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Útdráttur 

Inngangur: Tann-og andlitsáverkar í íþróttum eru nokkuð algengir, þeir geta valdið því 

að tennur losna, brotna eða verða fyrir öðrum skaða sem oft er varanlegur. Forvarnir gegn 

tannáverkum eru mikilvægar í öllum íþróttagreinum ekki síst þeim sem búast má við 

harkalegum árekstrum milli leikmanna.  

Tilgangur: Hér á landi liggja fyrir takamarkaðar upplýsingar um tíðni tannáverka hjá 

íþróttafólki. Engar rannsóknir hafa beinst að þeim íþróttagreinum sem oft fylgja mikil átök, 

hraði og hlaup sem geta leitt til samstuðs og áverka í kjölfarið.  Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna algengni tannáverka og notkun íþróttatannhlífa meðal íþróttamanna í 

handbolta og körfubolta á Íslandi.  

Aðferðir: Rannsóknin var megindleg þar sem notað var hentugleikaúrtak. Þátttakendur 

voru iðkendur í handbolta eða körfubolta, þeir æfðu í einu af þremur íþróttafélögum á 

höfuðborgarsvæðinu sem tóku þátt í rannsókninni. Gögnum var safnað með rafrænum 

spurningalista sem samstarfsaðilar dreifðu. Reiknuð var lýsandi tölfræði út frá 

bakgrunnsupplýsingum, notað var kí-kvaðratpróf til að skoða dreifni og z-próf til að kanna 

hvort munur væri á hlutfallstíðni milli hópa miðað var við 95% öryggismörk í prófum. 

Niðurstöður: Alls svöruðu 65,5% (93/143) boði um þátttöku í rannsókninni. Fleiri karlar 

(M = 24,9 ár; ± 5,59) tóku þátt (57%) en konur (M = 22,8 ár; ± 4,84). Mikill meirihluti 

(81,7%; 76/93) þátttakenda hefur orðið fyrir höggi á andlitið eða tannáverkum, flestir 

áverkar voru á framtannasvæði í efri góm, karlar í handbolta höfðu oftar orðið fyrir áverka 

en karlkyns körfuboltamenn, meirihluti þátttakenda taldi líklegt eða mjög líklegt að verða 

fyrir tannáverkum í íþrótt sinni (64,5%: 60/93). Þrátt fyrir þessi viðhorf var notkun 

íþróttannhlífa lítil (17,7%; 14/79) og aðeins 25% (15/60) þeirra sem orðið höfðu fyrir 

tannáverka fengu sér íþróttahlíf eftir slysið. 

Ályktun: Niðurstöður benda til þess að auka þurfi fræðslu um íþróttatannhlífar og 

forvarnar gildi hennar, þannig mætti draga úr ótímabærum tannskaða meðal íþróttafólks 

og tryggja tannheilsu tengd lífsgæði verði ekki rýrð vegna tannáverka. 

Efnisorð: Tannsmíði, tannáverkar, íþróttatannhlífar, handbolti, körfubolti. 
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Abstract 

Purpose: Dental trauma is quite common in sports and can cause tooth fracture, dental 

crown chipping or dental avulsion. The trauma is often not reversible, causes the player to 

suffer and in a need for dental treatment. It is important to prevent sport related injuries in 

all sports but especially in high speed contact sports, where dental trauma can be expected. 

The aim of the study was to examine prevalence of dental trauma and to explore current 

habits of sport mouthguards use, among handball and basketball players in Iceland. 

Methods: This study was conducted using quantitative methodology, to examine attitudes 

and behavioural patterns. The sample consisted of hand- and basketball from three sport 

clubs in municipality around Reykjavík. The managers in the sport clubs distributed the 

electronic questionnaire used in the survey with e-mail to relevant players. Descriptive 

statistics were used to present results, Chi-square and z-test was used to test for statically 

significant difference between proportions using p < 0,005 (confidence interval 0,95%). 

Results: The respond rate in the survey was 65,5% (93/143), average age of males (M = 

24,9 years; ± 5,59) and females (M = 22,8 years; ± 4,84). The gender distribution was 

favourable toward males who participated more often (57%). Majority of players (81,7%; 

76/93) had suffered from blows to the face or dental trauma, most often affecting the oral 

health of Maxillary central incisors. Male players in handball had more often suffered from 

dental trauma than males playing basketball. Most players (64,5%; 60/93) believed it to be 

very likely they would undergo dental trauma while playing their sport. Nevertheless, the 

perspective was not reflected in a frequent ownership of sport mouthguards, since only 

17,7% (14/79) stated having them in their possession. Very few players (25%; 15/60) 

reported buying one after being involved in injuries leading to dental trauma.  

Conclusion: The results show players in handball and basketball experience frequently 

dental trauma but have little knowledge of sport mouthguards. Thus, informing players 

about the advantages using the mouthguards, could aid in lowering dental trauma incidence 

rate in these groups. This could encourage players to use mouthguards to minimise sport 

related dental trauma and help them to keep their oral health quality of life. 

Key words: Dental Technology, dental trauma, mouthguards, athletes. 

  



 

iii 

 

Þessi ritgerð er tileinkuð íþróttafólki, íþróttafélögum, tannlæknum ásamt almenningi 
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Formáli  

Ritgerð þessi telst sem 16 ECTS eininga rannsóknarverkefni til BS-gráðu í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands vorið 2020. Unnið var að verkefninu frá október 2019 til 

apríl 2020 af Heiðu Ósk Guðmundsdóttur sem hóf þriggja ára nám í tannsmíði haustið 

2017. 

Ég valdi mér þetta efni, þar sem ég æfði handbolta í rúm tíu ár og þar af leiðandi eytt 

mörgum tímum upp í íþróttahúsi, annars vegar á æfingum og hins vegar á íþróttamótum. 

Ég byggi það á minni reynslu að handbolti getur reynst hættuleg íþrótt og slys geta átt sér 

stað. Aftur á móti þá hef ég í gegnum tíðna ekki orðið vitni af því að íþróttafólk, hvort sem 

það spilar með meistaraflokki eða yngri deildum, hafi notað íþróttatannhlíf sem forvörn 

gegn tannáverkum. Sjálf vissi ég ekki hvað íþróttatannhlífar væru fyrr en ég var hætt í 

handbolta, meðal annars vegna þess að ég fékk enga fræðslu um þessa forvörn. Ofangreint 

efni vakti áhuga minni á að rannsaka notkun íþróttatannhlífa og tannáverka í handbolta og 

körfubolta, þar sem það liggur fyrir að ekki er til næg vitneskja um notkun íþróttatannhlífa 

sem forvörn hérlendis. 
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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. 

 Bitflötur (e. Occlusion): Sá flötur tannar sem snertir bitfleti móherja sinna. 

CAD (e. Computer-aided Design): Tölvustudd vélræn framleiðsla sem felst í 
smíði tanngerva með sérstökum hugbúnaði. 

CAM (e. Computer-aided Manufacturing): Tölvustudd vélræn framleiðsla sem 
felst í smíði tanngerva með sérstökum tækjabúnaði.  

EVA (e. Ethylene vinyl acetate): Samfjölliða plastefni sem er hægt að nota í 
lími, þéttiefni og húðun. 

FDA (e. The Food and Drug Administration): Sá hluti af gæðastjórnun sem 
beinist að því að sjá til þess að gæðakröfur í heilbrigðisþjónustu séu 
uppfylltar.  

Fræsing (e. Milling): Þegar tanngervi er framleitt í CAM tækjabúnaði. 

Gifsmódel (e. Dental cast): Jákvætt módel af munnholi. Steypt hefur verið gifs í 
neikvæða eftirmynd (mát) af munnholi hvort heldur sem af tönnum, 
tannlausum rimum eða nærliggjandi umhverfi. 

Gingiva Tannhold. Slímhúð í munnholi og umhverfis tennur, skiptist í laust og 

fast tannhold hjálpar til að halda tönnum í stæði sínu. 

Hitadeigt efni  (e. Thermoplastic material): Mörg plastefni sem notuð eru við 

tannlækningar eru hitadeig. Þessi efni verða mjúk við hita en halda 

eiginleikum sínum að öðru leiti. Hægt er að forma efnið þegar það er 

mjúkt en þegar það kólnar þá harðnar það á því formi. Einnig má 

endurhita efnið og forma á ný.  
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Íþróttatannhlíf (e. Mouthguard): Er hlífðarbúnaður fyrir munnhol sem liggur umhverfis 

tennur og góm til þess að koma í veg fyrir og minnka áverka á tönnum, 

vörum, kinnum og gómum. 

Mát  (e. Dental impression): Neikvæð eftirmynd af munnholi hvort heldur sem 

af tönnum, tannlausum rimum eða nærliggjandi umhverfi. Steypt er í 

mátið með gifsi og verður þá til jákvæð afsteypa af munnholinu.  

NBA: (e. National Basketball Association): Eru samtök sem ber ábyrgð á 

atvinnukörfubolta í Bandaríkjunum. 

PEEK (e. Polyether Ether Ketone): Er lífrænt hitaharðnandi fjölliðuefni sem 

kom fyrst á markað um 1980 og er notað í ýmsum iðnaði vegna eiginleika 

sinna þ.m.t. í tanngervi og stoðtæki. 

Tanngarður (e. Dentition) Upphækkun í munni sem tennurnar sitja í, röð tanna í 

munninum. 

Tannnúmer  Til eru nokkur mismunandi nafnakerfi fyrir tennur sem notast er við í 

tannlækningum. Í þessu verkefni er notast við svokallað tví-tölukerfi (e. 

Two-digit system). Munnholinu er skipt upp í fjórðunga þar sem skilin 

liggja lóðrétt milli miðframtannanna og lárétt milli efri og neðri 

tannboga. Fjórðungarnir eru númeraðir þannig að efri fjórðungur í hægri 

hlið er númer 1, efri fjórðungur í vinstri hlið númer tvö, neðri fjórðungur 

í vinstri hlið númer 3 og neðri fjórðungur í hægri hlið númer 4. Hver tönn 

innan fjórðungs hefur hlaupandi númer á bilinu 1-8 þar sem tönn númer 

1 er framtönnin næst miðju og tönn númer 8 er endajaxlinn. Tönn númer 

34 er þannig til dæmis fremri forjaxl í vinstri hlið neðri góms. 
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1 Inngangur  

Andlits- og tannáverkar eru heldur algengari í íþróttum en við gerum okkur grein fyrir og 

verða milljónir íþróttaleikmanna fyrir tannáverkum árlega. Rannsóknir sýna að 

andlitsáverkar eru þrisvar sinnum líklegri til að gerast í íþróttaslysum heldur en í 

umferðaslysum eða í slagsmálum (Petrović, Kühl, Šlaj, Connert og Filippi, 2016). 

Það að verða fyrir tannáverka getur haft mikil áhrif á tannheilsuna, en einnig getur 

kostnaðurinn sem fylgir því að laga tannáverkann verið mikill. Þess vegna er mikilvægt 

fyrir einstakling að vita hvernig hann getur komið í veg fyrir andlits- og tannáverka og þá 

sérstaklega íþróttafólk sem stundar snertiíþróttir. Margir tengja íþróttatannhlífar við 

bardagaíþróttir eða íshokkí þar sem alþekkt er þær séu notaðar sem forvörn gegn andlits- 

og tannáverkum. Fáir íþróttamenn sem stunda boltaíþróttir nota hins vegar íþróttatannhlíf 

í forvarnarskyni. Sem er umhugsunarvert þar sem þessar íþróttir samanstanda af hröðum 

hreyfingum, skjótum stefnubreytingum og árekstrum við aðra leikmenn er mikil þörf á 

íþróttatannhlífum til að minnka líkur á alvarlegum áverkum (Bergman, Ortolan, Žarković, 

Viskić, Jokić og Mehulić, 2017). 

Markmið rannsóknarinnar er því að svara eftirfarandi spurningu: „Hversu algeng er notkun 

íþróttaleikmanna á íþróttatannhlífum í handbolta og körfubolta á Íslandi?“ með því að 

kanna notkun íþróttaleikmanna á sviði handbolta og körfubolta á íþróttatannhlífum.  

Með þessari rannsókn verður leitað svara við því hversu algengir tannáverkar eru í hand- 

og körfubolta og hvort notkun íþróttatannhlífa sé útbreidd.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið mikilvægar upplýsingar sem hægt er að nota í 

fræðslu og forvarnarskyni gegn tannáverkum í íþróttum. 
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2 Yfirlitsgreinar 

Í þessum kafla verður fyrst lýst sögu íþróttatannhlífa, sagt frá breytingum sem ýmis félög 

og samtök hafa staðið að til skapa ramma um hvernig tekið verði á tannáverkum í íþróttum. 

Sagt verður frá rannsóknum tengdum áverkum og notkun íþróttatannhlífa í handbolta og 

körfubolta. Einnig verður farið yfir hver þekking almennings og leikmanna er á 

íþróttatannhlífum. Að lokum verður lýst helstu kostum og göllum við íþróttatannhlífar og 

sagt frá hönnun og aðferðum við framleiðslu þeirra, en íþróttatannhlíf er skilgreind sem 

sveigjanlegt tæki til notkunar innvortis í munni til að koma í veg fyrir munn- og tannáverka 

í íþróttum (Tuna og Ozel, 2014) . 

