðkomandi barna en hlutverk hans er m.a. að boða börn í reglulegt eftirlit og hann sér jafnframt um 

forvarnir og nauðsynlegar tannlækningar barnanna (4). 

1.2.1 Tannverndarvika  

Frá árinu 1983 stóð tannverndarráð fyrir árlegum tannverndardegi og árið 2003 var deginum breytt í 

heila viku sem er helguð tannvernd. Markmið tannverndarviku er að vekja athygli á mikilvægi góðrar 

tannheilsu með fræðslu og vörnum gegn tannskemmdum (41). Síðastliðin ár hefur TFÍ að mestu séð 

um tannverndarvikuna og hefur fengið til þess styrk úr Lýðheilsusjóði Embættis landlæknis. Á hverju 

ári er nýtt þema og nýjar áherslur.  

Forvarnir og heilsuefling er námskeið sem kennt er á fyrsta ári í tannlæknisfræði (42). Þar fór fram 

umræða á milli nemenda og kennara um hvernig mætti gera forvarnarfræðslu áhugaverðari fyrir 

unglinga. Farið var í grunnskóla, rætt við nemendur í 10. bekk og þarfagreining gerð. Nefndu 

nemendur m.a. að ef Justin Bieber færi með fræðsluna myndu þeir hlusta betur og taka meira mark á 

henni. Þarna kviknaði hugmynd og fyrir tannverndarviku 2014 fékk TFÍ í samstarfi við tannlæknadeild 

Háskóla Íslands styrk úr Lýðheilsusjóði til þess að búa til fræðslumyndband þar sem Jón Jónsson 

söngvari fjallaði um tannheilsu. Að þessu stóðu Inga B. Árnadóttir, tannlæknir og prófessor, Kristín 

Heimisdóttir, þáverandi formaður Tannlæknafélags Íslands, Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá 

Embætti landlæknis, og Anný Antonsdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri Tannlæknafélags Íslands. 

Tannlæknar og tannlæknanemar við HÍ fóru í flesta skóla á höfuðborgarsvæðinu og tannlæknar í skóla 

út á landi. Þar var farið með fræðslu, tannheilsuvörum dreift, sem birgjar styrktu, og spurningalistum 

dreift til nemenda. 

1.2.2 Börn af erlendum uppruna og forvarnir 

Í rannsókn í Svíþjóð voru 15 ára börn skoðuð og tekið tillit til uppruna foreldra. Þar kom í ljós að börn, 

sem áttu foreldra af erlendum uppruna, voru með fleiri byrjandi úrkalkanir í glerungi en börn af 

sænskum uppruna. Börn, sem áttu foreldra af erlendum uppruna en voru fædd í Svíþjóð eða fluttust 

þangað fyrir eins árs aldur, voru jafn líkleg og börn af sænskum uppruna til þess að vera með 

tannskemmdir á meðan börn sem fluttust til Svíþjóðar eftir 7 ára aldur voru tvisvar til þrisvar sinnum 

líklegri að vera með tannskemmdir (43). Í annarri sænskri rannsókn kom fram að unglingar, sem voru 

innflytjendur eða áttu foreldra sem voru innflytjendur, höfðu minni þekkingu á tannsjúkdómum og 

munnheilsu en unglingar sem áttu foreldra af sænskum uppruna. Hinsvegar sögðust unglingarnir með 

annan en sænskan uppruna oftar að tennur væru þeim mikilvægar miðað við sænska unglinga (44). Í 

rannsókn í Danmörku kom fram að unglingar, sem áttu foreldra frá öðru upprunalandi en Danmörku 

voru líklegri til þess að bursta tennur sjaldnar en tvisvar á dag en unglingar sem áttu danska foreldra 

(44). Ekki eru til neinar íslenskar rannsóknir á þessu sviði en líklega er óhætt að bera Íslendinga 

saman við hin norrænu löndin. Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna að nauðsynlegt sé að beina 

fræðslu sérstaklega að þessum hóp ásamt foreldrum þessa hóps sem hefur annan bakgrunn og önnur 

viðhorf til tannheilsu. 
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1.3 Tannhirða 

1.3.1 Tannburstun 

Hreinsun tanna tvisvar á dag með tannbursta og tannkremi fjarlægir tannsýkluna utan á tönnunum. Til 

þess að hreinsa á milli tannanna er tannþráður nauðsynlegur (45). Ef tannsýklu er leyft að myndast 

óhindrað koma fram tannholdsbólgur (e. gingivitis) og þegar tannsýklan er fjarlægð hverfa 

tannholdsbólgurnar. Því lengur sem tannsýklan er á tönn breytist samsetning tannsýklunnar og verður 

flóknari (46).  

1.3.2 Flúor 

Tannburstun tvisvar á dag með flúortannkremi er afar mikilvæg vörn gegn tannátu (47). Tannkrem 

sem innihalda 1000–2800 ppm af flúor eru tannátuhemjandi og eru þau minna hemjandi ef munnurinn 

er skolaður á eftir. Gagnreyndar rannsóknir hafa staðfest þau jákvæðu áhrif sem flúor hefur á tennur 

og er það talið vera lykilþáttur í lækkandi tannátutíðni um allan heim (48). Flúor hefur áhrif á þróun 

tannátu á nokkra vegu (49). Helstu áhrifin felast í að draga úr úrkölkun glerungs en tannglerungur er 

byggður upp af hýdroxýapatít-kristöllum (HA) sem mynda harða kristalgrind með jónum yst. Ef 

munnvatnið er mettað af flúorjónum (F-), t.d. vegna flúorlökkunar, loðar flúorjónin við HA og skiptir ystu 

hydroxíðjóninni (OH-) út. Flúorjónin smýgur dýpra inn í kristalsgrindina og meira af hýdroxíð jónum fer 

út úr grindinni. Við þetta verður til flúorapatít-kristall sem hefur lægra krítískt pH en hýdroxýapatít. 

Krítískt pH hýdroxýapatíts er <5,5 en krítískt pH flúorapatíts er <4,5 (50). Það er því augljóst að flúor er 

nauðsynlegt í forvörnum gegn tannátu.  

 Áhrif flúors gegn glerungseyðingu hafa einnig verið rannsökuð töluvert. Nýleg rannsókn sýnir 

fram á að minna steinefnatap var á tönnum, sem höfðu verið meðhöndlaðar með flúor (0,5M NaF), en 

tennur sem ekki höfðu verið flúorlakkaðar þegar þær voru settar í gegnum sýruætinga hring á 

rannsóknarstofu (51). Rannsókn frá 2015 sýnir einnig að flúorlökkun dregur úr steinefnatapi úr 

glerungi en þar er skoðað m.a. Duraphat® flúorlakkið sem hefur verið notað hér á landi til margra ára 

(52).  

 

1.4 Mataræði 

Með aukinni neyslu kolvetna aukast líkurnar á að tannáta myndist en minni neysla dregur úr 

nýmyndun á tannátu (53-55). Kolvetni eru stór hluti af daglegu fæði flestra barna og oft eru það 

millimáltíðirnar sem innihalda mest af sykri.  

1.4.1 Sykur 

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á áhrif mataræðis á tannátu, þá 

sérstaklega þegar kemur að tíðni matvæla sem innihalda kolvetni, en rannsóknir hafa sýnt að tíðni 

skiptir meira máli en magn. Rannsókn á 14 ára íslenskum börnum frá 1998 sýndi að 50% þeirra sem 

fengu einn „nammidag“ í viku voru með allar tennur heilar í samanburði við 13% sem ólust ekki upp 

við „nammidag“ (21, 22). Hins vegar má ætla að þetta sé nú á dögum að einhverju leyti breytt þar sem 

ekki er sama áhersla og var á „nammidaginn“.  
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Samkvæmt skýrslunni Hvað borða Íslendingar? sem kom út árið 2012, kemur fram að 18–30 

ára karlar borða að meðaltali 129 g af sykri á dag og þar af er að meðaltali 76 g viðbættur sykur. 