2.1 Saga íþróttatannhlífa 
Íþróttatannhlífar hafa verið notaðar nokkuð lengi þó útbreiðsla þeirra hafi fyrst og fremst 

verið bundið við ákveðnar íþróttagreinar. Hér verður sagt frá helstu vendipunktum sem 

varða íþróttir og notkun íþróttatannhlífa í gegnum árin. 

2.1.1.1 Hnefaleikar 

Hnefaleikar eru fyrsta íþróttin sem vitað er um að hafi byrjað að nota íþróttatannhlífar. Þá 

notuðu hnefaleikamenn bómull, límband, svampa eða lítinn bút af viði sem íþróttatannhlíf. 

Þeir bitu fast í efnið með tönnunum í von um að það tæki á móti höggi á andlitið, en hins 

vegar tók efnið sem þeir voru með í munninum oft alla einbeitingu frá þeim í bardaganum. 

Í mörgum tilvikum voru þessi efni talin ólögleg (Knapik, Stephen, Robyn, Slima, Sarah, 

Timothy, Georgia og Bruce, 2007). 

Árið 1890 hannaði tannlæknir frá London að nafni Woolf Krause íþróttatannhlíf fyrir 

hnefaleikamenn til að koma í veg fyrir að varir þeirra rifnuðu og þeir fengu skurði. Hlífin 

var gerð úr náttúrulegu gúmmíi (e. gutta percha), til að hún væri nothæf varð viðkomandi 

að bíta tönnum saman til að hlífin sæti rétt í munninum. Á tæpum 30 árum var lítil þróun í 

gerð íþróttatannhlífa, og greina heimildir aðeins frá á íþróttatannhlíf sem Thomas Carlos 

tannlæknir gerði fyrir heimsmeistaramót í hnefaleikum árið 1919.  

Ákveðin straumhvörf urðu í notkun íþróttatannhlífa í hnefaleikum upp úr 1927, í bardaga 

milli Mike McTigue og Jack Sharky. Sá fyrrnefndi hafði yfirburða forystu í bardaganum 
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en fékk högg á andlitið sem olli því að tönn brotnaði og skar vörina, varð hann að gefa 

bardagann í kjölfarið. Þetta var gríðarlegt áfall fyrir hann og er talið að þessi atburður hafi 

orðið til þess að fleiri vildu nýta sér íþróttatannhlífar í forvarnarskyni í hnefaleikum. 

Þrátt fyrir það að íþróttatannhlífar hafi verið gerðar frá árinu 1890 var ekki mikið um 

upplýsingar að finna um hvernig ætti að framleiða slíkar vörur. Það var ekki fyrr en árið 

1930 að það birtist fyrsta formlega fræðigreinin í tímariti fyrir tannlækna, þar sem kom 

fram útskýring á því hvernig ætti að framleiða íþróttatannhlíf fyrir hnefaleikakappa, það er 

með afsteypu af tönnum, vaxi og gúmmíefnum (Joseph J Knapik o.fl., 2007). 

2.1.1.2 Ruðningur 

Næsta íþrótt til að nota íþróttatannhlífar var amerískur fótbolti eða ruðningur eins og hann 

er kallaður hér á landi. Árið 1950 var gerð könnun meðal 4000 ruðnings leikmanna í 65 

þekktum háskólum, af þeim sem svöruðu kom í ljós að 733 leikmenn höfðu annað hvort 

lent í því að flísast hafði upp úr tönn(um) eða tennur þeirra brotnað. Eftir þessar niðurstöður 

fóru að birtast greinar í fagtímaritum fyrir tannlækna þar sem bent var á mikilvægi þess að 

nota íþróttatannhlífar í ruðningi. Jafnframt voru birtar fleiri greinar um tækni og 

framleiðslu á íþróttatannhlífum (Joseph J Knapik o.fl., 2007).  

2.1.1.3 Íshokkí 

Kanadískar rannsóknir frá 1960 á meðal íshokkí leikmanna sýndu að algengustu líkamlegu 

áverkarnir voru á munn og tennur og mæltu rannsakendur með því að notaðar yrðu 

íþróttatannhlífar til að koma í veg fyrir slík meiðsli. Árið 1975 var lögð fram tillaga USA 

Hockey samtakanna um að notkun utanáliggjandi varnarbúnaðar (e. External mouthguard) 

í formi múls yrði hætt. Múlinn átti að verja varir gegn áverkum frá pukk skoti frekar en að 

verjast tannáverkum. Þessari tillögu var hafnað en í staðinn var samþykkt regla sem 

skyldaði leikmenn til að nota íþróttatannhlíf í íþróttinni. Flestir framhaldsskólar í 

Bandaríkjunum innleiddu regluna meðal iðkenda, þetta gerðu einnig ýmsar stofnanir fyrir 

aðra aldurshópa sem iðkuðu eða kepptu í íþróttinni (Castaldi, 1993). 

2.1.2  Forvarnarstarf 
Eins og áður kom fram var töluverð vakning varðandi notkun íþróttatannhlífar um miðja 

síðustu öld. Á fimmta og sjötta áratugnum var tíðni tannáverka talin vera á milli 23-54% 

af öllum slysum sem urðu í ruðningi. Þar sem tíðni tannáverka meðal ruðnings leikmanna 

var frekar há, þá tóku nokkrir framhalds- og háskólar þátt í tilraunaverkefni, sem fólst í því 
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að nota íþróttatannhlífar á æfingum og í leikjum. Niðurstöður verkefnisins sem birtar voru 

í fagtímaritum tannlækna sýndu fram á að notkun íþróttatannhlífa skilaði árangri og að 

dregið hefði úr tannáverkum hjá hópnum (Joseph J Knapik o.fl., 2007). 

2.1.2.1 Samtök sem studdu notkun íþróttatannhlífa 

Á tímabili 1950-1960 virðist hafa orðið ákveðin vakning í samfélaginu á mikilvægi 

forvarna gegn tannáverkum í íþróttunum. Næstu árin beittu félagasamtök sér fyrir því að 

íþróttir huguðu að því að verja leikmenn fyrir tannáverkum. Árið 1962 samþykktu 

American Dental Association House of Delegates að skylt væri að nota latex 

íþróttatannhlífar í ruðning og öðrum snertiíþróttum. Á sama ári gáfu National Alliance 

Football Rules Committee (NAFRC) umboð á íþróttatannhlífum fyrir krakka og unglinga 

á aldrinum 12-18 ára sem stunduðu ruðning á vegum skólans. Rúmum áratug síðar þá settu 

National Collegiate Athletic Association (NCAA) reglugerð sem mælti fyrir um að skylda 

væri að vera með íþróttatannhlífar hjá öllum háskólanemum sem æfðu fótbolta á vegum 

skólans. Fyrir utan ruðning, þá hefur NCAA krafist þess að leikmenn í íshokkí og bandý, 

bæði í karla og kvennaliðum séu með íþróttatannhlífar. Íþróttatannhlífin má vera í hvaða 

lit sem er nema hvítum, þær þurfa að vera viðurkenndar og með gæðastimpil frá Food and 

Drug Administration (FDA) sem samþykkir þau efni sem eru í hlífinni sem hylur allar 

tennur efri góms. Íþróttatannhlífin þarf að passa rétt upp í einstakling samkvæmt NCAA, 

þessar reglur voru settar árið 1975 (Joseph J Knapik o.fl., 2007).  

Smám saman virðist sem aðrir aðilar hafi tekið sér ADASHD, NAFRC og NCAA til 

fyrirmyndar, því Minnesota ríki krafðist þess árið 1993 að íþróttatannhlífar yrðu notaðar 

fyrir leikmenn í ruðningi, körfubolta og glímu í háskólum. Hins vegar urðu þeir að aflétta 

kröfunni um ári síðar, vegna mótspyrnu í samfélaginu og skorts á gögnum um munnáverka 

í þessum greinum. Árið 1998 voru kynntar breytingar á reglum í Nýja Sjálandi, en 

samkvæmt þeim voru allir leikmenn í ruðningi, óháð aldri skyldugir til að nota 

íþróttatannhlífar.  

Á leiktímabilinu 2017-2018 í íshokkí afléttu NCAA reglugerðinni frá 1975 um skyldu 

leikmanna að vera með íþróttatannhlíf í leik eða á æfingu. Þessar reglur gilda nú aðeins 

fyrir atvinnumenn í íshokkí og ruðningi. Það er því alfarið á ábyrgð leikmanns hvort hann 

velji að nota íþróttatannhlíf sem forvörn gegn andlits- eða tannáverkum.  

Í dag eru hnefaleikar eina atvinnuíþróttagreinin þar sem einstaklingar eru skyldugir til að 

vera með íþróttatannhlíf (Mills og Canal, 2018). Þrátt fyrir þessar breytingar á 
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skyldunotkun íþróttatannhlífa mæla American Dental Association og International 

Academy of Sports Dentistry með að íþróttatannhlífar séu notaðar í 29 íþróttagreinum 

(Joseph J Knapik o.fl., 2007). Alþjóða íshokkísambandið (IIHF) hefur skyldað notkun 

hjálma og andlitshlífa í íshokkí, að auki eiga iðkendur yngri en 20 ára að nota 

íþróttatannhlífar (IIHF, 2018).  

Þessi lög ættu því að gilda hjá aðildarfélögum sambandsins, í 11. gr. reglugerðar um búnað 

og búninga íshokkíleikmanna hér á landi eru engin sérstök ákvæði um notkun 

íþróttatannhlífa. Í Taekwondo handbók iðkenda hjá Glímufélaginu Ármanni kemur fram í 

kafla um búnað iðkenda að þeir sem eru komnir með rauða belti og eru 12 ára og eldri 

þurfa að vera með íþróttatannhlíf (Glímufélagið Ármann, 2020). Í reglugerð 

Handknattleikasambands Íslands um búninga er hvergi minnst á notkun íþróttatannhlífa í 

handboltaleik og ekki er til reglugerð um búnað og búninga hjá Körfuknattleikssambandi 

Íslands (Handknattleikssamband Íslands, 2016; Íshokkísamband Íslands, 2019; 

Körfuknattleikssamband Íslands, á. á.). Samkvæmt miðstöð slysavarna barna er minnst á 

að börn sem spila körfubolta eru í hættu að verða fyrir ýmsum meiðslum. Þar með talið er 

mælt með að börn noti íþróttatannhlífar sem öryggisbúnað (Miðstöð slysavarna barna, á.á). 

2.1.3 Aðrar íþróttagreinar og varnir gegn tannáverkum 
Þrátt fyrir að hnefaleikar, ruðningur og íshokkí hafi verið hvað ötulust að innleiða notkun 

íþróttatannhlífa meðal leikmanna, eru aðrar greinar sem mættu taka þær til fyrirmyndar. 

Ekki síst þar sem ýmsar aðstæður geta valdið munn- og tannáverkum hjá leikmönnum svo 

sem fall, olnbogaskot í andlit eða árekstur tveggja eða fleiri leikmanna (Sepet, Aren, Onur, 

Erdem, Kuru, Tolgay og Unal, 2014), ekki síst þar sem handbolti og körfubolti hafa þróast 

í mjög hraðann og grófan varnarleik í gegnum árin. Æ algengara er að leikmenn verði fyrir 

áverkum, ekki bara á tönnum heldur hefur umræða um höfuðáverka orðið tíðari síðustu ár. 

Það má gera ráð fyrir því að breytt leikhegðun valdi því að aukin snerting er á milli 

leikmanna og þar með aukast líkur á andlits- og tannáverkum (Frontera, Zanin, Ambrosano 

og Flório, 2011). Það er umhugsunarvert að handbolti og körfubolti séu enn töluvert eftir 

á við að innleiða notkun íþróttatannhlífa hjá leikmönnum sínum og mikilvægi 

íþróttatannhlífar hjá iðkendum virðist vera óljós.  

2.1.3.1 Handbolti og áverkar 

Ekki er nákvæmlega vitað hvenær handboltaleikmenn byrjuðu að nota íþróttatannhlífar og 

lítið er af heimildum um notkun þeirra, þó má sjá einn og einn leikmann vera með 
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íþróttatannhlíf. Handbolti er innanhús íþrótt og þar sem miklar snertingar eru á milli 

leikmanna, geta andlits- og tannáverkar komið oft upp á. Búið er að rannsaka andlits- og 

tannáverka í íþróttum og kom í ljós að áverkatíðni í snertiíþróttum var veruleg (Petrović 

o.fl., 2016). Árið 2001 var reglum í handbolta breytt, nú þurfa ekki allir leikmenn að vera 

komnir að miðlínu eftir að andstæðingar hafa skorað mark til þess að geta hafið sókn. Í 

staðinn er nóg að einn leikmaður úr liðinu sé kominn með boltann að miðlínu, breytingin 

var gerð til að gera íþróttina hraðari og meira spennandi (Petrović o.fl., 2016). 

Rannsóknir á handboltaíþróttinni sýna að tæp 13% leikmanna hafa orðið fyrir andlits 

og/eða höfuðáverka, rúmlega 19% orðið fyrir tannáverkum og 12% orðið fyrir nefáverkum 

(Gialain, Kobayashi-Velasco, Caldeira og Cavalcanti, 2017). Ef leikmaður verður fyrir því 

að lenda í einhverskonar áverkum eða meiðslum geta afleiðingarnar orðið varanlegar og 

einnig kostnaðarsamar. Slysið getur valdið því að viðkomandi þarf oftar en ekki að taka 

sér frí frá æfingum á meðan hann er að jafna sig eða jafnvel fjarverandi frá vinnu vegna 

áverkanna (Aman, Forssblad og Henriksson-Larsen, 2016). Nýleg rannsókn meðal 507 

handboltaleikmanna í Sviss sýnir að flestir áverkar þátttakenda voru tannbrot (40.8%; 

51/125) og þar á eftir komu áverkar á vörum. Af þeim sem tóku þátt hafði meirihluti 

leikmanna og þjálfara einhvern tímann á sínum handboltaferli orðið vitni að því að sjá 

leikmann verða fyrir tannáverka (Petrović o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsóknar Schulze og Busse, (2017) sýndu að skyttur, línumenn og 

markverðir urðu oftar fyrir áverkum. Línumenn spila mest allan leikinn eftir sex metra 

línunni við grunnlínu andstæðinga. Þar sem þeir reyna að skapa opnun fyrir liðsfélaga eða 

koma sér í góða skotstöðu, geta myndast mikil átök á milli leikmanna. Skyttumenn spila 

oftast en ekki lykilhlutverk í handboltaleikjum, þar sem aðalhlutverk þeirra er að reyna að 

koma í veg fyrir að andstæðingar skori mark með því að standa þétta vörn með 

miðjuleikmanni og passa upp á að línumaður andstæðinga fái ekki boltann. Aðalhlutverk 

markmanns er að verja boltann og er því skiljanlegt að hann getur orðið fyrir einhvers 

konar áverkum frá bolta. Þar sem meðalhraði handboltaskota er 85,68 km/klst getur það 

valdið töluvörðum áverkum að fá slíkan bolta á þessum hraða í andlitið (Ferreira. o.fl., 

2019). 

2.1.3.2 Körfubolti og áverkar 

Líkt og með handbolta, þá er körfubolti innanhússíþrótt sem hefur þróast með tímanum í 

hraða og átakamikla íþróttagrein. Körfubolti er ein af vinsælustu íþróttagreinum í 
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heiminum, en samkvæmt International Basketball Federation (FIBA) spila 11% af 

jarðarbúum körfubolta, eða um 450 milljónir manna (Frontera o.fl., 2011). Elstu heimildir 

sem vitað er um, um notkun íþróttatannhlífa hjá körfuboltaleikmönnum eru frá því í 

kringum árið 1950. Þá sást þekktur körfuboltaleikmaður með íþróttatannhlíf í leik (Mills 

og Canal, 2018). Hvorki er skylda að vera með íþróttatannhlíf í körfu- né handbolta, en í 

dag eru flestir NBA körfuboltaleikmenn með íþróttatannhlíf og má þar nefna þekkta 

leikmenn eins og til dæmis LeBron Raymone James og Wardell Stephen Curry II. 

Hlutverk miðherja í körfubolta er að ná fráköstum og bera ábyrgð á því að andstæðingurinn 

nái ekki að skjóta á körfuna, með því að hindra skot og sendingar á milli leikmanna. Einnig 

er ætlast til að þeir berjist fyrir fráköstum þar sem þeir eru vanalega með hærri 

líkamsbyggingu. Leikstjórnandinn sér um að stýra leiknum og búa til opin færi fyrir aðra 

leikmenn, auk þess að keyra boltann hratt niður á völlinn og hefja sókn. Styrkur kraft 

framherja felst í varnarleik í að verja stærri leikmenn sem eru nálægt körfunni og búa yfir 

miklum hraða í sókn. Í rannsókn á áverkatíðni hjá körfuboltaleikmönnum reyndust 

skotbaksverðir (47,8%), miðherjar (34,8%) og leikstjórnendur (17,4%) oftast verða fyrir 

áverkum (Vanderlei o.fl., 2013).  

Ef farið er nánar yfir helstu áverka, þá sýnir rannsókn Tiryaki o.fl., (2017) meðal 351 

körfuboltaleikmanna að 35% þeirra höfðu orðið fyrir tannáverkum. Hjá þeim var 

algengasti áverkinn skurður í mjúkvef (80,6%) og síðan tannbrot (17.7%). Ef áverki á 

tönnum á sér stað hjá leikmanni þá er það yfirleitt á framtannasvæði, þar sem það er 

berskjaldaðast fyrir því að verða fyrir höggi. Til að sýna fram á þetta gerðu Frontera o.fl., 

(2011) rannsókn meðal 388 körfuboltaleikmanna til að kanna algengustu áverkana hjá 

þeim. Í ljós kom að helmingur þeirra hafði orðið fyrir tannáverkum, í 69,9% tilfella voru 

áverkarnir á efri góms framtönnum (e. maxillary central incisors), næst algengastir voru 

áverkar á mjúkvef og vörum en áverkar á kjálka voru fátíðastir. Mikill meirihluti leikmanna 

(91,8%) sögðu að ástæðuna fyrir áverkanum mætti rekja til átaka við annan leikmann. Sjá 

Mynd 1 þar sem leikmaður fékk olnbogaskot í andlitið sem veldur því að báðar framtennur 

brotnuðu og nokkrum dögum seinna eftir að búið er að gera við tennurnar fannst tannbrotið 

í vörinni (Altundasar og Demiralp, 2013). 
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Mynd 1. Tannbrot hjá leikmanni, (A) og (B) tannbrotið. 

 
2.1.3.3 Þekking hand- og körfuboltaleikmanna á íþróttatannhlífum 

Fyrir utan almennar upplýsingar um notagildi og tilgang íþróttatannhlífa, ber á því að 

misskilningur sé í gangi um íþróttatannhlífar og upplýsingar rangar um áhrif þeirra á 

frammistöðu í íþróttum. Þá virðast margir leikmenn trúa því að íþróttatannhlífar séu 

óþægilegar, notkun þeirra geti haft áhrif á samskipti og á öndun þeirra. Þetta viðhorf 

endurspeglar þá trú leikmanna að notkun íþróttatannhlífa hafi neikvæð áhrif á frammistöðu 

þeirra í íþróttinni (Ferreira, Guimaraes, Fernandes, Dias, Coto, Antunes og S. Antunes, 

2019). Niðurstöður í öðrum rannsóknum sem kanna þekkingu leikmanna á 

íþróttatannhlífum eru sambærilegar (Petrović o.fl., 2016). Hefur líka komið fram að 

handboltaleikmenn telji íþróttatannhlífar ónauðsynlegar, en aftur á móti gera þeir sér fulla 

grein fyrir því að íþróttatannhlífar gætu komið í veg fyrir tannáverka (Bergman o.fl., 2017). 

Í rannsókn frá árinu 2007 reyndust einungis 1% körfuboltaleikmanna nota íþróttatannhlífar 

og mikill meirihluti þeirra (93,3%) hafði aldrei notað slíkt. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að lítil þekking sé á meðal leikmanna og þjálfara á íþróttatannhlífum (Lesić, Seifert 

og Jerolimov, 2007). 

2.1.3.4 Þekking almennings 

Í mörgum íþróttum er ekki skylda að vera með íþróttatannhlíf, það er því alfarið á ábyrgð 

leikmanns hvort hann velji að vera með íþróttatannhlíf eða ekki. Nýleg rannsókn kannaði 

þekkingu 8-16 ára barna á íþróttatannhlífum og tannáverkum í íþróttum. Niðurstöðurnar 

sýndu að af þeim 1105 börnum sem tóku þátt í rannsókninni, vissu 37,6% þátttakenda að 

þau gætu orðið fyrir tannáverkum í íþróttum, en þrátt fyrir það notuðu aðeins 4,6% þeirra 

íþróttatannhlífar á æfingum. Meirihluti þeirra sem ekki notuðu íþróttatannhlífar og tóku 

þátt í rannsókninni (53,8%), vissu heldur ekki hvað íþróttatannhlíf var, hins vegar sagðist 
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minnihluti þátttakenda vita af þeim, en notaði þær ekki (Dhindsa, Singh, Garg, Kour, Kaur, 

Loomba og Sharma, 2019).  

2.1.4 Íþróttatannhlífar 
Íþróttatannhlíf er öryggisbúnaður sem notaður er í ýmsum íþróttagreinum til að koma í veg 

fyrir andlits- og tannáverka. Íþróttatannhlífin fer yfir efri góms tennur frá endajaxli til 

endajaxls og verndar einnig bitfleti mótherja. Íþróttatannhlífin hylur tannhold (e. gingiva) 

sem aðskilur mjúkvefinn í munnholinu frá tönnunum og minnkar líkurnar á að 

einstaklingar fái skurð á vörina, kinnina eða tunguna. Íþróttatannhlíf verndar einnig neðri 

góms tannbogann ef einstaklingur fær högg á kjálkann. Hlífin dreifir álaginu á tennurnar 

og getur komið í veg fyrir að tönn losni eða brotni, kjálkabrot, hálsmeiðsli eða heilahristing 

(Bergman o.fl., 2017).  

2.1.4.1 Tegundir íþróttatannhlífa 

Félagið American Society for Testing and Materials (ASTM) sem kannar eiginleika efna í 

tannlækningum, flokkar íþróttatannhlífar í þrjár gerðir, a) einstaklingssmíðaðar 

íþróttatannhlífar, b) íþróttatannhlífar aðlagaðar í munni og c) fjöldaframleiddar 

íþróttatannhlífar. Helstu eiginleikar efna sem notuð eru í íþróttatannhlífar þurfa að búa yfir 

nægjanlegri þykkt, sveigjanleika, hitaleiðni, togþoli og þá þarf efnið að geta dreift álagi 

sem á það kemur og geta staðist raka. Þau efni sem oftast eru notuð í íþróttatannhlífar eru 

pólývínýl asetat – polýetýlen fjölliður eða etýlen vínýl asetat samfjölliður og polivínýl 

klóríð (Tuna og Ozel, 2014). 

Samkvæmt ASTM eru íþróttatannhlífar flokkaðar í þrjár tegundir: 

1. Tegund eitt (Type 1)  
Einstaklings íþróttatannhlífar gerðar hjá tannlækni eða tannsmiði.  

Einstaklings íþróttatannhlífar eru gerðar með þeim hætti að tekið er mát af tönnum 

einstaklings og gifsmódel gert af tannboganum. Oftast er íþróttatannhlífin framleidd fyrir 

efri góminn. Hitadeigt efni er hitað upp og síðan er lofttæmingarvél (e. vaccum) eða 

pressuvél notuð til að þétta efnið að módelinu. ASTM mælir með að íþróttatannhlífin nái 

yfir allar tennur nema endajaxla í einum boga til að hámarka vernd, varðveislu og virkni 

sem höggdeyfir. Með þessari aðferð nær hlífin að liggja þétt að tönnunum.  
 

2. Tegund tvö (Type 2)  
Fjöldaframleidd íþróttatannhlíf sem hægt er að aðlaga, betur þekkt sem hita og 
sjóða íþróttatannhlíf.  
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Fjöldaframleidd íþróttatannhlíf sem er búin til úr hitadeigu plastefni (e. thermoplast) hefur 

þann eiginleika að það mýkist í heitu vatni. Þegar plastefnið er orðið deigt er hlífin aðlöguð 

að tönnunum með fingrum, tungu og tönnum er síðan bitið saman til að hlífin liggi sem 

þéttast að tönnunum. Þessi tegund er vinsælust af öllum þremur tegundunum þar sem hún 

er ódýr og hægt að kaupa í helstum íþróttabúðum og þekkist sem sjóða og móta (e. boil 

and bite) íþróttatannhlíf. Yfir 90% af íþróttafólki notar þessa tegund.  

3. Tegund þrjú (Type 3) 
Fjöldaframleidd íþróttatannhlíf sem ekki er hægt að aðlaga. 

Hlífin er hönnuð þannig að ekki er hægt að breyta henni né aðlaga að tönnum, en hún 

kemur í nokkrum stærðum. Einstaklingurinn þarf að bíta saman tönnunum svo hlífin 

haldist uppi í munninum og til að hún virki sem vörn. Þessi tegund getur haft áhrif á öndun 

og tal þegar einstaklingurinn bítur saman tönnunum. Samkvæmt sjónarmiðum tannlækna 

er þessi tegund íþróttatannhlífa ekki almennt ráðlögð (Tuna og Ozel, 2014). 

2.1.4.2 Kostir við íþróttatannhlífar 

Tilgangur íþróttatannhlífa er að veita öryggi og vernda tennur og munnhol. Academy of 

Sports Dentistry (ASD) mælir með einstaklings íþróttatannhlífinni þar sem hún veitir besta 

öryggið þar sem hlífin passar betur upp í einstaklinginn heldur en hinar tvær (American 

Academy on Pediatric Dentistry Clinical Affairs Committee, 2018).  