Konur á aldrinum 18–30  borða minna af sykri en karlar á sama aldri eða 108 g af sykri og þar af 55 g 

af viðbættum sykri. Stærsti hluti viðbætta sykursins kemur frá gos- og svaladrykkjum en sælgæti, 

kökur og mjólkurvörur koma þar á eftir (56). Ráðleggingar um mataræði segja til um að ekki skuli 

meira en 10% orkunnar úr allri fæðu koma frá viðbættum sykri. Miðað við 2000 kcal fæði er því 

hámarkið 50 g af sykri á dag en það samsvarar því magni sem er í einni hálfslítra gosflösku (57). 

Sykurinn leynist þó víða. Algengt er að kex innihaldi um 17% viðbættan sykur jafnvel þó að það 

innihaldi ekki súkkulaði. Morgunkorn er mjög fjölbreytt og getur innihaldið engan sykur og allt upp í að 

tæpur helmingur þyngdar þess sé sykur og ættu slík morgunkorn að vera flokkuð með sælgæti (58).  

1.4.2 Koffín 

Úrval drykkja sem innihalda koffín hefur aukist töluvert á undanförnum árum og þá aðallega 

svokallaðra orkudrykkja. Koffín finnst náttúrulega í kaffi, tei, kakói sem og í matvælum sem unnin eru 

úr þessum vörum. Koffín er einnig notað sem bragðefni t.d í kóladrykki og orkudrykki (59). Áhrif koffíns 

á líkamann eru m.a útvíkkun æða, örari hjartsláttur og aukið blóðflæði til allra líffæra. Mikil neysla á 

koffíni getur valdið höfuðverk, skjálfta, svima, svefnleysi og hjartsláttartruflunum en einstaklingsmunur 

getur verið á hversu næmt fólk er fyrir koffíni (59).  

Hámarksneysla koffíns á dag fyrir börn og unglinga er 2,5 mg/kg en í 500 ml af orkudrykk geta 

verið allt að 160 mg af koffíni og í 500 ml af kóladrykk eru 65 mg af koffíni. Börn og unglingar eru 

viðkvæmari fyrir koffíni en fullorðnir. Neysla koffíns getur valdið óróleika, pirringi, kvíða og 

svefnörðugleikum en nefna má að svefnerfiðleikar geta komið fram við mun minni neyslu en 

hámarksgildi (59, 60).  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar, sem nær til unglinga í 10. bekk á Íslandi árin 2014 og 2016, er að 

kanna eftirfarandi atriði: 

- Venjur í munnhirðu svo sem tíðni tannburstunar, notkun á tannþræði og flúormunnskoli. 

- Hvort unglingrnir fari, að eigin sögn, reglulega í eftirlit til tannlæknis. 

- Hvort unglingarnir þekki og viti að þeir falli undir samning á milli SÍ og TFÍ um gjaldfrjálsar 

tannlækningar barna. 

- Tíðni neyslu unglinga á sælgæti og gosdrykkjum og hvort þeir neyti orkudrykkja. 

- Þekkingu unglinga á skaðsemi ýmissa gos- og vatnsdrykkja á tennur. 

Þetta var kannað með spurningalistum sem dreift var til barnanna árin 2014 og 2016. Einnig var 

spurt um kyn barnanna og upprunaland foreldra. Rannsóknin náði yfir allt landið og veitti því góða 

innsýn í þennan tiltekna aldurshóp. Niðurstöður munu veittu góða innsýn í lífsstíl unglinga í 10. bekk á 

Íslandi hvað varðar munnhirðu og neysluvenjur á gosdrykkjum og sætindum. Út frá þessum 

niðurstöðum er hægt að gera fræðslu markvissari og efla forvarnir. Ekki hafði áður verið rannsakað á 

Íslandi hvort börn eða unglingar þekktu mögulega skaðsemi ýmissa drykkjarvara. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og var spurningalisti lagður fyrir þátttakendur. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur í 10. bekk á Íslandi árin 2014 og 2016. Búseta var flokkuð eftir 

staðsetningu grunnskólanna á 1) höfuðborgarsvæðinu, 2) til sjávar eða 3) til sveita (tafla 1 og 2) líkt og 

Sigfús Þór Elíasson og MUNNÍS-rannsóknin flokkuðu byggðarlög í fyrri rannsóknum (1, 18). 

3.3 Gagnasöfnun 

Í svokallaðri Tannverndarviku 2014 og 2016 heimsóttu tannlæknar og tannlæknanemar 10. bekkinga í 

flestum grunnskólum landsins og voru með fræðslu fyrir unglingana. Tannlæknafélag Íslands og 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands sáu um að para saman tannlækni og tannlæknanema og raða þeim 

niður á skóla. Tannlæknar og tannlæknanemar, sem tóku þátt í verkefninu, fengu sendan tölvupóst 

með upplýsingum um hvernig fræðslunni skyldi háttað. Í skólunum var sýnt nýtt fræðslumyndband um 

munnhirðu sem unnið var í samstarfi við Embætti landlæknis. Dreift var pokum sem innihéldu 

tannbursta, tannþráð og tannkrem. Auk þess var vakin athygli á því að frá og með 1. janúar 2014 væru 

tannlækningar gjaldfrjálsar utan 2500 kr. árlegs komugjalds fyrir þriggja ára börn og börn á aldrinum 

10 til og með 17 ára. Í þessari heimsókn var einnig dreift spurningalistum sem nemendurnir svöruðu. 

Svöruðum spurningalistum var safnað saman á tannlæknadeild Háskóla Íslands. Spurningalistar voru 

nafnlausir en merktir eftir landshlutum.  

3.3.1 Spurningalistinn  

Spurningalistann í heild sinni má sjá í fylgiskjali 1. Hann samanstóð af 11 spurningum, aðallega 

krossaspurningum. Fyrstu tveimur spurningunum var ætlað að upplýsa um bakgrunn þátttakenda en 

spurt var um kyn og upprunaland foreldra. Næstu þrjár spurningarnar höfðu það að markmiði að afla 

upplýsinga um tannhirðu einstaklinga, þ.e hversu oft á dag þeir burstuðu tennur og hvort þeir notuðu 

tannþráð eða flúormunnskol. Í spurningu 6 var spurt hvort einstaklingarnir færu reglulega til tannlæknis 

að eigin mati og í spurningu 7 var spurt hvort þeir vissu hvað það kosti að fara til tannlæknis. Svör við 

spurningm 8–10 veittu upplýsingar um neyslu einstaklinganna á sælgæti, gos- og orkudrykkjum. 

Seinasta spurningin kannaði þekkingu einstaklinga á mismunandi áhrifum drykkja á tennur.   

3.4 Úrvinnsla gagna 

Svörum við spurningum var breytt í töluleg gögn þar sem notuð var lýsandi tölfræði og tölfræðilegum 

aðferðum beitt við framsetningu og túlkun gagna. Tölfræðiúrvinnsla var unnin með tölfræðiforritunum 

R (R-3.3.2) og Rstudio (útgáfa 1.0.136) sem var halað niður frá www.r-prjocect.com. Niðurstöðum var 

lýst með tíðni, meðaltölum og hlutföllum. Munur á meðaltölum og hlutföllum var prófaður með t-prófum 

og kí-kvaðratprófum. P-gildi lægri en 0,05 voru talin tölfræðilega marktæk. 

 

http://www.r-prjocect.com/
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Tafla 1   Skipting skóla í svæði árið 2014. 

Svæði og skólar Fjöldi barna 

Höfuðborgarsvæðið, samtals 1354 

Austurbæjarskóli 41 

Álftanesskóli 33 

Árbæjarskóli 80 

Foldaskóli 62 

Hraunvallaskóli 31 

Hvaleyraskóli 36 

Hörðuvallaskóli 37 

Kópavogsskóli 26 

Langholtsskóli og Vogaskóli 191 

Laugalækjarskóli 51 

Sjálandsskóli 25 

Smáraskóli 35 

Snælandsskóli 41 

Varmárskóli 63 

Vættaskóli 43 

Aðrir óflokkaðir skólar 559 

Til sjávar, samtals 828 

Akranes 93 

Akureyri og Fjarðabyggð 190 

Borgarnes 23 

Egilsstaðir og Seyðisfjörður 35 

Grindavík 32 

Hólmavík 12 

Húsavík 28 

Höfn 30 

Ísafjörður, Suðureyri og Bolungarvík 66 

Neskaupsstaður 18 

Ólafsvík 12 

Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður 29 

Sauðárkrókur 47 

Suðurnesin 103 

Vestmannaeyjar 46 

Þorlákshöfn 64 

Til sveita, samtals 62 

Grunnskólinn á Hellu 12 

Heiðarskóli, Hvalfjarðarsveit 8 

Hveragerði 25 

Hvolsskóli, Hvolsvelli 17 
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Tafla 2   Skipting skóla í svæði árið 2016. 

Svæði og skólar Fjöldi barna 

Höfuðborgarsvæðið, samtals 1346 

Árbæjarskóli 90 

Fellaskóli 20 

Foldaskóli 50 

Garðaskóli 99 

Háteigsskóli 39 

Hraunvallaskóli 51 

Hvaleyrarskóli 43 

Hörðuvallaskóli 37 

Ingunnarskóli 41 

Kársnesskóli 36 

Langholtsskóli 49 

Lágafellsskóli 72 

Lindaskóli 49 

Réttarholtsskóli 91 

Rimaskóli 39 

Salaskóli 41 

Seljaskóli 63 

Snælandsskóli 31 

Sæmundarskóli 37 

Valhúsaskóli 48 

Varmárskóli 56 

Víðistaðaskóli 43 

Vættaskóli 48 

Ölduselsskóli 47 

Aðrir óflokkaðir skólar  126 

Til sjávar, samtals 407 

Akureyri 80 

Borgarnes 25 

Ólafsvík 15 

Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður 27 

Sauðárkrókur 11 

Skagafjörður 56 

Stykkishólmur 15 

Suðurnesin 178 

Til sveita, samtals 77 

Hveragerði 40 

Selfoss 37 
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3.5 Leyfi og tilkynningar 

Gagnasöfnun fór fram í grunnskólum þátttakenda en einstaklingarnir gátu tekið þátt af fúsum og 

frjálsum vilja. Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Rannsóknarnámsnefnd lækna-og 

tannlæknadeildar Háskóla Íslands auk Vísindasiðanefndar (VSN-16-138) og er Inga B. Árnadóttir 

prófessor við THÍ ábyrgðarmaður hennar. Einungis var unnið með ópersónugreinanleg gögn. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggðu á úrvinnslu spurningalista sem lagður var fyrir þátttakendur. Alls 

var 4135 spurningalistum svarað, 2307 árið 2014 og 1828 árið 2016. Svörun miðuð við fjölda 

einstaklinga, sem skráðir voru í 10. bekk samsvarandi ár, má sjá í töflu 3.  Bakgrunnsbreytur 

spurningalistans voru kyn, búseta og upprunaland foreldra. Spurningalistar frá báðum árum voru lagðir 

saman og unnið úr niðurstöðum samkvæmt því, nema annað sé tekið fram í texta.  

 

Tafla 3   Svörun miðað við fjölda einstaklinga í 10. bekk árin 2014 og 2016.  
 

2014 (n) 2016 (n) Alls (n) 

Einstaklingar í 10. bekk 4264 4181 8445 

Spurningalistar sem svarað var 2307 1828 4135 

Svarhlutfall (%) 54,1 43,7 48,9 

 

4.1 Bakgrunnsbreytur 

Í töflu 4 má sjá svörun spurningalista eftir bakgrunnsbreytum og hver tíðnin var á bak við hvern flokk. 

 

Tafla 4  Tíðni svörunar eftir kyni, búsetu og upprunalandi foreldra árin 2014 og 2016. 

 2014 (n) 2016 (n) Alls (n) 

Kyn    

Stelpur 1121 902 2023 

Strákar 1172 920 2092 

Búseta    

Höfuðborgarsvæð og nágrenni 1415 1344 2759 

Til sjávar 831 407 1238 

Til sveita 61 77 138 

Upprunaland foreldra    

Foreldrar af íslensku bergi brotnir 1963 1558 3521 

Foreldrar af erlendu bergi brotnir 336 257 593 

 

Af þeim sem svöruðu spurningalistum voru 51% (n=2092) strákar og 49% (n=2023) stelpur. Tafla 5 

sýnir skiptingu kynja á milli ára.  
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Tafla 5  Kynja hlutfall (%) þáttakenda á milli ára (n=4115). 95% öryggisbil í sviga. 

 2014 (%) 2016 (%) 

Stelpur 48,6 (48–51)  49,3 (48–51)  

Strákar 51,4 50,7 

 

Af þeim unglingum sem svöruðu spurningalistum voru 67% (n=2759) búsettir á höfuðborgarsvæðinu 

og nágrenni,  30% (n=1238) til sjávar og 3% (n=138) til sveita. Skiptingu á milli ára má sjá á mynd 2. 

 

 

Mynd 2   Hlutfall (%) þátttakenda eftir búsetu árið a) 2014 (n=2307) og b) 2016 (n=1828). 

 

Alls 86% (n= 3521) barnanna áttu íslenska foreldra og 14% (n= 593) áttu annað eða báða foreldra af 

erlendum uppruna. Tafla 6 sýnir skiptinguna á milli ára og er hún nokkuð jöfn.  

 

Tafla 6     Hlutfall (%) foreldra eftir upprunalandi á milli ára (n=4114). 95% öryggisbil í 

sviga. 

 2014 (%) 2016 (%) 

Báðir foreldrar íslenskir 85 86 

Annar/báðir foreldrar 

erlendir 

15 (13–16 ) 14 (13–16) 

 

4.2 Munnhirðuvenjur 

Munnheilsa þátttakenda var mæld með þremur spurningum: 

1. Hversu oft burstar þú tennurnar? 

2. Notar þú tannþráð? 

3. Notar þú flúormunnskol? 

a b 
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Tafla 7 sýnir tíðni svörunar við hverri spurningu á milli ára og voru svör þátttakenda borin saman 

við bakgrunnsbreytur. 

 

Tafla 7 Tíðni svörunar á spurningum um munnheilsu árin 2014 og 2016. 

 2014 (n) 2016 (n) Alls (n) 

Tíðni tannburstunar    

Tvisvar á dag eða oftar  1820 1402 3222 

Einu sinni á dag 424 361 785 

Sjaldnar 57 57 114 

Notar þú tannþráð?    

Já, daglega 229 155 384 

Já, nokkrum sinnum í viku 1025 756 1781 

Nei 1041 905 1946 

Notar þú flúormunnskol?    

Já  1057 712 1769 

Nei 1224 1079 2303 

 

4.2.1 Tíðni tannburstunar 

Alls 86,6% (n=1750) stelpna og 70,1% (n=1458) stráka burstuðu tennurnar tvisvar á dag eða oftar, 

11,7% (n=237) stelpna og 26,2% (n=545) stráka burstðu einu sinni á dag. Einungis 1,9% (n=33) 

stelpna og 5,3% (n=78) stráka burstuðu sjaldnar en einu sinni á dag (mynd 3). Stelpur burstuðu tennur 

marktækt oftar en strákar (p<0,001).    