Helstu kostir slíkrar hlífar eru að efnið er stöðugt, íþróttatannhlífin aðlagast vel að 

tönnunum og ertir ekki mikið mjúkvefinn. Hún hefur jafnframt yfirburða vernd og er 

þægilegri en aðrar gerðir. Í fyrsta lagi getur hlífin komið í veg fyrir tann- og rótarbrot eða 

tilfærslu tanna með því að aðskilja neðri og efri tanngarð. Í öðru lagi getur hlífin verndað 

kjálkann gegn beinbroti með því að taka á sig höggkraftinn og dreifa álaginu jafnt og 

myndað stöðugleika á kjálkasvæðinu. Í þriðja lagi getur hlífin dregið úr hættu á skurðum 

og marblettum á mjúkvefi eða varir, með því að halda tönnum aðskildum í efri og neðri 

kjálka auk þess sem hún dregur úr hættu á að kjálkinn fari úr lið eða verði fyrir áverkum 

(Tuna og Ozel, 2014).  

Að lokum eru kenningar um það að hlífin geti komið í veg fyrir heilahristing ef 

einstaklingur fær beint högg á kjálkann. Við þessar aðstæður dregur íþróttatannhlífin með 

staðsetningu sinni í munninum úr höggkraftinum, sem að öðrum kosti myndi lenda 

óhindraður neðst á höfuðkúpunni og leiða þaðan beint til heilans (Knapik, Hoedebecke, 

Rogers, Sharp og Marshall, 2019). 
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2.1.4.3 Ókostir og áhætta við íþróttatannhlífar 

Við upptalningu á helstu ókostum íþróttatannhlífa má nefna ókostinn við fjöldaframleiddar 

íþróttatannhlífar. Ekki er hægt að aðlaga staðlaðar fjöldaframleiddar íþróttatannhlífar af 

tegund þrjú og er síst mælt með henni þar sem hlífin fellur síst að tönnum og getur ert 

slímhúð. Til að nota hana þarf viðkomandi að vera með samanbitnar tennur annars gæti 

hlífin dottið úr munninum. Þessi gerð af íþróttatannhlíf er fyrirferðarmikil og getur umfang 

hennar og losarabragur haft áhrif á talgetu og öndun (Tuna og Ozel, 2014).  

Tegund tvö sem er úr hitadeigu plasti er aftur á móti ekki eins fyrirferðarmikil og getur 

einstaklingur aðlagað hlífina að sínum tanngarði á eigin spýtur. Einstaklingurinn getur átt 

erfitt með að ná réttri ásetu á íþróttatannhlífinni á tennurnar eða þrýst of mikið á hlífina á 

þeim svæðum sem eru í mestri hættu að verða fyrir áverkum. Of þunn hlíf þjónar ekki 

tilgangi sínum í að vernda tennurnar, þar sem einstaklingurinn fær þá ranga 

verndunartilfinningu vegna mikillar minnkunar á þykkt hlífar. Íþróttatannhlífarnar geta 

einnig losnað í munni og þar með haft áhrif á öndunarveginn (Lloyd o.fl., 2017). Tveir 

ókostir við sérsmíðaðar einstaklings íþróttatannhlífar af tegund eitt er að hún er 

kostnaðarsamari en aðrar fjöldaframleiddar íþróttatannhlífar og að það þarf að skipta 

reglulega um hlífina samkvæmt Tuna og Ozel, (2014). 

Íþróttatannhlífin getur valdið því að tannsýklar sitja frekar á yfirborði tannanna þar sem 

hún dregur úr getu munnvatns til að hreinsa tennurnar og þeir sem drekka íþróttadrykki 

samhliða notkun íþróttatannhlífa geta verið í meiri áhættu að fá tannátu. Jafnframt getur 

notkunin aukið hættu á særindum í slímhúð, leitt til hörundsroða, siggmeins eða 

sáramyndunar í munni (Green, 2017).  

2.1.4.4 Hreinlæti í kringum íþróttatannhlífina 

Mikilvægt er að hreinsa íþróttatannhlífina fyrir og eftir notkun og endurnýja hana ef hún 

veldur ertingu eða óþægindum í munni (Green, 2017). Hreinlæti og hvernig skal geyma 

íþróttatannhlífina er jafn mikilvægt og notkun hennar þar sem til dæmis bakteríur geta 

myndast á íþróttatannhlífinni sem valda munnsjúkdómum og breytingum á starfsemi 

munnvatns (D'Ercole, Tieri, Fulco, Martinelli og Tripodi, 2017). Til að koma í veg fyrir 

slíkt þá mælir ADA með því að íþróttatannhlífar séu þrifnar reglulega og skolaðar með 

volgu vatni bæði fyrir og eftir notkun. Nota skal tannbursta með mjúkum hárum og 

bakteríueyðandi sápu í þrifin, en efnið er síðan skolað af eftir þrifin. Best er að geyma 

íþróttatannhlífina í traustu íláti sem er með loftrist eða götum svo hún nái að þorna, sem 



12 

hjálpar við að koma í veg fyrir að bakteríur nái að fjölga sér á hlífinni. Varhugavert er að 

skilja íþróttatannhlífina eftir í heitu vatni, úti í sólinni eða nálægt öðrum hitagjöfum þar 

sem það getur aflagað hana. Mælt er með því að láta tannlækni fylgjast með ástandi 

íþróttatannhlífar til að skoða hvort hún passi vel og sé óslitin. Börn og unglingar á 

tannskiptaaldri þurfa að skipta reglulega um hlíf, þar sem þau eru enn að stækka og 

þroskast (Mark, 2017). Að lokum má ekki gleyma almennu hreinlæti, eins og að þrífa á sér 

hendurnar áður en maður setur íþróttatannhlífina upp í sig og ekki vera að taka hana úr sér 

að óþörfu á meðan á æfingu stendur. 

2.1.5 Aðferðir við hönnun og framleiðslu á íþróttatannhlífum 
Meginhlutverk íþróttatannhlífa er að veita vörn eða mótspyrnu gegn átaki í kjölfar höggs 

með því að draga úr höggkraftinum. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir einstaklinga sem 

stunda snertiíþróttir eins og til dæmis íshokkí og ruðning. Þykkt íþróttatannhlífar hefur 

bein áhrif á hversu mikið er hægt að draga úr höggkraftinum sem á henni lendir. Það þarf 

þó að hafa í huga við framleiðslu íþróttatannhlífa að hlífin sé þægileg fyrir notandann. Því 

þarf að passa að hlífin sé hvorki of þykk og né of þunn til að hún gagnist sem vörn en 

einnig að hún sé notendavæn (Westerman, Stringfellow og Eccleston, 2002).  

Algengasta spurningin um íþróttatannhlífar er hversu þykkar þær eiga að vera. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að íþróttatannhlífar úr ethylene vinyl acetate plastblendi (EVA) þurfi að 

vera á bilinu 3-4 mm þykkar á framtannasvæði og 2-3 mm á jaxlasvæði og bitflötum til að 

draga úr höggálagi á fullnægjandi hátt. Nýleg skýrsla greinir frá því að sérsmíðuð EVA 

íþróttatannhlíf sem framleidd var samkvæmt þessum ráðleggingum, hafi dregið verulega 

úr alvarleika tannáverka hjá handboltaiðkanda á æfingu (Gialain, Kobayashi-Velasco, 

Caldeira og Cavalcanti, 2017). 

Aðrar framleiðsluaðferðir á sérsmíðuðum íþróttatannhlífum hafa sýnt mismunandi árangur 

í að stjórna þykkt efna á ákveðnum svæðum á tannboganum. Í rannsókn sem bar saman 

tvær aðferðir sem notaðar eru til að gera íþróttatannhlífar og gæði framleiðslunnar, kom í 

ljós að þegar lofttæmingarvél (e. vaccum forming machine) var notuð urðu varasvæði við 

framtennur og kinnasvæði að fyrsta forjaxli á íþróttatannhlífinni mun þykkari heldur en 

þegar hlífin var framleidd með því að pressa hana. Þegar skoðuð var áseta 

íþróttatannhlífanna á módelum reyndist pressaða íþróttatannhlífin mun þéttari heldur en sú 

sem framleidd var með loftæmingaraðferð (Mizuhashi og Koide, 2017).  
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2.1.5.1 CAD/CAM hönnun 

Í gegnum tíðina hefur CAD/CAM tækni þróast, en nú er hún orðin nákvæmari og hægt að 

nota hana við gerð hinna ýmisa tanngerva. Í nýlegri rannsókn er greint frá fyrstu rannsókn 

á þrívíddar prentaðri lyfjaskinnu sem er sambærileg og íþróttatannhlíf að mörgu leiti en 

notuð til að meðhöndla sjúkdóma í munni með staðbundinni lyfjagjöf (Liang, Carmone, 

Brambilla og Leroux, 2018). 

Í byrjun árs 2020 var gerð rannsókn til að staðla stafrænan verkferil fyrir hönnun og 

framleiðslu á íþróttatannhlífum. Í rannsókninni var sjálfboðaliðum skipt í tvo hópa sem 

prófuðu íþróttatannhlífar sem framleiddar voru með sitthvorri aðferðinni. Önnur gerðin var 

framleidd úr EVA plastblendi með því að pressa og lofttæma (e. Vacuum pressure-

forming) íþróttatannhlífina á módelið og hin var hönnuð í tölvu Computer-aided Design 

(CAD) og fræst úr polyether ether ketone (PEEK) efni á vélrænan hátt með tölvutækni 

Computer-aided Manufacturing (CAM). Niðurstöðurnar sýndu að áseta 

íþróttatannhlífanna var sambærileg hjá báðum tegundum, en þátttakendur voru ánægðari 

með útlit, samanbit og fannst stafræna íþróttatannhlífin vera þægilegri á varasvæði en sú 

hefðbundna. Myndgreining (e. T-scan) sýndi að þegar þátttakendur voru með hefðbundnar 

íþróttatannhlífar í þéttasta biti voru aðeins stakar snertingar á jöxlunum (17,27), á meðan 

stafrænu íþróttatannhlífarnar dreifðu bitálaginu jafnt á hlífina. Mikill meirihluti 

þátttakenda 88,9% (16/18) völdu stafrænu íþróttatannhlífarnar fram yfir þær hefðbundnu 

og töldu að þeir væru líklegri til að velja þær til notkunar í framtíðinni. Rannsakendur 

komust að því að stafræn hönnun einfaldaði verulega bæði hönnunar- og 

framleiðsluferilinn og hefði jákvæð áhrif á jafnari og dreifðari bitsnertingar (Li, Wang, Ye, 

Lv, Zhao, Liu og Zhou, 2020). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð/snið 
Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði með lýsandi rannsóknarsniði. Með 

megindlegri aðferðafræði er hægt að fá yfirlit yfir tiltekið svið, viðhorf eða 

hegðunarmynstur. Spurningarlisti var lagður fyrir úrtak hópsins til að kanna atriði sem voru 

nefnd fyrir ofan. Með spurningakönnun er hægt að gefa sumum breytum töluleg gildi sem 

þannig sýna okkur tengsl og gera okkur kleift að gera samanburð á hópnum. Eitt af 

aðaleinkennum megindlegrar rannsóknar er að alhæfa, það er að geta yfirfært niðurstöður 

eins hóps yfir á annan sem ekki tók þátt í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Niðurstöður verða síðan birtar í myndum, texta og töfluformi.  

3.1.1 Þátttakendur 
Þýði rannsóknarinnar samanstóð af íþróttaiðkendum í handbolta og körfubolta í 

meistaradeild karla og kvenna. Valin voru þrjú íþróttafélög af handahófi á 

höfuðborgasvæðinu. Óskað var eftir leyfi framkvæmdastjóra íþróttafélaganna til að senda 

könnunina til iðkenda eldri en 18 ára í hand- og körfubolta og síðan sendur tölvupóstur til 

þjálfara viðkomandi flokka í samvinnu við stjórnendur. Í tölvupóstinum kom fram hvers 

konar rannsókn væri um að ræða og þjálfarinn beðinn um að senda spurningarlistann 

áleiðis til sinna leikmanna. Í upplýsingum var greint frá því að ekki væri hægt að rekja svör 

þátttakenda.  

Samkvæmt upplýsingum frá íþróttafélögunum sem ákváðu að taka þátt voru 56 karlar 

skráðir í handbolta og 41 karlar í körfubolta, en þar af voru níu erlendir körfuboltaleikmenn 

á skrá, sem útilokaðir voru frá þátttöku vegna þess að spurningalistinn var á íslensku.  

Hjá konunum voru 29 skráðar í handbolta og 32 skráðar í körfubolta, þar af voru fjórir 

erlendir körfuboltaleikmenn á skrá. Eitt íþróttafélagið var ekki með kvennalið í 

meistaradeild í körfubolta. Samtals var úrtakið 145 leikmenn þegar búið var að draga frá 

þá 13 erlendu leikmenn. 

3.1.2 Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar var rafræn spurningakönnun sem var sett upp í forritinu Survey 

Monkey. Í upphafi spurningakönnunarinnar var útskýrt fyrir þátttakanda að lesa 

spurningarnar vel og svara þeim spurningum sem ættu við hann. Einnig kom fram að 

einstaklingurinn væri ekki skyldugur til að svara öllum spurningum eða taka þátt. 
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Könnunin samanstóð af 28 spurningum, flestar voru lokaðar krossaspurningar en tvær voru 

með opnum svarmöguleikum þar sem einstaklingurinn gat skrifað hvaða ár hann er fæddur 

og svo í lokin ef hann vildi koma einhverju á framfæri tengt spurningakönnuninni.  

Listanum var skipt í þrjá hluta, fyrsti hluti kannaði hvaða íþrótt og hvaða stöðu 

einstaklingurinn spilar, annar hluti reynslu af tannáverkum, þar gátu aðeins þátttakendur 

svarað sem höfðu orðið fyrir tannáverka og þriðji hluti var um notkun og þekkingu á 

íþróttatannhlífum. Sumum spurningum fylgdu leiðbeiningar fyrir þátttakandann, til dæmis 

hvort hann mætti merkja við einn eða fleiri valmöguleika. Ef einstaklingur svaraði nei við 

spurningu nr. 7: „Hefur þú fengið högg á andlit eða orðið fyrir tannáverkum í þinni 

íþrótt?“ þá var könnunin stillt þannig að viðkomandi myndi næst svara spurningu nr. 16, 

sá hinn sami sleppti því að svara spurningum um tannáverka sem ekki áttu við hann. Einnig 

í spurningu nr. 18: „Telur þú að íþróttatannhlífar séu nauðsynlegar í þinni íþrótt?“ ef 

einstaklingur svaraði nei þá fór forritið næst á spurningu nr. 25. 

Áður en spurningalistinn var sendur út var hann forprófaður af tveim einstaklingum auk 

leiðbeinanda. Þetta var gert til að athuga hvort spurningalistinn væri skýr og til að koma í 

veg fyrir villur og misskilning. Benti einn einstaklingurinn á að sniðugt væri að hafa 

útskýringu á hvað íþróttatannhlíf væri áður en þátttakendur byrjuðu að svara þriðja hluta 

könnunarinnar, þar sem ekki allir vita hvað íþróttatannhlíf er. Með forprófun á 

spurningalistanum er verið að auka áreiðanleika mælitækis og réttmæti. Í viðauka má sjá 

spurningalistann í heild sinni. 

3.1.3 Framkvæmd 
Þann 31. janúar fór rannsakandi til þriggja íþróttafélaga á höfuðborgasvæðinu og hitti 

formenn handbolta og körfuboltadeildar, fékk leyfi frá þeim til að senda rafræna könnun 

til iðkenda eldri en 18 ára í meistaradeild handbolta og körfubolta. Það var gert með því að 

senda kynningarbréf rannsóknar á netföng hjá þjálfurum sem innihélt hlekk á 

spurningakönnuna (sjá viðauka 1). Þjálfarar sáu um að áframsenda kynningarbréf ásamt 

spurningakönnun til iðkenda sinna.  

Fyrstu svör bárust 31. janúar, þar sem einn þjálfarinn sendi strax spurningakönnunina á 

leikmenn sína og fylgdu tveir þjálfarar eftir og sendu könnunina á leikmenn sína. Ekki var 

hægt að sjá hvort aðrir þjálfarar hefðu komið könnuninni áfram til iðkenda, því fór 

rannsakandi á vettvang hjá félögunum þegar æfingar voru til að vekja athygli á könnuninni. 

Þá kom í ljós að meiri en helmingur þjálfara notaði ekki netfangið sem viðkomandi félag 
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hafði úthlutað. Aðrir sögðust hafa fengið tölvupóstinn en gleymt að svara póstinum. Einn 

þjálfarinn vildi ekki taka þátt í rannsókninni né dreifa henni til sinna leikmanna. Með 

þessari aðferð tókst að auka þátttöku í könnuninni. Einn áminningarpóstur var sendur 25. 

febrúar til þjálfara áður en könnuninni var lokað formlega.  

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 
Gögnin í rannsókninni voru kóðuð, flokkuð og greind til að birta niðurstöður. Til þess að 

greina gögnin var notaður Microsoft Excel töflureiknir og Survey Monkey. Reiknuð var 

tíðni út frá bakgrunnsbreytum og íþróttagrein.  

Notað var kíkvaðrat próf á úrtaksdreifingu og tvíhliða z-próf tveggja óháðra úrtaka til að 

kanna hvort hlutfallslega marktækur munur væri á milli hópa, miðað er við 

marktektarmörk p< 0,05 og jafna dreifni og notuð Bonferroni leiðrétting.  

3.1.5 Styrk- og veikleikar 
Styrkleikar rannsóknarinnar voru meðal annars að flestar spurningar voru lokaðar í 

rafrænni spurningarkönnun og því hnitmiðaðri, þar af leiðandi jukust líkurnar á því að 

þátttakendur svöruðu allri könnuninni. Sú staðreynd að Ísland er lítið og fámennt land getur 

flokkast sem styrkleiki þar sem úrtakið er hnitmiðað og aðgengilegt. Þetta er fyrsta 

rannsókn sem gerð er hér á landi meðal hand- og körfuboltaleikmanna á þessu sviði sem 

telst til styrkleika og munu niðurstöðurnar veita nýja innsýn í notkun íþróttahlífa í þessum 

hópum.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru erfiðleikar við að ná til þjálfara og þar af leiðandi að koma 

könnuninni áleiðis til leikmanna. Það hefði mögulega skilað betri árangri að fara fyrst að 

hitta þjálfarana í persónu og tala við þá um rannsóknina og síðan senda þeim tölvupóst 

með spurningakönnuninni.  

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar kom í ljós að nokkrir handboltaleikmenn svöruðu 

spurningum sem voru ætlaðar körfuboltaleikmönnum. Það hefði verið æskilegt að bæta við 

leiðbeiningum við spurningar nr. 3 og nr. 4, þar sem spurt var um hver er algengasta staðan 

þín… í handbolta annars vegar og körfubolta hins vegar til að koma í veg fyrir að 

þátttakendur svöruðu sitt á hvað óháð bakgrunni. Upplýsingarnar hefðu getað hljóðað 

svona „Aðeins þeir sem æfa (körfubolta/handbolta) eru beðnir um að svara þessari 

spurningu“. Betra hefði verið að víxla röð spurninga nr. 17: „Átt þú íþróttatannhlíf?“ og 

nr. 18: „Telur þú að íþróttatannhlífar séu nauðsynlegar í þinni íþrótt?“ þar sem röð þeirra 

hafði áhrif á hversu margir svöruðu öðrum spurningum um íþróttatannhlífar. Í þeim hluta 



 

17 

eiga einungis þeir að svara sem eiga íþróttatannhlíf, svo virðist að nokkrir hafa svarað þeim 

spurningum sem ekki eiga íþróttatannhlíf. Í úrvinnslu var svörum þeirra sem ekki áttu 

íþróttatannhlíf eytt út í spurningu nr. 19 og 20. 





 

19 

4 Niðurstöður 

Niðurstöður verða birtar í texta, töflum og myndum, þær verða birtar í sömu röð og í 

spurningakönnuninni sem má sjá í viðauka. Fyrst verður greint frá svörum 

bakgrunnsspurninga, því næst svörum við spurningum um tannáverka hjá þátttakenda og 

að lokum svörum við spurningum um notkun íþróttatannhlífa. 

4.1 Bakgrunnur 
Tafla 1 sýnir bakgrunnsbreyturnar kyn, aldursdreifingu, æfingarferil og íþróttagrein sem 

þátttakendur spila. Af þeim 145 sem gátu tekið þátt tóku alls 93 leikmenn þátt í 

spurningakönnunni, þátttökuhlutfall var því 65,5%. Af þeim gáfu 87 upp kyn og alls gáfu 

70 þátttakendur upp aldur sinn. Skipting á milli kynjanna var hlutfallslega jöfn hjá báðum 

íþróttagreinum.  

Flestir þátttakendur voru milli 18 og 40 ára, unnið var úr þremur svörum þar sem 

þátttakendur sögðust vera 16 -17 ára. Viðfangsefni rannsóknarinnar krafðist ekki sérstakra 

leyfa frá Vísindasiðanefnd né Persónuvernd og öll gögn eru ópersónugreinanleg. 

Meðalaldur allra var 24 ár (± 5,35) sem er sambærilegur og meðalaldur karla 24,9 ár (± 

5,59). í rannsókninni en meðaldur kvenna var örlitið lægri eða 22,8 ár (± 4,84). Meirihluti 

leikmanna hafa æft í 2-15 ár. Niðurstöður úr tvíhliða kíkvaðrat prófum sýndu að ekki var 

marktækur munur á hlutfallslegum fjölda iðkenda á milli tveggja íþróttagreinanna og kyns 

χ2 (1, N = 87) = 1,156, p = 0,28, á aldri χ2 (1, N = 70) = 0,675, p = 0,95 og á æfingarferil 

leikmanna χ2 (1, N = 93) = 5,951, p = 0,20. 
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda út frá íþróttagrein. 

 

Alls gáfu 94,8% (55/58) handbolta- og 91,4% (32/35) körfubolta iðkendur upplýsingar um 

kyn. Af þeim sem ekki gáfu þessar upplýsingar spiluðu tveir horn og einn línu í handbolta 

og tveir spiluðu sem kraft framherjar og einn var skotbakvarðarstöðu í körfubolta.  

Tafla 2 birtir niðurstöður um leikmannastöður út frá kyni, taflan sýnir að sambærilegur 

fjöldi þátttakenda spila flestar stöður í þessari rannsókn. Í handbolta spila aðeins fleiri 

karlar í rannsókninni skyttu og horn en konur og í körfubolta spila fleiri karlar stöðu 

leikstjórnanda og konur stöðu skotbakvarðar en hitt kynið í þessari rannsókn. Niðurstöður 

úr kíkvaðrat prófum á dreifni sýndu að ekki var marktækur munur á hlutfallslegum fjölda 

iðkenda í stöðum milli kynja, hvorki í handbolta χ2 (1, N = 55) = 1,11, p = 0,89 né körfubolta χ2 

(1, N = 32) = 2,73, p = 0,60.  

 

 

    Handbolti Körfubolti Alls 

    n (%) n (%) n (%) 

Fjöldi  58 (62,4) 35 (37,6) 93 (100,0) 

        
Kyn Karlar 34 (39,1) 16 (18,4) 50 (57,5) 

 Konur 21 (24,1) 16 (18,4) 37 (42,5) 

Samtals  55 (63,2) 32 (36,2) 87 (100,0) 

        
Aldur Yngri en 20 ára 10 (14,1) 8 (11,3) 18 (25,4) 

 21-25 ára 20 (28,2) 12 (16,9) 32 (45,1) 

 26-30 ára 7 (9,9) 4 (5,6) 11 (15,5) 

 31-35 ára 4 (5,6) 2 (2,8) 6 (8,4) 

 36-40 ára 3 (4,2) 1 (1,4) 4 (5,6) 

Samtals  44 (62,0) 27 (38,0) 71 (100,0) 

        
Æfingarferill Minna en 1 ár        

 2-5 ár 1 (1,1) 3 (3,2) 4 (4,3) 

 6-10 ár 16 (17,2) 12 (12,9) 28 (30,1) 

 11-15 ár 16 (17,2) 12 (12,9) 28 (30,1) 

 16-19 ár 13 (14,0) 3 (3,2) 16 (17,2) 

 20 ár eða lengur 12 (12,9) 5 (5,4) 17 (18,3) 

Samtals   58 (62,4) 35 (37,6) 93 (100,0) 
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Tafla 2. Leikmannastöður út frá kyni. 

    Karlar Konur Alls 

    n  (%) n (%) n (%) 

Handbolti Miðja 6 (10,9) 4 (7,3) 10 (18,2) 

 Skytta 11 (20,0) 6 (10,9) 17 (30,9) 

 Lína 5 (9,1) 5 (9,1) 10 (50,8) 

 Horn 11 (20,0) 5 (9,1) 16 (29,1) 

 Markmaður 1 (1,8) 1 (1,8) 2 (3,6) 

Samtals  34 (61,8) 21 (38,2) 55 (100,0) 

        
Körfubolti Leikstjórnandi 6 (18,8) 2 (6,3) 8 (25,0) 

 Skotbakvörður 5 (15,6) 7 (21,9) 12 (37,5) 

 Kraft framherji 2 (6,3) 3 (9,4) 5 (15,6) 

 Lítill framherji 2 (6,3) 3 (9,4) 5 (15,6) 

 Miðherji 1 (3,1) 1 (3,1) 2 (6,3) 

Samtals   16 (50,0) 16 (50,0) 32 (100,0) 

4.2 Tannáverkar  
Tafla 3 sýnir niðurstöður úr spurningum nr. 5-8 um ýmislegt varðandi tannáverka. Í 

spurningu nr. 5 svöruðu allir (N = 93) og sýndu niðurstöður að meirihluti þátttakenda töldu 

(75,35%; n = 70) að líklegt væri að verða fyrir tannáverkum í sinni íþróttagrein. Í 

samanburði á hlutföllum milli hópa með z-prófi kom í ljós að martækt fleiri iðkendur í 

körfubolta telja „frekar ólíklegt“ að verða fyrir tannáverkum í samanburði við 

handboltamenn, z = 2,76 p = 0,0056. 