 

 

Mynd 3  Tíðni (%) tannburstunar eftir kyni (n=4101). 
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Marktækur munur var á tíðni tannburstunar eftir búsetu (p=0,009) en einstaklingar sem bjuggu til 

sveita voru líklegri til þess að bursta sjaldnar, niðurstöður má sjá í töflu 8. Alls 78,7% (n=2760) 

einstaklinga, þar sem báðir foreldrar voru íslenskir, burstðu tvisvar á dag eða oftar, 19,2% (n=672) 

burstuðu einu sinni á dag og 2,2% (n=77) burstuðu sjaldnar en einu sinni á dag. Einstaklingar, sem 

áttu annað eða báða foreldra af erlendum uppruna, sögðust bursta tvisvar á dag eða oftar í 76,2% 

(n=451) tilfella, 17,7% (n=105) burstuðu einu sinni á dag og 6,1% (n=36) burstuðu sjaldnar en einu 

sinni á dag. Ekki var marktækur munur á svörun eftir upprunalandi foreldra (p>0,195) (mynd 4). 

 

Tafla 8       Tíðni tannburstunar eftir búsetu (n=4121). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Tvisvar á dag eða 

oftar 

79,6% 75,6% 73,5% 

Einu sinni á dag 18,1% 21,1% 19,9% 

Sjaldnar 2,3% 3,3% 6,6% 

 

  

 

Mynd 4        Tíðni tannburstunar eftir upprunalandi foreldra (n=4101). 

 

4.2.2 Notkun tannþráðar 

Aðeins 11,7% (n=235) stelpna nota tannþráð daglega, 48,7% (n=979) notuðu tannþráð nokkrum 

sinnum í viku og 39,6% (n=797) notuðu ekki tannþráð. Einungis 7,2% (n=149) stráka notuðu tannþráð 

daglega, 38,2% (n=795) nokkrum sinnum í viku og 54,6% (n=1136) notuðu ekki tannþráð (mynd 5a). 

Stelpur notuðu marktækt oftar tannþráð en strákar (p<0,001).  

Notkun á tannþræði var skoðuð eftir búsetu þátttakenda og var lítill munur á svörun eftir búsetu 

eins og sjá má á mynd 5b. Alls 10% (n=275) þátttakenda af höfuðborgarsvæðinu sægðust nota 

tannþráð daglega, 43,1% (n=1182) sögðust nota tannþráð nokkrum sinnum í viku og 46,9% (n=1287) 

sögðust ekki nota tannþráð. Einungis 7,8% (n=96) þátttakenda, sem bjuggu til sjávar, sögðust nota 

tannþráð daglega, 44,6% (n=549) sögðust nota tannþráð nokkrum sinnum í viku og 47,6% (n=585) 
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sögðust ekki nota tannþráð. Til sveita sögðust 9,5% (n=13) þátttakenda nota tannþráð daglega, 36,5% 

(n=50) sögðust nota tannþráð nokkrum sinnum í viku og 54% (n=74) sögðust ekki nota tannþráð 

(mynd 8). Ekki var marktækur munur á notkun tannþráðar eftir búsetu (p<0,096). Notkun á tannþræði 

var skoðuð eftir upprunalandi foreldra þátttakenda (mynd 5c), en lítill sem enginn munur var á svörun. 

Ekki var marktækur munur á svörun eftir upprunalandi foreldra (p<0,924). 
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Mynd 5   Notkun tannþráðar (%) eftir a) kyni (n=4111), b) búsetu (n=4111) og c) upprunalandi 

foreldra (n=4090). 

 

4.2.3 Notkun flúormunnskols 

Alls 46% (n=918) stelpna notuðu flúormunnskol en 41,1% (n=846) stráka sagðist nota flúormunnskol 

(mynd 6a). Marktækur munur var þar á milli (p<0,0018). Notkun flúormunnskols var skoðuð eftir 

búsetu og voru niðurstöður nokkuð jafnar, 42,9% (n=1164) þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu 

sögðust nota flúormunnskol, 45% (n=548) til sjávar og 41,3% (n=57) til sveita (mynd 6b). Ekki var 

marktækur munur á svörun eftir búsetu (p<0,417). Notkun flúormunnskols var einnig skoðuð eftir 

upprunalandi foreldra (mynd 6c) en 50,8% (n=296) einstaklinga, þar sem annað eða báðir foreldrar 

voru af erlendum uppruna, sögðust nota flúormunnskol. Alls 42,2% (n=1465) þátttakenda sem áttu 

íslenska foreldra, sögðust nota flúormunnskol. Marktækt fleiri sem áttu foreldra af erlendum uppruna 

notuðu flúormunnskol (p<0,001). 
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Mynd 6     Notkun flúormunnskols eftir a) kyni (n=4072), b) búsetu (n=4072) og c) upprunalandi 

foreldra (n=4053). 

 

4.3 Þekking á gjaldfrjálsum tannlækningum barna 

Þekking þátttakenda á samningi SÍ og TFÍ um gjaldfrjálsar tannlækningar barna og hvort þeir nýttu sér 

þann samning var mæld með spurningunum: 

1. Ferð þú reglulega til tannlæknis? 

2. Veist þú hvað kostar að fara til tannlæknis? 

Tafla 9 sýnir tíðni svörunar við ofangreindum spurningum árin 2014 og 2016.  

 

Tafla 9 Tíðni svörunar á spurningum um þekkingu á gjaldfrjálsum tannlækningum 

barna árin  2014 og 2016. 

 2014 (n)  2016 (n) Alls (n) 

Ferð þú reglulega til tannlæknis?    

Já  2021 1626 3647 

Nei 270 174 444 

b 

c 
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Veist þú hvað kostar að fara til tannlæknis?    

Rétt svar (2500,-) 868 659 1527 

Rangt svar 1425 1163 2588 

 

4.3.1 Ferð þú reglulega til tannlæknis? 

Svörun á milli ára var borin saman og má sjá að 90,3% (n=1626) sögðust fara reglulega til tannlæknis 

árið 2016 miðað við 88,2% (n=2021) árið 2014. Marktækt fleiri fóru til tannlæknis árið 2016 miðað við 

árið 2014 (p<0,035). Þegar svör við spurningalistum frá báðum árum voru skoðuð kom í ljós að 91,9% 

(n=1847) stelpna sögðust fara reglulega til tannlæknis og 86,7% (n=1787) stráka en marktækur munur 

var þarna á milli (p<0,001). Spurningalistar frá báðum árum, skoðaðir m.t.t. búsetu, sýndu að 

einstaklingar, sem bjuggu til sveita fóru marktækt sjaldnar en aðrir í reglubundnar skoðanir til 

tannlæknis (p<0,001) (mynd 7a). Einnig var töluverður og marktækur munur á einstaklingum eftir 

upprunalandi foreldra, þar sem 76,6% (n=446) unglinga, sem áttu foreldri/foreldra af erlendum 

uppruna, sögðust fara reglulega í tannskoðun til tannlæknis miðað við 91,3% (n=3185) unglinga sem 

áttu íslenska foreldra (p<0,001) (mynd 7b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Reglubundin skoðun hjá tannlækni eftir a) búsetu (n=4091) og b) upprunalandi 

foreldra (n=4071). 

b 

a 
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4.3.2 Veist þú hvað kostar að fara til tannlæknis? 