Ef taflan er skoðuð sést að meirihluti iðkenda hefur orðið vitni að öðrum leikmanni verða 

fyrir tannáverkum. Hlutfallslega fleiri körfuboltamenn (13%) en handboltamenn sögðust 

ekki hafa orðið vitni að slíku á meðan hlutfallslega fleiri (53,3%) handboltamenn hafa 

orðið vitni að tannáverkum. Z-próf sýndi að marktækur munur var á milli hópanna, z = 2,2 

p = 0,022.  

Spurt var hvort þátttakendur hefðu orðið fyrir höggi á andliti eða orðið fyrir tannáverkum 

og svöruðu allir spurningunni (N = 93). Meirihluti (81,7%; n = 76) alls hópsins hafði orðið 

fyrir áverka en af þeim var meira en helmingur iðkendur í handbolta sjá Töflu 3. Þessi 

spurning var skoðuð út frá kyni og kom í ljós marktækur munur í z-prófi milli þeirra, konur 

64,9% (24/37) hafa hlutfallslega sjaldnar orðið fyrir áverka en karlar 94% (47/50) z = 3,46 

p = 0,000. 
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Ef þátttakendur svöruðu nei í spurningu nr. 7, þá svaraði viðkomandi næst spurningu nr. 

16. Slepptu því þátttakendur að svara spurningum tengdum tannáverkum og fækkaði 

úrtakið úr 93 í 76 þátttakendur. Miðast því tölfræði útreikningar við að (N = 76) sé 

úrtakshópurinn í spurningum 8-15.  

Í spurningu nr. 8 svöruðu 88,2% (67/76) hversu oft þeir höfðu orðið fyrir höggi á andliti 

eða tannáverka í sinni íþrótt. Af þeim sögðust langflestir hafa orðið fyrir áverkum eða 

höggum á andliti fimm sinnum eða oftar (41,8%; n = 28) ef Tafla 3 er skoðuð nánar eru 

svör iðkenda í þessum flokki tíðust í báðum íþróttagreinum. 

Þegar spurningin er skoðuð út frá kyni og íþróttagrein í handbolta hafa fleiri karlar 94,1% 

(32/34) en konur 38% (8/21) orðið fyrir áverka. Niðurstöður tvíhliða z-prófs z = 3,00 p = 

0,003. Niðurstöður eru marktækar miðað við p < 0,05. Engin munur var milli kynja 

varðandi áverka í körfubolta. 

Tafla 3. Tannáverkar við íþróttaiðkun. 

Tafla 3  
  
  
  

    
   Körfubolti Handbolti Samtals 

      Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni  (%) 

5. Líkur á tannáverka Mjög ólíklegt 0 (0,0) 1 (1,1) 1 (1,1) 

 Frekar ólíklegt 7 (7,5)* 2 (2,2) 9 (9,7) 

 Hvorki né 5 (5,4) 8 (8,6) 13 (14,0) 

 Frekar líklegt 17 (18,3) 28 (30,1) 45 (48,4) 

 Mjög líklegt 6 (6,5) 19 (20,4) 25 (26,9) 

  Samtals 35 (37,6) 58 (62,4) 93 (100,0) 

6. Vitni að 
tannáverkum Nei  12 (13,0)* 8 (8,7) 20 (21,7) 

 Já  23 (25,0) 49 (53,3)* 72 (78,3) 

  Samtals 35 (38,0) 57 (62,0) 92 (100,0) 

7. Orðið fyrir 
tannáverkum eða 
höggi Nei  6 (6,5) 11 (11,8) 17 (18,3) 

 Já  29 (31,2) 47 (50,5) 76 (81,7) 

 Samtals  35 (37,6) 58 (62,4) 93 (100,0) 

8. Tíðni áverka eða 
högga 1-2 sinnum 8 (11,9) 14 (20,9) 22 (32,8) 

 3-4 sinnum 8 (11,9) 9 (13,4) 17 (25,4) 

 
Fimm sinnum eða 
oftar 10 (14,9) 18 (26,9) 28 (41,8) 

    Samtals 26 (38,8) 41 (61,2) 67 (100,0) 

 *Z-próf marktækur munur á milli hópa p <0,05.   
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Í Töflu 4 má sjá upplýsingar um hvers konar áverka leikmenn höfðu hlotið og dreifingu 

þeirra á milli íþróttagreina. Þátttakendur gátu aðeins merkt við einn svarmöguleika og alls 

svöruðu 86,8% (66/76) spurningunni.  

Tíðasti áverkinn var að það brotnaði hluti/flís úr tönninni (30,3%; n=20), 

handboltaleikmenn voru í meirihluta að verða fyrir þessum áverka (22,7%; n=15). Næst á 

eftir var högg á framtanna/jaxlasvæðið án frekari skaða (24,2%; n=16), líkt og á undan 

voru handboltaleikmenn í meirihluta.  

Næst var spurt um hvaða tönn/tennur urðu fyrir áverka eða höggi og gátu þátttakendur 

merkt við fleiri en einn svarmöguleika. Alls svöruðu 67,1% (51/76) spurningunni. Eins og 

sést í Töflu 4 er algengast að efri framtönn/tennur hafi orðið fyrir áverka eða höggi (82,6%; 

n=42) og næst algengast voru áverkar á neðri framtennur.  

Tafla 4. Tegundir tannáverka. 

Skoðuð var dreifing áverka á milli leikmannastaða hjá báðum íþróttagreinum. Út frá 

leikmannastöðum í handbolta sýndu niðurstöður að 82,4% (14/17) skyttuleikmenn og 

81,8% (14/18) línumenn urðu oftar fyrir áverkum og markverðir urðu í 100% tilfella fyrir 

 
  

            
   Körfubolti Handbolti Samtals 
      Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 
9.  
Tegund 
áverka 

Rifin, skurð í vör, kinn eða 
tungu 7 (28,0) 6 (14,6) 13 (19,7) 

 Tönn losnaði 5 (20,0) 2 (4,9) 7 (10,6) 

 Brotnaði/flísaðist úr tönn 5 (20,0) 15 (36,6) 20 (30,3) 

 Missti tönn 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (1,5) 

 Fór úr kjálkalið 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (1,5) 

 Heilahristingur 2 (8,0) 4 (9,8) 6 (9,1) 

 Beinbrot kjálki/andlit 1 (4,0) 1 (2,4) 2 (3,0) 

 

Högg á 
framtanna/jaxlasvæði án 
frekari skaða 5 (20,0) 11 (26,8) 16 (24,2) 

  Samtals 25 (100,0) 41 (100,0) 66 (100,0) 
10. 
Staðsetning 
áverka Efri jaxlar 1 (5,6) 2 (6,1) 3 (5,9) 

 Efri framtennur 15 (83,3) 27 (81,8) 42 (82,4) 

 Neðri framtennur 3 (16,7) 9 (27,3) 12 (23,5) 

 Neðri jaxlar 1 (5,6) 2 (6,1) 3 (5,9) 

    Samtals 18 (100,0) 33 (100,0) 51 (100,0) 
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áverkum. Hjá körfuboltaleikmönnum voru 87,5% (7/8) leikstjórnendur og 85,7% (6/7) 

kraft framherjar oftar fyrir áverkum og miðherjar í 100% tilfella fyrir áverkum.  

Spurt var um hvort þátttakendur höfðu upplifað einhverja fylgikvilla eftir að hafa orðið 

fyrir tannáverkum, svöruðu 72,4% (55/76) spurningunni. Þátttakendur máttu aðeins merkja 

við einn svarmöguleika.  

Niðurstöður sýna að meiri en helmingur (58,2%; n = 32) þátttakenda upplifði enga 

fylgikvilla eftir slys, (21,8%; n = 12) þurftu að fara í frekari meðferð hjá tannlækni, (10,9%; 

n=6) þurftu að fá tanngervi eftir slysið, (5,5%; n = 3) misstu tönnina eða það þurfti að 

fjarlægja hana og hjá (3,6%; n = 2) breytti tönnin um lit. Enginn merkti við 

svarmöguleikann að hafa fengið sýkingu í kjölfar áverkans. 

Spurt var um hvort slys hafi átt sér stað á æfingu eða í leik, alls svöruðu 78,9% (60/76) 

spurningunni og hafði meirihluti þeirra (56,7%; n = 34) orðið fyrir slysinu í leik. Í Töflu 5 

má sjá að handboltaleikmenn urðu oftar fyrir slysi á æfingu, öfugt við körfuboltaleikmenn 

sem slösuðust oftar í leik, niðurstöður z-prófs eru martækar  z = 2,13, p = 0,033. 

Alls svöruðu 81,6% (62/76) því hvort þeir hefðu verið með íþróttahlíf við slysið (Tafla 5). 

Aðeins einn (1,6%) var með íþróttatannhlíf þegar slysið átti sér stað og (98,4%; n = 61) 

voru ekki með íþróttahlíf. Spurt var hvort að þátttakendur hefðu fengið sér íþróttatannhlíf 

eftir slysið, alls svöruðu 78,9% (60/76) spurningunni. Af þeim sögðust (25,0%; n = 15) 

hafa fengið sér íþróttahlíf en aðrir sögðu nei, sjá Töflu 5. 

Tafla 5. Aðstæður við slys og notkun íþróttahlífa. 

*Z-próf marktækur munur á milli hópa p <0,05. 
 

  
  
  
  

          
   Körfubolti Handbolti Samtals 

      Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

12. Slysstaður Á æfingu 6 (26,1) 20  (54,1)* 26 (43,3) 

 Í leik  17  (73,9)* 17 (45,9) 34 (56,7) 

  Samtals 23 (100,0) 37 (100,0) 60 (100,0) 
13. Með 
íþróttahlíf Já   1 (4,3) 0 (0,0) 1 (1,6) 

 Nei  22 (95,7) 39 (100,0) 61 (98,4) 

  Samtals 23 (100,0) 39 (100,0) 62 (100,0) 
14. Fékk sér hlíf 
eftir slys Já   6 (27,3) 9 (23,7) 15 (25,0) 

 Nei  16 (72,7) 29 (76,3) 45 (75,0) 

    Samtals 22 (100,0) 38 (100,0) 60 (100,0) 
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Í lokin á tannáverkahlutanum var spurt hvaða heilbrigðisþjónustu þátttakendur leituðu til 

eftir slys. Alls svöruðu 57,9% (44/76) spurningunni. Tíðast var að fara til tannlæknis 

(70,5%; n = 31), á bráðamóttöku/slysdeildar (25,0%; n = 11) og á heilsugæslustöðvar 

(4,5%; n=2).  

4.3 Notkun íþróttatannhlífa 
Í spurningum nr. 16-18 höfðu allir þátttakendur valmöguleika til að svara eftirfarandi 

spurningum. Var úrtakið komið aftur í (N = 93) og miðast tölfræði útreikningar við það. 

Spurt var um hvort að íþróttatannhlífar komi í veg fyrir áverka á tönnum og í munni, alls 

svöruðu 84,9% (79/93) spurningunni. Meirihluti (88,6%; n = 70) var sammála því og 

(11,4%; n = 9) voru ósammála.  

Þegar spurt var um hvort þátttakendur ættu íþróttatannhlíf, svöruðu alls 84,9% (79/93) 

þátttakenda spurningunni. Í svörum kom í ljós að meirihluti þátttakenda (82,3%; n = 65) 

átti ekki íþróttatannhlíf og aðeins (17,7%; n = 14) eiga íþróttatannhlíf. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að hlutfallslega fleiri (25,6%) karlar eiga íþróttatannhlíf heldur en (9,1%) 

konur. Þegar borið var saman spurningar nr. 14 og 17, sýndu niðurstöður að 9 af 14 

leikmönnum sem eiga hlíf fengu sér hlífina eftir að hafa orðið fyrir slysi.  

Einnig var spurt um hvort þátttakendum fyndist nauðsynlegt að vera með íþróttatannhlífar 

í sinni íþróttagrein. Alls svöruðu 84,9% (79/93) spurningunni. Niðurstöður úr spurningunni 

voru frekar jafnar þar sem (51,9%; n = 41) svöruðu já og (48,1%; n = 38) svöruðu nei. 

Handboltaleikmönnum finnst þetta nauðsynlegt, þar sem 65,9% handboltafólk voru 

svöruðu já á móti 34,1% körfuboltafólk. Af þeim sem svara kyni og eru sammála um að 

hlífin sé nauðsyn eru fleiri (69,2%; n = 27) karlar sammála en (30,8%; n = 12) konur. 

Leikmenn sem eiga íþróttatannhlíf 

Ef þátttakendur svöruðu nei í spurningu nr. 18 fór forritið með þá beint á spurningu nr. 25. 

Þar sem spurningar nr. 19-24 voru ætlaðar þeim sem áttu íþróttatannhlíf. Miðast því 

tölfræði útreikningar við þá sem eiga íþróttatannhlíf (N = 14).  

Alls svöruðu 78,5% (11/14) spurningunni um hvernig íþróttatannhlíf þátttakendur ættu. 