Ef skoðaðir voru spurningalistar frá báðum árum kom fram að 37,1% (n=1527) þátttakenda vissi að 

það kostaði 2500 kr. fyrir þá að fara til tannlæknis. Ef svörun var skoðuð út frá kyni kom fram að 

marktækt fleiri stelpur eða 39,7% (n=798) svöruðu rétt en 34,7% (n=724) stráka (p<0,001). Þegar 

svörun var skoðuð eftir búsetu (mynd 8a) kom fram að töluvert færri til sveita vissu hvað kostaði að 

fara til tannlæknis en aðeins 27,5% (n=38) svöruðu rétt miðað við 36,6% (n=451) til sjávar og 37,8% 

(n=1038) á höfuðborgarsvæðinu (mynd 8a). Mældist rétt tæplega marktækur munur eftir búsetu 

(p<0,456). Marktækt fleiri einstaklingar sem áttu foreldra af íslenskum uppruna svöruðu oftar rétt 

miðað við einstaklinga sem áttu foreldra af erlendum uppruna eins og sjá má á mynd 8b (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8  Þekking á kostnaði hjá tannlækni eftir a) búsetu (n=4115) og b) upprunalandi foreldra 

(n=4095). 
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4.4 Neysluvenjur 

Neysluvenjur einstaklinganna voru mældar með þremur krossaspurningunum: 

1. Hversu oft borðar þú nammi? 

▪ Daglega 

▪ 4–6 sinnum í viku 

▪ 2–3 sinnum í viku 

▪ Einu sinni í viku 

▪ Sjaldnar en vikulega 

2. Hversu oft drekkur þú gos eða vatnsdrykki með sítrónusýru? 

▪ Daglega 

▪ 4–6 sinnum í viku 

▪ 2–3 sinnum í viku 

▪ Einu sinni í viku 

▪ Sjaldnar en vikulega 

▪ Drekk ekki gos 

3. Drekkur þú orkudrykki? 

▪ Já 

▪ Nei 

Tafla 10 hér á eftir sýnir tíðni svörunar við hverri spurningu fyrir sig árin 2014 og 2016. 

 

Tafla 10 Tíðni svörunar við spurningum um neysluvenjur árin 2014 og 2016. 

 2014 (n) 2016 (n) Alls (n) 

Hversu oft borðar þú nammi?    

Daglega 67 68 135 

4 – 6 sinnum í viku 155 128 283 

2 – 3 sinnum í viku 746 559 1305 

Einu sinni í viku 785 576 1361 

Sjaldnar en vikulega 528 466 994 

Hversu oft drekkur þú gos eða vatnsdrykki með sítrónusýru?    

Daglega 169 130 299 

4 – 6 sinnum í viku 206 190 396 

2 – 3 sinnum í viku 652 430 1082 

Einu sinni í viku 365 253 618 

Sjaldnar en vikulega 446 384 830 
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Drekk ekki gos 455 418 873 

Drekkur þú orkudrykki?    

Já 575 549 1124 

Nei 1693 1241 2934 

 

4.4.1 Sælgæti 

Alls 33,4% (n=1361) sögðust borða sælgæti einu sinni í viku og 32% (n=1305) sögðust borða sælgæti 

2–3 sinnum í viku. Mynd 9 sýnir niðurstöður fyrir alla möguleika. 

 

 

Mynd 9  Hversu oft borðar þú sælgæti? (n=4078). 

 

Ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,059) en niðurstöður voru settar fram í töflu 11. Svörun 

eftir búsetu var einnig nokkuð jöfn við heildar svörun (tafla 12). Ekki var marktækur munur á svörun 

eftir búsetu (p<0,162). 

  

Tafla 11 Hversu oft borðar þú sælgæti? Svörun eftir kyni (n=4058). 

 Stelpur Strákar 

Daglega 3,2% 3,2% 

4–6 sinnum í viku 7,6% 6,3% 

2–3 sinnum í viku 33,3% 30,7% 

Einu sinni í viku 33% 33,9% 

Sjaldnar en vikulega 22,9% 26% 
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Tafla 12  Hversu oft borðar þú sælgæti? Svörun eftir búsetu (n=4078). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Daglega 3,5% 2,9% 3% 

4–6 sinnum í viku 7,4% 6% 7,5% 

2–3 sinnum í viku 31,9% 31,5% 39,1% 

Einu sinni í viku 32,4% 36,2% 27,1% 

Sjaldnar en vikulega 24,8% 23,4% 23,3% 

 

Neysla á sælgæti var tíðari hjá börnum sem áttu foreldra af erlendum uppruna miðað við börn sem 

áttu foreldra af íslenskum uppruna (mynd 10) og var marktækur munur þar á milli (p<0,001).  

 

Mynd 10 Hversu oft borðar þú sælgæti? Svörun eftir upprunalandi foreldra (n=4057). 

 

4.4.2 Gosdrykkir 

Alls 25,5% (n=511) stelpna sögðust drekka gos sjaldnar en vikulega og 28,8% (n=577) sögðust ekki 

drekka gos. Heldur færri strákar, eða 14,3% (n=296), sögðust ekki drekka gos. Alls 32,8% (n=681) 

stráka sögðust drekka gos 2–3 sinnum í viku (mynd 11). Strákar drukku marktækt oftar gos en stelpur 

(p<0,001).  

 

Mynd 11 Hversu oft drekkur þú gos? Svörun eftir kyni (n=4078). 
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Svörun eftir búsetu var nokkuð jöfn (tafla 13) og ekki var marktækur munur eftir búsetu (p<0,707). 

Niðurstöður voru skoðaðar eftir upprunalandi foreldra og var enginn tölfræðilegur munur á milli 

svörunar hjá þátttakendum hvort sem þeir áttu íslenska eða erlenda foreldra (p<0,534) (mynd 12). 

 

Tafla 13      Hversu oft drekkur þú gos? Svörun eftir búsetu (n=4098). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Daglega 7,3% 7,1% 9% 

4–6 sinnum í viku 9,9% 9,4% 7,5% 

2–3 sinnum í viku 25,8% 27,3% 31,6% 

Einu sinni í viku 14,7% 16,1% 14,3% 

Sjaldnar en vikulega 20,5% 19,8% 20,3% 

Drekk ekki gos 22% 20,3% 17,3% 

 

 

 

Mynd 12 Hversu oft drekkur þú gos? Svörun eftir upprunalandi foreldra (n=4078). 

 

4.4.3 Orkudrykkir 

Alls 27,7% (n=1124) þátttakenda sögðust drekka orkudrykki (mynd 13a). Marktækur munur var á milli 

kynja þar sem 21,6% (n=428) stelpna sögðust drekka orkudrykki en 33,5% (n=687) stráka (p<0,001) 

(mynd 13b). 

 

 

 

 

 



  

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 Drekkur þú orkudrykki? Svörun eftir a) allir (n=4058) og b) kyni (n=4038). 

 

Skoðuð var neysla orkudrykkja eftir búsetu og sögðust 35,3% (n=47) barna, sem búsett voru til sveita, 

drekka orkudrykki, á móti 27,6% (n=746) barna á höfuðborgarsvæðinu og 27,2% (n=331) barna sem 

búsett voru til sjávar (tafla 14). Ekki var marktækur munur eftir búsetu (p<0,131). Skoðuð var neysla 

orkudrykkja eftir upprunalandi foreldra barnanna. Marktækt fleiri börn, sem áttu foreldra af erlendum 

uppruna, drukku orkudrykki eða 33,8% (n=195) miðað við 26,5% (n=916) barna sem áttu foreldra af 

íslenskum uppruna (p<0,001) (mynd 14). 

 

Tafla 14 Drekkur þú orkudrykki? Svörun eftir búsetu (n=4058). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Já 27,6% 27,2% 35,3% 

Nei 72,4% 72,8% 64,7% 

 

a 

b 
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Mynd 14 Drekkur þú orkudrykki? Svörun eftir upprunalandi foreldra (n=4038). 

 

4.5 Þekking á mögulegri skaðsemi drykkja á tennur 

Þekking var mæld með þeim hætti að merkja átti við hvort viðkomandi drykkur ylli glerungseyðingu, 

tannátu eða hvorugt (sjá spurningalista í fylgiskjölum). Tafla 15 hér á eftir sýnir tíðni rétts og rangs 

svars við hverri spurningu. 