Meirihluti (90,9%; n = 10) eiga einstaklings íþróttatannhlíf og (9,9%; n = 1) 

fjöldaframleidda sem ekki er hægt að móta. Enginn valdi svarmöguleikann að eiga 

fjöldaframleidda sem er hægt að móta. Þrír einstaklingar svöruðu ekki hvernig tegund þeir 

ættu. 
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Spurt var um hvernig þátttakendunum fannst að vera með sína íþróttatannhlíf, þar gátu 

þátttakendur merkt við fleiri en einn svarmöguleika. Alls svöruðu 78,5% (11/14) 

spurningunni. Í Töflu 6 má sjá dreifingu 23 svara, samanlagt finnst fleirum hlífin ekki 

trufla sig þegar þeir voru að æfa eða spila og fannst hlífin passa vel 65,2% (16/23), 

þriðjungur kvartaði um að hún væri óþægileg, passaði illa eða hafði áhrif á tal.  

Tafla 6. Viðhorf leikmanna til eignar íþróttahlífar. 

  Körfubolti Handbolti Samtals 

  n (%) n  (%) n (%) 

Truflar ekki 5 (41,7) 3 (27,3) 9 (34,8) 

Passar vel 3 (25,0) 4 (36,4) 7 (30,4) 

Áhrif á öndun 1 (8,3) 2 (18,2) 5 (13,0) 

Óþægileg 1 (8,3) 2 (18,2) 8 (13,0) 

Passar illa 1 (8,3) 0 (0,0) 4 (4,3) 

Áhrif á tal 1 (8,3) 0 (0,0) 4 (4,3) 

Samtals 12 (100) 11 (100) 23 (100) 

 

Í spurningu nr. 21 var spurt um hversu oft þátttakendur notuðu íþróttatannhlífina sína á 

viku og svöruðu alls 92,6% (13/14) spurningunni. Sex (46,1%) nota hana 1-2 sinnum í 

viku, (15,4%; n = 2) 3-4 sinnum í viku og (38,5%; n = 5) 5 skipti eða oftar í viku. 

Einnig var spurt hvenær þátttakandi notaði íþróttatannhlífina sína og gátu þeir merkt við 

báða svarmöguleika. Meirihluti (92,3%; n = 12) notaði íþróttatannhlífina í leik og (61,5%; 

n = 8) notuðu hana á æfingu. Það segir okkur að átta leikmenn eru að nota íþróttatannhlífina 

bæði á æfingu og í leik.  

Spurt var um hvort þátttakendum hafi verið ráðlagt að vera með íþróttatannhlíf og svöruðu 

78,6% (11/14) spurningunni. (90,9%; n = 10) var ráðlagt að vera með íþróttatannhlíf og 

einum var ekki ráðlagt (9,1%). 

Í meðfylgjandi spurningu var spurt, ef þátttakendum var ráðlagt að vera með 

íþróttatannhlíf, af hverjum var það. Alls svöruðu 71,4% (10/14) spurningunni. (90,0%; n 

= 9) var ráðlagt af tannlækni, (28,6%; n = 4) af foreldrum/fjölskyldu/vinum og einum 

(7,1%) af þjálfara. Enginn merkti við svarmöguleikann samfélagsmiðlar. 
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Spurning nr. 25 var einungis ætluð þeim sem ekki notuðu íþróttatannhlífar. Þar var spurt 

hver helsta ástæðan væri fyrir því að þátttakendur notuðu ekki íþróttatannhlíf. Alls svöruðu 

60,2% (56/93) og máttu þátttakendur merkja við fleiri en einn svarmöguleika.  

Í Töflu 6 má sjá dreifingu svara og sést að meirihluti (50,0%; n = 28) telur íþróttatannhlífar 

óþægilegar/fyrirferðamiklar. Aðrir að þau geti ekki talað með hana upp í sér, nokkrir telja 

hlífina dýra eða óþarfa í sinni íþróttagrein. Það er athyglisvert að 17,9% hafa ekki heyrt 

um íþróttatannhlífar. 

Viðhorf svarenda voru skoðuð út frá íþróttagrein, í ljós kom að marktækt fleiri 

körfuboltaleikmenn en handboltamenn töldu að íþróttatannhlífin óþarfi í sinni grein z = 

2,85, p = 0.00, meðan martækt fleiri handboltamenn töldu að hún myndi passa illa z = -

2,23, p = 0,026. 

Tafla 7. Viðhorf leikmanna sem ekki eiga íþróttahlíf.  
 

                  
 Körfubolti Handbolti Samtals 

  Tíðni (%) Hluti (%) Tíðni  (%) Hluti (%) Tíðni  (%) 

Dýrt 2 (10,0) (3,6) 11 (30,6) (19,6) 13 (23,2) 

Hef ekki heyrt um þær 4 (20,0) (7,1) 6 (16,7) (10,7) 10 (17,9) 

Get ekki talað  7 (35,0) (12,5) 17 (47,2) (30,4) 24 (42,9) 

Öndun 3 (15,0) (5,4) 7 (19,4) (12,5) 10 (17,9) 

Er óþarfi 8 (40,0)* (14,3) 3 (8,3) (5,4) 11 (19,6) 

Óþægilegar 10 (50,0) (17,9) 18 (50,0) (32,1) 28 (50,0) 

Passar illa 1 (5,0) (1,8) 11 (30,6)* (19,6) 12 (21,4) 

Samtals 20 (100) (35,7) 36 (100) (64,3) 56 (100) 

*Tvíhliða z-próf marktækur munur á hlutföllum milli hópa p <0,05    
 

Í lok spurningakönnunar var spurt hvort það væri eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma 

á framfæri tengt spurningakönnunni? 

Alls bárust sjö svör, tveir sögðust ekki hafa neitt fram að færa vegna könnunarinnar. Fimm 

þátttakendur vildu koma eftirfarandi á framfæri: 
1. Það er ekki mikið úrval og erfitt að nálgast góma á Íslandi. Þeir eru alltof þykkir. 
2. Það ætti að vera skylda að vera með íþróttatannhlífar í handbolta. 
3. Flott framtak! 
4. Ætti að vera í reglum HSÍ að það sé skylda að spila með góm/hlíf. 
5. Gómar eru næs. 
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða tíðni tannáverka og hversu algengt væri 

að íþróttaleikmenn í handbolta og körfubolta væru að nota íþróttatannhlífar sem forvörn 

gegn áverkum. Nú, þegar niðurstöður liggja fyrir, verða þær bornar saman við niðurstöður 

rannsókna Petrović (2016) og Lang (2002) á handboltaleikmönnum og Frontera (2011) og 

Perunski (2005) á körfuboltaleikmönnum.  

5.1 Þátttakendur 
Af þeim sem boðin var þátttaka samþykktu 65,5% (93/145) að taka þátt en örlítið fleiri 

þátttakendur voru iðkendur í handbolta. Miðað við að leitað var til iðkenda tveggja 

íþróttagreina, hefði svarhlutfallið mátt vera hærra þar sem aðrar sambærilegar rannsóknir 

hafa betra svarhlutfall. Skipting á milli kynja var fremur jöfn hjá báðum íþróttagreinum og 

meirihluti þátttakenda var á aldrinum 16-25 ára. Möguleg ástæða þess gæti verið sú að 

ungir leikmenn fá oft tækifæri til að spila í meistaradeildinni. Leikmenn í öðrum og þriðja 

flokki í handbolta eru á aldrinum 16-19 ára. Körfuboltaleikmenn í stúlkna- og 

drengjaflokki eru á aldrinum 16 og 17 ára og iðkendur í unglingaflokki eru á aldrinum 18-

20 ára, en þeim er heimilt að spila með meistaraflokki. 

Hjá handboltaleikmönnum, voru fleiri leikmenn sem spiluðu stöðurnar horn og skyttu sem 

tóku þátt í spurningarkönnuninni, talið er það sé skiljanlegt þar sem í hverju liði eru hægri 

og vinstri skyttu- og hornamenn og að auki eru varamenn til skiptingar. Hjá 

körfuboltaleikmönnum voru fleiri skotbaksverðir sem tóku þátt í spurningakönnuninni og 

fleiri karlar í stöðu leikstjórnandans en konur sem tóku þátt. 

5.2 Tannáverkar 
Áhugavert var að sjá að meira en helmingur þátttakenda fannst líklegt að verða fyrir 

tannáverkum í sinni íþrótt. Aftur á móti voru fleiri körfuboltaleikmenn hjá báðum kynjum 

sem töldu ólíklegt að verða fyrir tannáverkum í sinni íþrótt. Hægt væri að tengja það svar 

við næstu tvær spurningar þar sem meirihluti leikmanna hafa orðið vitni af öðrum 

leikmönnum verða fyrir tannáverkum og svo orðið sjálfir fyrir áverkum. Leikmenn þar af 

leiðandi tengja hættuna við atburðarásina sem þeir hafa upplifað eða orðið vitni af. Það 
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sem gæti útskýrt af hverju færri körfuboltaleikmenn telja það ólíklegt að verða fyrir 

tannáverkum, er vegna þess að þeir urðu hlutfallslega sjaldnar vitni af áverkum hjá öðrum 

leikmönnum og færri leikmenn urðu sjálfir fyrir áverkum. Áhugavert var að skoða að 

hlutfallslega fleiri karlar hafa orðið fyrir ákverkum í handbolta heldur en konur. Karlar 

virðast ágengari og leita þar af leiðandi í meiri snertingu við andstæðinginn heldur en 

konur.  

Athyglisvert er að skoða sambærilegar rannsóknir hjá Perunski og Lang sem könnuðu tíðni 

tannáverka meðal leikmanna, sýndu niðurstöður þeirra töluvert lægra hlutfall tannáverka á 

meðal leikamanna. Ekki kom það höfundi á óvart að skyttu- og línumenn urðu oftar fyrir 

áverkum en aðrar leikmannastöður í handbolta, en sambærilegar niðurstöður voru í 

rannsókn hjá Schulze og Busse sem var gerð árið 2017.  

Við könnun á því hvaða áverkar voru tíðastir hjá leikmönnum, þá hafði meirihluti 

leikmanna orðið fyrir því að hluti úr tönn brotnaði. Hlutfallslega voru fleiri 

handboltaleikmenn en körfuboltaleikmenn sem lentu í þessum áverkum. Möguleg ástæða 

þess gæti verið að leikreglur í handbolta leyfa meiri snertingu á milli andstæðinga heldur 

en í körfubolta. Hendur varnarleikmanns í handbolta eru yfirleitt á fullu að reyna stoppa 

andstæðinginn, sem getur leitt til þess að hendurnar fari í andlit andstæðingsins (Yde og 

Nielsen, 1990). Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsóknum hjá Petrović og Frontera, 

en þar könnuðu þeir hvaða tannáverkar voru algengastir meðal handbolta- og 

körfuboltaleikmanna. 

Líkt og Frontera sýndi fram á í sinni rannsókn, þá eru framtennur í meiri hættu að verða 

fyrir áverka í snertiíþróttum. Svipaðar niðurstöður komu fram í þessari rannsókn þar sem 

meirihluti leikmanna urðu fyrir áverkum á framtönnum.  

Fylgikvillar og slys 

Um það bil helmingur leikmanna sem urðu fyrir einhvers konar áverkum, upplifðu einnig 

einhvers konar fylgikvilla, annars vegar að missa tönnina og þurftu þar að leiðandi 

tanngervi og hins vegar að tönnin breytti um lit sem leiðir til þess að rótfylla þurfti tönnina 

og þá í kjölfarið frekari meðferð/ir hjá tannlækni. Kostnaður vegna slíkra viðgerða getur 

orðið talsverður og er þessi háa tíðni því umhugsunarverð, ekki síst þar sem kostnaður 

fellur á leikmanninn. Í 3. gr. reglugerðar Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands um greiðslu 

bóta vegna íþróttaslysa sbr. 2. mgr. kemur fram að félögin endurgreiði ekki kostnað vegna 
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kaupa á lyfjum, tannviðgerðum, sjúkraflutningakostnaði, stoðtækjum né kostnaði vegna 

sjúkraþjálfunarbeiðni (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2011).  

Þó flestir hafi sagt að slysið hafi átt sér stað í leik var munur á milli íþróttagreina hvar 

áverkinn átti sér stað en þar sögðu handboltaleikmenn að þeir hefðu oftar orðið fyrir slysi 

á æfingum heldur en körfuboltaleikmenn. Möguleg ástæða þess gæti verið sú handbolti er 

almennt talinn grófari íþróttagrein. Ekki virðist við fyrstu sýn að það skipti máli hvort 

handboltaleikmenn séu að spila gegn samherjum sínum eða á móti andstæðingum, þeir 

ætla sér ekki að gefa neitt eftir.  

Umhugsunarvert er að aðeins 25% leikmanna fengu sér íþróttatannhlíf eftir slys en restin 

gerði ekki neitt. Möguleg ástæða þess gæti verið sú að þessi hópur hugsar ekki út í þann 

valmöguleika að fá sér hlíf sem forvörn gegn mögulegum tannáverkum. 

Í þessari rannsókn kemur skýrt fram að tíðni áverka í handbolta og körfubolta er mun hærri 

en í samanburðarrannsóknum sem stuðst var við. Notkun íþróttatannhlífa hjá handbolta- 

og körfuboltaleikmönnum á Íslandi er ekki talin algeng, meðal annars vegna þess að það 

er ekki skylda að leikmenn séu með slíkan öryggisbúnað. Höfundur ályktar að leikmenn 

séu líklega ekki fróðir um þær hættur sem geta skapast ef spilað er án íþróttatannhlífar í 

leikjum og þá hversu kostnaðarsamt það getur orðið að verða fyrir tannáverkum. Að því 

sögðu hafa nokkrir leikmenn þurft að kynnast slíku með því að fara „erfiðu leiðina“.  

5.3 Notkun íþróttatannhlífa 
Almennt séð þá var meirihluti leikmanna með jákvætt viðhorf gagnvart því að 

íþróttatannhlífar kæmu í veg fyrir tannáverka. Konur virðast samt sem áður sýna jákvæðara 

viðhorf en karlar. Umhugsunarvert er að aðeins 17,7% eiga íþróttatannhlíf og voru karlar 

í meirihluta, svo virðist sem karlar tileinki sér það meira að nota íþróttatannhlífar sem 

forvörn heldur en konur.  

Líkt og hve margir voru sammála því að íþróttatannhlífin kæmi í veg fyrir tannáverka, þá 

skiptust hóparnir samt sem áður í tvær fylkingar, það er hvort að hlífin teldist nauðsynleg 

í sinni íþrótt eða ekki. Áhugvert var að skoða ofangreint efni þar sem sambærilegar 

niðurstöður er að finna í rannsókn Frontera og Tiryaki, en þegar skoðað var hvor 

íþróttagreinin væri í meirihluta um nauðsyn íþróttatannhlífar, voru handboltaleikmenn í 

meirihluta. Svo virðist vera að leikmenn telji sig ekki vera í hættu á að verða fyrir 
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tannáverkum og þurfi þar að leiðandi ekki íþróttatannhlíf sem forvörn, en líkt og með öll 

slys þá gera þau ekki boð á undan sér og þá sérstaklega í þessum tilteknum íþróttagreinum. 

Líkja mætti þessum viðhorfum við einstakling sem notar ekki bílbelti vegna þess að hann 

telur sig ekki vera fara að klessa á eða lenda í bílslysi því hann keyrir svo varlega.  

Almennt séð voru þeir leikmenn sem áttu íþróttatannhlíf með jákvætt viðhorf gagnvart 

sinni hlíf og voru duglegir að nota hana bæði á æfingu og í leikjum. Áhugavert er að þeir 

sem eiga íþróttatannhlíf og var ráðlagt að fá sér, þá voru það þjálfarar sem mæltu sjaldnast 

með íþróttatannhlíf. Möguleg ástæða þess gæti verið skortur á fræðslu á slíkum 

öryggisbúnaði eða það að þjálfarar telji það ekki í sínum verkahring að upplýsa 

leikmennina sína um þann kost að fá sér hlíf. Svo virðist vera sem að viðhorf leikmanna 

sé svipað víða um heim gagnvart íþróttatannhlífum ef rannsókn Frontera er borin saman 

við rannsókn höfundar og úr öðrum íþróttagreinum hér á landi (Flosrún Vaka 

Jóhannesdóttir, 2015).  

Við könnun á því hvers vegna leikmenn ættu ekki íþróttatannhlífar, var áhugavert að sjá 

að fleiri körfuboltaleikmenn töldu hana vera óþarfa í sinni íþrótt. Einnig virðist meirihluti 

telja sér trú um að íþróttatannhlífar séu óþægilegar og muni hafa áhrif á samskipti.  

Þess má geta að nokkrir leikmenn töldu íþróttatannhlíf vera kostnaðarsama, höfundur telur 

að slíkur hugsunarháttur sé óhagstæður, þar sem viðgerðir á tannáverkum gætu orðið 

talsvert hærri heldur en kaup á íþróttatannhlíf. 

5.4 Ályktun og lokaorð 
Við gerð á þessari rannsókn var leitast við að fá betri innsýn á fjölda áverka hjá handbolta- 

og körfuboltaleikmönnum, ásamt því að fá einhverja mynd af því hversu margir nota 

íþróttatannhlífar í tilteknum íþróttagreinum sem samanstanda af hröðum hreyfingum, 

skjótum stefnubreytingum og árekstrum á milli leikmanna. 

Þá er ljóst að út frá tilteknum niðurstöðum rannsóknar, að notkun íþróttatannhlífa hjá 

íþróttaleikmönnum í handbolta og körfubolta er ábótavant miðað við fjölda áverka sem 

leikmenn segjast hafa orðið fyrir. Leikmenn eru almennt með neikvætt viðhorf gagnvart 

íþróttatannhlífum og telja að hlífin geti haft áhrif á frammistöðu þeirra í sinni íþróttagrein. 

Höfundur telur að þeir leikmenn sem eiga ekki íþróttatannhlíf, hafi að öllum líkindum ekki 

fengið fræðslu um slíkan öryggisbúnað né hvaða fylgikvillar geta fylgt tannáverkum. 
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Hvort sem fylgikvillarnir geta verið varanlegir eða ekki, þá getur það orðið verulega 

kostnaðarsamt fyrir leikmann að láta gera við slíkan tannáverka. 

Í ljósi niðurstaðna má álykta að nauðsynlegt sé að fræða iðkendur um hættu á tannáverkum 

í íþróttum og kynna öryggisbúnað gegn þeim, það mætti gera á samfélagsmiðlum, með 

fyrirlestrum, bæklingum eða öðru sem höfðar til aldurshópsins. Íþróttafélög geta í krafti 

sínum stuðlað að betri upplýsingagjöf til iðkenda, jafnvel í samvinnu við tannheilsuteymið. 

Það er hagkvæmt fyrir samfélagið að stuðla að betri meðvitund um forvarnir gegn 

tannáverkum í íþróttastarfi því tannheilsa er dýrmæt eigi tennur að endast alla ævi. 
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Viðauki 

Tannáverkar og notkun íþróttatannhlífa hjá íþróttaleikmönnum í 

handbolta og körfubolta 

Ágæti viðtakandi. 

Ég heiti Heiða Ósk Guðmundsdóttir og er að vinna BS-verkefni í tannsmíði við 
Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Ég er að leita til leikmanna í hand- og körfubolta til að 
svara spurningum um notkun íþróttatannhlífa og tannáverka tengda íþróttaiðkuninni.  

Viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað áður og er mikilvægt að sem flestir taki þátt, líka 
þeir sem nota ekki íþróttatannhlífar og eru án tannáverka. 

Þátttaka í könnuninni er ópersónugreinanleg og þú ertu ekki skyldug(ur) til að svara 
einstökum spurningum viljir þú það ekki. Könnunin tekur 3-5 mínútur. 

 

Niðurstöður verða nýttar í fræðslu og forvarnarstarfi gegn tannáverkum í íþróttum. 

 

Takk fyrir 

Heiða Ósk 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir 

Námsbraut í tannsmíði, Tannlæknadeild HÍ 

Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík 

Netfang: adalhsvana@hi.is 

Sími: 525 4892 
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Spurningakönnun 
Vinsamlega lestu vel spurningarnar og svaraðu eftir bestu getu. Ef einhverjar spurningar 

eiga ekki við þig þá sleppir þú að svara þeim og heldur áfram með spurningarlistann. 

 

1. Hvaða íþrótt spilar þú? 
� Körfubolta 
� Handbolta 

 

2. Hvað hefur þú spilað íþróttina lengi? 
� Minna en 1 ár 
� 2-5 ár 
� 6-10 ár 
� 11-15 ár 
� 16-19 ár 
� 20 ár eða lengur 
�  

3. Hver er algengasta staðan þín í handbolta? 
� Miðja 
� Skytta 
� Lína 
� Horn 
� Markmaður 

 

4. Hver er algengasta staðan þín í körfubolta? 
� Leikstjórnandi 
� Skotbakvörður 
� Lítill framherji 
� Kraft framherji 
� Miðherji 

 

Tannáverkar 

5. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að hægt sé að verða fyrir tannáverkum í þinni 
íþrótt? (Merktu við það sem þér finnst eiga best við) 
� Mjög líklegt 
� Frekar líklegt 
� Veit ekki 
� Frekar ólíklegt 
� Mjög ólíklegt 

 

6. Hefur þú orðið vitni af öðrum leikmanni verða fyrir tannáverkum? 
� Já 
� Nei 
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7. Hefur þú orðið fyrir tannáverkum í þinni íþrótt? (Ef svarið er já heldur þú áfram að 
svara, ef svarið er nei ferðu beint í spurningu 16 um íþróttatannhlífar) 
� Já 
� Nei 

 

8. Hversu oft hefur þú fengið tannáverka við íþróttaiðkun almennt? 
� 1-2 sinnum 
� 3-4 sinnum 
� 5 sinnum eða oftar 

 
9. Hvers konar áverka? (Merktu við EITT svar sem lýsir best áverkanum) 

� Rifin/skurður í vör, kinn eða tungu 
� Tönnin losnaði 
� Brotnaði hluti/flís úr tönninni 
� Missti tönnina 
� Fór úr kjálkalið 
� Heilahristing 
� Beinbrot í kjálka/andlit 
 

10. Hvaða tönn/tennur urðu fyrir áverka? (Merktu við ALLT sem við á) 
� Efri framtönn/tennur 
� Efri jaxl/ar 
� Neðri framtönn/tennur 
� Neðri jaxl/ar 

 

11. Upplifðir þú einhverja fylgikvilla eftir að hafa orðið fyrir tannáverka? 
� Nei, engir fylgikvillar 
� Missti tönnina/tönnin fjarlægð 
� Þurfti að fara í frekari meðferð hjá tannlækni 
� Þurfti að fá tanngervi (króna, brú, tannplanti eða annað) 
� Fékk sýkingu 
� Tönnin breytti um lit 

 

12. Hvar átti slysið sér stað? 
� Á æfingu 
� Í leik 
� Bæði 

 

13. Varstu með íþróttatannhlíf þegar slysið átti sér stað? 
� Já (ef já sleppa að svara spurningu nr.14) 
� Nei (ef nei vinsamlega svarið spurningu nr.14) 

 

14. Fékkstu þér íþrótttannahlíf eftir slysið? 
� Já 
� Nei 
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15. Ef þú leitaðir til heilbrigðisþjónustu eftir slysið hvert fóstu fyrst? 
� Til tannlæknis 
� Á heilsugæslustöðvar 
� Á bráðamóttöku/slysadeildar 

 

Íþróttatannhlífar 

Útskýring: Íþróttatannhlíf er hlífðarbúnaður fyrir munnhol sem liggur umhverfis tennur og 

góm til þess að koma í veg fyrir og minnka áverka á tönnum, vörum, kinnum og gómum. 

16. Telur þú að íþróttatannhlíf komi í veg fyrir áverka á tönnunum og í munni? 
� Já 
� Nei 

 
17. Átt þú íþróttatannhlíf? 

� Já 
� Nei 

 

18. Telur þú að íþróttatannhlífar séu nauðsynlegar í þinni íþrótt?  
� Já 
� Nei (Vinsamlega svaraðu næst spurningu nr. 25) 

 

19. Hvernig íþróttatannhlíf átt þú? 
� Fjöldaframleidd – Ekki hægt að móta, þarf að bíta tönnum saman svo hún haldist upp 

í manni 
� Fjöldaframleidd „sjóða og bíta“ – Sett í heitt vatn og hægt að móta að tönnum sínum 
� Einstaklings íþróttatannhlíf – Gerð hjá tannlækni/tannsmið 

 

20. Hvernig finnst þér að vera með íþróttatannhlífina þína? (Má merkja við fleiri en 
einn valmöguleika) 
� Hún truflar mig ekki þegar ég er að æfa/spila 
� Passar vel 
� Hefur áhrif á öndunina mína 
� Óþægilegur/fyrirferðamikil 
� Passar illa 
� Get ekki talað með íþróttatannhlífina upp í mér 

 

21. Hversu oft notar þú íþróttatannhlífina þín á viku? 
� 1 – 2 skipti 
� 3 – 4 skipti 
� 5 skipti eða oftar 
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22. Hvenær notar þú íþróttatannhlífina þína? (Má svara bæði ef það á við) 
� Á æfingu 
� Í leik 
 
 

23. Var þér ráðlagt að vera með íþróttatannhlíf? 
� Já 
� Nei 

 

24. Ef þér var ráðlagt að vera með íþróttatannhlíf, af hverjum var það? (Má merkja við 
fleiri en einn valmöguleika) 

� Samfélagsmiðlum 
� Tannlækni 
� Þjálfara 
� Foreldrum/fjölskyldu/vinum 
� Lækni eða heilbrigðisstarfsmanni 

 

25. Ef þú notar EKKI íþróttatannhlíf, hver er helsta ástæðan? (Má merkja við fleiri en 
einn valmöguleika) 
� Ég tel að hún hafi áhrif á öndunina mína 
� Ég tel þær óþægilegar/fyrirferðamiklar 
� Dýrt 
� Passar illa 
� Ég tel að ég geti ekki talað með íþróttatannhlífina upp í mér 
� Ég tel að íþróttatannhlíf sé óþarfi 
� Ég hef ekki heyrt um íþróttatannhlíf 

 

26. Hvaða ár ertu fædd/ur? 
 

_________________ 
 

27. Hvaða kyn ert þú? 
� Karl 
� Kona 

 

28. Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri tengt spurningakönnunni? 
 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 