 

Tafla 15  Tíðni réttra og rangra svara við spurningu um þekkingu á áhrifum viðkomandi 

drykkja á tennur. 

 2014 (n) 2016 (n) Alls (n) 

Vatn    

Rétt svar (Hvorugt) 2214 1772 3986 

Rangt svar 19 9 28 

Kók    

Rétt svar (Glerungseyðing og tannáta)  1343 1173 2516 

Rangt svar 869 592 1461 

Egils Kristall m. sítrónubragði    

Rétt svar (Hvorugt) 544 1561 962 

Rangt svar 418 1294 2855 

Sykurskertur eplasvali     

Rétt svar (Glerungseyðing) 803 1326 1371 

Rangt svar 570 1155 2481 

Rauður Kristall Plús    

Rétt svar (Glerungseyðing) 1064 891 1865 

Rangt svar 1056 912 1968 

Blátt Gatorade    
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Rétt svar (Glerungseyðiing og tannáta) 905 757 1662 

Rangt svar 1213 956 2169 

 

4.5.1 Vatn 

Alls 99,3% (n=2986) einstaklingar svöruðu rétt að vatn ylli hvorki tannátu né glerungseyðingu.  

4.5.2 Kók 

Alls 61,7% (n=2516) svöruðu rétt að kók ylli glerungseyðingu og tannátu. Algengasta svar á eftir réttu 

svari var glerungseyðing. Marktækt fleiri stelpur svöruðu rétt, eða 66,4% (n=1295) á móti 60,4% 

(n=1214) stráka (p<0,001). Ekki var marktækur munur á svörun eftir búsetu (p<0,702). Alls 63,6% 

(n=1691) einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu svöruðu rétt, 62,3% (n=740) til sjávar og 64,9% (n=85) til 

sveita. Marktækur munur (p<0,001) var á svörun eftir upprunalandi foreldra (mynd 15) en 56,5% 

(n=314) barna, sem áttu foreldra af erlendum uppruna, svara rétt miðað við 64,5% (n=2194) barna 

sem áttu íslenska foreldra. 

 

Mynd 15 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif kóks á tennur, svörun eftir upprunalandi foreldra 

(n=3960). 

4.5.3 Egils Kristall með sítrónubragði 

Alls 25,2% (n=962) svöruðu rétt að Egils Kristall með sítrónubragði ylli hvorki glerungseyðingu né 

tannátu en 47,9% (n=1830) töldu að drykkurinn ylli glerungseyðingu. Svörun eftir kyni kemur fram í 

töflu 16 en ekki var marktækur munur á milli kynja (p<0,055). Svörun eftir búsetu kemur fram í töflu 17 

en ekki var marktækur munur eftir búsetu (p<0,247). 

 

Tafla 16 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif Egils Kristals með sítrónubragði á tennur, 

svörun eftir kyni (n=3800). 

 Stelpur Strákar 

Rétt  23,8%  26,5% 

Rangt 76,2% 73,5% 
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Tafla 17 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif Egils Kristals með sítrónubragði á tennur, 

svörun eftir búsetu (n=3187). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Rétt 25,7% 23,6% 28,9% 

Rangt 74,3% 76,4% 71,1% 

 

Ekki var marktækur munur (p<0,876) á svörun einstaklinga eftir því hvort sem þeir áttu foreldra af 

íslenskum eða erlendum uppruna. Alls 25,3% (n=825) einstaklinga með foreldra af íslenskum uppruna 

svöruðu rétt en 24,9% (n=134) einstaklinga sem áttu foreldra af erlendum uppruna. 

4.5.4 Sykurskertur eplasvali 

Alls 35,6% (n=1373) svöruðu rétt að sykurskertur eplasvali yllii glerungseyðingu. Algengasta svarið á 

eftir réttu svari var glerungseyðing og tannáta. Svörun var skoðuð eftir kyni og kom í ljós að 33,6% 

(n=632) stelpna svöruðu rétt og 37,6% (n=736) stráka og var marktækur munur þar á milli (p<0,011). 

Tafla 18 sýnir svörun eftir búsetu og ekki var marktækur munur á svörun eftir búsetu (p<0,247). Ekki 

var marktækur munur á svörun eftir upprunalandi foreldra (p<0,676). Alls 35,7% (n=1177) þátttekanda, 

sem áttu íslenska foreldra, svöruðu rétt og 34,7% (n=188) þeirra sem áttu foreldra af erlendum 

uppruna. 

 

Tafla 18 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif sykurskerts eplasvala á tennur, svörun 

eftir búsetu (n=3852). 

 Höfuðborgarsvæðið Til sjávar Til sveita 

Rétt 34,8% 36,9% 40,3% 

Rangt 65,2% 63,1% 59,7% 

 

4.5.5 Rauður Kristall Plús 

Alls 48,7% (n=1865) svöruðu rétt að rauður Kristall Plús ylli glerungseyðingu. Algengasta svar á eftir 

réttu svari var glerungseyðing og tannáta. Svörun eftir kyni var nokkuð jöfn en 49,9% (n=935) stelpna 

svöruðu rétt og 50,1% (n=939) stráka. Ekki var marktækur munur þar á milli (p<0,120). Svörun eftir 

búsetu sést á mynd 16. Færri svöruðu rétt til sveita eða 41,1% (n=53) á móti 46,0% (n=511) til sjávar 

og 50,2% (n=1301) á höfuðborgarsvæðinu. Marktækur munur var á svörun eftir búsetu (p<0,017). Alls 

49,1% (n=1612) einstaklinga, sem áttu íslenska foreldra, svöruðu rétt og 46,4% (n=248) þeirra sem 

áttu foreldra af erlendum uppruna. Ekki var marktækur munur á svörun eftir upprunalandi foreldra 

(p<0,258). 
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Mynd 16 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif rauðs Kristals Plús á tennur, svörun eftir búsetu 

(n=2722). 

4.5.6 Blátt Gatorade 

Alls 43,4% (n=1662) svöruðu rétt að blátt Gatorade yllii glerungseyðingu og tannátu. Algengasta svar 

á eftir réttu var glerungseyðing. Töluvert fleiri stelpur svöruðu rétt miðað við stráka, eða 49,2% (n=920) 

stelpna miðað við 38% (n=738) stráka (mynd 17a) og var marktækur munur þar á milli (p<0,001). 

Einstaklingar, sem bjuggu til sjávar, svöruðu marktækt sjaldnar rétt miðað við þá sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu eða til sveita eins og sést á mynd 17b (p<0,006). Alls 44,1% (n=1443) 

einstaklinga, sem áttu íslenska foreldra, svöruðu rétt og 39,8% (n=215) þeirra sem áttu foreldra af 

erlendum uppruna. Ekki var marktækur munur þar á milli (p<0,072). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17 Hlutfall (%) sem svaraði rétt um áhrif Gatorade á tennur eftir a) kyni (n=3814) og b) 

búsetu (n=3831). 

a 

b 
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5 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna munnhirðu- og neysluvenjur 15 ára íslenskra unglinga 

ásamt því að mæla þekkingu þeirra á mögulegri skaðsemi ýmissa drykkja á tennur en sú þekking 

hefur ekki verið mæld hér á landi áður. Einnig var könnuð þekking þeirra á samningi SÍ og TFÍ um 

gjaldfrjálsar tannlækningar barna sem tók gildi 15. maí 2013.  

Það sem helst kom í ljós í þessari rannsókn var að strákar sinna almennt verr munnhirðu en stelpur 

og átti það við tannburstun, notkun á tannþræði og flúormunnskoli. Strákar drukku einnig meira af gos- 

og orkudrykkjum en stelpur. Almennt virtust þátttakendur fara reglulega til tannlæknis en einstaklingar, 

sem áttu foreldra af erlendum uppruna, fóru sjaldnar en einstaklingar sem áttu íslenska foreldra. Ekki 

var mikil þekking á mögulegri skaðsemi ýmissa drykkja á tennur.  

5.1 Svörun 

Árið 2014 voru 4264 einstaklingar í 10. bekk á Íslandi og það árið svöruðu 2307 spurningalistum, sem 

er 54% svarhlutfall. Árið 2016 var 4181 einstaklingur skráður í 10. bekk og þá svöruðu 1828 

spurningalistum, sem er 44% svarhlutfall. Þegar bæði árin eru tekin saman reyndist svarhlutfallið vera 

49%.  

5.2 Skipting eftir búsetu 

Skipting á milli landssvæða var ójöfn þar sem töluvert færri voru búsettir til sveita miðað við 

höfuðborgarsvæðið og til sjávar. Því þarf að taka niðurstöðum, þar sem marktækur munur var á 

einstaklingum til sveita miðað við aðra, með fyrirvara. 

5.3 Munnhirðuvenjur 

Munnhirða reyndist vera lakari hjá strákum en stelpum en þeir burstuðu sjaldnar tennurnar, notuðu 

sjaldnar tannþráð og notuðu síður flúormunnskol en stelpur. Skýrsla, sem gefin var út 2011 af 

velferðarráðuneytinu, sýndi einnig að tannburstun stráka hefði verið ábótavant miðað við stelpur (61). 

Þetta mynstur var einnig að finna í erlendum rannsóknum (62, 63).  Þetta er umhugsunarvert og 

nauðsynlegt að finna út hvernig megi beina forvörnum betur að strákum og gera þá meðvitaðri um 

eigin munnheilsu. Þrátt fyrir að tannheilsa barna hafi batnað á síðastliðnum áratugum er tannáta einn 

algengasti sjúkdómurinn sem hrjáir börn og virðist tannáta vera að aukast bæði hjá börnum og 

fullorðnum í heiminum (64). 

Ef niðurstöður úr þessari rannsókn eru bornar saman við könnun, sem var gerð á vegum 

tannheilsudeildar HTR árið 2002 þar sem 750 börn í 7. – 10. bekk svöruðu spurningalista um neyslu-

og munnhirðuvenjur, sögðust 73% barnanna bursta tvisvar á dag eða oftar árið 2002 (36) en 78% 

barnanna í rannsókninni, sem hér er fjallað um. Í sömu rannsókn frá 2002 kom fram að 7% sögðust 

nota tannþráð alltaf og 19% aldrei en í þessari rannsókn kom fram að 9% sögðust nota tannþráð 

daglega og 47% sögðust aldrei nota tannþráð. Árið 2002 sögðust 74% barnanna nota mjög sjaldan 

eða aldrei flúormunnskol heima miðað við 57% í þessari rannsókn sem sögðust ekki nota 

flúormunnskol. Ef rannsóknin, sem hér er til umfjöllunar, er borin saman við könnunina frá 2002 hafa 
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munnhirðuvenjur eitthvað batnað en þó ekki mikið og má gera töluvert betur, sérstaklega hvað varðar 

tannþráðinn.  

5.4 Þekking á samningi um gjaldfrjálsar tannlækningar barna 

Þegar svörun er borin saman á milli ára kemur í ljós örlítil fjölgun þeirra sem sögðust fara reglulega til 

tannlæknis eða 90,3% árið 2016 og 88,2% árið 2014. Það er jákvætt að aukning hafi orðið á 

reglulegum tannlæknaheimsóknum og ætla má að samningur SÍ og TFÍ um gjaldfrjálsar tannlækningar 

barna hafi haft áhrif. Ef svörun er borin saman eftir kyni sögðust 91,9% stelpna fara reglulega til 

tannlæknis en 86,7% stráka og var marktækur munur þar á. Einstaklingar, sem voru búsettir til sveita, 

svöruðu sjaldnar að þeir fóru reglulega til tannlæknis og er það umhugsunarvert. Mögulega hefur það 

stafað af verra aðgengi að tannlæknum á þeim svæðum. Það er hins vegar áhyggjuefni að 

einstaklingar, sem áttu foreldra af erlendum uppruna, svöruðu síður jákvætt að þeir færu reglulega til 

tannlæknis eða 76,6% miðað við 91,3% einstaklinga sem áttu foreldra af íslenskum uppruna. 

Mögulega þarf að kynna samninginn um gjaldfrjálsar tannlækningar barna fyrir þessum einstaklingum 

og foreldrum þeirra. Samkvæmt tölum frá SÍ voru 3834 15 ára börn eða á 15. aldursári með skráðan 

heimilistannlækni árið 2014 sem var 90% af börnum skráð í 10. bekk það árið. Sömu tölur voru 

fengnar fyrir 2016 og var þá hlutfallið komið upp í 99% sem hlýtur að teljast virkilega gott. Þó svo að 

sum börnin segðust ekki fara til tannlæknis eru þau í flestum tilvikum með skráðan heimilistannlækni 

sem ætti að sjá til þess að þau yrðu kölluð inn í reglulegt eftirlit. 

Þegar skoðað var hvort börnin vissu hvað kostar að fara til tannlæknis voru aðeins 37,1% þeirra 

sem vissu að það kostar 2500 kr. Marktækt fleiri stelpur svöruðu rétt eða 39,7% miðað við 34,7% 

stráka. Marktækt fleiri einstaklingar með foreldra af íslenskum uppruna svöruðu rétt eða 38,6% í 

samanburði við 28,4% einstaklinga sem áttu foreldra af erlendum uppruna. Almennt virtust svarendur 

ekki vita hvað kostaði fyrir þá að fara til tannlæknis og er hugsanlegt að þeir hafi ekki áttað sig á að 

verið væri að leita eftir svarinu 2500 kr. sem er komugjaldið.  

 

5.5 Neysluvenjur 

Hvað neyslu sælgætis varðar er ánægjulegt að sjá að einungis 3% sögðust borða sælgæti daglega. Í 

könnun, sem var gerð á vegum tannheilsudeildar HTR árið 2002, sögðust aftur á móti 15% barnanna 

borða sælgæti daglega og tveir þriðju hluti þeirra sögðust drekka gosdrykki og borða sælgæti oftar en 

einu sinni í viku (36). Fram kom í rannsókninni, sem ritgerð þessi fjallar um, að 58% sögðust borða 

sælgæti einu sinni í viku eða sjaldnar, sem hlýtur að teljast gott þó svo að alltaf sé vilji til að hækka 

þessa prósentu. Ekki var munur á milli kynja eða landsvæðis í rannsókninni hvað sælgæti varðar. 

Samkvæmt eldri skýrslum og rannsóknum á matarvenjum íslenskra ungmenna virðist neysla sælgætis 

fara minnkandi eins og niðurstöður hér benda til. Í skýrslunni Ungt fólk 2016, sem fjallar um börn í 8.–

10. bekk á Íslandi, kemur fram að sælgætisneysla hafi minnkað hjá þessum aldurshóp miðað við sams 

konar könnun árið 2002 (65). Samkvæmt skýrslunni Heilsa og lífskjör skólanema 2006 – 

Landshlutaskýrsla voru nemendur í 10. bekk spurðir um neyslu á sælgæti. Í ljós kom að 21% 
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nemendanna borðaði sælgæti oftar en 5 sinnum í viku (66) en til samanburðar borðuðu 9% barnanna 

sælgæti oftar en fjórum sinnum í viku samkvæmt rannsókninni sem hér er til umfjöllunar. 

Athyglisvert var að börn, sem áttu foreldra af erlendum uppruna, borðuðu oftar sælgæti en börn 

sem áttu íslenska foreldra. Af börnum með foreldra af erlendum uppruna borðuðu 14% sælgæti oftar 

en 4 sinnum í viku í samanburði við 10% barna sem áttu íslenska foreldra. Þetta er ekki mikill munur 

en styður við að forvörnum hafi verið ábótavant fyrir þennan hóp. 

Í rannsókninni kom fram að strákar drukku oftar gos en stelpur. Af stelpunum sögðust 5,5% drekka 

gos daglega og 8,8% stráka. Þetta var nokkuð í takt við niðurstöður úr skýrslunni Ungt fólk frá 2015 

þar sem safnað var gögnum meðal nemenda á miðstigi (í 5., 6. og 7. bekk). Þar sögðust 7% stelpna 

og 12% stráka drekka sykraða gosdrykki einu sinni á dag eða oftar (67). Tölur í rannsókninni hér voru 

þó nokkuð lægri en í skýrslunni frá 2015 og er spurning hver ástæðan sé. Það er möguleiki að börnin 

hafi svarað því sem þau vissu að væri æskilegt að svara eða, sem betra væri, að raunverulega hefði 

dregið úr neyslu gosdrykkja. Alls 28,8% stelpna sögðust ekki drekka gos en aðeins 14,3% prósent 

stráka sem er gífurlegur munur. Samkvæmt skýrslunni Hvað borða Íslendingar? frá 2012 hafði neysla 

á sykruðum gosdrykkjum minnkað um þriðjung frá seinustu könnun sem var gerð árið 2002 en fram 

kom einnig að helstu neytendurnir væru ungt fólk og þá sérstaklega ungir karlar (56). Einungis 3% 

barnanna í tannheilsukönnun HTR frá 2002 sögðu að þau drykkju ekki gos (36) sem styður það að 

gosdrykkjaneysla hafi almennt minnkað meðal unglinga.  

Koffínneysla hefur aukist á Íslandi undanfarin ár og sýna rannsóknir sterkt samband á milli 

koffínneyslu annars vegar og reykinga og áfengisneyslu hins vegar á meðal íslenskra unglinga í efstu 

bekkjum grunnskóla. Einnig eru unglingar, sem neyta mikils koffín, líklegri til þess að eiga erfitt með 

svefn og nám (68). Í rannsókninni hér kemur fram að 27,7% svarenda drukku orkudrykki og drukku 

strákar töluvert meira af þeim en stelpur en 33,5% stráka svöruðu því játandi miðað við 21,6% stelpna. 

Samkvæmt könnuninni Ungt fólk frá 2015 sögðust 86% stráka ekki drekka orkudrykki og 93% stelpna 

(67). Koffínneysla var einnig að aukast og hefjast fyrr miðað við niðurstöður úr sömu skýrslu frá 2013 

(69) en koffínneyslan sóð í stað í nýjustu skýrslunni frá 2016 (65). Í skýrslunni Hvað borða 

Íslendingar? kom einnig fram að karlar væru þrisvar sinnum líklegri til þess að drekka orkurykki en 

konur (56). Rannsóknir hafa sýnt fram á skammtaháða svörun milli koffínneyslu og tíðni höfuðverkja, 

magaverkja, svefnerfiðleika og lítillar matarlystar (70). Miðað við þessi sterku áhrif koffíns á börn ætti 

samfélagið að íhuga vel hvort ekki þyrfti að takmarka verulega aðgengi barna og unglinga að 

orkudrykkjum. Í rannsókninni, sem hér um ræðir, drukku unglingar, sem áttu foreldra af erlendum 

uppruna, einnig meira af orkudrykkjum miðað við unglinga sem áttu íslenska foreldra.  

 

5.6 Þekking á mögulegri skaðsemi drykkja á tennur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var mikil þekking á mögulegri skaðsemi drykkja á tennur 

og bentu þær til þess að auka mætti til muna fræðslu um áhrif drykkja á tennur. Í Tannverndarviku 

2011 gaf Lýðheilsustöð út veggspjaldið „Þitt er valið“ (mynd 18) og það var síðar endurútgefið af 

Embætti landlæknis árið 2017. Á veggspjaldinu er vinsælum drykkjum raðað eftir sýrustigi, sykurmagn 

í þeim er skráð og þeir drykkir merktir sem innihalda koffín (71). Veggspjaldið var unnið í samstarfi við 



  

46 

tannlæknadeild Háskóla Íslands. Veggspjaldið hefur verið kynnt víða og hangir eflaust uppi á töflu á 

hinum ýmsu stofnunum. Ganga ætti enn lengra í þessum málum og hafa verið hugmyndir á lofti um að 

merkja drykki, sem eru ekki skaðlegir tönnum, með sérstöku merki svo auðveldara sé fyrir neytandann 

að greina æskilega drykki frá öðrum. 

 

 

Mynd 18 „Þitt er valið“ veggspjald með upplýsingum um sykur- og sýruinnihald algengustu 

drykkja á Íslandi (71). 

 

Mesta þekkingin reyndist vera um áhrif kóks á tennur en rúmlega helmingur (61,7%) svaraði því rétt að 

kók ylli bæði glerungseyðingu og tannátu. Einungis 25% svöruðu rétt um áhrif Egils Kristals með 

sítrónubragði sem er miður þar sem hann er hollasti drykkurinn sem spurt var um fyrir utan vatn en 

hann inniheldur ekki sítrónusýru, eins og ef til vill margir halda, heldur eingöngu sítrónu bragðefni. 

Aðeins fleiri svöruðu rétt um áhrif sykurskerts eplasvala, eða 35%. Rauður Kristall Plús (heitir nú Plús) 

kom þokkalega út, helmingur (48,7%) þekkti áhrif hans á tennur en hann veldur glerungseyðingu. Blátt 

Gatorade kom svipað út og rauður Kristall Plús en 43% svöruðu rétt að hann ylli bæði 

glerungseyðingu og tannátu. Ekki eru til neinar aðrar íslenskar rannsóknir um þekkingu á áhrifum 

drykkja á tennur.  

5.7 Styrkur og veikleiki rannsóknar   

Styrkur rannsóknarinnar er að hún náði yfir stóran hluta unglinga í 10. bekk á Íslandi árin 2014 og 

2016 og náði yfir allt landið.  
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Veikleiki rannsóknarinnar er að ef til vill merkja einstaklingarnir við þau svör sem þeir töldu vera 

rétt, t.d varðandi burstun, flestir vita að mælt er með að bursta tennur tvisvar á dag og því vaknar sú 

spurning hversu heiðarleg svör einstaklinga eru.  
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að bæta megi forvarnir fyrir ákveðna hópa eins og t.d 

foreldra og börn af erlendum uppruna ef ná á fram settum markmiðum um að draga úr tannátu og 

glerungseyðingu. Einnig má skoða hvort forvarnafræðslan eins og hún hefur verið henti frekar stelpum 

en strákum þar sem munnhirða þeirra er almennt lakari en stelpna samkvæmt þessari rannsókn.  

Flestir segjast fara í reglulegar heimsóknir til tannlæknis í skoðun og styðja tölur frá S.Í það. Nánast 

öll 15 ára börn eru með skráðan heimilistannlækni sem sér um að kalla þau í eftirlit og hlýtur það að 

bæta tannheilsu þeirra til muna. Hér eru einnig mikil sóknarfæri þar sem heimilistannlæknar sjá nú um 

fræðslu og forvarnir skjólstæðinga sinna.  

Þekking á mögulegri skaðsemi drykkja á tennur er alls ekki góð og væri æskilegt að taka vel á því 

vandamáli,  jafnvel í samráði við framleiðendur drykkjanna. Það sama má segja um orkudrykkina sem 

margir hverjir innihalda mikið koffín sem er ekki er æskilegt fyrir þennan aldurshóp. 
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Fylgiskal 2: Leyfi frá Vísindasiðanefnd 

 

 


